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Ha tá ro za tok

111/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról 1702

112/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról 1703

113/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium In gat lan ke ze lé si Hi va tal ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 1704

114/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó
Köz pont ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 1705

115/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium EBESZ Ka to nai Kép vi se let
költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 1706

116/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium NA TO Kép vi se let költ ség ve té si
szerv ala pí tá sá ról 1707

117/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ
Törzs ala pí tá sá ról 1709

118/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság költ -
ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 1711

119/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy -
nök ség költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 1712

120/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 1715

121/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Dan dár ala pí tá sá ról 1718

122/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Geo in for má ci ós Szol gá lat ala pí tá sá ról 1720

123/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 43. Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red
ala pí tá sá ról 1723

124/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 1725
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125/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság
meg szün te té sé rõl 1726

126/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló alj költ -
ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 1727

127/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Ez red költ ség ve té si szerv
meg szün te té sé rõl 1728

128/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Me te o ro ló gi ai Szol gá lat költ ség ve té si
szerv meg szün te té sé rõl 1729

129/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Mû ve let Irá nyí tó Köz pont meg szün te -
té sé rõl 1729

130/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti
Nyom da költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 1730

131/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Pa rancs nok ság meg -
szün te té sé rõl 1731

132/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo -
ga tó Pa rancs nok ság meg szün te té sé rõl 1732

133/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Fog ház költ ség ve té si szerv
meg szün te té sé rõl 1732

134/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Tér ké pész Szol gá lat költ ség ve té si
szerv meg szün te té sé rõl 1733

135/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság költség -
vetési szerv meg szün te té sé rõl 1734

136/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ Pa rancs nok ság megszünte -
tésérõl 1735

137/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 32. Bu da pest Õr- és Dísz ez red költ ség -
ve té si szerv meg szün te té sé rõl 1736

138/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság
költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 1736

139/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Ze ne kar költ ség ve té si szerv
meg szün te té sé rõl 1737

140/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Bu da pest Fõ vá ro si Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság meg szün te té sé rõl 1738

141/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Csong rád Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság meg szün te té sé rõl 1739

142/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Fej ér Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság meg szün te té sé rõl 1739

143/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Vas Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság meg szün te té sé rõl 1740

144/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Veszp rém Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság meg szün te té sé rõl 1741

145/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Za la Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság meg szün te té sé rõl 1742

146/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Bé kés Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság meg szün te té sé rõl 1742

147/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Bács-Kis kun Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság meg szün te té sé rõl 1743

148/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Had -
ki egé szí tõ Pa rancs nok ság meg szün te té sé rõl 1744
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149/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ba ra nya Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság meg szün te té sé rõl 1745

150/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Pest Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság meg szün te té sé rõl 1746

151/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Tol na Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság meg szün te té sé rõl 1746

152/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Had -
ki egé szí tõ Pa rancs nok ság meg szün te té sé rõl 1747

153/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Had -
kiegészítõ Pa rancs nok ság meg szün te té sé rõl 1748

154/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség So mogy Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság meg szün te té sé rõl 1749

155/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Nóg rád Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság meg szün te té sé rõl 1750

156/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Had -
kiegészítõ Pa rancs nok ság meg szün te té sé rõl 1750

157/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség He ves Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság meg szün te té sé rõl 1751

158/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Haj dú-Bi har Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság meg szün te té sé rõl 1752

159/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Had -
kiegészítõ Pa rancs nok ság meg szün te té sé rõl 1753

160/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Nem zet kö zi és Ren dez vény -
szer ve zõ Hi va tal költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 1753

161/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru -
há zá si Hi va tal meg szün te té sé rõl 1754

162/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Tech no ló gi ai Hi va tal költség -
vetési szerv meg szün te té sé rõl 1755

163/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal
Elõ ké szí tõ Törzs költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 1756

164/2006. (HK 23.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá -
lat költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 1756

Mi nisz te ri uta sí tá sok

124/2006. (HK 23.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi tár ca 2007–2016. kö zöt ti idõ szak 10 éves
 terve ki dol go zá si fo lya ma tá ban a 2007–2010. évek rész le tes
ter ve i nek ki dol go zá sá hoz 1757

125/2006. (HK 23.)
HM uta sí tás

A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szer ve ze ti kor sze rû -
sí té sé rõl és lét szá má nak csök ken té sé rõl 1763

126/2006. (HK 23.)
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 1764

127/2006. (HK 23.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium fel sõ szin tû ve ze tõi és munka -
értekezleteinek rend jé rõl szóló 88/2006. (HK 17/I.) HM uta sí -
tás mó do sí tá sá ról 1764
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HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ren del ke zé sek

127/2006. (HK 23.)
HVKF pa rancs

A fe l nem rob bant rob ba nó szer ke ze tek ke ze lé sé vel kap cso la -
to san fo ga na to sí tan dó rend sza bá lyok ról 1765

129/2006. (HK 23.)
HVKF pa rancs

Pus kás Fe renc nyug ál lo má nyú dan dár tá bor nok te me té sé rõl 1765

108/2006. (HK 23.)
HVKF in téz ke dés

Az 57/2004. (HK 18.) HVKF in téz ke dés sel ki adott „Egy sé ges 
Lö vé sze ti Szak uta sí tás a gya log sá gi-, a harc jár mû- és a harc -
ko csi fegy ve rek hez” (Ált/20.) cí mû szol gá la ti könyv mó do sí -
tá sá ról 1765

06/2006. (HK 23.)
HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség spe ci á lis ké pes ség adat tár lét re ho zá sá -
ról és ke ze lé sé nek rend jé rõl 1766

12/2006. (HK 23.)
HVKF I. h. in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok ha tály ba lép te té sé rõl 1766

MH fõ nö ki ren del ke zé sek

85/2006. (HK 23.)
HM SZEF in téz ke dés

Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti
át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl
szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt, egyes
fel ada tok vég re haj tá sá val kap cso la tos sze mély ügyi szak -
feladatokról 1767

3/2006. (HK 23.)
HM HKF in téz ke dés

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. I. szer ve zé si idõ szak szak mai
fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról 1775

4/2006. (HK 23.)
HM HKF in téz ke dés

„Az ál ta lá nos és spe ci á lis lõ ki kép zés rend szer e” cí mû fõ nök -
sé gi ki ad vány ki adá sá ról 1775

838/2006. (HK 23.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A „Harc ko csi és gya log ság el le ni aka dály rend sze rek anya ga i -
nak és esz kö ze i nek, va la mint az új tí pu sú harc anya gok ke ze -
lé se és kar ban tar tá sa” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép -
te té sé rõl 1775

839/2006. (HK 23.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény (STA NAG 4170 „Alap elv
és mód szer tan a had se reg ben hasz nált rob ba nó anya gok mi nõ -
sí té sé hez AOP–07”) nem ze ti be ve ze té sé rõl 1776

855/2006. (HK 23.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A haj tó anyag üzem anyag-kár tyá ra tör té nõ vá sár lá sá ról 1776

872/2006. (HK 23.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A „Ma gyar Hon véd ség Ha di tech ni kai Biz to sí tá si Dokt rí na”
 címû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1785

193/2006. (HK 23.)
MH LEPK in téz ke dés

„A Ka to nai Ta nács El gon do lá sa a NA TO In teg rált Légvé -
delmi Rend szer ki ala kí tá sá ra” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány
 hatálybaléptetésérõl 1785

215/2006. (HK 23.)
MH LEPK in téz ke dés

„Har cá sza ti Lég vé del mi Dokt rí na” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány
ha tály ba lép te té sé rõl 1785

216/2006. (HK 23.)
MH LEPK in téz ke dés

„Har cá sza ti Re pü lõk Al kal ma zá sa Dokt rí na” cí mû fõ nök sé gi
ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1786

470/2006. (HK 23.)
MH EÜPK in téz ke dés

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. I. szer ve zé si idõ szak egész ség -
ügyi szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról 1786
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MH szol gá lat fõ nö ki ren del ke zé sek

755/2006. (HK 23.)
MH FVTSZF in téz ke dés

Az „A 30 MM gép ágyú mû sza ki le írá sa és üze mel te té si uta sí -
tá sa 2A72.00.000 TO” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép -
te té sé rõl 1788

756/2006. (HK 23.)
MH FVTSZF in téz ke dés

Az „MPC-áram for rás O szin tû mû sza ki le írás és üze mel te té si
uta sí tás NF03542-001” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba -
lép te té sé rõl 1788

757/2006. (HK 23.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „MIST RAL fegy ver rend szer MIST RAL ve ze té si rend szer
O szin tû lo gisz ti kai egy ség mû sza ki le írás, üze mel te té si uta -
sítás és il luszt rált al kat rész jegy zék TPA23-041-002-0
1132574D01” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1788

758/2006. (HK 23.)
MH FVTSZF in téz ke dés

Az „MPC SHO RAR fel de rí tõ ra dar/IFF Il luszt rált al kat rész-
ka ta ló gus 82555039” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép -
te té sé rõl 1788

759/2006. (HK 23.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „Lég vé del mi rend szer MPC SHO RAR felde rítõ ra dar se géd -
esz kö zök mû sza ki le írás, üze mel te té si uta sí tás és  illusztrált
 alkatrészjegyzék 82655000 E, 82655001 C, 82655002 C,
82655034 C, 82655035 C, 82655036 C, 82655037, 82655038,
82655099” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1789

760/2006. (HK 23.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „MIST RAL fegy ver rend szer MIST RAL ve ze té si rend szer
szá mí tó gép le írás, üze mel te té si uta sí tás és il luszt rált al kat -
rész jegy zék TPA23-102-002-0 1132573C01” cí mû fõ nök sé gi 
ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1789

761/2006. (HK 23.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „Vo nta tott áram for rás I szin tû üze mel te té si uta sí tás
MM03542-051” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány hatálybalépteté -
sérõl 1789

Szer zõ dé sek

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 1790

HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal 1790

MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red 1791

Köz le mé nyek

11/2006. (HK 23.)
HVKF I. h. köz le mény

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok el fo ga dá sá ról 1792

34/2006. (HK 23.)
HM KLHET köz le mény

A Szab vány ügyi Köz löny ben meg je lent – a Ma gyar Hon véd -
sé get érin tõ – ka to nai nem ze ti szab vá nyok fel so ro lá sá ról 1792

MH KI AK Szol gá la ti iga zol vá nyok ér vény te le ní té se 1793

ZMNE Pá lyá zat 1799

23. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1701



HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
111/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 10.  §-ában, 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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – az aláb bi

alapító okiratot

adom ki.

1. 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
4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak alap ján a me gyei
( fõvárosi) had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok bá zi sán, 2007.
ja nu ár 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok -
ság

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KM HPK-ság

3. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság szék he lye: 5000
Szol nok, Tán csics Mi hály út 5–7.

Pos ta cí me: 5001 Szol nok Pf. 10.

4. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság jo gi sze mély, ön ál ló
ál lo mány táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer -
ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té si lét -
szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer vek és
szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

5. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság 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.

6. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a Hvt. 60.  § (3) be -
kez dé se sze rint a Hon véd Ve zér kar fõ nök szol gá la ti alá -
ren delt sé gé ben mû kö dik, aki e jog kö rét – a mun kál ta tói és
a fe gyel mi jog kör gya kor lá sa, va la mint az ál lo mány tag já -
nak szol gá la ti be osz tás ból va ló fel füg gesz té se ki vé te lé -
vel – a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve zet õre ru ház ta át.

A HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ e jog kö rét a Hvt.
103.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek sze rint 
– szol gá la ti elöl já rói mi nõ ség ben gya ko rol ja.

7. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge a
Hvt. 60.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lalt hon vé del mi igaz -
ga tá si fel ada tok nak az ille té kességi te rü le tén tör té nõ el lá -
tá sa, va la mint a te rü le ti és a he lyi vé del mi bi zott sá gok te -
vé keny sé gé ben va ló szük ség sze rin ti köz re mû kö dés.

8. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ille té kessége Bács-
Kis kun-, Bé kés-, Bor sod-Aba új-Zemp lén-, Bu da pest Fõ -
vá ros-, Csong rád-, Haj dú-Bi har-, He ves-, Jász-Nagy kun-
Szol nok-, Nóg rád-, Pest-, Sza bolcs-Szat már-Be reg me -
gyék köz igaz ga tá si te rü le té re ter jed ki.

9. Gaz dál ko dá si jog kör:
A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a gaz dál ko dás meg szer -

ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gazdál -
kodó, a költ ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si
 jogosultság szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság jo gi sze -
mé lyi sé gét nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá nak mód ját 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 ma ga sabb ha tás kör be
nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az
Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá -
nyo zá si jog kört. E jog kö rét a pa rancs nok he lyet te sé re át -
ruházhatja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és utal vá nyo zás hoz kap cso -
ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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 szer ve zet vég zi.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
 fejezetszintû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sét a HM köz -
pon ti ellen õr zõ szer ve ze te, va la mint az MH Össz ha de rõ -
ne mi Pa rancs nok ság el len õr zé si fel ada ta it el lá tó szer vei
lát ják el.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az
MH el lá tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei bizto -
sítják.

10. A pa rancs nok ság ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je: a had -

kiegészítõ pa rancs nok;
b) A had ki egé szí tõ pa rancs no kot a HM sze mély ze ti fõ -

osz tály ve ze tõ ja vas la ta alap ján a Hon véd Ve zér kar fõ nök
ne ve zi ki, illetve men ti fe l;

c) A pa rancs nok a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ál lo -
má nyá ba tar to zó a szol gá la ti vi szony ban ál ló (ka to nai)
sze mé lyek szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban
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 állóknak (köz al kal ma zot tak nak) fe let te se. Szol gá la ti
 hatásköre ki ter jed a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság mû kö -
dé sé nek min den te rü le té re.

11. A 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, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog -
viszonyban.

12. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság vál lal ko zá si te vé -
keny sé get nem foly tat.

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

14. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság szer ve ze ti fel épí té -
sét, ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a had ki egé szí tõ pa rancs nok 
2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt a
HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján a HM Hon véd
 Vezérkar fõ nök ré szé re jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

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

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 20.

A honvédelmi miniszter
112/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Nyugat-Magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 10.  §-ában, 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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – az aláb bi

alapító okiratot

adom ki.

1. 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 ha tá ro zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak alap ján a me gyei
( fõvárosi) had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok bá zi sán, 2007.
ja nu ár 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH NyM HPK-ság

3. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság szék he lye: 8200
Veszp rém, Jó kai ut ca 31–33.

Pos ta cí me: 8200 Veszp rém, Pf. 81.

4. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság jo gi sze mély, ön ál ló
ál lo mány táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer -
ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té si lét -
szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer vek és
szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

5. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság 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.

6. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a Hvt. 60.  § (3) be -
kez dé se sze rint a Hon véd Ve zér kar fõ nök szol gá la ti alá -
ren delt sé gé ben mû kö dik, aki e jog kö rét – a mun kál ta tói és
a fe gyel mi jog kör gya kor lá sa, va la mint az ál lo mány tag já -
nak szol gá la ti be osz tás ból va ló fel füg gesz té se ki vé te lé -
vel – a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve zet õre ru ház ta át.
A HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ e jog kö rét a Hvt.
103.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek sze rint 
– szol gá la ti elöl já rói mi nõ ség ben gya ko rol ja.

7. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság alap te vé keny sé ge a
Hvt. 60.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lalt hon vé del mi igaz -
ga tá si fel ada tok nak az ille té kességi te rü le tén tör té nõ el lá -
tá sa, va la mint a te rü le ti és a he lyi vé del mi bi zott sá gok
 tevékenységében va ló szük ség sze rin ti köz re mû kö dés.

8. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ille té kessége Ba ra -
nya-, Fej ér-, Gyõr-Mo son-Sop ron-, Ko má rom-Esz ter -
gom-, So mogy-, Tol na-, Vas-, Veszp rém- és Za la me gyék
köz igaz ga tá si te rü le té re ter jed ki.

9. Gaz dál ko dá si jog kör:
A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a gaz dál ko dás meg szer -

ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko -
dó, a költ ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go -
sult ság szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si szerv.
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E be so ro lás a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság jo gi sze mé lyi -
sé gét nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za -
tok fel hasz ná lá sá nak mód ját 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 ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér -
dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro -
zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog -
kö rét a pa rancs nok he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és utal vá nyo zás hoz kap cso -
ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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 szer ve zet vég zi.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
 fejezetszintû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sét a HM köz -
pon ti ellen õr zõ szer ve ze te, va la mint az MH Össz ha de rõ -
ne mi Pa rancs nok ság el len õr zé si fel ada ta it el lá tó szer vei
lát ják el.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az
MH el lá tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei bizto -
sítják.

10. A pa rancs nok ság ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je: a had ki -

egé szí tõ pa rancs nok;
b) A had ki egé szí tõ pa rancs no kot a HM sze mély ze ti fõ -

osz tály ve ze tõ elõ ter jesz tése alap ján a Hon véd Ve zér kar
fõ nök ne ve zi ki, illetve men ti fe l;

c) A pa rancs nok a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ál lo -
má nyá ba tar to zó, a szol gá la ti vi szony ban ál ló (ka to nai)
sze mé lyek szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban
 állóknak (köz al kal ma zot tak nak) fe let te se. Szol gá la ti
 hatásköre ki ter jed a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság mû kö -
dé sé nek min den te rü le té re.

11. A 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, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog -
viszonyban.

12. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság vál lal ko zá si te vé -
keny sé get nem foly tat.

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

14. A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság szer ve ze ti fel épí té -
sét, ve ze té si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve -

ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a had ki egé szí tõ pa rancs nok 
2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt a
HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ út ján a HM Hon véd
 Vezérkar fõ nök ré szé re jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

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

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 20.

A honvédelmi miniszter
113/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a
a Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal

alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 10.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé -
sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá -
lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog -
lal tak ra – a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 44/2002.
(HK 21.) HM ha tá ro zat tal, 105/2004. (HK 26.) HM ha tá -
ro zat tal, 110/2004. (HK 27.) HM ha tá ro zat tal és 121/2005. 
(HK 17.) HM ha tá ro zat tal és 99/2006. (HK 20.) HM ha tá -
ro zat tal mó do sí tott, 28/2000. (HK 12.) HM ha tá ro zat tal ki -
adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 1. pont ja he lyé be az aláb bi 1. pont lép:
„1. A szer ve zet meg ne ve zé se: Hon vé del mi Mi nisz té -

rium Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: HM IÜ
A HM IÜ ala pí tá sá nak idõ pont ja: 2000. au gusz tus 15.”

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

„A HM IÜ gaz dál ko dá sá nak fel ügye le tét a HM vé del mi
ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár, a pénz -
ügyi-szám vi te li fel ügye le tét a 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 13.  §
(3) be kez dé se alap ján 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 szer ve -
zet vég zi.”
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3. A ha tá ro zat 9. pont ja he lyé be az aláb bi 9. pont lép:
„9. A HM IÜ-t a ve zér igaz ga tó ve ze ti. A ve zér igaz ga tót

a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fe l. Az egyéb
mun kál ta tói jo go kat a jog sza bály ban meg ha tá ro zott elöl -
já ró (fe let tes), illetve a ve zér igaz ga tó gya ko rol ja.”

4. A ha tá ro zat 12. pont ja he lyé be az aláb bi 12. pont lép:
„12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba

vé te lét 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 13.  § (3) be kez dé se
alap ján 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 szer ve zet vég zi.”

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

ve zér igaz ga tó ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ 30
na pon be lül mó do sít ja és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a
HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár
ré szé re.”

6. 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 2. pont já ban a „Hon vé del mi Mi nisz té -
rium In gat lan ke ze lé si Hi va tal” meg ne ve zés he lyé be
„Hon vé del mi Mi nisz té rium Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség”
meg ne ve zés, a ha tá ro zat 2., 4., 5., 6., 8., 10. pont ja i ban és
11. pont ja má so dik be kez dé sé ben a „HM IKH” meg ne ve -
zés he lyé be „HM IÜ” meg ne ve zés, a ha tá ro zat 3. pont já -
ban a „Hi va tal” meg ne ve zés he lyé be „Ügy nök ség” meg -
ne ve zés, a ha tá ro zat 11. pont ja má so dik be kez dé sé ben a
„fõ igaz ga tó ja” meg ne ve zés he lyé be „ve zér igaz ga tó ja”
meg ne ve zés lép.

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

A honvédelmi miniszter
114/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és
Adatfeldolgozó Központ 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 az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 89.  §
(1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, 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 továb biak ban:
R.) fog lal tak ra – az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol -
go zó Köz pont 74/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat tal,
119/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat tal és 171/2005.
(HK 1/2006.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott, 50/1996. HM
ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó -
do sí tom:

1. A ha tá ro zat 2. pont ja he lyé be az aláb bi 2. pont lép:

„2. Az MH KIAK szék he lye: 1134 Bu da pest XIII. ke -
rü let, Dó zsa György út 51.

pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.”

2. A ha tá ro zat 3. pont já nak el sõ mon da ta he lyé be az
aláb bi el sõ mon dat lép:

„A Köz pont ál lam i fel adat ként vég zett alaptevékeny -
sége: a hon vé del mi tár ca köz pon ti sze mély ügyi nyil ván -
tar tá sá nak és köz pon ti had kö te les nyil ván tar tá sá nak a Hjt.
és a Hvt. elõ írásainak meg fe le lõ ke ze lé se, va la mint az ar ra
jo go sul tak hi va ta los iga zol vánnyal és sze mé lyi iga zo ló
jeggyel, to váb bá bé lyeg zõ vel és sze mé lyi pe csét nyo mó val 
tör té nõ el lá tá sa.”

3. A ha tá ro zat 3. pont ja az aláb bi i) al pont tal egé szül ki, 
egy ide jû leg a je len le gi i) al pont je lö lé se j) al pont ra mó do -
sul:

„i) el lát ja a Hon vé del mi Mi nisz té ri u mot és a Ma gyar
Hon véd ség szer ve ze te it bé lyeg zõ vel, sze mé lyi pecsét -
nyomóval, vég zi a bé lyeg zõk, sze mé lyi pe csét nyo mók
köz pon ti nyil ván tar tá sá nak ve ze té sét, a fel hasz ná lás el len -
õr zé sét, a se lej tí tést, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség ka to nai 
szer ve ze tei ál lo mány táb lá i nak sok szo ro sí tá sát.”

4. A ha tá ro zat 10. pont já nak he lyé be az aláb bi 10. pont
lép:

„10. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.”

5. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend jét tar tal ma zó Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za -
tot az MH KIAK pa rancs no ka 2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ
30 na pon be lül mó do sít ja, és azt szol gá la ti úton jóvá -
hagyásra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

6. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
115/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium EBESZ Katonai
Képviselet költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  §-ában, 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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. 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 tai vég re haj tá sá ról  szóló
114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás alap ján, az MK Bé csi Ál -
lan dó EBESZ Kép vi se let Ka to nai Kép vi se let jog utód ja -
ként, 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet
ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Hon vé del mi
Mi nisz té rium EBESZ Ka to nai Kép vi se let.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: HM EKK

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1055 Bu da pest,
 Balaton ut ca 7–11.

Pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.
Kül föl di szol gá lat tel je sí tés he lye ( Kül föl di pos ta cí me:

Ös ter re ich, Wi en, Te in faltstr. 4/Mezz., 1010

4. A HM EKK jo gi sze mély, ön ál ló mun ka kö ri jegy -
zék kel ren del ke zõ szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té si lét szám ke re té bõl a HM és hát tér in -
téz mé nye i hez tar to zik.

5. A HM EKK jog ál lá sa: a hon vé del mi mi nisz ter köz -
vet len alá ren delt sé gé be tar to zó, hon vé del mi fel ada to kat
vég re haj tó szer ve zet.

6. A HM EKK 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.

7. A HM EKK fel ada ta it a hon vé del mi mi nisz ter köz -
vet len alá ren delt sé gé ben, a HM vé de lem po li ti kai szak -
államtitkár szak irá nyí tá sá val vég zi.

8. A HM EKK ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé -
keny sé ge:

A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság-, és vé de lem po li ti kai
ér de ke i nek kép vi se le te és ér vény re jut ta tá sa az Euró pai
Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet ben (EBESZ),
annak tár gya lá si fó ru ma in, va la mint az EBESZ égi sze alatt 
mû kö dõ, fegy ver zet el len õr zés sel fog lal ko zó tár gya lá si fó -
ru mo kon és cso por tok ban. Kap cso lat tar tás az ezen szer ve -
ze tek mel lett mû kö dõ ha son ló nem ze ti kép vi se le tek kel,
ka to nai ta nács adók kal.

A fen ti fel ada to kat a HM EKK szer ve ze ti leg ön ál ló egy -
ség ként, te vé keny sé gé ben pe dig, a Ma gyar Köz tár sa ság
EBESZ Misszió szer ves ré sze ként hajt ja vég re.

9. A HM EKK alap te vé keny ség kö ré ben vég zett fõ fel -
ada tai:

a) rész vé tel az EBESZ Ál lan dó Ta nács ban, a Biz ton sá -
gi Együtt mû kö dé si Fó ru mon fo lyó tár gya lá so kon és az
egyes cél fel ada tok meg ol dá sa ér de ké ben lét re ho zott ad
hoc cso por tok te vé keny sé gé ben;

b) rész vé tel az Euró pai Ha gyo má nyos Fegy ve res Erõk -
rõl  szóló Szer zõ dés (CFE), va la mint a Nyi tott Ég bolt Szer -
zõ dés tár gya lá si fó ru mai mun ká já ban, be le ért ve az egyes
cél fel ada tok meg ol dá sa ér de ké ben lét re ho zott ad hoc cso -
por tok te vé keny sé get is;

c) kap cso lat tar tás az EBESZ Konf lik tus Meg elõ zõ Köz -
pont tal, a Részt ve võ, a Ré szes és a part ner Ál la mok ha son ló 
kép vi se le te i vel, ka to nai ta nács adó i val, va la mint rész vé tel a
NA TO és EU tag ság kap csán ese dé kes egyez te tõ kön;

d) meg bíz ha tó ka to na-szak mai hát tér biz to sí tá sa a kü -
lön bö zõ tár gya lá si irá nyok ban mû kö dõ hi va tá sos dip lo -
ma ták mun ká já hoz; a hon vé del mi fel sõ ve ze tés tá jé koz ta -
tá sa és rész vé tel a dön té sek elõ ké szí té sé ben;

e) biz ton ság- és vé de lem po li ti kai elem zõ-ér té ke lõ
 tevékenység vég zé se;

f) a fel adat kö ré be tar to zó szer ve ze tek hez ki uta zó tár gya ló 
de le gá ci ók mun ká já nak se gí té se, hát tér anya gok ké szí té se;

g) rész vé tel egyes konk rét cél fel ada tok (kül föl di és
 hazai kon zul tá ci ók, sze mi ná ri u mok, kon fe ren ci ák) elõ -
készítésében és le bo nyo lí tá sá ban;

h) rész vé tel a KÜM-HM Fegy ver zet-el len õr zé si Tár ca -
kö zi Bi zott ság ülé se in, mun ká já nak szak mai se gí té se.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját 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 ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a kép vi se let ve ze tõ gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro -
zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog -
kö rét a kép vi se let ve ze tõ a he lyet te sé re át ru ház hat ja.
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A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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 szer ve zet vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis, lo gisz -
ti kai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH el lá -
tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek, va la mint a HM köz pon ti
el len õr zé si szer ve ze te lát ja el.

A HM EKK éves költ ség ve té sét a HM fe je zet „Hon vé -
del mi Mi nisz té rium” költ ség ve té si cí men be lül a „HM hi va -
ta lai” költ ség ve té si al cím alatt el kü lö ní tet ten kell ke zel ni.

11. A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek
rend je:

a) a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je: kép vi se let ve ze tõ.
b) a kép vi se let ve ze tõt és mun ka tár sa it a HM vé de lem -

po li ti kai szak ál lam tit kár ja vas la ta alap ján, a kül ügy mi -
nisz ter egyet ér té sé vel, a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és 
men ti fe l;

A kép vi se let ve ze tõt és va la mennyi mun ka tár sát a hon -
vé del mi mi nisz ter meg ha tá ro zott idõ tar tam ra he lye zi be -
osz tás ba;

c) a kép vi se let ve ze tõ a ka to nai szer ve zet ál lo má nyá ba
tar to zó, a szol gá la ti vi szony ban ál ló (ka to nai) sze mé lyek
szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz -
tiszt vi se lõk nek) fe let te se.

12. A költ ség ve té si szerv 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, il le tõ leg a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXI II. tör vény 
ha tá lya alá tar to zó köz tiszt vi se lõk áll nak jog vi szony ban.

13. A HM EKK vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

14. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

15. A HM EKK rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend -
jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za.
A HM EKK Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a kép vi -
se let ve ze tõ 2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ 30 na pon be lül el ké -
szí ti, és jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM vé de lem po li ti kai
szak ál lam tit kár ré szé re.

16. 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 20.

A honvédelmi miniszter
116/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium NATO Képviselet
költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  §-ában, 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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. 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 tai vég re haj tá sá ról  szóló 114/2006.
(HK 21.) HM uta sí tás alap ján, az MK Ál lan dó NA TO
 Képviselet, Vé de lem po li ti kai Rész leg jog utód ja ként, 2007.
ja nu ár 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Hon vé del mi
Mi nisz té rium NA TO Kép vi se let.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: HM NK

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1055 Bu da pest V.,
Ba la ton ut ca 7–11.

Pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.
Kül föl di szol gá lat tel je sí té si he lye:
Bel gi um, Brüsszel, NA TO-Köz pont
Pos ta cím: NA TO HQ, Bo u le vard Lé o pold III, B–1110

Brus sels, Eve re

4. A HM NK jo gi sze mély, ön ál ló mun ka kö ri jegy zék -
kel ren del ke zõ szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd -
ség költ ség ve té si lét szám ke re té bõl a HM és hát tér in téz mé -
nye i hez tar to zik.

5. A HM NK jog ál lá sa: a hon vé del mi mi nisz ter köz vet -
len alá ren delt sé gé be tar to zó, hon vé del mi fel ada to kat vég -
re haj tó szer ve zet.

6. A HM NK ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi
 miniszter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

7. A HM NK fel ada ta it a hon vé del mi mi nisz ter köz -
vetlen alá ren delt sé gé ben vég zi. A vé de lem po li ti kai, va la -
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mint a vé de lem gaz da sá gi szak te rü let szak mai irá nyí tá sát
– szak te rü le tük nek meg fele lõen, szo ros együtt mû kö dés -
ben – a HM vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár és a HM vé -
del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár lát ja el.

8. A HM NK ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé -
keny sé ge:

A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság-, és vé de lem po li ti kai,
va la mint vé de lem gaz da sá gi ér de ke i nek kép vi se le te és ér -
vény re jut ta tá sa az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve zet
(NATO), va la mint az EU, EDA ügyek kel (pénz ügyi, gaz -
da sá gi, had fel sze re lé si kér dé sek ben) fog lal ko zó sza ko sí -
tott szer ve ze te i ben és cso port ja i ban. Kap cso lat tar tás az
ezen szer ve ze tek mel lett mû kö dõ nem ze ti kép vi se le tek kel.

9. A HM NK alap te vé keny ség kö ré ben vég zett fõ fel -
ada tai:

a) rész vé tel a NATO, EU, EDA és más NATO együtt -
mû kö dés (EAPC, NRC, NUC, MD, ICI) ke re té ben fel ál lí -
tott szer ve ze tek és bi zott sá gok mun ká já ban, a hon vé del mi
tár ca ér de ke i nek kép vi se le te;

b) kap cso lat tar tás a NATO, va la mint – pénz ügyi, gaz -
da sá gi, had fel sze re lé si kér dé sek ben – az EU együtt mû kö -
dés ben részt ve võ or szá gok kép vi se le te i vel;

c) biz ton ság- és vé de lem po li ti kai, va la mint vé de lem -
gaz da sá gi elem zõ-ér té ke lõ te vé keny ség vég zé se;

d) a fel adat kö ré be tar to zó szer ve ze tek hez ki uta zó tár -
gya ló de le gá ci ók mun ká já nak se gí té se, hát tér anya gok ké -
szí té se;

e) rész vé tel az ál lan dó an mû köd te tett fó ru mok ple ná ris
ülé se i nek, mun ka cso port ja i nak, va la mint az egyes cél fel -
ada tok ra ide ig le ne sen lét re ho zott mun ka cso por tok te vé -
keny sé gé ben, nem ze ti ér de ke ink kép vi se le té nek el lá tá sa;

f) rész vé tel egyes konk rét cél fel ada tok (kül föl di és ha -
zai kon zul tá ci ók, sze mi ná ri u mok, kon fe ren ci ák, bi zott sá gi 
mun ka lá to ga tá sok) elõ ké szí té sé ben és le bo nyo lí tá sá ban.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját 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 ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a kép vi se let ve ze tõ gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro -
zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog -
kö rét a kép vi se let ve ze tõ a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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 szer ve zet vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH
el lá tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek, va la mint a HM köz pon ti
el len õr zé si szer ve ze te lát ja el.

A HM NK éves költ ség ve té sét a HM fe je zet „Hon vé del -
mi Mi nisz té rium” költ ség ve té si cí men be lül a „HM hiva -
talai” költ ség ve té si al cím alatt el kü lö ní tet ten kell ke zel ni.

11. A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek
rend je:

a) a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je: kép vi se let ve ze tõ.
b) a kép vi se let ve ze tõt a HM vé de lem po li ti kai szak ál -

lam tit kár, mun ka tár sa it – szak te rü le tük nek meg fele lõen –
a HM vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár, illetve a HM vé -
del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár ja vas -
la ta alap ján, a kül ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel, a hon vé del -
mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fe l;

A HM NK ve ze tõ jét és va la mennyi mun ka tár sát a hon -
vé del mi mi nisz ter meg ha tá ro zott idõ tar tam ra he lye zi be -
osz tás ba;

c) a kép vi se let ve ze tõ a ka to nai szer ve zet ál lo má nyá ba
tar to zó, a szol gá la ti vi szony ban ál ló (ka to nai) sze mé lyek
szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz -
tiszt vi se lõk nek) fe let te se.

12. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség
 hivatásos 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, il le -
tõ leg a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz tiszt vi se lõk áll nak jog vi -
szony ban.

13. A HM NK vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

14. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

15. A HM NK rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét
a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a kép vi se let ve ze tõ 2007.
ja nu ár 1-jét kö ve tõ 30 na pon be lül el ké szí ti, és jóvá -
hagyásra fel ter jesz ti a HM vé de lem po li ti kai szakállam -
titkár ré szé re.

16. 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 20.
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A honvédelmi miniszter
117/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ
Elõkészítõ Törzs alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  §-ában, 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, 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 továb biak ban: R.) , va la mint 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 ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban 
fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai szer ve ze tei ezzel 
össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló
114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás alap ján, az MH Egész -
ség ügyi Pa rancs nok ság egy ide jû meg szün te té sé vel, annak
jog utód ja ként, a meg ala kí tás ra ke rü lõ MH Hon véd Egész -
ség ügyi Köz pont elõ ké szí tõ szer ve ze te ként 2007. ja nu ár
1-jei ha tállyal, az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont
meg ala kí tá sá ig költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs

A szer ve zet rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH HEKET

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1134 Bu da pest,
 Lehel ut ca 35–37.

pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.

4. Az MH HEKET jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá -
val ren del ke zõ, más ma ga sabb szin tû pa rancs nok ság jog -
ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az
MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re
biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

5. Az MH HEKET 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 Minisz -
térium.

6. Az MH HE KET a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök köz -
vet len szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7. AZ MH HE KET alap ren del te té se: köz re mû kö dik az
MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont meg ala ku lá sá nak
szak mai elõ ké szí té sé ben, az MH egész ség ügyi in téz mény -
rend sze ré nek át ala kí tá sá ra vo nat ko zó kor mány ha tá ro zat -
ban meg ha tá ro zott szak mai fel ada tok irá nyí tá sá ban és
vég zé sé ben, az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
egész ség ügyi szol gá la tá val a szak fel ada tok meg osz tá sá -
ban, a hon véd-egész ség ügyi in téz mé nyek át ala kí tá sá ban
és fenn tar tá sá ban, a be teg el lá tás fo lya ma tos vég zé sé ben,
gyó gyí tó te vé keny sé gé nek fo lya ma tos biz to sí tá sá ban.
Nap i kap cso la tot tar t az át ala kí tás ban érin tett mi nisz té ri u -
mok kal és köz igaz ga tá si hi va ta lok kal.

8. Az MH HE KET ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap -
tevékenysége:

a) az MH egész ség ügyi biz to sí tá sá nak ter ve zé se, szer -
ve zé se, az egész ség ügyi biz to sí tás szak mai el ve i nek ki dol -
go zá sa. A meg elõ zõ, a gyó gyí tó-meg elõ zõ, a rehabilitá -
ciós, a ka to na-egész ség ügyi tu do má nyos, az egész ség ügyi
tech ni kai-fej lesz té si és szak anyag-el lá tá si fel ada tok irá -
nyí tá sa;

b) az egész ség ügy te rü le tén a tár sa da lom biz to sí tás sal
össze füg gõ és a ka to na-egész ség ügy re vo nat ko zó te vé -
keny ség össze fo gá sa;

c) a fel ké szí tés sel, a ki kép zés sel kap cso la tos fel ada tok
szer ve zé se és ko or di ná lá sa;

d) a ka to nai pá lya al kal mas ság egész sé gi, fi zi kai és
pszi chi kai el bí rá lá sá nak szer ve zé se. A szû rõ vizs gá la tok
ter ve zé se, szer ve zé se és az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó
ada tok fel dol go zá sa.

9. Alap te vé keny sé ge kö ré ben fel ada ta:
a) együtt mû kö dés és ja vas lat té tel az egész ség ügyi el lá -

tást sza bá lyo zó jog sza bá lyok ki dol go zá sá ban. Az egész -
ség ügyi el lá tás el ve i nek, rend sze ré nek, va la mint az egész -
ség ügyi el lá tást meg ha tá ro zó, az EU-ban, a NA TO-ban és
a Ma gyar Köz tár sa ság ban ér vé nyes jog sza bá lyok, ren del -
ke zé sek, el vek szük ség sze rin ti adap tá lá sa;

b) az EU és a NA TO kö te le zett sé gek bõl adó dó egész -
ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak szer ve zé se. Kap cso lat -
tar tás az EU, a NA TO és egyéb or szá gok ka to na-egész ség -
ügyi szer ve ze te i vel;

c) az alá ren delt szer ve ze tek nél a ké szen lét fenn tar tá sá -
val és fo ko zá sá val kap cso la tos fel ada tok szer ve zé se, el -
len õr zé se. Az MH ka to nai szer ve ze te i nél fo lyó egész ség -
ügyi fel ké szí tés szak mai fel ügye le te;

d) az ága zat alap el lá tá sát és szak el lá tá sát vég zõ gyó -
gyí tó-meg elõ zõ, já ró- és fek võ be teg-el lá tás irá nyí tá sa a
MH alap el lá tást vég zõ egész ség ügyi köz pont ja i nál, kór há -
za i ban, in té ze te i ben;

e) a köz egész ség ügyi és jár vány vé del mi biz to sí tás, az
egész ség vé del mi és egész ség ne ve lé si fel ada tok szak mai
ko or di ná lá sa;

f) rész vé tel a ka to nai pá lya al kal mas ság, va la mint az
egyes be osz tá sok hoz, mun ka kö rök höz kap cso ló dó egész -
sé gi, fi zi kai és pszi chi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek
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 kidolgozásában, az al kal mas sá gi vizs gá la tok és a fe lül -
vizs gá la ti te vé keny ség szer ve zé se;

g) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány egész sé gi és
 fizikai al kal mas sá gá nak meg tar tá sa ér de ké ben a szin ten
tar tás egész ség ügyi kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sá ban
 való rész vé tel, az egész ség fej lesz té si és egész ség ne ve lé si
fel ada tok szer ve zé se és fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada -
tok vég re haj tá sa;

h) a ka to na, a köz tiszt vi se lõi és a köz al kal ma zot ti ál lo -
mány ál ta lá nos és spe ci á lis mun ka kö ri al kal mas sá gi szû rõ -
vizs gá la tá nak ko or di ná lá sa;

i) kap cso lat tar tás más tár cák kal, az Or szá gos Tisz ti Fõ -
or vo si Hi va tal ve ze tõ jé vel, a szak mai ka ma rák kal, a fegy -
ve res szer vek szak mai szer ve ze te i vel, az Egész ség ügyi
Fel sõ fo kú Szak irá nyú Szak kép zé si és To vább kép zé si
 Bizottsággal, az egye te mek Ka to nai és Ka taszt ró fa-or vos -
ta ni, illetve Re pü lõ or vo si Tan szé ké vel és a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem szak mai szer vé vel;

j) a szak irá nyí tás ke re tei kö zött szak in téz ke dé sek ki -
adá sa, az egész ség ügyi szak ki ad vá nyok ki adá sá nak ter ve -
zé se és szer ve zé se. A más tár cák tól ér ke zõ, a szak mai
kom pe ten ci ák ba tar to zó jog sza bály ter ve ze tek vé le mé nye -
zé se;

k) a hi va tá sos, szer zõ dé ses, ön kén tes tar ta lé kos és köz -
al kal ma zott egész ség ügyi ál lo mány szak ki kép zé se, va la -
mint szak irá nyú to vább kép zé si rend sze ré nek ki dol go zá sa,
a szak vizs gá ra ké szü lõ hon véd or vo sok fel ké szü lé sé nek
irá nyí tá sa, se gí té se és el len õr zé se;

l) a szak te rü let nek meg fele lõen a tisz ti, a tiszt he lyet te si 
és a tisz te si szak mai kép zé si kö ve tel mé nyek ki dol go zá sa,
kar ban tar tá sa, a kép zés szak ma tech ni kai biz to sí tá sa, ki bo -
csá tói vizs gák szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada -
tok vég zé se. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák át- és to -
vább kép zé sé nek meg szer ve zé sét és vég re haj tá sát sza bály -
zó in téz ke dés ben fog lal tak sze rin ti ka ma rai jog kör gya -
kor lá sa;

m) az MH spe ci á lis egész ség ügyi esz kö zei és szak -
anya gai biz to sí tá sá nak ter ve zé se, va la mint a kap cso ló dó
gaz da sá gi te vé keny ség irá nyí tá sa, a vég re haj tás fel ügye le -
té vel össze füg gõ te vé keny ség vég zé se

n) az MH mun ka egész ség ügyi szak te vé keny sé gé nek
szer ve zé se, a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat szer ve -
zé se, fel ügye le te.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:

Az MH HE KET a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód -
já ra te kin tet tel ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ -
irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból
tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so ro -
lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti. A
gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
mód ját 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
ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs -
nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség -

vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét a pa rancs nok 
a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és utal vá nyo zás hoz kap cso -
ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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 szer ve zet vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis, lo gisz -
ti kai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az MH el lá -
tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek, va la mint a HM köz pon ti
el len õr zé si szer ve ze te lát ja el.

Az éves költ ség ve té sét a Hon vé del mi Mi nisz té rium
 XIII. költ ség ve té si fe je zet, 2/1. Hon véd Ve zér kar köz vet -
len szer ve ze tei költ ség ve té si al cí men be lül el kü lö ní tet ten
kell ke zel ni és ter vez ni.

11. Az MH HE KET ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: a pa rancs nok, be osz tá -

sá nak meg ne ve zé se: MH HE KET pa rancs nok;
b) a pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ja vas -

la ta alap ján a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fe l;
c) a pa rancs nok a szer ve zet nél hi va tá sos és szer zõ dé ses 

szol gá la ti vi szony ban ál ló sze mé lyi ál lo mány szol gá la ti
elöl já ró ja, az egyéb jog vi szony ban ál ló alá ren del tek nek
hi va ta li fe let te se.

12. A 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, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te -
nek szol gá la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al -
kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

13. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.

14. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

15. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot az MH
HE KET pa rancs no ka 2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ 30 na pon
be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra fel ter jeszt a HM Hon -
véd Ve zér kar fõ nök höz.

16. 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 20.
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A honvédelmi miniszter
118/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 10.  §-ában, 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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság, a
Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ Pa rancs nok ság meg szün te té -
sé vel, azok jog utód ja ként, illetve a meg szû nõ Ma gyar
Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
 Parancsnokság, a Ma gyar Hon véd ség Hír adó és In for ma ti -
kai Pa rancs nok ság, a Ma gyar Hon véd ség Mû ve let Irá nyí tó 
Köz pont és a Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Pa rancs -
nok ság egyes fel ada ta i nak át vé te lé vel, 2007. ja nu ár 1-jei
ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH ÖHP

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 8000 Szé kes fe hér -
vár, Zá mo lyi út 2–6.

pos ta cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 151.

4. Az MH ÖHP jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val
ren del ke zõ, had mû ve le ti ma ga sab begy ség jog ál lá sú, kö -
zép szin tû irá nyí tó-ve ze tõ szerv, ka to nai szer ve zet. Ál lo -
má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ -
ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás
szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be
tar to zik.

5. Az MH ÖHP ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel -
ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

6. Az MH ÖHP a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök köz vet -
len szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dik.

7. Az MH ÖHP ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé -
keny sé ge:

Az Or szág gyû lés, a Kormány, a hon vé del mi mi nisz ter,
a szak ál lam tit ká rok, a ka bi net fõ nök és a HM Hon véd
 Vezérkar fõ nök ál tal, va la mint a ha tá lyos jog sza bá lyok -

ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ
ren del ke zé sek ben elõ írt kö ve tel mé nyek alap ján:

a) A Ma gyar Köz tár sa ság szu ve re ni tá sa, te rü le ti és lég -
tér in teg ri tá sa vé del mé hez, va la mint a szö vet sé gi rend sze -
rek ben vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük sé ges ka -
to nai ké pes sé gek ki ala kí tá sá nak és fenn tar tá sá nak, to váb -
bá az ezek hez szük sé ges fel té tel rend szer biz to sí tá sá nak
irá nyí tá sa.

b) A szö vet sé gi és nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ
egyéb ka to nai kö te le zett sé gek tel je sí té se, a kol lek tív
 védelmi, bé ke fenn tar tói és hu ma ni tá ri us fel ada tok vég re -
haj tá sá nak össz ha de rõ ne mi ter ve zé se és ve ze té se.

c) A Hon vé del mi Mi nisz té rium irá nyí tá sá val, szak irá -
nyí tá sá val, a HM szer vek kel és szer ve ze tek kel együtt mû -
köd ve az MH ka to nai szer ve ze tei had mû ve le ti-har cá sza ti
al kal maz ha tó sá gá nak és ké pes sé ge i nek össze han golt és
fo lya ma tos fej lesz té se, a bé ke és a bé ké tõl el té rõ idõ szak -
ban a fel ada tok vég re haj tá sá nak össz ha de rõ ne mi terve -
zése, ve ze té se és irá nyí tá sa.

d) A kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes
ka to nai szer ve ze tek rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként
tör té nõ mû köd te té se az össz ha de rõ ne men be lül, hon vé del -
mi mi nisz te ri ha tá ro zat alap ján.

8. Az MH ÖHP fõ fel ada tai:
A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök köz vet len irá nyí tá sa alá

tar to zó szer ve ze tek kel, va la mint a rend vé del mi szer vek és
a ka taszt ró fa vé de lem erõ i vel, to váb bá a szö vet sé ges erõk -
kel együtt mû köd ve:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len sé ge, te rü le ti és lég -
tér in teg ri tá sa, la kos sá ga és anya gi ja vai kül sõ tá ma dás sal
szem be ni vé del mé nek össz ha de rõ ne mi ter ve zé se és ve ze -
té se;

b) a szö vet sé gi és nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ
egyéb ka to nai kö te le zett sé gek – kü lö nö sen a kol lek tív vé -
del mi, bé ke fenn tar tó és hu ma ni tá ri us fel ada tok – összhad -
erõnemi fel ada tai vég re haj tá sá nak ter ve zé se és ve ze té se;

c) az ar ra ki je lölt és fel ké szí tett erõk kel a nem zet kö zi
ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada tai el lá tá sá ban va ló
köz re mû kö dés össz ha de rõ ne mi ter ve zé se, ve ze té se és irá -
nyí tá sa;

d) a szö vet sé gi rend szer ben, illetve a kü lön bö zõ nem -
zet kö zi szer ve ze tek alá ren delt sé gé ben bé ke tá mo ga tó és
vál ság re a gá ló mû ve le tek ben részt ve võ ide ig le nes ka to nai
szer ve ze tek és az MH ÖHP al kal ma zá si kö ré be tar to zó
mû ve le ti te rü le ten egyé ni be osz tást be töl tõk nem ze ti ad -
mi niszt ra tív irá nyí tá sa, ki vá lasz tá sá nak, fel ké szí té sé nek
és fel adat-vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa és el len õr zé se;

e) a hon vé de lem szem pont já ból fo ko zott vé del met
igény lõ lé te sít mé nyek õr zé se és vé del me, fel ada ta i nak
össz ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

f) a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ka to nai fel ada tai el -
lá tá sá nak össz ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

g) az össz had erõ nem ré szé re meg ha tá ro zott fel ada tok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges mû kö dé si fel té te lek ter ve zé se,
biz to sí tá sa;
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h) a sze mé lyi ál lo mány, a csa pa tok bé ke és bé ké tõl el -
té rõ idõ szak fel ada ta i ra va ló fel ké szí té sé nek és ki kép zé sé -
nek ter ve zé se, szer ve zé se és össz ha de rõ ne mi ve ze té se és
irá nyí tá sa;

i) a nem ze ti és nem zet kö zi kö te le zett ség bõl adó dó fel -
ada tok csa pat moz gá sa i nak, szál lí tá si – föld i, lé gi, ten ge ri
és fo lyó fel szí ni – fel ada ta i nak ter ve zé se, szer ve zé se és
 koordinálása;

j) az Al kot mány 40/B.  § (2) be kez dés sze rin ti fegy ve re -
sen vagy fel fegy ver kez ve el kö ve tett erõ sza kos cse lek mé -
nyek el há rí tá sá ban va ló köz re mû kö dés össz ha de rõ ne mi
irá nyí tá sa;

k) az Al kot mány 19/E.  §-ában meg ha tá ro zott eset ben
el ren delt fel ada tok össz ha de rõ ne mi ter ve zé se, ve ze té se és
irá nyí tá sa;

l) kü lön ter vek és di rek tí vák alap ján az „AIR PO LI -
CING” és „RE NE GA DE” fel ada tok össz ha de rõ ne mi irá -
nyí tá sa, fel ügye le te és ad mi niszt ra tív tá mo ga tá sa;

m) pol gá ri ha tó sá gok tá mo ga tá sa, ka taszt ró fa vé del mi
fel ada tok meg ol dá sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lás össz ha de rõ -
ne mi irá nyí tá sa;

n) ál lam i szer vek ré szé re té rí tés el le né ben ka to nai
szak ér tel met és spe ci á lis esz kö zö ket igény lõ fel ada tok el -
lá tá sá nak össz ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

o) ta lált rob ba nó tes tek tûz sze ré sze ti men te sí té sé nek,
illetve egyéb tûz sze ré sze ti fel ada tok té rí tés el le né ben va ló
vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa;

p) lé gi és szá raz föl di ku ta tás-men tés fel ada ta i nak irá -
nyí tá sa;

q) pro to kol lá ris fel ada tok tel je sí té sé ben va ló rész vé tel.

9. Gaz dál ko dá si jog kör:

Az MH ÖHP a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra 
te kin tet tel ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si elõ irány -
za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból tel jes
jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. A gaz dál ko dás
rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak mód ját 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 ma ga sabb
ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko -
rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és
utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét a pa rancs nok írás ban át -
ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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 szer ve zet vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az
MH el lá tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít -
ják.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek, va la mint a HM köz pon ti
el len õr zé si szer ve ze te lát ja el.

10. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
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: MH ÖHP pa rancs nok;
b) A pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ja -

vas la ta alap ján a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki, illetve
men ti fe l;

c) A pa rancs nok – mint a szer ve zet állományille té kes
pa rancs no ka – a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi
fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo má -
nyá ba tar to zó, a szol gá la ti vi szony ban ál ló (ka to nai) sze -
mé lyek szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók -
nak (köz al kal ma zot tak nak) fe let te se.

11. A 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, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

12. Az MH ÖHP vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

14. A ka to nai szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si
rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot az MH ÖHP pa rancs nok 2007. ja nu ár
1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti, és azt jó vá ha gyás ra
fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

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

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 20.

A honvédelmi miniszter
119/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági
és Pénzügyi Ügynökség költségvetési szerv

alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
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1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
88.  §-ában, 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.  §-ban, 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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki:

1. Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm ha tá ro zat ban
fog lalt egyes fel ada tok vég re haj tá sá nak elõ ké szí té sé re ki -
adott 96/2006. (HK 19.) HM uta sí tás alap ján a HM Pénz -
ügyi és Szám vi te li Szol gá lat egy ide jû meg szün te té sé vel,
annak jog utód ja ként a HM fe je zet hez tar to zó szer ve ze tek
pénz ügyi és szám vi te li szak fel ada ta i nak ha té kony és köz -
pon to sí tott vég re haj tá sá ra 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal
költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Hon vé del mi
Mi nisz té rium Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: HM KPÜ

3. A HM KPÜ szék he lye: Bu da pest XI II., Le hel
u. 35–37.

Pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.,
Egyéb te lep he lyei: Bu da pest XI II., Aba u. 4.
Pos ta cím: 1395 Bu da pest, Pf. 62.,
8000 Szé kes fe hér vár Bre gyó köz 2.
Pos ta cím: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 154.

4. A HM KPÜ jo gi sze mély, ön ál ló mun ka kö ri jegy -
zék kel ren del ke zõ szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon -
véd ség költ ség ve té si lét szám ke re té bõl a HM és hát tér in -
téz mé nye i hez tar to zik.

5. A HM KPÜ jog ál lá sa: a hon vé del mi mi nisz ter köz -
vet len alá ren delt sé gé be tar to zó, ki emelt hon vé del mi fel -
ada to kat vég re haj tó szer ve zet.

6. A HM KPÜ 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.

7. A HM KPÜ fel ada ta it a hon vé del mi mi nisz ter köz -
vet len alá ren delt sé gé ben, a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra -
struk tu rá lis szak ál lam tit kár szak irá nyí tá sá val vég zi.

8. A HM KPÜ alap ren del te té se: a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium, a mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek, a
Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei, kül föl di kép vi se -
le tei, va la mint kül föl dön ön ál ló be osz tást be töl tõk pénz -
ügyi és szám vi te li szak fel ada ta i nak egy sé ges el vek alap -

ján tör té nõ ha té kony és köz pon to sí tott vég re haj tá sa; az ál -
lam ház tar tá si elõ írásoknak meg fe le lõ fe je ze ti szin tû költ -
ség ve té si terv és be szá mo ló el ké szí té sé nek meg szer ve zé -
se, illetve össze ál lí tá sa és jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ké szí té -
se; a ha tás kö rök egy ér tel mû gya kor lá sa; a költ ség ve té si
pénz esz köz-fel hasz ná lás pre ven tív el len õr zé si fel té te le i -
nek meg te rem té se, lé nye gé ben a gaz dál ko dó hoz ren delt
pénz ügyi és szám vi te li ille té kességû gaz da sá gi ve ze tõi
funk ció gya kor lá sa.

9. A HM KPÜ a fe je ze ti szin tû költ ség ve tés gaz dál ko -
dást ve ze tõ, irá nyí tó és vég re haj tó, illetve in téz mé nyi szin -
ten a költ ség ve té si gaz dál ko dás pénz ügyi és szám vi te li
vég re haj tó szak mai te vé keny sé gét lát ja el, mely nek ke re -
té ben ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge:

a) a Pénz ügy mi nisz té rium elõ írásai, a Tár ca Vé del mi
Ter ve zõ Rend szer (a továb biak ban: TVTR), illetve a Hon -
véd Ve zér kar ál tal elõ ké szí tett és a tár ca ve ze té se ál tal
meg ho zott dön té sek alap ján a HM költ ség ve té si fe je zet
sze mé lyi, egyéb pénz ügyi jel le gû, egyes fe je ze ti ke ze lé sû
és nem zet kö zi fel ada tok ki adá sa i nak ter ve zé se, a tár ca
össze sí tett és cí men kén ti/al cí men kén ti, va la mint a tár ca
bel sõ gaz dál ko dá si rend jét meg ha tá ro zó jog sza bá lyok ban, 
uta sí tá sok ban és egyéb ren del ke zé sek ben elõ írt bon tá sú
költ ség ve té se i nek és mó do sí tá sa i nak össze ál lí tá sa;

b) a fe je zet költ ség ve té si elõ irány za tai fel hasz ná lá sá -
nak és a fe je zet ál tal ke zelt kincs tá ri va gyon nyil ván tar tá sa 
(szám vi tel), a fel hasz ná lás fi nan szí ro zá sa, a költ ség ve tés
fel hasz ná lá sá ról és a kincs tá ri va gyon ál la po tá ról ké szí ten -
dõ be szá mo lók és mér leg je len té sek el ké szí té se;

c) a költ ség ve té si gaz dál ko dás ál lam ház tar tá si és
kincs tá ri ke ze lé sét tar tal ma zó sza bá lyo zók elõ ké szí té se;

d) a sze mé lyi ál lo mány (hi va tá sos, szer zõ dé ses, ön kén -
tes tar ta lé kos ka to nák, köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak,
illetve a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lya alá tar to zó mun -
ka vál lalók) pénz be ni já ran dó sá ga i nak mér té két, jo go sult -
sá gi fel té te le it és azok fo lyó sí tá sá nak rend jét meg ha tá ro zó
sza bá lyo zók elõ ké szí té se;

e) a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ és kül föl dön ta nul -
má nyo kat foly ta tó ki kül döt tek de vi za el lát má nyá val, kül -
föl di na pi dí já val, egyéb pénz be ni jut ta tá sa i val kap cso la tos 
sza bá lyo zók elõ ké szí té se;

f) a sze mé lyi ki adá sok és lét szám te rü le tén kü lön fé le
köz gaz da sá gi elem zé sek és mo del lek ké szí té se;

g) a ka to nai szer ve ze tek ve ze tõi ré szé re pénz ügyi szak -
ta nács adás, a gaz dál ko dá si te vé keny ség tá mo ga tá sa, a HM 
KPÜ ál tal ke zelt adat bá zis fel hasz ná lá sá val ter ve zet ten,
vagy ese ti dön té sek alap ján a HM ve ze té se, a Ma gyar
Hon véd ség kü lön fé le szin tû ve ze tõi, az ál lam i, ér dek kép -
vi se le ti és nem zet kö zi szer ve ze tek in for má ci ók kal va ló el -
lá tá sa;

h) az ál lam i elõ írások alap ján a fe je zet egé szét érin tõ en
a kü lön fé le adók, já ru lé kok és tag dí jak el szá mo lá sa, va la -
mint az idõ sza kos és éves be val lá sok el ké szí té se, jog sza -
bály, illetve fel sõ szin tû szerv ál tal elõ írt sta tisz ti kai adat -
szol gál ta tá sok tel je sí té se;
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i) a hi va tá sos ál lo má nyú ak nyug díj és bal ese ti já ra dék
meg ál la pí tá sá val, illetve csa lád tag ja ik szár ma zé kos nyug -
díj-meg ál la pí tá sá val, to váb bá a köz tiszt vi se lõk és köz al -
kal ma zot tak kor en ged mé nyes nyug dí ja elõ ké szí té sé vel és
meg fi ze té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég zé se, és az ezzel
kap cso la tos ha tó sá gi te vé keny ség gya kor lá sa;

j) a sze mé lyi ál lo mány szol gá la ti, köz tiszt vi se lõi és köz -
al kal ma zot ti, va la mint a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lya alá 
tar to zó mun ka vál lalók jog vi szo nyá val össze füg gõ pénz be -
ni já ran dó sá gok, tár sa da lom biz to sí tá si, csa lád tá mo ga tá si és
egyéb szo ciá lis jut ta tá sok el szá mo lá sa (szám fej té se) és ki fi -
ze té se (fo lyó sí tá sa), ügy fél cent ri kus el lá tá sa;

k) a fe je zet egé szét érin tõ en köz pon to sí tott tár sa da lom -
biz to sí tá si és csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely mû köd te té se
és ezzel kap cso la tos ha tó sá gi te vé keny sé gek gya kor lá sa;

l) a tár ca nem zet kö zi sze rep vál la lá sá ból fa ka dó fel ada -
tok pénz ügyi biz to sí tá sá nak ki ala kí tá sa és mû köd te té se, a
nem zet kö zi fel ada tok ból ere dõ ki adá sok (költ sé gek) és be -
vé te lek ter ve zé se, nyil ván tar tá sa, va la mint az együtt mû -
kö dõ szer vek tá jé koz ta tá sa;

m) a NA TO, EU és egyéb nem zet kö zi tag ság ból ere dõ,
a fe je ze tet ter he lõ fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té se és
 folyamatos együtt mû kö dés a nem zet kö zi szer ve ze tek
pénz ügyi bi zott sá ga i val;

n) a hon véd ség tény le ges ál lo má nyú tag ja i nak a kö te le -
zett sé gük tel je sí té sé vel össze füg gés ben be kö vet ke zett
 kárainak meg té rí té sé vel kap cso la tos kár té rí té si ügyek in -
té zé se, va la mint a hon véd ség ál tal oko zott ká rok meg té rí -
té sé vel kap cso la tos kár té rí té si ügyek in té zé se, az el sõ fo kú 
ál lam igaz ga tá si ha tá ro za tok meg ho za ta la;

o) a pénz be ni ki fi ze tés sel vagy át uta lás sal tör té nõ
pénz ügyi mû ve le tek el lá tá sa, a va lu ta- és fo rint pénz tá rak
mû köd te té se;

p) a HM tár ca szer ve ze tei törzs köny vi nyil ván tar tá sá -
nak ve ze té se, a kincs tár ál tal a fe je zet és a kincs tá ri ügy fe -
lek ré szé re ve ze ten dõ szám lák ke ze lé sé vel kap cso la tos
fel ada tok vég re haj tá sa;

q) a kincs tá ri rend szer tár cán be lü li mû köd te té sé vel,
irá nyí tá sá val és sza bá lyo zá sá val kap cso la tos fel ada tok
vég zé se;

r) a HM fe je zet egy sé ges szám vi te li po li ti ká ja és mel -
lék le te i nek, va la mint a tár ca tel jes kö rû szám vi te li rend jét
sza bá lyo zó bel sõ in téz ke dé sek el ké szí té se és ki adá sa;

s) a tár ca pénz ügyi és szám vi te li, va la mint a be szá mo -
lók alá tá masz tá sát szol gá ló fõ köny vi és ana li ti kus nyil -
ván tar tá sok ve ze té sé hez kap cso ló dó in for má ci ós rend szer
ki ala kí tá sa és mû köd te té se;

t) a kö te le zett ség vál la lá sok és a pénz ügyi tel je sí té sek
elõ ze tes el len jegy zé sé hez kap cso ló dó kont roll rend sze rek
ki épí té se és tár ca szin tû mû köd te té se, a kö te le zett ség vál la -
lá sok fe je ze ti szin tû nyil ván tar tá sa;

u) az ál lam ház tar tá si pénz ügyi bel sõ ellen õr zés ke re té -
ben a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi
ellen õr zés (FE U VE) tár ca szin tû sza bá lyo zá sá nak szak mai
elõ ké szí té se, az ága za ti FE U VE ki ala kí tá sa, fej lesz té se,
 ellenõrzése;

v) költ ség ve té si, pénz ügyi és szám vi te li szak el len õr zé -
sek vég re haj tá sa a tár ca költ ség ve té si szer ve ze te i nél, va la -
mint a HM KPÜ-t éri tõ en az in téz mé nyi szin tû ál lam ház -
tar tá si bel sõ ellen õr zés vég zé se;

w) a pénz ügyi és szám vi te li szak ál lo mány, to váb bá a
HM Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si In for má ci ós Rend szert
(a továb biak ban: HM KGIR) hasz ná ló ál lo mány ok ta tá sá -
val, ki kép zé sé vel és to vább kép zé sé vel kap cso la tos fel ada -
tok vég zé se;

x) a tár ca biz to sí tá si ügye i nek ke ze lé se, a köz pon ti biz -
to sí tá sok meg kö té se, a sze mé lyi ál lo mány egyes biz to sí tá -
si mó do za ta i nak ke ze lé se;

y) a HM KPÜ bé ke fel ada ta in túl me nõ en a ké szen lét
 fokozása pénz ügyi biz to sí tá sá val kap cso la tos sza bá lyo zá -
si és elõ ké szí té si fel ada tok el lá tá sa, az át me ne ti költ ség ve -
té si terv el ké szí té se, az eh hez szük sé ges fi nan szí ro zás biz -
to sí tá sa;

z) az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi
Be ru há zá si Prog ram ja (NA TO NSIP) ma gyar or szá gi meg -
va ló sí tá sá val kap cso la tos szám la ke ze lés, va la mint pénz -
ügyi és szám vi te li szak fel ada tok kal össze füg gõ sza bá lyo -
zá si fel ada tok vég re haj tá sa.

aa) A tár ca ki emelt prog ram jai vég re haj tá sá nak szak -
mai tá mo ga tá sa;

bb) a TVTR költ ség ve té si ter ve zõ al rend sze re rend -
szer gaz dai fel ada ta i nak el lá tá sa, az al rend szer mû köd te té -
sé vel és fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég zé se;

cc) a HM KGIR rend szer gaz dai fel ada ta i nak el lá tá sa, a
rend szer mû köd te té sé vel és fej lesz té sé vel kap cso la tos fel -
ada tok vég zé se.

dd) Az a)–cc) pon tok ban fel so rolt te rü le te ken a hon vé -
del mi mi nisz ter meg bí zá sá ból a tár ca kép vi se le te az
 Országgyûlés bi zott sá ga i nál, a Pénz ügy mi nisz té ri um nál, a 
Kincs tár nál és az ille té kes kor mány za ti és egyéb szer ve ze -
tek nél, a mi nisz ter és a (szak)ál lam tit ká rok fel ké szí té se a
Kormány és az ál lam tit ká ri ülé sek re a HM KPÜ szak te rü -
le tét érin tõ en.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:

A HM KPÜ a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra
te kin tet tel ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe let ti
ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból tel jes jog kör rel
ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis és
 logisztikai fel té te le ket a Ma gyar Hon véd ség el lá tó (be fo -
ga dó) szer vei biz to sít ják. Mû kö dé se egyéb fel té te le i rõl a
HM szer vek kel azo nos mó don a HM el lá tó szer ve ze tei
gon dos kod nak.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek, va la mint a HM köz pon ti
el len õr zé si szer ve ze te lát ja el.

11. A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek
rend je:

a) be osz tá sá nak meg ne ve zé se: ve zér igaz ga tó;
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b) a ve zér igaz ga tót a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és 
men ti fe l és gya ko rol ja fe let te a mun kál ta tói jog kört;

c) a ve zér igaz ga tó a szer ve zet nél hi va tá sos és szer zõ -
dé ses szol gá la ti vi szony ban ál ló sze mé lyi ál lo mány szol -
gá la ti elöl já ró ja, az egyéb jog vi szony ban ál ló alá ren del -
tek nek hi va ta li fe let te se;

d) a ve zér igaz ga tó a HM fel sõ szin tû ve ze tõ i nek, va la -
mint az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no -
ká nak pénz ügyi szak ta nács adó ja;

e) a ve zér igaz ga tó a HM fe je zet ön ál ló pénz ügyi és
szám vi te li szer ve ze ti elem mel ren del ke zõ költ ség ve té si
szer ve ze te i nek a pénz ügyi és szám vi te li szak mai elöl já ró ja.

12. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség
 hivatásos 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, il le -
tõ leg a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll -
nak jog viszonyban.

13. A HM KPÜ vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

14. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

15. A HM KPÜ rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend -
jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za.
A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a HM KPÜ ve zér -
igaz ga tó ja 2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké -
szí ti és jó vá ha gyás cél já ból fel ter jesz ti a HM vé del mi ter -
ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár ré szé re.

16. 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 20.

A honvédelmi miniszter
120/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény

(a továb biak ban: Áht.) 88.  §-ában, 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, 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 továb biak ban: R.), va la mint 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
 azokat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – az aláb bi

alapító okiratot

adom ki.

1. A HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké szí tõ
Törzs (a továb biak ban: HM KLHET), a HM Nem zet kö zi
és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal (a továb biak ban: HM
NRH), a HM Tech no ló gi ai Hi va tal (a továb biak ban:
HM TH), a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va -
tal (a továb biak ban: HM BBBH) meg szün te té sé vel, az
MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -
nok ság (a továb biak ban: MH ÖLTP) ré szei in teg rá lá sá val
– 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal – költ ség ve té si szer vet ala -
pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Hon vé del mi
Mi nisz té rium Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: HM FLÜ

3. A HM FLÜ szék he lye: Bu da pest XI II., Le hel
 u. 35–37.

pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.

te lep hely: Bu da pest XII., Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 20.
Tá bor fal va, Tar csay út 82.
Bu da pest X., Sal gó tar já ni út 18.
Bu da pest XIV., Já vor u. 9/a.

4. A HM FLÜ jo gi sze mély, a HM KLHET, a HM
NRH, a HM BBBH, a HM TH tel jes kö rû jog utód ja.

Az MH ÖLTP vi szony la tá ban rész jog kö rû jog utód az
aláb bi ak ban fel so rolt fel adat kö rök te kin te té ben:

– a lo gisz ti kai tá mo ga tás szak irá nyí tá sa;
– a lo gisz ti kai erõ for rá sok kal (tár gyi esz köz, kész let és

szol gál ta tás), va la mint költ ség ve té si elõ irány za tok kal va ló 
gaz dál ko dá si te vé keny ség irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa és el lá -
tá sa, az MH lo gisz ti kai fel ada ta i hoz meg ha tá ro zott költ -
ség ve té si elõ irány za tok el osz tá sa, fel hasz ná lá sa. A hosszú
és rö vid táv ú lo gisz ti kai erõ for rás-, költ ség- és költ ség -
szük ség le ti irány ter vek ki dol go zá sa;

– a had fel sze re lé sek be szer zé se, rend szer be ál lí tá sa,
 javítása és fel újí tá sa, va la mint a had fel sze re lé sek rend -
szer bõl tör té nõ ki vo ná sa, meg sem mi sí té sé nek el ké szí té se;

– a lo gisz ti kai költ ség ve té si elõ irány za tai ter hé re
 megvalósításra ja va solt be szer zé sek ter ve zé sé nek koor -
dinálása, az éves be szer zé si ter vek össze ál lí tá sa, a be szer -
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zé sek le bo nyo lí tá sa és kap cso ló dó nyil ván tar tá si, ok má -
nyo lá si, adat szol gál ta tá si és be szá mo lá si kö te le zett sé gek
tel je sí té se;

– az MH szin tû lo gisz ti kai költ ség ve té si gaz dál ko dás;
– a HM fe je zet lo gisz ti kai in for má ci ós rend sze ré nek

ki dol go zá sa és üze mel te té sé nek biz to sí tá sa;
– a NA TO/EU hosszú táv ú, fel sõ szin tû had erõ- és had -

fel sze re lés-fej lesz tés sel kap cso la tos (PCC, FP, DPQ) ter -
ve zé si és prog ram fe le lõ si fel ada tok vég re haj tá sa;

– a NA TO mû sza ki egy sé ge sí tés szak mai fel ada ta i nak
el lá tá sa. A ka to nai nem ze ti szab vá nyo sí tá si te vé keny ség
el lá tá sa és ko or di ná ci ó ja, a tár ca ko di fi ká ci ós fel ada ta i nak
el lá tá sa;

– a ka ma rai jog kör gya kor lá sá hoz kap cso ló dó fel ada -
tok el lá tá sa.

A tár cá hoz új on nan be ér ke zett ál lo mány táb lás anya gok
és esz kö zök te kin te té ben utal vá nyo zá si jog kör rel ren del -
ke zik, míg a fo gyasz tói lo gisz ti ka ál tal át vett ál lo mány táb -
lás és rend sze re sí tés alatt ál ló anya gok és esz kö zök vo nat -
ko zá sá ban el len jegy zé si jog kör rel bír.

5. A HM FLÜ ön ál ló mun ka kö ri jegy zék kel rendel -
kezõ szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség költ ség -
ve té si lét szám ke re té bõl a HM és hát tér in téz mé nye i hez tar -
to zik.

6. A HM FLÜ jog ál lá sa: a hon vé del mi mi nisz ter köz -
vet len alá ren delt sé gé be tar to zó, ki emelt hon vé del mi fel -
ada to kat vég re haj tó, a hon vé del mi tár ca egé szé re ki ter je dõ 
fel sõ szin tû jog kör rel ren del ke zõ, lo gisz ti kai ter ve zõ, irá -
nyí tó és vég re haj tó szer ve zet.

7. A HM FLÜ ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi
 miniszter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

8. A HM FLÜ fel ada ta it a hon vé del mi mi nisz ter köz -
vet len alá ren delt sé gé ben, a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra -
struk tu rá lis szak ál lam tit kár szak irá nyí tá sá val vég zi.

9. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

9.1. A prog ram ala pú had erõ fej lesz tés és fenn tar tás
 logisztikai gaz dál ko dá sa te rén:

9.1.1. A Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend sze ré nek
(a továb biak ban: TVTR) el já rás rend jé ben meg ha tá ro zott
te vé keny sé gi fo lya ma tok hoz kap cso lód va, a ka to nai ké -
pes sé gek fej lesz té sét ter ve zõ szer ve ze tek kel együtt mû -
köd ve, a hon vé del mi tár ca egé szé re ki ter je dõ ha tás kör rel
szer ve zi, irá nyít ja, sza bá lyoz za a had erõ ké pes ség fej lesz -
té sé nek és fenn tar tá sá nak lo gisz ti kai erõ for rás és költ ség -
gaz dál ko dá sát. Ezen be lül vég zi a fel sõ szin tû lo gisz ti kai
gaz dál ko dás, va la mint a fel hal mo zá si jel le gû köz pon ti
 logisztikai gaz dál ko dás fel ada ta it, szak ma i lag irá nyít ja és
a hon vé del mi tár ca egé szé re ki ter je dõ en össze han gol ja a
lo gisz ti kai gaz dál ko dás rend jét.

9.1.2. Vég zi a kü lön bö zõ idõ tá vú lo gisz ti kai erõ for rás-
és költ ség, költ ség ve té si szük ség let, va la mint a be szer zés
köz pon ti ter ve zé si fel ada ta it kap csol va azok hoz az in téz -
mé nyek azo nos ren del te té sû ter ve zé si fel ada ta it.

9.1.3. A ter ve zés so rán egyez te ti a ka to nai ké pes -
ség-ter ve zõ szer ve ze tek és a lo gisz ti kai gaz dál ko dást foly -
ta tó ka to nai szer ve ze tek ál tal meg fo gal ma zott lo gisz ti kai
erõ for rás és ki adá si igé nye ket a tár ca le he tõ sé ge i vel.
 Javaslatokat dol go z ki az igé nyek és a le he tõ sé gek össz -
hang já nak meg te rem té sé re, és azo kat a vé del mi ága zat
kom plex erõ for rás és költ ség ve té si tá mo ga tá sát ter ve zõ
szer ve ze té hez, illetve a dön tést elõ ké szí tõ HM fó rum hoz
ter jesz ti.

9.1.4. A ka to nai ké pes ség fej lesz té si el gon do lá sok hoz
ja vas la tot tesz tár ca szin tû had fel sze re lés-fej lesz té si és be -
szer zé si kon cep ci ók ra, a fej lesz té sek meg va ló sí tá sá nak
prog ra mok ba szer ve zé sé re.

9.1.5. Köz re mû kö dik a TVTR to vább fej lesz té sé ben és
kar ban tar tá sá ban.

9.1.6. Ki dol goz za és mû köd te ti a HM fe je zet lo gisz ti -
kai in for má ci ós rend sze rét.

9.1.7. Irá nyít ja az erõ for rás és költ ség nor mák kép zé sét.
9.1.8. Irá nyít ja, ve ze ti, fel ügye li és vég zi a tár ca ter me -

lõi fel ada ta it, illetve a ha tás kö ré be tar to zó fo gyasz tói
 logisztikát. Elem zi az erõ for rás és költ ség gaz dál ko dás ha -
té kony sá gát.

9.1.9. Együtt mû kö dik a Kormány érin tett szer ve i vel a
Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás HM tár cá ra há ru ló lo gisz ti -
kai tá mo ga tá si fel ada ta i nak ter ve zé sé ben.

9.1.10. El ké szí ti a hon vé del mi fe je zet mi nõ sí tett idõ -
szak ra vo nat ko zó össze vont erõ for rás, költ ség szük ség le ti
és vesz te ség pót lá si ter vét. Szer ve zi és ko or di nál ja a mi nõ -
sí tett idõ sza ki be szer zé sek vég re haj tá sá nak biz to sí tá sát,
vég zi a köz igaz ga tá si szer vek kel tör té nõ egyez te tést.

9.2. A prog ram ala pú had erõ fej lesz tés lo gisz ti kai tá -
mo ga tá si és mû kö dés-fenn tar tá si szak te rü let te rén:

9.2.1. Vég zi a had fel sze re lé sek be szer zé sé re, rend szer -
be ál lí tá sá ra, ja ví tá sá ra, va la mint a meg lé võ had fel sze re lé -
sek rend szer ben tar tá sá ra, fel újí tá sá ra, rend szer bõl tör té nõ
ki vo ná sá ra, meg sem mi sí té sé nek elõ ké szí té sé re és vég re -
haj tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek ki dol go zá sá nak tár ca -
szin tû fel ada ta it.

9.2.2. Az al kal ma zók tól ka pott had mû ve le ti kö ve tel -
mé nyek alap ján ki dol goz za a Har cá sza ti-, Mû sza ki Kö ve -
tel mé nye ket és azok ér vény re jut ta tá sá val vég re hajt ja a be -
szer zé se ket.

9.2.3. Biz to sít ja a ha zai és nem zet kö zi köz le ke dé si tá -
mo ga tá si fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges esz kö zö -
ket, ka pa ci tá so kat és for rá so kat biz to sí t a fo gyasz tói lo -
gisz ti ka szer ve ze tei ré szé re, fej lesz té sek, be szer zé sek,
két-, illetve több ol da lú meg ál la po dá sok ré vén.

9.2.4. Részt vesz a NA TO/EU hosszú táv ú, fel sõ szin tû
had erõ és had fel sze re lés-fej lesz tés sel kap cso la tos ter ve zé -
si és prog ram fe le lõ si fel ada tok vég re haj tá sá ban, va la mint
a mû sza ki egy sé ge sí tés szak mai fel ada ta i nak té ma fe le lõ si
rend szer ben tör té nõ el lá tá sá ban.
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9.2.5. Meg ha tá roz za a had fel sze re lé si esz kö zök és
anya gok tech ni kai ki szol gá lá sát, a kész let kép zés el ve i nek
a ki dol go zá sát, va la mint a had erõ bé ke ide jû és mi nõ sí tett
idõ sza ki köz le ke dé si tá mo ga tá sát.

9.2.6. Szer ve zi a had fel sze re lés-fej lesz tés sel össze -
függõ NA TO, EU, EDA, két ol da lú nem zet kö zi, va la mint a 
ha zai együtt mû kö dé si fel ada tok vég re haj tá sát.

9.3. A prog ram ala pú had erõ fej lesz tés hez és fenn tar -
tás hoz szük sé ges be szer zé sek szak te rü le tén:

9.3.1. A min den kor ér vé nyes köz be szer zé si sza bály -
zók nak meg fele lõen vég zi a ha di tech ni kai anya gok és esz -
kö zök, had fel sze re lé si cik kek, illetve a tár ca fo lya ma tos
mû kö dé sé hez szük sé ges egyéb esz kö zök, anya gok és szol -
gál ta tá sok be szer zé sét.

9.3.2. Vég zi a NA TO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog -
ramja pro jekt je i nek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges irányí -
tási, ko or di ná lá si és vég re haj tá si fel ada to kat, el lát ja a
 hazai te lep he lyû cé gek NA TO (köz)be szer zé si el já rás ban
va ló rész vé te lé nek ko or di ná lá sát.

9.3.3. Vég zi a tár ca egé szé re ki ter je dõ ha di tech ni kai
ex port-im port te vé keny sé get.

9.3.4. Együtt mû kö dik a HM va gyon ke ze lé sé be tar to zó
in kur rens in gó va gyon ér té ke sí té sé ben.

9.4. A prog ram ala pú had erõ fej lesz tés hez és fenn tar -
tás hoz szük sé ges tech no ló gi ai szak te rü let vo nat ko zá sá -
ban:

9.4.1. Ki dol goz za a vé del mi és biz ton sá gi ku ta tás-fej -
lesz tés sel, tech no ló gi ai in no vá ci ó val kap cso la tos kor -
mány za ti és tár ca szin tû sza bá lyo zó kat és vég zi, illetve
 koordinálja a tár ca szin tû fel ada to kat.

9.4.2. Vég zi a ha di tech ni kai tu do má nyos ku ta tás és
mû sza ki fej lesz tés (K+F) ke re té ben a had fel sze re lé si esz -
kö zök és anya gok ha zai fej lesz té sé nek, elõ ál lí tá sá nak,
rend sze re sí té sé nek és rend szer ben tar tá sá nak mérnök-
 mûszaki me ne dzse lé sét.

9.4.3. Vég zi az egy sé ge sí té si do ku men tu mok ha zai
 ratifikálásával és be ve ze té sé vel kap cso la tos fel ada tok tár -
ca szin tû ko or di ná lá sát, a ka to nai nem ze ti szab vá nyo sí tá si
te vé keny ség és a tár ca ter mék-ko di fi ká ci ós fel ada ta i nak
el lá tá sát. Vég zi a bel föl di ta lál má nyi és min ta ol tal mi be je -
len té sek hon vé del mi ér dek bõl tör té nõ vizs gá la tát.

9.4.4. Tu do má nyos ku ta tó hely ként biz to sít ja a tár ca -
szin tû mû sza ki in for má ci ós és szak ér tõi hát te ret a had fel -
sze re lés kor sze rû sí té sé hez szük sé ges szak mai ja vas la tok
el ké szí té sé hez és ve ze tõi dön té sek meg ho za ta lá hoz, va la -
mit a ka to nai mû sza ki tu do má nyok te rén zaj ló ku ta tá sok -
hoz. Ki ad ja a Ha di tech ni ka fo lyó ira tot.

9.4.5. Vég re hajt ja akk re di tált la bo ra tó ri u ma i ban és kí -
sér le ti lõt erén a had fel sze re lé si esz kö zök és anya gok mû -
sza ki meg fe le lõ sé gi át vé te li és ha di tech ni kai ellen õr zõ
vizs gá la ta it, va la mint or szá gos ha tás kör rel az in for ma ti kai 
esz kö zök ki su gár zás vé del mi (TEM PEST) vizs gá la ta it.

9.4.6. Vég zi a köz pon ti be szer zé sû had fel sze re lé si
anya gok mi nõ ség biz to sí tá si fel ada ta it, a meg bí zá sos kor -
mány za ti mi nõ ség biz to sí tás fel ada ta it, to váb bá vizs gál ja,

ér té ke li és ta nú sít ja a had fel sze re lést gyár tók és szál lí tók
mi nõ ség biz to sí tá si rend sze re it NA TO AQAP nor ma tív
do ku men tu mok nak va ló meg fe le lõ sé gük alap ján.

9.5. A nem zet kö zi fel ada tok tá mo ga tá sa te rén:
9.5.1. Ter ve zi, szer ve zi és vég re hajt ja a mi nisz ter alá -

ren delt sé gé be tar to zó szer vek, va la mint a kül föl di fegy ve -
res erõk csa pa ta i nak és anya ga i nak ha tár át lé pé sé vel és ide -
ig le nes ha tár nyi tá sá val, vám eljá rásaival kap cso la tos fel -
ada to kat, va la mint a ha tó sá gi, adó, vám, igaz ga tá si és en -
ge dé lye zé si el já rá so kat.

9.5.2. Ter ve zi, irá nyít ja, vég re hajt ja és ellen õr zi a be -
szer zé sek hez kap cso ló dó vám eljá rási, szál lít má nyo zá si,
ha tár for gal mi, a vám fel füg gesz tés sel meg ha tá ro zott fel -
ada to kat, va la mint a ka to nai vám ügyi szer ve zet jog sza bá -
lyok ál tal ha tás kö ré be utalt fel ada to kat.

9.5.3. Vég zi a nem zet kö zi te vé keny sé gek, prog ra mok,
a kül szol gá la tot tel je sí tõk, kül föl dön ta nul má nyo kat foly -
ta tók tel jes kö rû tá mo ga tá sát és a misszi ós be osz tást be töl -
tõk, a kül föl dön te le pült ka to nai szer ve ze tek, egyéb el lá tá -
si lag utal tak szak mai irá nyí tá sát.

El lát ja a tár ca nem zet kö zi kap cso lat tar tá sá ból szár ma zó 
te vé keny sé ge i nek, a nem zet kö zi és ha zai tár ca szin tû ese -
mé nyek, a HM és alá ren del tek ki kép zé si és ok ta tá si te vé -
keny sé gei tel jes kö rû tá mo ga tá si fel ada ta it.

9.5.4. El lát ja a NA TO/EU lo gisz ti kai be osz tá sok ban
szol gá la tot tel je sí tõk szak mai fel ké szí té sét és a ta pasz ta la -
tok rend sze re zé sét.

9.6. To váb bi fel ada tok:
9.6.1. Részt vesz a tár ca kör nye zet vé del mi fel ada ta i -

nak vég re haj tá sá ban.
9.6.2. Vég zi a ha tás kö ré be utalt szak te rü le ten a tisz ti,

tiszt he lyet te si szak mai kép zé si kö ve tel mé nyek ki dol go zá -
sa, kar ban tar tá sa, a ki bo csá tói vizs gák szak mai fel ügye le -
té vel össze füg gõ fel ada to kat. Vég zi a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nák át- és to vább kép zé sé nek meg szer ve zé sét,
vég re haj tá sát sza bály zó in téz ke dé sek ben fog lal tak szak -
területi fel ada ta i nak ko or di ná lá sát.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A HM FLÜ a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra

te kin tet tel ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe let ti
ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból pe dig tel jes jog -
kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv, amely gaz dál ko dá -
sát az Áht. és az Ámr., va la mint a R. sze rint vég zi.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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 szer ve zet vég zi.

Pénz ügyi és szám vi te li el lá tá sát 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 ze te vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az
MH el lá tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei bizto -
sítják.
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Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek, va la mint a HM köz pon ti
el len õr zé si szer ve ze te lát ja el.

Az éves in téz mé nyi költ ség ve té sét, va la mint a köz pon ti
gaz dál ko dás kö ré be tar to zó fel hal mo zá si elõ irány za to kat a 
Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet HM hi va ta li al cí men be -
lül el kü lö ní tet ten kell ter vez ni és ke zel ni.

11. A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek
rend je:

a) a ve ze tõ be osz tá sá nak meg ne ve zé se: ve zér igaz ga tó;
b) a ve zér igaz ga tót a hon vé del mi mi nisz ter ha tá ro zat -

lan idõ re ne ve zi ki, men ti fe l és gya ko rol ja fe let te a fe gyel -
mi jog kört;

c) a ve zér igaz ga tó a szer ve zet nél hi va tá sos és szer zõ -
dé ses szol gá la ti vi szony ban ál ló sze mé lyi ál lo mány szol -
gá la ti elöl já ró ja, az egyéb jog vi szony ban ál ló alá ren del -
tek nek hi va ta li fe let te se;

d) a ve zér igaz ga tó a fel adat kö ré be utalt kér dé sek ben a
Ma gyar Hon véd ség lo gisz ti kai szak te rü le té nek szak mai
elöl já ró ja.

12. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség
 hivatásos 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, il le -
tõ leg a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak
 állnak jog vi szony ban.

13. A HM FLÜ vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat hat.
A vál lal ko zá si te vé keny ség kö re és mér té ke az Ámr. figye -
lembe véte lével tör tén het az aláb bi te rü le te ken:

TE A OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség
63.40 Szál lít má nyo zás
70.20 In gat lan bér be adá sa, üze mel te té se
71.33 Iro da gép, szá mí tó gép köl csön zé se
71.34 Más ho vá nem so rolt egyéb gép köl -

csön zé se
72.10 Hard ver-szak ta nács adás
72.21 Szoft ver ki adás
72.22 Egyéb szoft ver-szak ta nács adás, -el lá -

tás
72.30 Adat fel dol go zás
72.60 Egyéb szá mí tás tech ni kai te vé keny ség
73.10 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés
74.13 Pi ac- és köz vé le mény-ku ta tás
74.14 Üz let vi te li ta nács adás
74.20 Mér nö ki te vé keny ség, ta nács adás
74.30 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés
74.85 Tit ká ri, for dí tói te vé keny ség
80.42 Fel nõtt és egyéb ok ta tás

A vál lal ko zá si te vé keny ség az alap te vé keny ség és az
ab ból fa ka dó kö te le zett sé gek sé rel mé vel nem jár hat.

A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel leg fel -
jebb az Ügy nök ség mû kö dé si ki adá sa i ra ter ve zett in téz -
mé nyi költ ség ve tés 20%-á t ér he ti el.

A vál lal ko zá si te vé keny ség ter ve zé sé ért, szer ve zé sé ért,
a szám vi te li rend meg tar tá sá ért a költ ség ve té si szerv egé -
sze te kin te té ben a ve zér igaz ga tó fe le l.

14. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

15. A HM FLÜ rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si rend -
jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za.
A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a HM FLÜ ve zér -
igaz ga tó ja 2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké -
szí ti és jó vá ha gyás cél já ból fel ter jesz ti a hon vé del mi mi -
nisz ter ré szé re.

16. 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 20.

A honvédelmi miniszter
121/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Támogató Dandár alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, a
hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.), va la -
mint 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 ra – az aláb bi

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze -
ként az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság, az MH 
Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság, az MH Tá mo ga tó Ez -
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red, az MH 32. Bu da pest Õr- és Dísz ez red és az MH Köz -
pon ti Ze ne kar egy ide jû meg szün te té sé vel, azok jog utód ja -
ként 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet
ala pí tok.

A ka to nai szer ve zet meg ala kí tá sá nak idõ pont ja jog foly -
to nos ság alap ján: 1945. ja nu ár 16.

2. A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd -
ség Tá mo ga tó Dan dár, rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH TD

3. A ka to nai szer ve zet szék he lye: 1101 Bu da pest X.,
Zách ut ca 4.

Pos ta cí me: 1581 Bu da pest, Pf. 28.

4. Az MH TD jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val
ren del ke zõ, dan dár jog ál lá sú költ ség ve té si szerv. Ál lo má -
nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té be, az MH ön ál ló
ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott
lét szám ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

6. Az MH TD fel ada ta it a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök
szol gá la ti alá ren delt sé gé ben, a hír adó és in for ma ti kai
szak fel ada tok vo nat ko zá sá ban a HM had mû ve le ti és ki -
kép zé si fõ osz tály ve ze tõ szak mai irá nyí tá sá val, egyéb vo -
nat ko zás ban az ál ta lá nos szak irá nyí tá si rend sze rint hajt ja
vég re.

7. Az MH TD alap te vé keny sé ge:
A Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM) és a 

ka to nai fel sõ ve ze tés ré szé re a hír adó, in for ma ti kai és
elekt ro ni kus in for má ció vé del mi szol gál ta tá sok és azok
tech ni kai fel té te le i nek biz to sí tá sa, a kü lön bö zõ szin tû
nem ze ti, ál lam i, ka to nai ün ne pek pro to kol lá ris és Bu da -
pest hely õr sé gi szak- és ki szol gá lá si fel ada ta i nak vég re -
haj tá sa, va la mint a HM és az el lá tás ra utalt ka to nai szer ve -
ze tek lo gisz ti kai tá mo ga tá sa.

8. Az MH TD alap te vé keny sé ge kö ré ben vég re haj tan -
dó fel ada tai:

a) Az MH zárt cé lú hír adó és in for ma ti kai há ló za tá nak
köz pon ti üzem-fel ügye le te, me ne dzse lé se, a me nedzs ment 
rend szer üze mel te té se, a szer viz te vé keny ség köz pon ti irá -
nyí tá sa, or szá gos szin tû mû sza ki nyil ván tar tás ve ze té se.

b) A HM és MH köz pon ti lag biz to sí tott hír adó és in for -
ma ti kai szol gál ta tá sok kal tör té nõ el lá tá sa.

c) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén te le pí tett, nem ze ti
fe le lõs ség kö ré be utalt NATO táv köz lé si és adat át vi te li
rend sze rek, va la mint ezek vég pont ja i nak fel ügye le te, az
üze mel te tés és fel ügye let te rü le te in együtt mû kö dés a
 NATO hír adó és in for ma ti kai rend sze rét üze mel te tõ szer -
ve ze te i vel, va la mint az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok -
ság ka to nai üze mel te tõ szer ve ze te i vel.

d) A HM, a ka to nai fel sõ ve ze tés és az ille té kességi kö -
ré be tar to zó ob jek tu mok ban el he lye zett szer ve ze tek ré szé -
re az MH zárt cé lú há ló za tán meg va ló su ló hír adó, in for ma -
ti kai és elekt ro ni kus in for má ció vé del mi szol gál ta tá sok és
azok tech ni kai fel té te le i nek biz to sí tá sa, a te le pí tett rend -
sze rek üze mel te té se, fenn tar tá sa.

e) Az MH zárt cé lú hír adó és in for ma ti kai há ló za tá nak
üze mel te té sé vel, szol gál ta tá sok igény be vé te lé vel kap cso -
la tos sza bá lyo zó ok má nyok elõ ké szí té se, a há ló zat gaz da
jó vá ha gyá sá val tör té nõ ki adá sa.

f) A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ misszi ók mû hol das
össze köt te té se i nek, és szol gál ta tá sa i nak mû köd te té se.

g) Az MH zárt cé lú hír adó és in for ma ti kai rend sze rei
fej lesz té si és be ru há zá si ter ve i nek elõ ké szí té sé ben va ló
rész vé tel, adat szol gál ta tás biz to sí tá sa.

h) Az MH or szá gos szin tû tu da ko zói és köz pont ke ze lõ
szol gál ta tás mû köd te té se.

i) A HM és az MH frek ven cia gaz dál ko dá sá val és
 zavarkivizsgáló te vé keny ség gel kap cso la tos fel ada tok
vég zé se.

j) A HM és az MH fel sõ szin tû ren dez vé nye i nek akusz -
ti kai, tol mács tech ni kai és in for ma ti kai biz to sí tá sa.

k) Az MH bel föl di és NATO ka to nai fu tár já ra tok szer -
ve zé se, fu tár fel ada tok el lá tá sa, együtt mû kö dés az Ál la mi
Fu tár szol gá lat tal.

l) A HM ügy vi te li fel ada ta i nak vég re haj tá sa, va la mint
NATO, NYEU és az EU anya gok nyil ván tar tá sá val és
 ellenõrzésével kap cso la tos fel ada tok vég zé se.

m) Ál la mi és ka to nai pro to kol lá ris fel ada tok vég zé se,
va la mint az elöl já ró ál tal jó vá ha gyott, a tár sa dal mi szer ve -
ze tek és az egy há zak ál tal igé nyelt dí szel gé si fel ada tok
vég re haj tá sa.

n) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam i lo bo gó já nak – a jog -
sza bály ban elõ írt na po kon – ka to nai tisz te let adás sal tör -
ténõ fel- és le vo ná sa, a nem ze ti gyász na pon annak fél -
árbocra eresz té se, illetve annak õr zé se.

o) Ke gye le ti fel ada tok dí szel gõ biz to sí tá sá nak vég re -
haj tá sa a ki je lölt ke gye le ti kör let ben, illetve az MH ha lott -
ja és hõ si ha lott ese tén a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén.

p) A HM és a Bu da pest te rü le tén ki je lölt ob jek tu mok
õr zés-vé del mé vel, ren dé sze ti biz to sí tá sá val kap cso la tos
fel ada tok vég re haj tá sa, va la mint or szá gos ha tás kö rû ren -
dé sze ti fel ada tok el lá tá sa.

q) Az ál lam i, ka to nai és az en ge dé lye zett ci vil ren dez -
vé nyek lo gisz ti kai és ko men dáns tá mo ga tá sa.

r) A HM és az el lá tás ra utalt ka to nai szer ve ze tek
 logisztikai és egész ség ügyi biz to sí tá sa.

s) A Ki kép zé si Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pont
( Mályi), a Lo gisz ti kai Ki kép zõ Bá zis és Lõ tér (Püs pök szi -
lágy), va la mint a Zách ut cai fe dett lõ tér üze mel te té se.

t) A HM és az el lá tás ra utalt ka to nai szer ve ze tek sze -
mély szál lí tá si fel ada ta i nak vég re haj tá sa.

u) A HM és az el lá tás ra utalt ka to nai szer ve ze tek
 objektumainak üze mel te té se, fenn tar tá sa.
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v) Az ál lam i és ka to nai ün ne pek ze nei ki szol gá lá si fel -
ada ta i nak vég re haj tá sa, a ma gyar ka to na ze nei ha gyo má -
nyok ápo lá sa, ze nei is me ret ter jesz tés, kül föl di és ha zai
 zenekari fesz ti vá lo kon va ló rész vé tel.

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

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját 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 ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét
a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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 szer ve zet vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az
MH el lá tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít -
ják.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek, va la mint a HM köz pon ti
el len õr zé si szer ve ze te lát ja el.

10. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek
 rendje:

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: MH TD pa rancs nok;

b) A pa rancs no kot – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök
 javaslata alap ján – a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és
men ti fe l;

c) A pa rancs nok ka to nai szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó 
a szol gá la ti vi szony ban ál ló (ka to nai) sze mé lyek szol gá la ti 
elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz al kal ma zot -
tak nak) fe let te se. Szol gá la ti ha tás kö re ki ter jed a ka to nai
szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.

11. A 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, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog -
viszonyban.

12. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, és e cél ra csak rész ben 
le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem 
nye re ség szer zés cél já ból a hon vé de lem rõl és a Ma gyar

Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 70.  § (1) be kez -
dé sé nek i) pont já ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ te vé keny -
sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze -
tek alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó
be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló
16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TE Á OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség
71.34 más ho va nem so rolt egyéb gép köl -

csön zé se

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

14. A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti fel épí té sét, veze -
tési 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. A Szer ve ze ti és
 Mûködési Sza bály za tot az MH TD pa rancs no ka 2007.
 január 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és jó vá ha gyás -
ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

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

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 20.

A honvédelmi miniszter
122/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Ma gyar Hon véd ség Geo in for má ci ós Szol gá lat
ala pí tá sá ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  §-ában, a föld mé ré si és
tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló 1996. évi LXXVI. tör -
vény 24.  §-ában, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, a
hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás
 mûködési rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.), az
 államháztartás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti
át ala kí tá sok ról és azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl
 szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban, to váb bá a
vé del mi cé lo kat szol gá ló föld mé ré si és tér ké pé sze ti szak -
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igaz ga tá si fel ada tok ról, va la mint a hon vé del mi cé lú tér -
kép el lá tás ról  szóló 35/2000. (XII. 20.) HM ren de let ben
fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel
kap cso la tos fel ada tok ré sze ként az MH Tér ké pész Szol gá -
lat, az MH Me te o ro ló gi ai Szol gá lat és az MH Sza bály zat -
ki a dó In té zet és Köz pon ti Nyom da meg szün te té sé vel,
azok jog utód ja ként 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal költ ség -
ve té si szer ve zet ala pí tok.

2. A ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: MH Geo in for má -
ci ós Szol gá lat

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH GE OSZ

3. A ka to nai szer ve zet szék he lye: 1024 Bu da pest II.,
Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 7–9. 

Pos ta cí me: 1525 Bu da pest Pf. 37.

4. Az MH GE OSZ jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá -
val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má -
nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló
ál lo mány táb lás szer vek és szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott
lét szám ke ret be tar to zik.

5. A MH GE OSZ ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, aki
egy ben a má sod fo kú ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja is.
Az MH GE OSZ fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium.

6. Az MH GE OSZ a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök köz -
vet len szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7. Az MH GE OSZ ren del te té se:
a) Az MH GE OSZ alap ren del te té se az MH ha gyo má -

nyos és in for ma ti kai ala po kon mû kö dõ tér ké pé sze ti, ka to -
na föld raj zi és me te o ro ló gi ai (a továb biak ban együtt: geo -
in for má ci ós) te vé keny ség tá mo ga tá sa, va la mint HM és
MH szin tû sza bály za tok, szak uta sí tá sok és egyéb ki ad vá -
nyok elõ ké szí té se és ki adá sa.

b) A föld mé ré si és a tér ké pé sze ti ál lam i alap fel ada tok,
a vé del mi ér de ke ket szol gá ló me te o ro ló gi ai fel ada tok, to -
váb bá a köz pon ti ren del ke zé sek ki adá sá val kap cso la tos
fel ada tok össze han golt vég zé sé ért fe le lõs or szá gos ille té -
kességû szerv ként az or szág tér kép el lá tá sá nak ér de ké ben
szak mai fel ada tok vég re haj tá sa, illetve vég re haj ta tá sa, a
hon vé de lem me te o ro ló gi ai tá mo ga tá sá nak vég re haj tá sa,
illetve vég re haj ta tá sa, a vé del mi ér de ke ket szol gá ló föld -
mé ré si és tér ké pé sze ti szak igaz ga tá si szerv ként a hon vé -
de lem tér kép el lá tá sa.

c) Az MH geo in for má ci ós tá mo ga tá sa ter ve zé se, szer -
ve zé se és szak fel ügye le te, a hon vé del mi mi nisz ter fe le lõs -

sé gi kö ré be tar to zó föld mé ré si, tér ké pé sze ti és meteo -
rológiai tá mo ga tá si te vé keny ség szak mai kö ve tel mé nye i -
nek ki dol go zá sa, a föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny -
ség gel össze füg gõ mi nõ ség biz to sí tá si fel ada tok meg ha tá -
ro zá sa, ter mék el len õr zés, va la mint a föld mé ré si, tér ké pé -
sze ti és me te o ro ló gi ai te vé keny ség gel össze füg gõ ku ta tás
és mû sza ki fej lesz tés. A Hon vé del mi Mi nisz té rium, a
Hon védelmi Mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá ren delt szer -
ve ze tek, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa, fel -
ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség ve ze té si ok má nya i nak, a hon véd ség fel ké szí té sé -
hez, ki kép zé sé hez, ké szen lét fo ko zá sa fenn tar tá sá hoz, a
rend szer be ke rü lõ ha di tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sá hoz 
és üze mel te té sé hez szük sé ges sza bály za tok, szak uta sí tá -
sok és az azok hoz kap cso ló dó egyéb ki ad vá nyok ki adá sá -
nak ter ve zé se, elõ ké szí té se, illetve azok le gyár tá sa, va la -
mint a ka to nai szer ve ze tek sza bály zat tal tör té nõ el lá tá sa.

8. Az MH GE OSZ ál lam i fel adat ként el lá tan dó te vé -
keny sé ge:

a) or szá gos ille té kességgel a hon vé del mi mi nisz ter fe -
le lõs sé gi kö ré be tar to zó föld mé ré si és tér ké pé sze ti ál lam i
alap fel ada tok és ál lam i alap mun kák ko or di ná ci ó ja, ter ve -
zé se és vé gez te té se;

b) a hon vé de lem tér kép el lá tá sá nak kö ré be tar to zó föld -
mé ré si és tér ké pé sze ti fel ada tok vég re haj tá sá nak biz to sí tá -
sa, ter ve zé se és szak fel ügye le te;

c) más ága za tok föld mé ré si, tér ké pé sze ti és meteo -
rológiai te vé keny sé ge adott – a hon vé de lem mel szo ro san
össze füg gõ, illetve a hon vé del mi mi nisz ter fe le lõs sé gi kö -
ré be is tar to zó – ré szé nek szak mai ko or di ná lá sa;

d) az a) és b) pont ban meg fo gal ma zot tak te kin te té ben
jog sza bá lyok, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i nek
elõ ké szí té se – a c) pont ban fog lal tak te kin te té ben – vé le -
mé nye zé se;

e) az a) és b) pont ban ne ve sí tett te vé keny ség so rán ke -
let ke zett ál lam i alap ada tok, alap tér ké pek és ál lam i to po -
grá fi ai tér ké pek õr zé sé nek, ke ze lé sé nek szak fel ügye le te;

f) a vé del mi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges tér ké pé -
sze ti alap ada tok szol gál ta tá sa, ka to na föld raj zi in for má ci -
ók gyûj té se, rend sze re zé se és szol gál ta tá sa;

g) a hon véd ség ve ze tõ szer ve i nek, csa pa ta i nak és tör -
zse i nek, va la mint a fegy ve res társ tes tü le tek és rend vé del -
mi szer vek idõ já rá si in for má ci ók kal tör té nõ el lá tá sa,
együtt mû köd ve az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság -
gal;

h) az MH hon vé del mi – és kü lön ren del ke zé sek sze rint
misszi ós – fel ada ta i nak geo in for má ci ós tá mo ga tá sa,
 honvédelmi cé lú tér ké pé sze ti, ka to na föld raj zi és meteo -
rológiai anyag el lá tá sá nak szak mai fel ügye le te;

i) a BM Ha tár õr ség, a rend vé del mi és a vé del mi igaz ga -
tá si szer vek hon vé del mi fel ada ta i nak tér ké pé sze ti és ka to -
na föld raj zi biz to sí tá sa, ezen fe lül gon dos ko dás tény le ges
el lá tá si fel ada tok vég re haj tá sá nak szak mai fel ügye le té rõl;

j) a hon vé de lem ér de ke i nek kép vi se le te és ér vé nye sí té -
se az or szág me te o ro ló gi ai inf ra struk tú rá já nak ki ala kí tá sá -
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ban és fej lesz té sé ben, az idõ já rá si in for má ci ók elõ ál lí tá sá -
ban, gyûj té sé ben és fel dol go zá sá ban, va la mint az ezen te -
vé keny ség so rán ke let ke zett me te o ro ló gi ai alap ada tok és
fel dol go zott in for má ci ók ke ze lé se és õr zé se;

k) szak mai sza bály za tok és szab vá nyok ki dol go zá sa,
illetve ki dol goz ta tá sa, rész vé tel a nem zet kö zi szak mai
szab vá nyok ho no sí tá sá nak elõ ké szí té sé ben, a térképé -
szeti, ka to na föld raj zi és me te o ro ló gi ai té má jú NA TO
STA NAG-ek ke ze lé se, gon do zá sa és át ül te té se a ma gyar
elõ írásoknak meg fele lõen;

l) a szak te rü le tet érin tõ szö vet sé gi, va la mint a két- és
több ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö dés ter ve zé se, szer ve -
zé se és vég zé se, nem zet kö zi kö te le zett sé gek bõl szár ma zó
fel ada tok vég re haj tá sa;

m) a hon vé de lem ér de ke i nek kép vi se le te az or szág tér -
kép el lá tá sá nak kö zép- és hosszú táv ú tér ké pe zé si fel ada tai
meg ha tá ro zá sá ra, a fel ada tok üte me zé sé re, ko or di ná lá sá ra
lét re ho zott tár ca kö zi Tér kép el lá tá si Ko or di ná ci ós Bi zott -
ság ban;

n) a hon vé del mi tár ca és a Ma gyar Hon véd ség kép vi se -
le te a NA TO tér ké pé sze ti és me te o ro ló gi ai szer ve ze te i ben, 
ille tõ leg az ENSZ Me te o ro ló gi ai Vi lág szer ve ze té ben;

o) együtt mû kö dés ter ve zé se és fo lya ma tos fenn tar tá sa
a pol gá ri tér ké pé sze ti, illetve me te o ro ló gi ai szer ve ze tek -
kel;

p) a hon vé del mi mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó
föld mé ré si, tér ké pé sze ti, lé gi fel vé te le zé si és meteoroló -
giai te vé keny ség vo nat ko zá sá ban el sõ fo kú szak ha tó sá gi
fel ada tok el lá tá sa, mi nõ sí tõ ként el sõ fo kú ha tó sá gi jog kör
gya kor lá sa.

9. Az MH GE OSZ az alap te vé keny ség kö ré ben:
a) ér vé nye sí ti az MH tér kép igé nyét az ál lam i to po grá -

fi ai tér ké pek fel újí tá sá nak, után nyo má sá nak ter ve zé sé ben, 
a fel adat vég re haj tá sá ban;

b) ter ve zi és szer ve zi az MH geo in for má ci ós tá mo ga tá sát;
c) szak ma i lag ko or di nál ja a BM Ha tár õr ség, a rend vé -

del mi és a vé del mi igaz ga tá si szer vek tér kép el lá tá sát;
d) szak ma i lag irá nyít ja az MH szak ál lo mány te vé keny -

sé gét, be le ért ve a szak mai kö ve tel mé nyek ki dol go zá sát,
ki adá sát is;

e) ter ve zi és szer ve zi a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM), a HM hi va ta lok, hát tér in téz mé -
nyek és a mi nisz ter irá nyí tá sa, fel ügye le te alá tar to zó szer -
ve ze tek, va la mint az MH szer ve i nek tér ké pé sze ti, ka to na -
föld raj zi és me te o ro ló gi ai in for má ci ók kal, anya gok kal,
esz kö zök kel, és ter mé kek kel va ló el lá tá sát;

f) biz to sít ja a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak -
ban: HM), a HM hi va ta lok, hát tér in téz mé nyek és a mi nisz -
ter irá nyí tá sa, fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, va la mint 
a HM Hon véd Ve zér kar köz vet len alá ren delt je i nek tér ké -
pé sze ti, ka to na föld raj zi és me te o ro ló gi ai in for má ci ók kal,
anya gok kal és ter mé kek kel va ló el lá tá sát;

g) ki dol goz za a csa pa tok nál és a ka to nai tan in té ze tek -
ben foly ta tott te rep ta ni, tér kép is me re ti, ka to na föld raj zi és
me te o ro ló gi ai kép zés szak mai kö ve tel mé nye it;

h) vég zi a re pü lõ-ha jó zó sze mély zet me te o ro ló gi ai tár -
gyú ok ta tá si és kép zé si kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sát,
ok ta tá sát és vizs gáz ta tá sát;

i) ter ve zi a tér ké pész és me te o ro ló gus szak tisz tek és
tiszt he lyet te sek után pót lá sát, szak ma i lag irá nyít ja ki kép -
zé sü ket és to vább kép zé sü ket;

j) ki dol goz za a ka to nai me te o ro ló gi ai szer ve ze tek alá -
ren delt sé gé re, lét szá má ra, mû kö dé si és szol gál ta tá si rend -
jé re vo nat ko zó ja vas la to kat;

k) ka to na föld raj zi és di gi tá lis to po grá fi ai, va la mint
 katonameteorológiai adat bá zist mû köd tet, gon dos ko dik a
tér kép fel újí tás és a tér ké pek vál to zás-nyil ván tar tá sá nak
fo lya ma tos sá gá ról;

l) irá nyít ja és fel ügye li a HM és az MH ál tal ké szí tett és
ké szít te tett tér ké pé sze ti, ka to na föld raj zi és ka to na me te o -
ro ló gi ai anya gok és adat bá zi sok fel hasz ná lá sát;

m) irá nyít ja és fel ügye li a HM Tér ké pé sze ti Kht. szak -
mai te vé keny sé gét;

n) üze mel te ti a ka to na me te o ro ló gi ai kom mu ni ká ci ós és 
fel dol go zó alap rend szert és fel ügye li a meg fi gye lõ alap -
rend szert;

o) tér ké pé sze ti, ka to na föld raj zi és a ka to nai me te o ro ló -
gi ai te vé keny ség hez kap cso ló dó tu do má nyos ku ta tó mun -
kát és mû sza ki fej lesz tést foly tat, va la mint vég zi en nek
MH-n be lü li ko or di ná lá sát;

p) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint or szá -
gos ille té kességgel el sõ fo kú ha tó sá gi jog kört gya ko rol:

– a kis- és kö ze pes mé ret ará nyú ál lam i to po grá fi ai tér -
ké pek alap ján ké szü lõ sa já tos cé lú tér ké pek sok szo ro sí tá -
sá nak en ge dé lye zé se so rán;

– a kis- és kö ze pes mé ret ará nyú ál lam i to po grá fi ai tér -
ké pek ál lam i át vé te le kor;

– a ka to nai tá jé ko zá si há ló zat ügye i nek ren de zé se kor;
– pol gá ri és ka to nai cé lú mé rõ ka me rás lé gi fel vé te lek

ké szí té sé nek en ge dé lye zé se kor és el len õr zé se kor, a fel vé -
te lek fel hasz ná lá sá nak szak fel ügye le te kor, to váb bá a fel -
vé te lek mi nõ sí té se, va la mint a lé gi fel vé te lek ke ze lé sé re
jo go sult szer ve ze tek ti tok vé del mi el len õr zé se so rán;

q) vég zi a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés és a kö vet kez -
mé nyek fel szá mo lá sá nak me te o ro ló gi ai tá mo ga tá sát
együtt mû köd ve az ille té kes szer vek kel;

r) együtt mû kö dik a pol gá ri me te o ro ló gi ai szer ve ze tek -
kel;

s) vég zi a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség szer ve ze te i nek igé nyei alap ján, ve lük együtt mû kö -
dés ben a szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki -
adá sá nak ter ve zé sét és szer ve zé sét;

t) köz re mû kö dik a rend vé del mi szer vek és a Ma gyar
Hon véd ség egé szét érin tõ alap ve tõ sza bály za tok szer kesz -
té sé ben;

u) vég zi a sza bály za tok, szak uta sí tá sok, a szol gá la ti
köny vek – fõ nök sé gi és más ki ad vá nyok – ki dol go zá sá val
és ki adá sá val össze füg gõ te vé keny sé get;

v) el lát ja a hon véd sé gi – és az ar ra jo go sult – egyéb
szer ve ze te ket szol gá la ti köny vek kel;
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w) ter ve zi és ko or di nál ja a Hon vé del mi Mi nisz té rium
és az MH ve ze tõ szer vei ve ze tés hez szük sé ges nyom dai
ter mé kek kel va ló el lá tá sát;

x) vég zi a mû kö dés hez biz to sí tott hi tel ke re tek bõl a
gaz dál ko dást és el szá mo lást a R. elõ írásai sze rint.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:

A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját 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 ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a szol gá lat fõ nök gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro -
zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog -
kö rét a szol gá lat fõ nök a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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 szer ve zet vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az
MH el lá tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít -
ják.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek, va la mint a HM köz pon ti
el len õr zé si szer ve ze te lát ja el.

11. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:

a) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: szol gá lat fõ nök.
 Beosztásának meg ne ve zé se: MH geo in for má ci ós szol gá -
lat fõ nök;

b) Az MH geo in for má ci ós szol gá lat fõ nö köt a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nök ne ve zi ki és men ti fe l;

c) Az MH geo in for má ci ós szol gá lat fõ nök – mint a
szer ve zet állományille té kes pa rancs no ka – a Szol gá lat
élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ. A szol gá lat fõ nök a
ka to nai szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, a szol gá la ti
 viszonyban ál ló (ka to nai) sze mé lyek szol gá la ti elöl já ró ja,
a más jog vi szony ban ál lók nak (köz al kal ma zot tak nak)
 felettese.

12. A 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, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog -
viszonyban.

13. Az MH GEOSZ vál lal ko zá si te vé keny sé get nem
foly tat.

14. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

15. A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti és mû kö dé si rend -
jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za.
A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot az MH geo in for -
má ci ós szol gá lat fõ nök 2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ 60 na pon
be lül el ké szí ti, és azt a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz jó -
vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

16. 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 20.

A honvédelmi miniszter
123/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 43. Híradó és Vezetéstámogató
Ezred alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 10.  §-ában, 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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki:

1. Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban 
fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai szer ve ze tei ezzel 
össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló
114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás sal össz hang ban 2007.
 január 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.
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A költ ség ve té si szerv a Ma gyar Hon véd ség 43. Ve ze -
tés tá mo ga tó Zász ló alj jog utód ja.

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:
1949. már ci us 15.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 43. Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 43. hí r. és vt.e.

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 8000 Szé kes fe hér -
vár, Zá mo lyi út 1.

Pos ta cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 153.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
 Állománya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány -
táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám -
ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium.

6. A költ ség ve té si szerv az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

7. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) a nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ ka to nai kö te le -
zett sé gek tel je sí té se;

b) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to -
nai- és szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti fel ké szí té sé nek,
össze ko vá cso lá sá nak biz to sí tá sa;

c) a har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, gép jár mû vek
meg óvá sa, kar ban tar tá sa, had ra fog ha tó sá gá nak biztosí -
tása;

d) az MH ÖHP és a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké -
szen lét be he lyez he tõ sé gé nek biz to sí tá sa;

e) az MH ÖHP hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé -
del mi tá mo ga tá sa, va la mint mun ka kö rül mé nye i nek és
azok fel té te le i nek meg te rem té se és biz to sí tá sa bé ke és mi -
nõ sí tett idõ szak ban;

f) az MH ÖHP alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek
ob jek tu ma i ban te le pí tett sta ci o ner nyílt és vé dett hír adó és
in for ma ti kai köz pon tok és az utalt fel ügye let nél kü li mik -
ro hul lá mú (tá bo ri le csat la ko zó) ál lo má sok üze mel te té se;

g) az MH ÖHP alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai szer -
ve ze tek hír adó és in for ma ti kai szer víz te vé keny sé gé nek
vég zé se;

h) az MH ÖHP tá bo ri ve ze té si pont já nak, hír adó és
 informatikai rend sze ré nek te le pí té se, a mo bil ve ze té si
 csoport te le pí té se és ki szol gá lá sa, tá bo ri le csat la ko zá sok
te le pí té se;

i) alap hír köz pon tok te le pí té se és ki szol gá lá sa, va la -
mint az MH ÖHP alá ren delt ka to nai szer ve ze tei ve ze té si
pont hír adó és in for ma ti kai köz pon tok fel csat la ko zá sá nak
biz to sí tá sa;

j) az MH ÖHP alá ren delt ka to nai szer ve ze tei hír adó
erõk kel tör té nõ meg erõ sí té se;

k) a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ve ze té si pont hír adó 
és in for ma ti kai köz pont te le pí té se;

l) a kül föl di fel adat-vég re haj tás ban részt ve võ ide ig le -
nes ka to nai szer ve ze tek, va la mint az MH ÖHP rá dió hír -
adá sá nak üze mel te té se;

m) a kül föl di fel adat-vég re haj tás ban részt ve võ ide ig le -
nes ka to nai szer ve ze tek hír adó és in for ma ti kai fel adat ra
tör té nõ fel ké szí té se, az ál lo mány ki vá lasz tá sa és ki kép zé si
fel ada ta i nak vég re haj tá sa;

n) su gár zó esz kö zök rá dió elekt ro ni kai biz ton sá gi el -
len õr zé sé nek (hír adó biz ton sá gi) vég re haj tá sa;

o) az MH ÖHP ré szé re te le pí tett NA TO hír adó és in for -
ma ti kai esz kö zök üze mel te té se;

p) a csa pat ta go zat nál eggyel ma ga sabb szin tû spe ci á lis
tech ni kai esz köz ja ví tá si és ki szol gá lá si mû ve le tek, hely -
szí ni tech ni kai ki szol gá lá sok, hi ba el há rí tá sok, kis ja ví tá -
sok vég re haj tá sá ban va ló rész vé tel.

8. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját 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 ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét
a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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 szer ve zet vég zi.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a fe -
je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sét a HM köz -
pon ti ellen õr zõ szer ve ze te, va la mint az MH ÖHP ellen -
õrzési fel ada ta it el lá tó szer vei lát ják el.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az
MH el lá tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít -
ják.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
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: ez red pa rancs nok;
b) az ez red pa rancs no kot be osz tás ba – elöl já rói ja vas la -

tok figye lembe véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök
ne ve zi ki és men ti fe l;
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c) az ez red pa rancs nok a 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, illetve fe let te se. 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.

10. A 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, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te -
nek szol gá la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al -
kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

11. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zé sé re ál ló, s e cél ra csak rész ben 
le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná -
lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból, a Hvt. 70.  § (1) be -
kez dé sé nek i) pont já ban, va la mint a 72.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ te vé keny sé get foly tat hat
szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te -
té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz -
ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM
ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TE A OR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség
55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés
60.23 Té rí té ses gép jár mû szolg.
60.24 Té rí té ses gép jár mû szolg.
85.13 Fo gá sza ti el lá tás
85.14 Jo go sít vány ér vé nye sí tés
71.34 Más ho vá nem so rolt egyéb gép köl -

csön zé se

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

13. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, 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. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 43. Hír adó és Ve -
ze tés tá mo ga tó Ez red pa rancs no ka 2007. ja nu ár 1-jét kö ve -
tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt szol gá la ti úton jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ré szé re.

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 20.

A honvédelmi miniszter
124/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ
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 az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 89.  §
(1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, 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 továb biak ban:
R.) fog lal tak ra – az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont
11/2005. (HK 5.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott, 129/1997.
HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint 
mó do sí tom:

’

1. A ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be az aláb bi 4. pont lép:

„4. Alap te vé keny sé gi kö ré ben vég zi:

a) A Ma gyar Hon véd ség csa pa ta i nak, ka to nai szer ve -
ze te i nek tel jes kö rû bel föl di és nem zet kö zi vi szony la tú
csa pat-, anyag-, sze mély- és spe ci á lis köz le ke dé si, szál lí -
tá si, va la mint szál lít mány kí sé ré si, ra ko dá si és szak mai ki -
kép zé si fel ada ta i nak ter ve zé sét, szer ve zé sét, ko or di ná lá -
sát, vég re haj tá sát, irá nyí tá sát és el len õr zé sét.

b) A Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ke re té ben a ka to nai 
köz le ke dés szol gál ta tá si fel ada ta i nak ko or di ná lá sát és
vég re haj tá sát.

c) A moz gás ko or di ná ló te vé keny ség ke re té ben a
 különbözõ köz le ke dé si ága za tok kö zöt ti át te re lés szük sé -
ges sé gé nek fel ügye le tét és ko or di ná lá sát.

d) A pol gá ri köz le ke dé si szer vek ál tal vég zen dõ szol -
gál ta tá sok igény be vé te lé nek MH szin tû össze han go lá sát
és ko or di ná lá sát, a kap cso ló dó pénz ügyi, gaz dál ko dá si fel -
ada tok fel ügye le tét.

e) Az igény be ve he tõ pol gá ri szál lí tó ka pa ci tá sok szál lí -
tá si alá ga za ton kén ti nyil ván tar tá sát.

f) A NA TO szö vet sé gi rend szer ben a két vagy több ol -
da lú szer zõ dé sek alap ján a NA TO pa rancs nok sá gok kal,
szer ve ze tek kel és az adott mû ve let ben részt ve võ egyéb
nem ze tek moz ga tá sát ko or di ná ló szer ve ze te i vel együtt -
mû köd ve a NA TO mû ve le tek, va la mint gya kor la tok vég -
re haj tá sá ra ki te le pü lõ nem ze ti, illetve a ho ni te rü let re te le -
pü lõ, vagy azon át ha la dó több nem ze ti sé gû erõk mozgá -
sának ko or di ná lá sát, köz re mû kö dik a ha tó sá gi en ge dé lye -
zé si fel ada tok ban.

g) A Ma gyar Hon véd ség csa pa tai és szer ve ze tei ál tal
tör té nõ ve szé lyes anya gok nem zet kö zi és ha zai szál lí tá sá -
nak, illetve a NA TO szö vet sé gi rend szer be tar to zó csa pa -
tok ál tal tör té nõ ve szé lyes anya gok ma gyar or szá gi szál lí -
tá sá nak ter ve zé sét, szer ve zé sét, ko or di ná lá sát, vég re haj tá -
sát és el len õr zé sét.
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h) A ka to nai szál lí tá sok fo lya ma tos disz pé cser irá nyí -
tá sát, mely nek ke re té ben min den köz le ke dé si ága zat ban
ope ra tí van kö ve ti a ka to nai szál lí tá si fel ada tok vég re haj tá -
sát, in téz ke dik a szál lí tá sok fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá -
sá ra.

i) A Ma gyar Köz tár sa ság köz úti út há ló za tá nak ada tai
nyil ván tar tá sát és a lánc tal pas köz le ke dés re elõ ké szí tett
utak, illetve ha di utak ál la po tá nak fel ügye le tét és kar ban -
tar tá sát.

j) A Ma gyar Köz tár sa ság vas út há ló za tán lé võ ka to nai
szál lí tá sok hoz hasz nált ipar vá gá nyok fel ügye le tét.

k) A nem zet gaz da sá gi be ru há zá sok nál, va la mint a köz -
le ke dé si épí té si-, bon tá si te vé keny sé gek nél az MH köz le -
ke dé si vo nat ko zá sú ér de ke i nek kép vi se le tét és ér vé nye sí -
té sét.

l) Az MH ér de ké ben vég zett köz le ke dé si épí té si fel ada -
tok szer ve zé sét és irá nyí tá sát.

m) A fegy ve res erõk ál tal üze mel te tett túl sú lyos- és túl -
mé re tes köz úti jár mû vek moz ga tá sá nak és a köz úti osz lop -
me ne tek moz gá sá nak ha tó sá gi sza bá lyo zá sát, a köz le ke -
dés hez szük sé ges út vo nal en ge dé lyek ki adá sát.

n) A fegy ve res erõk ré szé re az út díj kö te les köz utak té -
rí tés men tes igény be vé te lé hez szük sé ges szer ve zé si, nyil -
ván tar tá si és ok mány el lá tá si fel ada to kat.

o) A köz le ke dés szak tech ni kai esz kö zök és anya gi
kész le tek rend szer be ál lí tá sát, fenn tar tá sát, rend szer bõl
tör té nõ ki vo ná sát. A HM és MH szer ve ze tek köz le ke dé si
szak tech ni kai esz kö ze i nek és szak anya ga i nak nyil ván tar -
tá sát, va la mint a szer ve ze tek köz le ke dé si szak tech ni kai
esz köz zel és szak anyag gal tör té nõ el lá tá sá nak ko or di ná lá -
sát.

p) Az MH anyag moz ga tó- és ra ko dó gé pei, spe ci á lis
fel épít mé nyei, kon té ner szál lí tó és szak tech ni kai esz kö zei
igény be vé te lé nek, üze mel te té sé nek, fenn tar tá sá nak, a ke -
ze lõ és szak ja ví tó ál lo mány ki kép zé sé nek sza bá lyo zá sát,
vég re haj tá sát és el len õr zé sét. A spe ci á lis ra ko dá si fel ada -
tok szer ve zé sét, vég re haj tá sát.

q) A ka to nai szál lí tá sok vám- és ha tár for gal mi te vé -
keny sé gé hez szük sé ges adat szol gál ta tást és az ille té kes
ka to nai vám- és ha tár for gal mi szer vek kel va ló együtt mû -
kö dést.”

2. A ha tá ro zat 5. pont ja he lyé be az aláb bi 5. pont lép:
„5. Az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont az MH Össz -

ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs nok szol gá la ti alá ren -
delt sé gé be tar to zik.

Szak mai elöl já ró ja az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs -
nok ság pa rancs nok lo gisz ti kai he lyet tes.”

3. A ha tá ro zat 9. pont já nak má so dik mon da ta he lyé be
az aláb bi mon dat lép:

„Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az
MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re
biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.”

4. A ha tá ro zat 10. pont já nak má so dik és ne gye dik be -
kez dé se he lyé be az aláb bi má so dik és ne gye dik be kez dés
lép:

„Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét
nem érin ti. 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 az irány adó jog sza bá -
lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ka ha tá roz za
meg.”

„Az e te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi el len jegy -
zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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 szer ve zet vég zi.”

5. A ha tá ro zat az aláb bi 11. pont tal egé szül ki, a je len -
le gi 11. és 12. pon tok szá mo zá sa 12-re és 13-ra mó do sul:

„11. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.”

6. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend jét tar tal ma zó Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za -
tot az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont pa rancs no ka
2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja, és azt
szol gá la ti úton jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd
 Vezérkar fõ nök höz.

7. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

A honvédelmi miniszter
125/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Híradó és Informatikai
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, a hon vé del mi szer -
vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl
el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren -
de let ben (a továb biak ban: R.), va la mint az ál lam ház tar tás
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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 ra – a
kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Hír adó és In for ma ti kai
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH HIP) költ ség ve té si
szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH HIP, szék -
he lye: 2142 Nagy tar csa, Szé che nyi út 80.; ala pí tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter; fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
 Minisztérium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te -
tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH Tá mo ga tó Dan dár, szék he lye: 1101 Bu da pest X.,
Zách ut ca 4.; pos ta cí me: 1581 Bu da pest, Pf. 28., ame lyet
az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni
jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé -
gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer -
zõdéses 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
 személyügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl
 szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az
irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok -
ság ala pí tá sá ról  szóló 44/2001. HM ha tá ro zat, va la mint az
azt mó do sí tó 72/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat, 55/2005.
(HK 9.) HM ha tá ro zat, 124/2005. (HK 17.) HM ha tá ro zat
és 151/2005. (HK 21.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
126/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 43. Vezetéstámogató
Zászlóalj költségvetési szerv megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, a hon vé del mi szer -
vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl
el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren -
de let ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló -
alj költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé -
se: MH 43. vt.z.; szék he lye: Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út
1.; pos ta cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 153.; ala pí tó ja a
hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
Mi nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te -
tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH 43. Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red, szék he lye:
8000 Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út 2–6.; pos ta cí me: 8001
Szé kes fe hér vár, Pf. 153; ame lyet az Áht. 90. § (3) be kez -
dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl
és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó
 jogok és kö te le zett sé gek.
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3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer -
zõdéses 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
 személyügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl
 szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az
irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló alj ala -
pí tá sá ról  szóló 49/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2007.
 január 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
127/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Támogató Ezred költségvetési
szerv megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -

tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. Az MH Tá mo ga tó Ez red költ ség ve té si szer vet – mely -
nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH TÁE; szék he lye: Bu da pest,
Zách ut ca 4.; pos ta cí me: 1581 Bu da pest, Pf. 28.; ala pí tó ja a
hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
 Minisztérium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH Tá mo ga tó Dan dár (a továb biak ban: MH TD), szék -
helye: Bu da pest, Zách ut ca 4.; pos ta cí me: 1581 Bu da pest,
Pf. 28., ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg -
illetnek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót
ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te -
le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 tai vég re haj tá sá -
ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás és az ab ban
meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re -
haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.
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5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Ez red ala pí tá sá ról  szóló
111/1997. HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
80/2004. (HK 18.) HM ha tá ro zat és 118/2005. (HK 17.)
HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
128/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Meteorológiai Szolgálat
költségvetési szerv megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban,
 továbbá az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, va la mint a 
hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás
 mûködési rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.) fog lal -
tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Me te o ro ló gi ai Szol gá lat költ -
ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
METSZ; szék he lye: Bu da pest XIII., Le hel u. 33–35.; pos -
ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.; ala pí tó ja a hon vé del mi mi -
nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium –
2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH Geo in for má ci ós Szol gá lat, szék he lye: 1024 Bu da -
pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 7–9.; pos ta cí me: 1525 Bu da -
pest, Pf. 37., ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint
meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí -
tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és
kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 tai vég re haj tá sá -
ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás és az ab ban
meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re -
haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Me te o ro ló gi ai Szol gá lat 33/2001.
(HK 9.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira ta 2007.
 január 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
129/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Mûvelet Irányító Központ
megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (3) be kez dé sé ben és a
90.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let 11.  §-ában, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé -
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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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Mû ve let Irá nyí tó Köz pont
költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH MIK; szék he lye: Bu da pest V., Ba la ton ut ca 7–11.;
pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25; ala pí tó ja: a hon vé del mi
mi nisz ter, fel ügye le ti szerv a Hon vé del mi Mi nisz té rium –
2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a Ma -
gyar Hon véd ség Mû ve le ti Köz pont, rö vi dí tett meg ne ve zé -
se: MH MK; szék he lye: Bu da pest V., Ba la ton ut ca 7–11.;
pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25., ame lyet az Áht. 90.  §
(3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé -
nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Mû ve let Irá nyí tó Köz pont ala pí tá -
sá ról  szóló 85/2006. (HK 17/I.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 
1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
130/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Szabályzatkiadó Intézet és
Központi Nyomda költségvetési szerv

megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Sza bály zat ki a dó In té zet és
Köz pon ti Nyom da költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí -
tett meg ne ve zé se: MH SZKIKNY; szék he lye: Bu da pest;
pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.; ala pí tó ja a hon vé del mi
mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH Geo in for má ci ós Szol gá lat, szék he lye: Bu da pest II.,
Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 7–9., pos ta cí me: 1525 Bu da pest,
Pf. 37., ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg -
illetnek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót
ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te -
le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 -
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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 tai vég re haj tá sá -
ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás és az ab ban
meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re -
haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap -
csolatos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz -
ponti Nyom da ala pí tá sá ról  szóló 35/1998. (HK 14.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 43/2001. (HK 11.)
HM  határozat és 8/2005. (HK 4.) HM ha tá ro zat 2007.
 január 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
131/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény 88.  § (3) be kez dé sé ben és a
90.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let 11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az

ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb -
biak ban: R.), va la mint 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 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 ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH EÜP; szék he lye: 1135 Bu da pest XI II., Le hel ut ca
35–37; pos ta cím: 1885 Bu da pest, Pf. 25; ala pí tó ja: a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szerv a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A költ ség ve té si szerv jog utód ja az MH Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs, szék he lye: 1134
Bu da pest, Le hel ut ca 35–37.; pos ta cí me: 1885 Bu da pest,
Pf. 25., ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il -
let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter -
he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le -
zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.
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5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
Az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról  szóló
72/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát 
vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
132/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az ál -
lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII.
30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû -
kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ
sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben
(a továb biak ban: R.), va la mint 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 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 ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. Az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
Pa rancs nok ság költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett
meg ne ve zé se: MH ÖLTP; szék he lye: Bu da pest, Zách ut ca
4.; pos ta cí me: 1581 Bu da pest, Pf. 31.; ala pí tó ja a hon vé -
del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a HM
Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Fõ igaz ga tó ság, szék he lye:
 Budapest XIII., Le hel ut ca 35–37.; pos ta cí me: 1885 Bu da -
pest Pf. 25., ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint
meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí -
tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és
kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 tai vég re haj tá sá -
ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás és az ab ban
meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re -
haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és
 Támogató Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról  szóló 21/2003.
(HK 9.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 82/2003.
(HK 17.) HM ha tá ro zat, 87/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat,
114/2003. (HK 23.) HM ha tá ro zat és 80/2005. (HK 10.)
HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
133/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Katonai Fogház költségvetési
szerv megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, a hon vé del mi szer -
vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl
el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren -

1732 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 23. szám



de let ben (a továb biak ban: R.), va la mint 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 ra – a
kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Fog ház költ ség ve té si
szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KF; szék -
he lye: 1118 Bu da pest, Bu da ör si út 49–53.; pos ta cí me:
1519 Bu da pest Pf.: 222; ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter,
fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007.
 január 1-jei ha tállyal jog utód nél kül meg szün te tem.

2. A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Fog ház 70/1997. HM 
ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott alap -
fel ada tok a jö võ ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ál tal ki je lölt szerv ke re té ben ke rül nek el lá tás ra.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 tai vég re haj tá sá -
ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás és az ab ban
meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re -
haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 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, 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 Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ren del ke zé sei az irány -
adó ak. A mun ka vál lalók jog vi szo nyá nak mó do sí tá sa kor,
meg szün te té se kor a had erõ át ala kí tás I. üte me (2007.) szer -
ve zé si fel ada ta i val össze füg gõ hu mán szak fel ada tok vég -
re haj tá sá ra vo nat ko zó HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõi
in téz ke dés alap ján kell el jár ni.

4. A költ ség ve té si szerv meg szün te té se kö vet kez té ben
– fi gye lem mel az Áht. 90.  § (3) be kez dé sé re – az ala pí tót
meg il le tõ va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót
ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó pénz ügyi és
szám vi te li fel ada to kat a ka to nai szer ve zet fel szá mo lá sá -
nak be fe je zé sé tõl 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 lát ja
el. A je len ha tá ro zat ban nem sza bá lyo zott pa rancs no ki,
 jogi, sze mély ügyi, lo gisz ti kai, el he lye zé si és pénz ügyi
szak fel ada tok a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök el sõ he lyet -
tes ál tal jó vá ha gyott fel adat vég re haj tá si el gon do lás alap -
ján tör té nik.

Az in gat lan nyil ván tar tá sá ra szol gá ló vál to zá si ok má -
nyo kat a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal az in gat la nok ana li -
ti kus nyil ván tar tá si rend jé rõl  szóló 62/2004. (HK 16.) HM
IKH-HM KPSZH együt tes in téz ke dés sze rint el ké szí ti,
illetve a nyil ván tar tást pon to sít ja.

5. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

6. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
Az MH Ka to nai Fog ház ala pí tá sá ról  szóló 70/1997. HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 13/2001. (HK 3.) HM
ha tá ro zat és 89/2006. (HK 18.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár
1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
134/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Térképész Szolgálat
költségvetési szerv megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Tér ké pész Szol gá lat költ ség -
ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH

23. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1733



TÉSZ; szék he lye: 1024 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor
7–9.; pos ta cí me: 1525 Bu da pest, Pf. 37.; ala pí tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
 Minisztérium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün -
tetem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH Geo in for má ci ós Szol gá lat, szék he lye: 1024 Bu da -
pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 7–9.; pos ta cí me: 1525 Bu da -
pest, Pf. 37., ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint
meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí -
tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és
kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 tai vég re haj tá sá -
ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás és az ab ban
meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re -
haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Tér ké pész Szol gá lat ala pí tá sá ról
 szóló 49/2001. (HK 11.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
135/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság
költségvetési szerv megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-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. 7.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság
költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH SZFP; szék he lye: Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út; pos ta -
cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 151.; ala pí tó ja a hon vé del -
mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság, szék he lye: 8000
Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út 2–6; pos ta cí me, 8001 Szé kes -
fe hér vár, Pf. 151; ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze -
rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az
ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok
és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
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évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság ala pí tá -
sá ról  szóló 49/1997. HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do -
sí tó 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha -
tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
136/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Légierõ Parancsnokság
megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, a hon vé del mi szer -
vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl
el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint 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 ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ Pa rancs nok ság költ -
ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
LEP; szék he lye: Veszp rém, Jó kai u. 31–33., pos ta cí me:

8201 Veszp rém, Pf.: 86., ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, 
fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007.
 január 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság, szék he lye: 8000
Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út 2–6., pos ta cí me: 8001 Szé kes -
fe hér vár, Pf.: 151., ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se
sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az 
ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok
és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról
 szóló 48/1997. HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
60/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat és 143/2005. (HK 20.)
HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.
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A honvédelmi miniszter
137/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 32. Budapest Õr- és Díszezred
költségvetési szerv megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-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. 7.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség 32. Bu da pest Õr és Dísz ez red
költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH 32. BP ÖDE; szék he lye: 1112 Bu da pest, Bu da ör si út
49–53.; pos ta cí me: 1518 Bu da pest, Pf.: 108.; ala pí tó ja a
hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
Mi nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te -
tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Tá mo ga tó Dan dár, szék he lye: 1101
Bu da pest X., Zách ut ca 4.; pos ta cí me: 1581 Bu da pest,
Pf. 28.; ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il -
let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter -
he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le -
zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 tai vég re haj tá sá -
ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás és az ab ban
meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re -
haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról

 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség 32. Bu da pest Õr és Dísz ez red ala pí -
tá sá ról  szóló 71/1997. HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó -
do sí tó 9/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat és 104/2006.
(HK 20.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
138/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Budapesti
Helyõrségparancsnokság költségvetési szerv

megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-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. 7.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs -
nok ság költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne -
ve zé se: MH BHP; szék he lye: 1112 Bu da pest, Bu da ör si út
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49–53.; pos ta cí me: 1507 Bu da pest, Pf. 162.; ala pí tó ja a
hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
Mi nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal megszün -
tetem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Dan dár, szék he lye: 1101
Bu da pest X., Zách ut ca 4.; pos ta cí me: 1581 Bu da pest,
Pf. 28.; ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg -
illetnek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót
ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te -
le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 tai vég re haj tá sá -
ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás és az ab ban
meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re -
haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.)
HM-HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
Az MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság ala pí tá sá ról
 szóló 107/1997. HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
10/2001. (HK 3.) HM ha tá ro zat és 60/2005. (HK 9.) HM
ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
139/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Központi Zenekar költségvetési
szerv megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-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. 7.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Ze ne kar költ ség ve -
té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KZ;
szék he lye: 1112 Bu da pest, Bu da ör si út 49–53.; pos ta cí me: 
1507 Bu da pest, Pf.: 162.; ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007.
ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Dan dár, szék he lye: 1101
Bu da pest X., Zách ut ca 4.; pos ta cí me: 1581 Bu da pest,
Pf. 28.; ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg -
illetnek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót
ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te -
le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 tai vég re haj tá sá -
ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás és az ab ban
meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re -
haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 -

23. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1737



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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Ze ne kar ala pí tá sá ról
 szóló 11/2001 (HK 3) HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó -
do sí tó 88/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
140/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Budapest Fõvárosi
Hadkiegészítõ Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá 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
4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Bu da pest Fõ vá ro si Had ki egé -
szí tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH Bp. Fõv. HP; szék he lye: Bu da pest XIII., Dó zsa Gy.

út 51.; pos ta cí me: 1445 Bu da pest, Pf. 25.; ala pí tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
 Minisztérium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te -
tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics M.
u. 5–7.; pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10., ame lyet az Áht.
90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér -
vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Bu da pest Fõ vá ro si Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról  szóló 40/1999. (HK 17.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 67/2003. (HK 16.)
HM ha tá ro zat és 35/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007.
 január 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.
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A honvédelmi miniszter
141/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Csongrád Megyei Hadkiegészítõ 
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó
 intézkedésekrõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro -
zat 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

  

1. A Ma gyar Hon véd ség Csong rád Me gyei Had ki egé -
szí tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH Csong rád MHP; szék he lye: Sze ged, Hattyas sor 6–10.;
pos ta cí me: 6701, Sze ged Pf. 377.; ala pí tó ja a hon vé del mi
mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi  Minisztérium –
2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal megszün tetem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics M.
u. 5–7.; pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10., me lyet az Áht.
90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér -
vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Csong rád Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról  szóló 25/1999. (HK 17.) HM
ha tá ro zat va la mint az azt mó do sí tó 56/2003. (HK 16.) HM
ha tá ro zat és 40/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár
1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
142/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Fejér Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá 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
 intézkedésekrõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro -
zat 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.
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1. A Ma gyar Hon véd ség Fej ér Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
Fej ér MHP; szék he lye: Szé kes fe hér vár, Mé szöly G. út 7.;
pos ta cí me: 8200 Szé kes fe hér vár Pf. 278.; ala pí tó ja a hon vé -
del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí -
tõ Pa rancs nok ság, szék he lye: Veszp rém, Jó kai ut ca
31–33.; pos ta cí me: 8200 Veszp rém, Pf. 81., ame lyet az
Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni
 jogok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé -
gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Fej ér Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság ala pí tá sá ról  szóló 26/1999. (HK 17.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 70/2003. (HK 16.)
HM ha tá ro zat és a 41/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007.
ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
143/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Vas Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Vas Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
Vas MHP; szék he lye: Szom bat hely, De ák Fe renc ut ca 76.; 
pos ta cí me: 9701 Szom bat hely, Pf. 180.; ala pí tó ja a hon vé -
del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Hadkiegé -
szítõ Pa rancs nok ság, szék he lye: Veszp rém, Jó kai ut ca
31–33.; pos ta cí me: 8200 Veszp rém, Pf. 81., ame lyet az
Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni
 jogok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé -
gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
a szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi I. szer ve zé si idõ sza ka fel -
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ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Vas Me gyei Had ki egé szí tõ Pa -
rancs nok ság ala pí tá sá ról  szóló 37/1999. (HK 17.) HM
 határozat, va la mint az azt mó do sí tó 80/2003. (HK 17.)
HM ha tá ro zat és 52/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007.
 január 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
144/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Veszprém Megyei
Hadkiegészítõ Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -

segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Veszp rém Me gyei Had ki egé -
szí tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH Veszp rém MHP; szék he lye: Veszp rém, Kõ híd ut ca 10.; 
pos ta cí me: 8201 Veszp rém, Pf. 81.; ala pí tó ja a hon védelmi
mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi  Minisztérium –
2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Hadkiegé -
szítõ Pa rancs nok ság, szék he lye: Veszp rém, Jó kai ut ca
31–33.; pos ta cí me: 8200 Veszp rém, Pf. 81., ame lyet az
Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni
 jogok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kötelezett -
ségek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

23. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1741



5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Veszp rém Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa ran csnok ság ala pí tá sá ról  szóló 38/1999. (HK 17.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 81/2003. (HK 17.)
HM ha tá ro zat és 53/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007. ja -
nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
145/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Zala Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Za la Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
Za la MHP; szék he lye: Za la eger szeg, Gas pa rich út 18.;
pos ta cí me: 8901 Za la eger szeg, Pf. 32.; ala pí tó ja a hon vé -
del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí -
tõ Pa rancs nok ság, szék he lye: Veszp rém, Jó kai ut ca
31–33.; pos ta cí me: 8200 Veszp rém, Pf. 81., ame lyet az
Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni
 jogok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé -
gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Za la Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság ala pí tá sá ról  szóló 39/1999. (HK 17.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 72/2003. (HK 16.)
HM ha tá ro zat és 54/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007.
 január 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
146/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Békés Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
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ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Bé kés Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH Bé -
kés MHP; szék he lye: 5600 Bé kés csa ba, And rás sy u. 67–69.;
pos ta cí me: 5601, Bé kés csa ba Pf. 128.; ala pí tó ja a hon vé del -
mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
– 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics M.
u. 5–7.; pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10., ame lyet az Áht.
90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér -
vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Bé kés Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság ala pí tá sá ról  szóló 23/1999. (HK 17.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 57/2003. (HK 16.)
HM ha tá ro zat és 38/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007.
 január 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
147/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Bács-Kiskun Megyei
Hadkiegészítõ Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Bács-Kis kun Me gyei Had -
kiegészítõ Pa rancs nok sá got -mely nek rö vi dí tett meg ne ve -
zé se: MH Bács-Kis kun MHP; szék he lye: Kecs ke mét,
Lun ká nyi Já nos u. 1.; pos ta cí me: 6001 Kecs ke mét,
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Pf. 307.; ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti
szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei
ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics M.
u. 5–7.; pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10., me lyet az Áht.
90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér -
vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Bács-Kis kun Me gyei Hadkiegé -
szítõ Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról  szóló 22/1999. (HK 17.)
HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 69/2003.
(HK 16.) HM ha tá ro zat és 37/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat
2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
148/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Hadkiegészítõ Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Bor sod-Aba új-Zemp lén
 Megyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí -
tett meg ne ve zé se: MH BA Z MHP; szék he lye: Mis kolc,
Hat van ötö sök u. 2.; pos ta cí me: 3501 Mis kolc, Pf. 328.;
ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a
Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal
meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics M.
u. 5–7.; pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10., me lyet az Áht.
90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok
 érvényesítésébõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel -
je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.
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A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról  szóló 24/1999.
(HK 17.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
89/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat és 39/2005. (HK 8.) HM
ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
149/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá 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
4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Ba ra nya Me gyei Had ki egé -
szí tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH Ba ra nya MHP; szék he lye: Pécs, Kis fa lu dy S. út 5.;
pos ta cí me: 7601, Pécs Pf. 255.; ala pí tó ja a hon vé del mi mi -
nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium –
2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a Ma -
gyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: Veszp rém, Jó kai ut ca 31–33.;
pos ta cí me: 8200 Veszp rém, Pf. 81., me lyet az Áht. 90.  §
(3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé -
nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Ba ra nya Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság ala pí tá sá ról  szóló 42/1999. (HK 19.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 68/2003. (HK 16.)
HM ha tá ro zat és a 36/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007.
ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.
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A honvédelmi miniszter
150/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Pest Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Pest Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
Pest MHP; szék he lye: Bu da pest XIII., Dó zsa Gy. út 51.;
pos ta cí me: 1553 Bu da pest, Pf. 9.; ala pí tó ja a hon vé del mi
mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
– 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics M.
u. 5–7.; pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10., ame lyet az Áht.
90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok
 érvényesítésébõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel -
je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Pest Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság ala pí tá sá ról  szóló 33/1999. (HK 17.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 78/2003. (HK 17.)
HM ha tá ro zat és a 48/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007.
ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
151/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Tolna Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó
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in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro -
zat 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Tol na Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
Tol na MHP; szék he lye: Szek szárd, Be ze ré dy út 27–31.;
pos ta cí me: 7101 Szek szárd, Pf. 98.; ala pí tó ja a honvé -
delmi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Hadkiegé -
szítõ Pa rancs nok ság, szék he lye: Veszp rém, Jó kai ut ca
31–33.; pos ta cí me: 8200 Veszp rém, Pf. 81., ame lyet az
Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni
 jogok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kötelezett -
ségek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Tol na Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság ala pí tá sá ról  szóló 36/1999. (HK 17.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 79/2003. (HK 17.)
HM ha tá ro zat és 51/2005. (HK. 8.) HM ha tá ro zat 2007.
 január 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
152/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Hadkiegészítõ Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Sza bolcs-Szat már-Be reg
 Megyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí -
tett meg ne ve zé se: MH Sza bolcs MHP; szék he lye: Nyír -
egy há za, Bes se nyei tér 15.; pos ta cí me: 4401 Nyír egy há za,
Pf. 116.; ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti
szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei
ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics M.
u. 5–7.; pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10., ame lyet az Áht.
90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér -
vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

23. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1747



3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról  szóló 35/1999.
(HK 17.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
94/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat és 50/2005. (HK 8.) HM
ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
153/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Komárom-Esztergom Megyei
Hadkiegészítõ Parancsnokság megszüntetésérõl

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

ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Ko má rom-Esz ter gom Me gyei 
Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg -
ne ve zé se: MH Ko má rom-Esz ter gom MHP; szék he lye:
 Tatabánya V., Ko má ro mi út 18.; pos ta cí me: 2801 Ta ta bá -
nya, Pf. 151.; ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti 
szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei
ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a Ma -
gyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: Veszp rém, Jó kai ut ca 31–33.;
pos ta cí me: 8200 Veszp rém, Pf. 81., ame lyet az Áht. 90.  §
(3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé -
nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 -
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ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Had -
ki egé szí tõ Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról  szóló 31/1999.
(HK 17.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
91/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat és 46/2005. (HK 8.) HM
ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
154/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Somogy Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség So mogy Me gyei Had ki egé szí -
tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
So mogy MHP; szék he lye: Ka pos vár, Ba ross Gá bor ut ca

18/a.; pos ta cí me: 7402 Ka pos vár Pf. 3.; ala pí tó ja a hon vé -
del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Hadkiegé szítõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: Veszp rém, Jó kai u. 31–33.; pos -
ta cí me: 8200 Veszp rém, Pf. 81., ame lyet az Áht. 90.  §
(3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye -
sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl 
adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség So mogy Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság ala pí tá sá ról  szóló 43/1999. (HK 17.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 93/2003. (HK 19.)
HM ha tá ro zat és 49/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007.
 január 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.
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A honvédelmi miniszter
155/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Nógrád Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Nóg rád Me gyei Had ki egé szí -
tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH Nóg rád. MHP; szék he lye: Sal gó tar ján, Ady E. út 3/c.;
pos ta cí me: 3101 Sal gó tar ján, Pf. 126.; ala pí tó ja a hon vé -
del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics M.
u. 5–7.; pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10., ame lyet az Áht.
90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér -
vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Nóg rád Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság ala pí tá sá ról  szóló 32/1999. (HK 17.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 92/2003. (HK 19.)
HM ha tá ro zat és 47/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007.
 január 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
156/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hadkiegészítõ Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.
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1. A Ma gyar Hon véd ség Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne -
ve zé se: MH JNSZ. MHP; szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics 
M. út 5–7.; pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10.; ala pí tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a Ma -
gyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa -
rancs nok ság, szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics M. u. 5–7.;
pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10., ame lyet az Áht. 90.  §
(3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí -
té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl
adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról  szóló 30/1999.
(HK 17.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
77/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat és a 45/2005. (HK 8.)
HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
157/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Heves Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség He ves Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
He ves MHP; szék he lye: Eger, Hat va nas ez red út 3.; pos ta -
cí me: 3301 Eger, Pf. 104.; ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007.
ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics M.
u. 5–7.; pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10., ame lyet az Áht.
90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér -
vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.
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A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség He ves Me gyei Had ki egé szí tõ
 Parancsnokság ala pí tá sá ról  szóló 29/1999. (HK 17.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 77/2003. (HK 17.)
HM ha tá ro zat és 44/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat 2007. ja -
nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
158/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Hajdú-Bihar Megyei
Hadkiegészítõ Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Haj dú-Bi har Me gyei Had ki -
egé szí tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé -
se: MH Haj dú-Bi har MHP; szék he lye: Deb re cen, Pé ter fia
u. 58.; pos ta cí me: 4001 Deb re cen, Pf. 185.; ala pí tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság, szék he lye: 5000 Szol nok, Tán csics M.
u. 5–7.; pos ta cí me: 5001 Szol nok, Pf. 10., ame lyet az Áht.
90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér -
vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A  Magyar Hon véd ség Haj dú-Bi har Me gyei Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok ság 28/1999. (HK 17.) HM ha tá ro za ta, va la mint
az azt mó do sí tó 75/2003. (HK 17.) HM ha tá ro zat és 43/2005. 
(HK 8.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.
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A honvédelmi miniszter
159/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Hadkiegészítõ Parancsnokság megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 4. pont já nak b) al pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei
Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá got – mely nek rö vi dí tett meg -
ne ve zé se: MH GYMS MHP; szék he lye: Gyõr, Ba ross G.
út 47.; pos ta cí me: 9200 Gyõr Pf. 301.; ala pí tó ja a hon vé -
del mi mi nisz ter fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Hadkiegé -
szítõ Pa rancs nok ság, szék he lye: Veszp rém, Jó kai ut ca
31–33.; pos ta cí me: 8200 Veszp rém, Pf. 81., ame lyet az
Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni
 jogok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kötelezett -
ségek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
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  szóló 123/2006. (HK 22.) HM
HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Had -
ki egé szí tõ Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról  szóló 27/1999.
(HK 17.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
90/2003. (HK 19.) HM ha tá ro zat és a 42/2005. (HK 8.)
HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
160/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi
és Rendezvényszervezõ Hivatal költségvetési szerv

megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az ál -
lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, va la mint a honvé -
delmi 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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:
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1. A Hon vé del mi Mi nisz té rium Nem zet kö zi és Ren -
dez vény szer ve zõ Hi va tal költ ség ve té si szer vet – mely nek
rö vi dí tett meg ne ve zé se: HM NRH; szék he lye: Bu da pest
XIV., Já vor u. 9/A.; pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.;
ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a
Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal
meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség, szék he lye: Bu da pest XI II., Le hel ut ca 35–37.,
ame lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a
va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás ha tá roz za 
meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Hon vé del mi Mi nisz té rium Nem zet kö zi és Ren dez vény -
szer ve zõ Hi va tal ala pí tá sá ról  szóló 57/2001. (HK 16.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 34/2005. (HK 8.) ha tá -
ro zat, 65/2001. (HK 18.) HM ha tá ro zat, 86/2004. (HK 21.) 
HM ha tá ro zat és 7/2006. (HK 2.) HM ha tá ro zat 2007.
 január 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
161/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági
Beruházási Hivatal megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), to váb bá az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ha tá ro zó
in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro -
zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton -
sá gi Be ru há zá si Hi va talt – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé -
se: HM BBBH; szék he lye: 1101 Bu da pest X., Sal gó tar já ni 
út 18.; pos ta cí me: 1101 Bu da pest X., Sal gó tar já ni út 18.;
ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a
Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal
meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség, szék he lye: Bu da pest XI II., Le hel ut ca 35–37.;
pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25., ame lyet az Áht. 90.  §
(3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé -
nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás ha tá roz za 
meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer -

1754 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 23. szám



zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal ala pí -
tá sá ról  szóló 17/2000. (HK 10.) HM ha tá ro zat, va la mint az 
azt mó do sí tó 62/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat és 20/2005.
(HK 7.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
162/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatal
költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.), va la mint az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
segítõ 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 ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Hon vé del mi Mi nisz té rium Tech no ló gi ai Hi va tal
költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
HM TH; szék he lye: 1125 Bu da pest XII., Szi lá gyi Er zsé bet 
fa sor 20.; pos ta cí me: 1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet
 fasor 20.; ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti
szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei
ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség, szék he lye: Bu da pest XI II., Le hel ut ca 35–37.;
pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25., ame lyet az Áht. 90.  §
(3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé -
nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás ha tá roz za 
meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A HM Tech no ló gi ai Hi va tal ala pí tá sá ról  szóló 54/2001.
(HK 14.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.
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A honvédelmi miniszter
163/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Központi Logisztikai
Hivatal Elõkészítõ Törzs költ ség ve té si szerv

meg szün te té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  § (3) be -
kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let 11.  §-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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti Lo gisz ti kai
Hi va tal Elõ ké szí tõ Törzs költ ség ve té si szer vet – mely nek
rö vi dí tett meg ne ve zé se: HM KHLET; szék he lye: Bu da -
pest XI II., Le hel ut ca 35–37.; pos ta cí me: 1885 Bu da pest,
Pf. 25.; ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter; fel ügye le ti
 szerve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei
ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv tel jes kö rû jog -
utód ja a Hon vé del mi Mi nisz té rium Fej lesz té si és Lo gisz ti -
kai Ügy nök ség, szék he lye: Bu da pest XI II., Le hel ut ca
35–37.; pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25., me lyet az Áht.
90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér -
vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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, 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
114/1006. (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  szóló
118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké szí tõ Törzs
82/2006. (HK 17.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira ta
2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.

A honvédelmi miniszter
164/2006. (HK 23.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Pénzügyi és Számviteli
Szolgálat költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az ál -
lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, va la mint a honvé -
delmi 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 továb biak ban: R.) fog lal tak ra – az
aláb bi

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Hon vé del mi Mi nisz té rium Pénz ügyi és Szám vi te li 
Szol gá lat költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg -
ne ve zé se: HM PSZSZ, szék he lye: Bu da pest XI II., Le hel u. 
35–37., pos ta cím: 1885 Bu da pest, Pf. 25., ala pí tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a HM
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség, szék he lye: Bu da -
pest XI II., Le hel u. 35–37., pos ta cí me: 1885 Bu da pest,
Pf. 25., me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let -
nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ 
kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kötelezett -
ségek.
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3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 végre -
hajtásáról  szóló 114/2006. (HK 21.) 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  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás, va la mint 
az ezek ben nem sza bá lyo zott a HM Köz gaz da sá gi és Pénz -
ügyi Fõ igaz ga tó ság lét re ho zá sá val kap cso la tos fel ada tok
vég re haj tá sá ra ki adott HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám -
viteli Hi va tal fõ igaz ga tói in téz ke dés ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, 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 ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján 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 szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* A HM
Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ala pí tá sá ról  szóló
36/1996. (HK 24.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí -
tó 45/2002. (HK 21.) és 66/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat
2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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.
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A honvédelmi miniszter
124/2006. (HK 23.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi tárca 2007–2016. közötti idõszak
10 éves terve kidolgozási folyamatában a

2007–2010. évek részletes terveinek kidolgozásához*

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény1 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a 6/2006. (HK 4.) HM uta sí tás -
sal2, va la mint a mó do sí tá sá ra ki adott 57/2006. (HK 12.)
HM uta sí tás sal3, illetve a 10/2006. (HK 4.) HM uta sí tás4

irány el ve i vel össz hang ban – fi gye lem mel a HM Vé del mi
Ter ve zé si Bi zott ság (HM VTB) ál lás fog la lá sá ban el fo ga -
dás ra ja va solt, a Ma gyar Hon véd ség ké pes sé gei ala kí tá sá -
nak 2006–2015. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves terv
ter ve ze té ben meg fo gal ma zot tak ra – az „MH Ké pes ség- és

fel adat terv ja vas lat”, va la mint a „HM Erõ for rás-, költ ség -
szük ség le ti és ki adá si igény terv ja vas lat” alap ján a fõ cél -
ki tû zé sek és ter ve zé si alap ada tok meg ha tá ro zá sa ér de ké -
ben a hon vé del mi tár ca 2007–2016. évi, ezen be lül a
2007–2010. évi fel ada tai rész le tes ki dol go zá sá hoz a kö -
vet ke zõ

utasítást

adom ki.

Általános rendelkezések a 10 éves terv elsõ négy év
részletes tervei kidolgozására, valamint a fõ célkitûzések

és tervezési alapadatok a Magyar Honvédség
2007–2010. évi feladataihoz

1.  §

1. Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a
hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí -
tá sa, to váb bá fenn tar tói irá nyí tá sa alá ta to zó szerveze -
tekre, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re 
ter jed ki.

2. Az uta sí tás cél ja az MH 2007–2016. kö zöt ti 10 éves
terv el sõ négy évé ben (2007–2010.) ki tû zött ka to nai ké -
pes sé gek el éré sé nek, a pro fesszi o ná lis had erõ fej lesz té sé -

* A mel lék le te ket az érin tet tek kü lön kap ják meg.
1 2004. évi CV. Tör vény „A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl”.
2 6/2006. (HK 4.) HM uta sí tás „Az MH 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 végrehajtásáról”.

3 57/2006. (HK 12.) HM uta sí tás „Az MH 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.) HM utasítás módosításáról”.

4 10/2006. (HK 4.) HM uta sí tás „Mi nisz te ri Irány el vek a vé del mi ter ve -
zés hez (2007–2016.)”.



nek, a szö vet sé gi igé nyek nek va ló min d tel je sebb meg fe -
lel te té se ér de ké ben a Kormány Kon ver gen cia Prog ram já -
ból a tár ca szá má ra le bon tott 2007. év re biz to sí tott for rás -
ke re tek, a 2008–2010. évek re prog nosz ti zál tan ren del ke -
zés re ál ló erõ for rá sok el osz tá sa, a 2007–2010. évek rész le -
tes ter ve zé si fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa, va la mint a fel -
ada tok és for rá sok egyen sú lyá nak meg te rem té se.

3. A ter ve zé si fel ada to kat a 2. szá mú mel lék let ben sze -
rep lõ ke ret szá mok ér vé nye sí té sé vel a 10 éves terv ja vas lat
alap ján a Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer (TVTR) el já -
rás rend jé nek al kal ma zá sá val, a had erõ cé lok üte me zett el -
éré sét cél zó 2007–2016. kö zöt ti idõ szak el sõ négy évé nek
rész le tes ter ve zé sé vel kell vég re haj ta ni.

4. A ter ve zés so rán meg kell tar ta ni az egyen súlyt a ki -
ala kí tan dó ké pes sé gek, a NA TO szö vet sé gi rend sze ré ben
vál lalt kö te le zett sé gek ér de ké ben vég re haj tan dó fel ada tok
és a vég re haj tá sá hoz szük sé ges erõ for rá sok, költ sé gek, va -
la mint a prog nosz ti zál tan ren del ke zés re ál ló for rá sok kö -
zött.

5. A Ma gyar Hon véd ség gaz dál ko dá sá nak biz to sí ta ni
kell a had erõ fej lesz té si cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sát, a
szer ve ze tek mû kö dõ ké pes sé gét, a ki kép zé si és ren del te tés
sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sát, a sze mé lyi ál lo mány élet-
és mun ka kö rül mé nyei szín vo na lá nak fenn tar tá sát.

6. A ter ve zé si idõ szak fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa so -
rán ki in du ló alap ként kell figye lembe ven ni:

6.1. A Mi nisz te ri Irány el vek a vé del mi ter ve zés hez
(2007–2016) 10/2006. (HK 4.) HM uta sí tás ban fog lal ta -
kat;

6.2. A Ma gyar Hon véd ség ké pes sé gei ala kí tá sá nak
2006–2015. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves terv ter -
ve ze té ben, va la mint a 2007–2016. kö zöt ti idõ szak ra vo -
nat ko zó 10 éves terv ja vas lat ban meg fo gal ma zot ta kat;

6.3. A Hon vé del mi Mi nisz té rium ter ve zé si idõ szak fel -
ada ta i nak meg ha tá ro zá sa kor a 2117/2006. (VI. 30.) Korm. 
ha tá ro zat ban5, illetve a vég re haj tá sá ra ki adott 74/2006.
(HK 16.) HM uta sí tás ban6, a mó do sí tá sá ra ki adott
77/2006. (HK 16.) HM uta sí tás ban7, va la mint a vég re haj -
tás ra ki adott 80/2006. (HK 16.) HM uta sí tás ban8 meg ha tá -
ro zot ta kat;

6.4. A hon vé del mi tár ca 2007–2010. évi fel ada tai rész -
le tes ki dol go zá sa kor a 2118/2006. (VI.30.) Korm. ha tá ro -
zat ban9, va la mint az egyes fel ada tok vég re haj tá sá nak elõ -
ké szí té sé rõl  szóló 96/2006. HM uta sí tás ban10, va la mint a
114/2006. HM uta sí tás ban11 fog lal ta kat az érin tett szer ve -
ze tek ve gyék figye lembe és ter ve i ket az ab ban meg ha tá ro -
zot tak nak meg fele lõen ké szít sék el;

6.5. A 2007–2010. kö zöt ti idõ szak ban, az egy idõ ben,
kül föl di mû ve le tek ben (NATO, EU, ENSZ ko a lí ci ós vál -
ság ke ze lõ és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben) szol gá la tot el -
lá tók lét szá ma éves át lag ban az 1000 fõ t ne ha lad ja meg;

6.6. A vál lalt NATO FG–2006 had erõ fej lesz té si cé lok
üte me zett meg va ló su lá sá nak, a NATO Prá gai Csúcs ér te -
kez le tén tet t vál la lá sa ink (Prá gai Ké pes ség El kö te le zett -
ség – PCC) meg va ló su lá sá nak hely ze tét;

6.7. A NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram (NSIP)
ke re té ben vál lalt kö te le zett sé ge ket;

6.8. Az EU tag ság ból adó dó fel ada to kat;
6.9. Az EU Ki emelt (Fõ) Cél ki tû zés Kér dõ ív re (2006–

2010.) (EU He ad li ne Go al Qu es ti on na i re – HGQ) meg adott
vá la szo kat;

6.10. A Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai Stra té gi á já -
ban meg fo gal ma zott fel ada to kat;

6.11. A 2007. év fel ada ta i nak ter ve zé se so rán a 2006.
év rõl át hú zó dó, illetve 2006. év ben a 2007. évi költ ség ve -
tés ter hé re in dí tott fel ada to kat.

7. A hon vé del mi tár ca 2007–2010. évek re meg ha tá ro -
zott fej lesz té si prog ram ja i nak12, mû kö dé si és fenn tar tá si
fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz, azok rész le tes erõ for rás- és
költ ség igé nyei alap ján el kell ké szí te ni a tár ca összeg zett
erõ for rás- és költ ség ter vét. A ter ve zés hez szük sé ges terv -
do ku men tá ci ót a TVTR rend szer terv ben meg ha tá ro zot tak -
nak meg fele lõen, az el já rás rend sze rint kell össze ál lí ta ni.

8. A ter ve zést olyan rész le tes ség gel kell vég re haj ta ni,
hogy biz to sít sa a 2007. évi ele mi in téz mé nyi költ ség ve té si
ter vek, illetve a 2007–2010. évek re vo nat ko zó erõ for rás és 
költ ség ter vek össze ál lí tá sá hoz szük sé ges (ter ve zé si alap)
ada to kat.

9 2118/2006. (VI. 30.) Korm ha tá ro zat „az ál lam ház tar tás ha té kony
 mûködését elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó
 intézkedésekrõl”.

10 96/2006. (HK 19.) HM uta sí tás az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét
elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl
 szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt egyes fel ada tok vég re -
haj tá sá nak elõ ké szí té sé rõl.

11 114/2006. (HK 21.)  HM uta sí tás „az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö -
dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke dé -
sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt egyes fel ada -
tok,  továbbá az MH ka to nai szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak
vég re haj tá sá ról”.

12 A fej lesz té si fel ada tok ter ve zé sé nél az 50/2004. (HK 12.) „A nem ze ti
kez de mé nye zé sû és fi nan szí ro zá sú vé del mi ter ve zé si fel ada tok prog ram ala -
pú ter ve zé se és vég re haj tá sa” HM uta sí tás ban fog lal ta kat, va la mint a ki dol -
go zott „B ti pu sú” költ ség becs lé sek ben ter ve zet te ket kell al kal maz ni.
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5 2117/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a
mi nisz té ri u mok ban, az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé keny sé get el lá tó 
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ról”.

6 74/2006. (HK 16.) HM uta sí tás „A Hon vé del mi Mi nisz té rium át ala kí tá -
sá val, szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról”.

7 77/2006. (HK 16.) HM uta sí tás „A Hon vé del mi Mi nisz té rium át ala kí tá -
sá val, szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 74/2006.
(HK 16.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról”.

8 80/2006. (HK 16.) HM uta sí tás „A Hon vé del mi Mi nisz té rium át ala kí tá -
sá val, szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 74/2006.
(HK 16.) 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”.



9. A tár ca szin tû rész le tes költ ség ve tés ter ve zés vég re -
haj tá sá ért a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal
(HM KPSZH) – a 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let13

alap ján a HM KPSZH, mint a fe je zet költ ség ve té si fel -
ügye le tét el lá tó szerv [24.  § (2) be kez dés b) pont] fe le lõs a
költ ség ve té si ja vas lat ki dol go zá sá ért (25.  §), mint a költ -
ség ve té si ja vas lat ki dol go zó ja (27.  §), az ele mi költ ség ve -
té sek össze ál lí tá sá hoz szük sé ges elõ irány zat ke re tek ki -
adá sá ért [36.  § (1) bek.] – fõ igaz ga tó ja a fe le lõs.

10. Az erõ for rás és költ ség ter ve zé si te rü le te ken be lül a
sze mé lyi já ran dó sá gok, a nem zet kö zi fel ada tok – ki vé ve a
vál ság ke ze lé si és bé ke tá mo ga tó fel ada tok (misszi ók)
 logisztikai és el he lye zé si jel le gû igé nyei, a nem fegy ve res
kül szol gá la tot tel je sí tõ, illetve kül föl dön ta nul má nyo kat
foly ta tó sze mé lyek nem ze ti tá mo ga tá si fel ada tai, va la mint
az egyéb nem zet kö zi tá mo ga tá si fel ada tok, az inf ra struk tu -
rá lis ki adá sok, a köz hasz nú tár sa sá gok tá mo ga tá sa, a HM
Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály ha tás kö ré be tar to zó
ki adá sok – a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok (inf ra struk tú ra
nél kül), köz pon ti költ ség ve té sek, va la mint egyéb pénz ügyi
jel le gû ki adá sok költ sé ge i nek ter ve zé sért a HM KPSZH fõ -
igaz ga tó ja a fe le lõs.

Fõ célkitûzések, új, illetve megváltozott fõ feladatok,
azok megvalósításának gazdasági feltételei

2.  §

1. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak 2006–2010.
kö zöt ti idõ szak ra  szóló prog ram já ban fog lal tak alap ján
Ma gyar or szág biz ton sá gát NA TO/EU tag sá gunk ga ran tál -
ja. Biz ton sá gunk ket tõs pil lé ren, az euró pai és tran szat lan ti 
el kö te le zett sé gen nyug szik.

2. A kül sõ és bel sõ biz ton sá got ve szé lyez te tõ té nye zõk:
2.1. Nem zet kö zi ter ro riz mus;
2.2. Szél sõ sé ges na ci o na liz mus;
2.3. Tö meg pusz tí tó fegy ve rek ter je dé se;
2.4. Vi lág szer te nö vek võ egyen lõt len sé gek, sze gény -

ség, pusz tí tó éh ín sé gek és be teg sé gek;
2.5. Ter mé sze ti ka taszt ró fák.

3. A vé de lem po li ti kai cé lok tel je sü lé se ér de ké ben foly -
tat ni kell a had erõ át ala kí tá sát az or szág te her bí ró ké pes sé -
gé vel ará nyos mó don. A NA TO transz for má ci ó já hoz, az
EU Fõ Cél ki tû zés 2010 (He ad li ne Go al 2010) el éré sét cél -
zó ké pes ség fej lesz té si fo lya mat hoz kap cso ló dó ko ráb ban
fel aján lott ké pes sé gek fe lül vizs gá la ta mel lett meg kell
 találni azo kat a ké pes sé ge ket, ame lyek kel ér dem ben hoz zá 
tu dunk já rul ni a Szö vet ség és az Euró pai Unió ál tal el ha tá -
ro zott misszi ók tel je sí té sé hez.

13 217/1998. (XII 30.) Korm. ren de let „Az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl”.

4. A 2007–2010. kö zöt ti idõ szak ki emelt cél ja, hogy a
Ma gyar Hon véd ség egy mo dern, ex pe dí ci ós fel ada to kat
el lát ni ké pes szer ve zet le gyen, amely lét szá má ban je len tõ -
sen ke ve sebb, de ha té ko nyabb struk tú rá ban biz to sít sa az
ál lam pol gá rok biz ton sá gát az or szág ha tá ron be lül és kí vül
egy aránt.

5. A ké pes ség fej lesz tés és a mo der ni zá ció szer ves egy -
sé ge ered mé nye ként egy spe ci á lis ké pes sé gek kel ren del -
ke zõ, sok ol da lúbb, ru gal ma sabb és ha té ko nyab ban al kal -
maz ha tó ön kén tes had erõt kell ki ala kí ta ni.

6. A Ma gyar Hon véd ség mû kö dé sét alap ve tõ en meg -
ha tá ro zó te rü le te ken a NA TO/EU kö ve tel mé nyek tel je sí -
té se, az együtt mû kö dé si ké pes ség ja ví tá sa, va la mint a tag -
ság ból ere dõ kö te le zett sé gek tel je sí té se, fel ada tok vég re -
haj tá sa, illetve ezek elõ se gí té se és ko or di ná lá sa az idõ szak
egyik fon tos fel ada ta. A fel aján lott erõk tel jes együtt mû -
kö dé si és túl élé si ké pes sé gé nek, ki kép zett sé gé nek, fenn -
tart ha tó sá gá nak, mo bi li tá sá nak és ma gas fo kú ké szen lé té -
nek meg te rem té sé hez szük sé ges erõ for rá sok biz to sí tá sa
el sõbb sé get kell él vez zen.

7. A Ma gyar Köz tár sa ság NA TO és EU kö te le zett sé ge -
i vel össze füg gõ, hon vé del mi tár cát érin tõ fo lya mat ban lé -
võ had erõ fej lesz té si fel ada tok, a Prá gai Ké pes ség El kö te -
le zett ség (PCC), a NA TO Re a gá ló Erõ (NRF), az EU
Zász ló alj Harc cso port (EU Batt le Gro up), a NA TO
 parancsnokság alá ren delt erõi, va la mint a NA TO és EU
vál ság ke ze lé si és bé ke tá mo ga tó mû ve le te i ben va ló rész -
vé tel, illetve az ezek re tör té nõ fel ké szí tés foly ta tá sa fo lya -
ma tos fel adat.

8. A 2007–2016. évek re vo nat ko zó 10 éves terv ja vas lat 
alap ján ki ala kí tás ra ke rü lõ új had erõ struk tú ra lét re ho zá sát 
cél zó fel ada tok, a vál lalt had erõ fej lesz té si cé lok vég re haj -
tá sa ki emelt fon tos sá gú.

9. A fej lesz té sek fõ irá nyai, pri o ri tá sai:

9.1. A had erõ ex pe dí ci ós jel le gé nek erõ sí té se, ezen be lül:
9.1.1. A mû ve le tek re ter ve zett erõk mo der ni zá ci ó ja:
9.1.1.1. Vál ság ke ze lé si és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek -

ben részt ve võ al egy sé gek fel ké szí té se;
9.1.1.2. A JAS–39 GRI PEN har cá sza ti re pü lõ gé pek,

va la mint kor sze rû fegy ve re i nek be szer zé se és rend szer be
ál lí tá sa, a re pü lõt erek fo ga dó ké pes sé ge ki ala kí tá sá nak be -
fe je zé se, a re pü lõ gép ve ze tõ és mû sza ki ki szol gá ló ál lo -
mány kép zé se;

9.1.1.3. A gép jár mû be szer zé si prog ram (GBP) és a
szak ági szak fel épít mé nyek ki ala kí tá sá nak terv sze rin ti
foly ta tá sa;

9.1.1.4. A szál lí tó re pü lõ gé pek szük ség sze rin ti kor sze -
rû sí té se, szál lí tó gép park cse ré je le he tõ sé gé nek vizs gá la ta;

9.1.1.5. Szál lí tó he li kop te rek kor sze rû sí té sé vel a lé gi
egész ség ügyi ki ürí té si ké pes ség (AE VAC) meg te rem té se,
új szál lí tó he li kop te rek be szer zé si le he tõ sé gé nek vizsgá -
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lata és a harc té ri lé gi szál lí tás ér de ké ben kor sze rû sí tés vég -
re haj tá sa;

9.1.1.6. A leg szük sé ge sebb ha di tech ni kai esz kö zök be -
szer zé sé vel a tech ni ka i lag tel je sen amor ti zá ló dott esz kö -
zök cse ré jé nek foly ta tá sa.

9.1.2. A NA TO Re a gá ló Erõ be (NRF), illetve az EU
harc cso port ba ter ve zett erõk mo der ni zá ci ó ja:

9.1.2.1. A NA TO Re a gá ló Erõ be (NRF) fel aján lott ka -
to nai szer ve ze tek szük sé ges ké pes sé ge i nek ki ala kí tá sa;

9.1.2.2. Az EU Harc cso port fel aján lott hoz zá já ru lás
fel ké szí té se, a harc cso port fel aján lás ki ala kí tá sa;

9.1.2.3. A BTR–80 harc jár mû vek át ala kí tá sa, mo der ni -
zá lá sá nak foly ta tá sa.

9.1.3. A kom mu ni ká ci ós és in for ma ti kai rend sze rek
fej lesz té se úgy, hogy azok a meg te rem ten dõ há ló zat ala pú
ké pes sé gek alap já ul szol gál ja nak:

9.1.3.1. Az ön ál ló kül föl di te le pí tés re ter ve zett ka to nai
szer ve ze tek el lá tá sa NA TO in te ro pe ra bi lis, a biz ton sá gi
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ in for má ció vé del mi ké pes -
ség gel ren del ke zõ ve ze té si, hír adó és in for ma ti kai rend -
szer rel;

9.1.3.2. A MIST RAL lég vé del mi ra ké ta rend szer IFF
be szer zé se;

9.1.3.3. A NA TO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja
(NSIP) ke re té ben ter ve zett fej lesz té sek meg va ló sí tá sa.

9.2. A had erõ pro fesszi o ná lis jel le gé nek erõ sí té se, ezen 
be lül:

9.2.1. A ve ze té si rend szer ra ci o na li zá lá sa, fej lesz té se;
9.2.2. A lo gisz ti kai és egész ség ügyi tá mo ga tó ké pes ség 

mo der ni zá lá sa és fej lesz té se;
9.2.3. A ki kép zés és ki kép zé si lé te sít mé nyek fej lesz té se;
9.2.4. A Ma gyar Hon véd ség vonz ere jé nek és meg tar tó

ké pes sé gé nek ja ví tá sa;
9.2.5. Az ön kén tes tar ta lé kos rend szer lét re ho zá sa.

10. Az egész ség ügyi szer ve ze tek át ala kí tá sát, fej lesz té -
sét, a Dr. Ra dó György Köz pon ti Hon véd Kór ház
(KHK) be ru há zá sá nak foly ta tá sát, az egész ség ügyi in téz -
mé nyek át szer ve zé sét ter vez ni kell.

11. A had erõ át ala kí tá si és szö vet sé gi fel ada tok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges a had erõ nagy ság rend jé hez iga zo dó,
ru gal mas kép zé si szer ke ze tû, hosszú tá von fenn tart ha tó és
költ ség ha té ko nyan mû köd tet he tõ ka to nai ok ta tá si-kép zé -
si-ki kép zé si rend szer ki ala kí tá sá nak foly ta tá sa.

12. A Szá raz föl di kom po nens nél a lö vész ké pes sé gek -
re és a NA TO-ban igény ként je lent ke zõ spe ci á lis ké pes sé -
gek re kon cent rál va to vább ra is az aláb bi pri o ri tá so kat kell
ér vé nye sí te ni:

12.1. A NA TO re a gá ló erõ i hez, a vál ság ke ze lõ és bé ke -
fenn tar tó fel ada tok ra fel aján lott kö te lé kek ké pes sé ge i nek
ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa;

12.2. Az EU harc cso port ma gyar mo dul já nak kialakí -
tása és fenn tar tá sa;

12.3. Az FG–2006 had erõ fej lesz té si cél ki tû zé sek ben a 
szá raz föl di had erõt érin tõ ké pes sé gek ki ala kí tá sa, illetve
fenn tar tá sa.

13. A Lé gi erõ kom po nens nél ki e mel ten kell ke zel ni a
NA TI NE ADS fel ada tok fo lya ma tos el lá tá sát, a be ér ke zõ
JAS–39 GRI PEN har cá sza ti re pü lõ gé pek be ér ke zé sé vel és 
a MIG–29 – GRI PEN vál tás sal kap cso la tos fel ada tok ter -
ve zé sét és vég re haj tá sát.

14. A NA TO prog ra mok hoz tör té nõ hoz zá já ru lás ke re -
té ben ki e mel ten kell ke zel ni és ter vez ni:

14.1. A CP5A0035, CP5A0044, CP3A0053 és
CP5A0109 ké pes ség cso ma gok nem ze ti költ sé ge it, kü lö -
nös fi gye lem mel a CP5A0044 ké pes ség cso mag ré szét ké -
pe zõ 3. 3D ra dar nem ze ti fi nan szí ro zá sát;

14.2. Az NSIP költ ség ve tés hez tör té nõ hoz zá já ru lást;

14.3. A NA EW&C For ce Com mand és E–3A Com po -
nent hoz zá já ru lást;

14.4. A NA EW&C Mo der ni zá ci ós prog ram és NAP MA
hoz zá já ru lást;

14.5. A Se a lift meg ál la po dást;
14.6. A SA LIS lé gi után szál lí tást és annak át ve ze té sét a 

C–17 – es stra té gi ai lé gi szál lí tá si ké pes ség ki ala kí tá sa
kez de mé nye zés ben va ló rész vé te lünk re.

15. Az elekt ro ni kai prog ra mok ke re tén be lül ter vez ni
kell:

15.1. Az e-kor mány za ti fej lesz té se ket;
15.2. A Köz pon ti Hon véd kór ház hír adó és in for ma ti kai 

inf ra struk tú rá já nak ki ala kí tá sát.

16. Az egyéb prog ra mok ke re té ben ter vez ni kell:

16.1. A K + F prog ra mo kat;
16.2. Az EDA for ce pro tec ti on K + T hoz zá já ru lást;
16.3. A stra té gia fel de rí tõ ké pes ség ki ala kí tá sát;
16.4. A Ma gyar Hon véd ség lé gi for gal mi-szer ve zé si

rend sze ré nek fej lesz té sét;
16.5. A KGIR fej lesz té sét;
16.6. Az LGIR fej lesz té sét;
16.7. A VTTIR fej lesz té sét;
16.8. A nyelv kép zést;
16.9. A tér ké pész prog ra mok foly ta tá sát.

17. A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ból, va la -
mint a 96/2006. (HK 19.) HM uta sí tás ból, va la mint a
114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás ból adó dó an a ter ve zés
 során figye lembe kell  venni:

17.1. A Hon vé del mi Mi nisz té rium in gat lan va gyon ke -
ze lé si- és üze mel te té si fel ada tok ki vé te lé vel az el lá tá si fel -
ada tok és a ren dez vény szer ve zé si fel ada tok ter ve zett át -
cso por to sí tá sát a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ba;

17.2. Egyes in for ma ti kai fel ada tok ter ve zett át cso por -
to sí tá sát az Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pont já ba,
illetve a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ba;
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17.3. Egyes hu mán erõ for rás-me nedzs ment fel ada tok
ter ve zett át cso por to sí tá sát a Kor mány za ti Sze mély ügyi
Köz pont ba;

17.4. A mi nisz té ri u mi in gat lan va gyon ke ze lé si- és üze -
mel te té si fel ada tok ter ve zett át cso por to sí tá sát a Kincs tá ri
Va gyo ni Igaz ga tó ság ba;

17.5. A HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Hi va tal ter ve zett
meg ala kí tá sát;

17.6. A Ma gyar Hon véd ség lo gisz ti kai el lá tó rend szer e 
mû kö dé si költ sé ge i nek ra ci o na li zá lá sa ke re té ben a
 Logisztikai El lá tó Köz pont, majd ezt köve tõen a Köz pon ti
Lo gisz ti kai Bá zis ter ve zett ki ala kí tá sát;

17.7. Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság ter ve zett 
meg ala kí tá sát;

17.8. Köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve zet(ek)
lét re ho zá sát a meg lé võ szer ve ze tek tel jes kö rû vagy rész -
be ni ter ve zett össze vo ná sát, más szer ve ze tek át adá sát;

17.9. A pénz ügyi szer ve ze tek át ala kí tá sá val a HM
Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal lét re ho zá sát;

17.10. A HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va -
tal, a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal és a HM Had tör té ne ti
In té zet és Mú ze um szer ve ze ti ra ci o na li zá lá sá hoz kap cso -
ló dó fel ada to kat;

17.11. A Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va -
tal ter ve zett be ol vasz tá sát az Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá -
sok Köz pont já ba;

17.12. A HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal ter ve zett be ol -
vasz tá sát az Egy sé ges Köz le ke dé si Ha tó ság ba;

17.13. Az MH Ka to nai Fog ház ter ve zett be ol vasz tá sát
a bün te tés-vég re haj tás szer ve ze té be;

17.14. A HM Vé del mi Hi va tal ter ve zett be ol vasz tá sát a 
mi nisz ter el nök ség fe je zet be;

17.15. A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta lai és hát tér -
in téz mé nyei, va la mint a HM Elekt ro ni kai, Lo gisz ti kai és
Va gyon ke ze lõ Rt. mû kö dé sé nek vizs gá la tát, és ja vas la to -
kat kell ki dol goz ni a ha té ko nyabb mû kö dés fel té te le i nek
meg te rem té se ér de ké ben;

17.16. A HM ARM COM Kom mu ni ká ció tech ni kai Rt,
a HM AR ZE NÁL Elekt ro me cha ni kai Rt., a HM CUR RUS 
Gö döl lõi Harc jár mû-tech ni kai Rt. pri va ti zá ci ós tör vény -
nek meg fele lõen a kö te le zõ ré sze se dé sen fe lü li üz let rész
ter ve zett ér té ke sí té sét;

17.17. A Rend õr tisz ti Fõ is ko la és a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem fel ada tai jö võ be ni ter ve zett szer -
ve ze ti meg ol dá sát, ezen be lül spe ci á lis mes ter- és dok to ri
kép zé sek szak mai tar tal ma, az új és a ki fu tó kép zé sek meg -
szer ve zé sé nek mód ja, to váb bá a kép zés, illetve az in téz -
mény fel ügye le te vizs gá la tát;

17.18. A 2/3-os tör vényi sza bá lyo zást igény lõ és nem
igény lõ, az érin tett szer ve ze tek leg ha té ko nyabb mû kö dé -
sét ered mé nye zõ át ala kí tás ra irá nyuló ja vas la to kat, kü lö -
nös te kin tet tel az alap te vé keny sé get tá mo ga tó funk ci ók el -
lá tá sá ra;

17.19. A pol gá ri és ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok fel ada ta i nak ter ve zett há rom szer ve zet ben, a leg ha té -
ko nyabb mó don va ló el lá tá sát;

17.20. A Ka to nai Ügyész sé gek ter ve zett in teg rá lá sát a
Ma gyar Köz tár sa ság ügyé szi szer ve ze té be;

17.21. A fõ vá ro si és me gyei had ki egé szí tõ pa rancs nok -
sá gok ter ve zett re gi o na li zá lá sát, két köz pont kialakítá -
sával.

18. A csapat lo gisz ti kai rend szer fe lül vizs gá la tá ra és a
fej lesz té sé re irá nyuló el kép ze lé sek ki ala kí tá sá ra ki emelt
fi gyel met kell for dí ta ni.

19. Az in kur rens had fel sze re lé si esz kö zök és anya gok
el sõ sor ban ér té ke sí tés sel tör té nõ fel szá mo lá sa. A nem
 értékesíthetõ esz kö zök és anya gok a ren del ke zés re ál ló
erõ for rá sok függ vé nyé ben tör té nõ meg sem mi sí tés.

20. Az inf ra struk tú ra te rü le tén el kell ér ni, hogy a tár ca
va gyon ke ze lé sé ben csak az ön kén tes, pro fesszi o ná lis had -
erõ fej lesz té sé hez és mû kö dé sé hez szük sé ges in gat lan ál lo -
mány ma rad jon.

21. A lak ta nyák inf ra struk tu rá lis fej lesz té si fel ada ta i -
nak ki dol go zott fej lesz té si ter vek alap ján tör té nõ folyta -
tásával, a be ru há zá sok vég re haj tá sá val biz to sí ta ni az elõ írt 
ka to nai ké pes sé gek hez, tech ni kai fej lesz té sek hez szük -
séges ka pa ci tá so kat, meg kell te rem te ni a kom mu ná lis és
ve szé lyes hul la dé kok sze lek tív gyûj té sé nek fel té te le it.
A Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram (LRP) ke re té ben ter -
ve zett épü let fel újí tá sok for rá sa fog lal ja ma gá ba a struk -
turált hír adó – in for ma ti kai há ló za tok ki ala kí tá sá nak igé -
nye it is.

22. A tár ca szin tû szak mai irá nyí tás meg tar tá sá val, a
ren del ke zés re ál ló erõ for rá sok op ti má lis fel hasz ná lá sá val,
új meg ol dá sok ki dol go zá sá val, a had erõ-át ala kí tás lak -
hatási fel ada tai meg ol dá sá nak pri o ri tá sá val a hon véd ség
meg tar tó ké pes sé gé nek fo ko zá sa ér de ké ben biz to sí ta ni
kell a több pó lu sú lak ha tá si tá mo ga tá si rend szer mû kö dõ -
ké pes sé gét.

23. A NA TO és EU kör nye zet vé del mi kö ve tel mény -
rend szer el vá rá sa i nak tel je sí té sé hez pri o ri tást kell biz to sí -
ta ni a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi szem pon tok nak, a
ka to nai te vé keny sé gek ter ve zé se és vég re haj tá sa va la -
mennyi fá zi sá ban a kör nye zet vé del mi alap tör vénnyel és a
Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram mal, va la mint az
 Országos Kör nye ze ti Kár men te sí té si Prog ram mal tel jes
össz hang ban tel je sül jön. A ter ve zés so rán a környezet -
védelem kü lön ke rül jön ter ve sí tés re.

24. A mun ka vé de lem or szá gos prog ram já ról  szóló kor -
mány ha tá ro za tok figye lembe véte lével foly tat ni kell a
2006. évi ütem terv ben meg ha tá ro zott fel ada to kat, kü lö nös 
te kin tet tel a mun ka biz ton ság gal kap cso la tos költ sé gek el -
kü lö ní tett ter ve zé si rend jé nek ki ala kí tá sá ra.
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25. A had erõ-át ala kí tás kö vet kez té ben ki vá ló ál lo mány 
sze mé lyi já ran dó sá ga i nak biz to sí tá sát a jog sza bá lyok ban
elõ ír tak sze rint kell ter vez ni.

Képességek és feladatok, a végrehajtáshoz tervezhetõ
erõforrások, valamint kiadási igények

3.  §

1. A ter ve zés so rán figye lembe kell ven ni a 14/2004.
(III. 24.) OGY ha tá ro zat ban14 meg fo gal ma zott „Am bí ció -
szint”-et, va la mint ezen OGY ha tá ro zat mó do sí tá sá hoz ki -
dol go zott, a Ma gyar Hon véd ség fej lesz té sé nek egyes el ve -
i rõl, fel ada ta i ról  szóló kon cep ci ót, azon ban a 10/2006
(HK. 4.) HM uta sí tás ban – „Mi nisz te ri Irány el vek a vé del -
mi ter ve zés hez (2007–2016)” – fog lal tak az irány adó ak, és 
tö re ked ni kell azok min d tel je sebb meg va ló su lá sá ra.

2. A ké pes sé gek- és fel ada tok meg ter ve zé se kor ki -
emelten kell ke zel ni a Ma gyar Hon véd ség ké pes sé ge i nek
ala kí tá sá hoz szük sé ges igé nye ket, ame lye ket az el ké szü lõ
ter vek nek – a ren del ke zés re ál ló erõ for rá sok figye lembe -
véte lével – a le he tõ leg tel je sebb mér ték ben ki kell elé -
gíteni.

3. A Ma gyar Hon véd ség struk tú rá ja, te rü le ti el he lyez -
ke dé se fe lel jen meg a nem ze ti és a szö vet sé gi tag sá gunk -
ból fa ka dó el vá rá sok nak, a meg fo gal ma zott igé nyek nek, a
prog nosz ti zál tan ren del ke zés re ál ló erõ for rá sok függ vé -
nyé ben min d tel je seb ben ki elé gít ve a meg fo gal ma zott kö -
ve tel mé nye ket.

4. A fel aján lott erõk és ké pes sé gek cso por to sí tá sa biz -
to sít sa a NATO had erõ struk tú rá já nak, to váb bá a NATO
Re a gá ló Erõ, illetve az EU Harc cso port kon cep ci ó nak tör -
té nõ meg fe le lést.

5. A Ma gyar Hon véd ség fej lesz té se so rán – fi gye lem -
mel a pri o ri tá sok ra, az el éren dõ ké pes sé gek üte me zé sé re –
tö re ked ni kell a ren del ke zés re ál ló prog nosz ti zált erõ for rá -
sok leg ha té ko nyabb fel hasz ná lá sá ra, en nek ér de ké ben a
fel ada to kat és a ki adá si igé nye ket en nek meg fele lõen kell
meg ter vez ni.

6. A bé ke idõ ben vég zett hon vé del mi fel ada tok so rán
meg kell fe lel ni a hon vé del mi tár cá val, a Ma gyar Hon véd -
ség gel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek nek. Az ál lam -
igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sa so rán ki kell elé gí te ni a más
mi nisz té ri u mok kal kap cso la tos kö te le zett sé ge in ket.

14 14/2004. (III. 24.) OGY ha tá ro zat „a Ma gyar Hon véd ség hosszú táv ú
fej lesz té si irá nya i ról”.

7. A ter ve zés so rán ki emelt hang súlyt kell for dí ta ni a
nem zet kö zi vál ság ke ze lé si és bé ke tá mo ga tó fel ada tok ban
va ló rész vé tel fel té tel rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra és fenn -
tar tá sá ra, va la mint to vább ra is biz to sí ta ni kell a nem zet kö -
zi bé ke és biz ton ság fenn tar tá sá val kap cso la tos fel ada tok -
ban tör té nõ rész vé te lün ket.

8. A ké pes ség- és fel adat ter vek ben a had erõ fej lesz té -
sé nek fel ada ta it a pon to sí tott pers pek tív ál lo mány táb lák
és fej lesz té si törzs köny vek alap ján, a had erõ ki kép zé si és
mû kö dé si fel ada ta it a dokt rí nák, ka to nai szab vá nyok és
ki kép zé si in téz ke dé sek alap ján, a had erõ fenn tar tás fel -
ada ta it a jog sza bá lyok, szak uta sí tá sok alap ján kell meg -
ter vez ni.

9. A had erõ fej lesz té si fel ada ta it – az ille té kes tár ca szin -
tû ter ve zõ szer ve ze tek be vo ná sá val, együtt mû köd ve az
érin tett HM fõ osz tá lyok kal és hi va ta lok kal – a HM Had erõ -
ter ve zé si Fõ osz tály, a had erõ ki kép zé si fel ada ta it a HM
Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály, a had erõ inf ra struk tu -
rá lis fej lesz té si fel ada ta it a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal ter -
ve zi.

10. A had erõ köz pon ti, illetve köz pon to sí tott fenn -
tartási fel ada ta it és a spe ci á lis ren del te té sû elõirány -
zatokat igény lõ fel ada to kat az egész ség ügyi, lo gisz ti kai,
inf ra struk tu rá lis, pénz ügyi és szám vi te li stb. ter ve zõ,
illetve gaz dál ko dó szer vek ter ve zik.

11. A ké pes ség- és fel adat ter ve zést a ka to nai szer ve ze -
tek vo nat ko zá sá ban a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály, a
hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze -
tek nél a HM TKF ko or di nál ja.

12. A ké pes ség és fel ada tok vég re haj tá sá hoz ter vez he -
tõ erõ for rá so kat, ki adá si igé nye ket je len uta sí tás 2. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

A tervek felterjesztésének rendje

4.  §

1. A ter ve zést a 6/2006. HM uta sí tás, va la mint a mó do -
sí tá sá ra ki adott 57/2006. HM uta sí tás irány mu ta tá sa alap -
ján az aláb bi ha tár idõk be tar tá sá val úgy kell vég re haj ta ni,
hogy az biz to sít sa a 2007–2016. kö zöt ti idõ szak 10 éves
ter vé nek meg ha tá ro zott ha tár idõ re tör té nõ össze ál lí tá sát és 
a jó vá ha gyá sát köve tõen az érin tet tek ré szé re tör té nõ ki -
adá sát.

1.1. A HM szer vek és alá ren delt szer ve ze tek
1(+3) éves fel adat (és mun ka), erõ for rás- és költ ség ter vek
el ké szí té se fel ada ta i nak, va la mint a fel ada tok ter vez he tõ
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ke ret szá ma i nak meg ha tá ro zá sa a HM vé del mi ter ve zé si
uta sí tás ban.

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 10. (HM VTB ál lás fog la -
lást köve tõen)

Fe le lõs: HM VTF

1.2. Az MH szin tû ké pes ség- és fel adat ter vek módo -
sítása az alá ren delt szer ve ze tek, illetve a kö zép szin tû irá -
nyí tó szer ve ze tek Fel adat (és mun ka) terv ter ve ze tei figye -
lembe véte lével. A mó do sí tott ké pes ség- és fel adat ter vek
át adá sa a HM HTF-nek, a HM HKF-nek és az MH szin tû
gaz dál ko dó szer vek nek.

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 24.
Fe le lõs: MH szin tû ter ve zõ szer vek

1.3. A HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti és ki adá si
igény ter vek mó do sí tá sa a kö zép szin tû irá nyí tó és alá ren -
delt szer ve ze tek erõ for rás-, költ ség szük ség le ti és ki adá si
igény terv ter ve ze tei alap ján, a 2006. má jus ban tel je sí tett
adat szol gál ta tás figye lembe véte lével. A mó do sí tott erõ -
for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény ter vek át adá sa
a HM VTF-nek.

Az erõ for rás-, költ ség szük ség let- és ki adá si igény ter vek 
alap ján a 2007. évi be szer zé si ter vek össze ál lí tá sa és át -
adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 1.
Fe le lõs: MH szin tû gaz dál ko dó szer vek

1.4. A 10 éves terv I. stra té gi ai fe je ze té nek kidolgo -
zása, egyez te té se és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 8.
Fe le lõs: HM VPF

1.5. A 10 éves terv II–VII., az MH ké pes sé ge i re és fel -
ada ta i ra vo nat ko zó fe je ze te i nek, va la mint 1–3. szá mú
mel lék le te i nek ki dol go zá sa, egyez te té se és át adá sa a HM
VTF-nek.

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 8.
Fe le lõs: HM HTF

1.6. A 10 éves terv VI II., a HM erõ for rás-, költ ség szük -
ség le ti- és ki adá si igé nye i re vo nat ko zó fe je ze té nek, va la -
mint a 4. szá mú mel lék le té nek ki dol go zá sa, egyez te té se.

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 8.
Fe le lõs: HM VTF

1.7. A 10 éves terv HM fe je zet vár ha tó költ ség ve té sé re
vo nat ko zó 5. szá mú mel lék le té nek ki dol go zá sa, egyez te -
té se és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 8.
Fe le lõs: HM KPSZH

1.8. A 10 éves terv fe je ze ti és mel lék le tei alap ján a
 katonai és gaz da sá gi koc ká za tok elem zé se, ér té ke lé se.
A 10 éves terv ter ve ze té nek össze ál lí tá sa, egyez te té se és
HM VTB elé ter jesz té se.

Ha tár idõ: 2006 de cem ber 15.
Fe le lõs: HM VTF

1.9. A HM VTB ál tal el fo ga dott 10 éves terv alap ján a
„10 éves terv tar tal má ról  szóló je len tés” el ké szí té se,
egyez te té se, hon vé del mi mi nisz te ri jó vá ha gyá sa és elõ ter -
jesz tése a Kor mány nak.

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 22.
Fe le lõs: HM TKF

2. Az el ké szült ter ve ket a 6/2006. (HK 4.) HM uta sí tás -
ban meg ha tá ro zott TVTR el já rás rend sze rint kell fel ter -
jesz te ni.

Vegyes és záró rendelkezések

5.  §

1. A ké pes ség- és fel adat ter ve zés hez a 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, va la mint az MH ka to nai 
szer ve ze tei fel ada ta it és a ter ve zés fõbb irá nya it je len
 intézkedés 1. szá mú mel lék le te, a rész le tes összeg zett erõ -
for rás-, költ ség szük ség le ti- és költ ség ve té si igény ter ve ki -
dol go zá sá hoz szük sé ges vissza ter ve zé si fel ada to kat, ada -
to kat a 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

2. Ez az 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 22.

A honvédelmi miniszter
125/2006. (HK 23.) HM

u t a  s í  t á  s a

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti
korszerûsítésérõl és létszámának csökkentésérõl**

** Az uta sí tást az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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A honvédelmi miniszter
126/2006. (HK 23.) 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.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, egy ide jû leg a je len le gi b)–c) pon tok szá mo zá sa
c)–d)-r e vál to zik:

[A HM ren de let 37.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti]

„b) 2. ka te gó ri á ba tar to zik

– az ENSZ Li ba no ni Bé ke fenn tar tó Misszió (UNI FIL)”

2.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* ren del -
ke zé se it azon ban 2006. no vem 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. no vem ber 24.

A honvédelmi miniszter
127/2006. (HK 23.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi
és munkaértekezleteinek rendjérõl  szóló 88/2006.

(HK 17/I.) 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 Mi nisz té rium
fel sõ szin tû ve ze tõi és mun ka ér te kez le te i nek rend jé rõl
 szóló 88/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
Uta sí tás) mó do sí tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az Uta sí tás az aláb bi cím mel és a hoz zá tar to zó 5/A.  §-s al
egé szül ki:

„Kabinetfõnöki munkaértekezlet

5/A.  § (1) A ka bi net fõ nö ki mun ka ér te kez let cél ja a HM
szer vei össze han golt mû kö dé se ér de ké ben a mi nisz té rium
mint köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer ve zet elõtt ál ló fel ada -
tok át te kin té se, a vég re haj tott fel ada tok ér té ke lé se, va la -
mint a fel sõ ve ze tõi ope ra tív dön té sek meg ho za ta lá nak
elõ se gí té se, ezek el jut ta tá sa a vég re haj tók ré szé re.

(2) A ka bi net fõ nö ki mun ka ér te kez let ve ze tõ je a ka bi -
net fõ nök, részt ve või a HM fõ osz tály ve ze tõi.

(3) A ka bi net fõ nö ki mun ka ér te kez let két he ten te, rend -
sze rint ked di na po kon ke rül le ve ze tés re.”

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 27.
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
127/2006. (HK 23.) HVKF

p a  r a n  c s a

a fel nem robbant robbanószerkezetek kezelésével
kapcsolatosan foganatosítandó rendszabályokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a fe l nem rob bant rob ba nó szer ke ze tek
ke ze lé sé vel kap cso la to san az aláb bi

parancsot

adom ki:

1. A pa rancs ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A fe l nem rob bant rob ba nó szer ke ze tek ke ze lé sé vel
kap cso la to san, az MH szer ve ze tei az aláb bi rend sza bá lyo -
kat hajt ják vég re:

a) A hon véd sé gi ob jek tu mok, lõt erek, gya kor ló te rek
te rü le tén ta lált, illetve a lö vé szet so rán fe l nem rob bant
rob ba nó szer ke ze te ket, a meg je lö lést köve tõen azon nal
õriz tet ni kell.

b) Az MH Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont, va la mint az
MH ki kép zést foly ta tó szer ve ze tei az éves ter ve zés be fe je -
zé se után, illetve a fel adat vég re haj tá sa elõtt két hó nap pal
szol gá la ti úton tá jé koz tat ják az MH 1. Tûz sze rész és Ha di -
ha jós Ez re det, azok ról a lö vé sze tek, gya kor la tok ki kép zé si 
nap ja i ról, ahol szá mí ta ni le het fe l nem rob bant rob ba nó -
szer ke ze tek re.

c) Az MH 1. Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez red a b) pont -
ban elõ írt tá jé koz ta tás alap ján ter vez ze az Ügye le tes Tûz -
sze rész Al egy ség al kal ma zá sát, mely nek ki ren de lé sé nek
szük sé ges sé gét a gya kor la tot vég re haj tó, illetve ve ze tõ
szer ve zet ké ré se alap ján ren del je el.

d) A kül föl di csa pa tok ál tal al kal ma zott rob ba nó szer -
ke ze tek tech ni kai pa ra mé te rei biz to sí ta ni kell MH 1. Tûz -
sze rész és Ha di ha jós Ez red ré szé re a té rí té ses lö vé szet
vég re haj tá sa elõtt mi ni mum 30 nap pal. Az ada tok biz to sí -
tá sa a gya kor lat ter ve zõ kon fe ren ci át le ve ze tõ ma gyar ka -
to nai szer ve zet fel ada ta.

e) Amennyi ben a tûz sze rész jár õr – ka pa ci tás hi ány
 miatt – azon nal nem ál l ren del ke zés re, a fel ada to kat so ron
kí vül a leg rö vi debb idõn be lül hajt sa vég re.

3. A ki adott pa rancs alap ján a ha tály ban lé võ rend sza -
bá lyok ki egé szí té sét – szük ség sze rin ti át dol go zá sát – hajt -
sák vég re.

4. Az el ren delt rend sza bá lyok be ve ze té sé rõl so ron
 kívül a szol gá la ti út be tar tá sá val te gye nek je len tést.

5. Ez a pa rancs alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

* A pa rancs alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 20.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
129/2006. (HK 23.) HVKF

p a  r a n  c s a

Puskás Ferenc nyugállományú dandártábornok
temetésérõl*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
108/2006. (HK 23.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

az 57/2004. (HK 18.) HVKF intézkedéssel kiadott
,,Egységes Lövészeti Szakutasítás

a gyalogsági-, a harcjármû- és a harckocsi
fegyverekhez” (Ált/20.) címû szolgálati könyv

módosításáról

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
 kapott fel ha tal ma zás alap ján az 57/2004. (HK 18.)
HVKF-i in téz ke dés mel lék le tét ké pe zõ „Egy sé ges Lö vé -
sze ti Szak uta sí tás a gya log sá gi, a harc jár mû- és harc ko csi
fegy ve rek hez (Ált/20.) (a továb biak ban: szak uta sí tás)
 címû ki ad vány mó do sí tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az 57/2004. (HK 18.) HVKF-i in téz ke dés sel ki adott
szak uta sí tás 27. pont utol só elõt ti be kez dé se az aláb bi ak
sze rint mó do sul:

„A 30 mm-es vagy an nál na gyobb ûr mé re tû fegy ve rek -
kel, ra ké ta lö ve dé kek kel vég re haj tott, a bo nyo lul tabb (szi -
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tu á ci ós, spe ci á lis, kü lön le ges) egyé ni; a kö te lék (tûz pár,
tûz rész leg, raj, ke ze lõ sze mély zet, cso port, rész leg, sza -
kasz) lõ gya kor la tok ra; és kom plex har cá sza ti gya kor lat tal
egy be kö tött éles lö vé sze tek re, va la mint éles kézigránát -
dobó gya kor la tok ra el sõ or vo si, más lõ gya kor la tok ese tén
el sõ szak se gélyt szük sé ges biz to sí ta ni.”

A szak uta sí tás 27. pont ja a kö vet ke zõ két be kez dés sel
egé szül ki:

El sõ or vo si se gély ál lo má nya, tech ni kai esz kö zei: or vos 
(1 fõ), egész ség ügyi ka to na (szük ség sze rint), se be sült
szál lí tó gép jár mû ve ze tõ (1 fõ), se be sült szál lí tó gép jár mû
tel jes fel sze re lés sel (1 db), or vo si el sõ el lá tó kész let (1 db), 
egész ség ügyi tisz tes el sõ el lá tó kész let (1 db).

El sõ szak se gély ál lo má nya, tech ni kai esz kö zei: egész -
ség ügyi tisz tes vagy tiszt he lyet tes (1 fõ); se be sült szál lí tó
gép jár mû ve ze tõ (1 fõ); se be sült szál lí tó gép jár mû tel jes
fel sze re lés sel (1 db), tiszt he lyet te si el sõ el lá tó kész let
(1 db).

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

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
06/2006. (HK 23.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség speciális képesség adattár
létrehozásáról és kezelésének rendjérõl*

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

A Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének
12/2006. (HK 23.) 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 7164 IGEO (EDI TI ON 1) – SPE CI AL
AE RO NA U TI CAL CHARTS (SAC)

– Té ma fe le lõs: MH Tér ké pész Szol gá lat
– Té ma ke ze lõ: MH Tér ké pész Szol gá lat
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. áp ri lis 01.
– Vég re haj tás mód ja: MH tér ké pész szol gá lat fõ nö ki

in téz ke dés.

II. STA NAG 7172 IGEO (EDI TI ON 1) – USE OF
MAG NE TIC MO DELS

– Té ma fe le lõs: MH Tér ké pész Szol gá lat
– Té ma ke ze lõ: MH Tér ké pész Szol gá lat
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. má jus 01.
– Vég re haj tás mód ja: MH tér ké pész szol gá lat fõ nö ki

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.,
HM HVKF el sõ he lyet te se
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MH FÕNÖKI RENDELEKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
személyzeti fõosztályvezetõjének

85/2006. (HK 23.) HM SZEF

i n  t é z  k e  d é  s e

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

határozatban foglalt, egyes feladatok végrehajtásával
kapcsolatos sze mély ügyi szak fel ada tok ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a 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 ról  szóló
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  szóló
118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Ut.)
– vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sze mély ügyi szak fel ada tok ról
az aláb bi

intézkedést

adom ki:

Általános rendelkezések

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed az Ut. 1.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott 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. A szer ve zé si idõ szak 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2007.
 június 30-ig tar t. A sze mély ügyi szak fel ada tok vég re haj tá -
sá nak idõ rend jét az 1. sz. mel lék let tar tal maz za.

A személyügyi munkával kapcsolatos általános
rendelkezések

3. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek nél a sze mély -
ügyi el já rá sok meg kez dé se elõtt a sze mély ügyi szerv

a) tisz táz za, hogy az uta sí tás, az ál lo mány táb la vagy a
mun ka kö ri jegy zék alap ján mi lyen sze mély ügyi in téz ke -
dést igény lõ vál to zá sok kö vet kez tek be a szer ve zet nél,

b) vég re hajt ja a szer ve zet nél be osz tást be nem töl tõ, de
sze mély ügyi és pénz ügyi el lá tás ra utal tak kal kap cso lat ban 
meg ha tá ro zott fel ada to kat,

c) fel mé ri az il let mény elõ le get, la kás épí té si köl csönt,
csa lád ala pí tá si elõ le get fel vet tek, va la mint az ál lam i ke -
zes ség vál la lás ban ré sze sül tek szá mát és a tör lesz té sek
hely ze tét,

d) a sze mé lyi be szél ge té sek vég re haj tá sá ra „Be szél ge -
té si terv”-et ké szít. A tá vol lé võk kö zül, az or szá gon be -

lülre ve zé nyel te ket – ha szük sé ges – a sze mé lyi be szél ge -
tés le foly ta tá sá ra vissza ren de li, a kül föld re ve zé nyel tek kel 
kap cso lat ban a sze mé lyü ket érin tõ el gon do lás hoz, dön tés -
hez (a kül föl di kap cso lat tar tás ra fel ha tal ma zott szer vek út -
ján) meg ké ri az írá sos vé le mé nyü ket, nyi lat ko za tu kat,

4. A 2007. ja nu ár 1-jé vel ala pí tan dó új szer ve ze tek
 parancsnokai, ve ze tõi a hon vé del mi mi nisz ter, illetve a
HM Hon véd Ve zér kar fõ nök meg bí zá sa alap ján jo go sul -
tak a ter ve zett ál lo mánnyal tör té nõ sze mé lyi be szél ge té sek 
le foly ta tá sá ra.

A meg szû nõ szer ve ze tek állományille té kes jog kör rel
ren del ke zõ pa rancs no kai, ve ze tõi a sze mély ügyi el já rá sok
be fe je zé sé ig gya ko rol ják a meg szû nés sel, fel szá mo lás sal
kap cso la tos ha tás kö rö ket, jog kö rö ket.

5. A sze mé lyi be szél ge té sek rõl a tar tal mi és ala ki kö ve -
tel mé nyek nek meg fe le lõ rész le tes jegy zõ könyv ké szül 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 tási
rend rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de let (továb biak -
ban: R) 118.  §-a, a sze mély ügyi ok má nyok és nyilvántar -
tási ira tok ke ze lé sé nek rend jé rõl  szóló 145/2002.
(HK 1/2003.) HM HVK SZÜCSF in téz ke dés 6. pont já ban
és az 1. szá mú mel lék le té ben fog lal tak ra. A jegy zõ könyv
tar tal maz za:

a) A ké szí té sé nek he lyét és ide jét,

b) a fog lal koz ta tott ne vét,

c) ha a sze mé lyi be szél ge tést nem a mun kál ta tói jog kör
gya kor ló ja foly tat ja le, a fel ha tal ma zó sze mé lyét,

d) a vizs gált sze mély szá má ra fel aján lott meg ol dá si
 lehetõségeket (ki ne ve zés, át he lye zés, más köz szol gá la ti
jog vi szony ba át he lye zés, ren del ke zé si ál lo mány ba he lye -
zés vagy nyug ál lo mány ba he lye zés, be osz tás fel aján lá sa
ese tén: a be osz tás meg ne ve zé sét és a be osz tás hoz rend sze -
re sí tett rend fo ko za tot, a be so ro lá si ka te gó ri át, vég zett sé gi
kö ve tel ményt),

e) 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.) alap ján a fog lal koz ta tott ra vo -
nat ko zó kö te le zett sé ge ket (pl. va gyon nyi lat ko zat, össze -
fér he tet len ség, elõ me ne tel) és annak el fo ga dá sát vagy el -
uta sí tá sát, illetve a jog or vos lat ra vo nat ko zó ki ok ta tást,

f) a dön tés re vo nat ko zó jog or vos lat ra irá nyuló tá jé koz -
ta tást,

g) min den olyan tényt, lé nye ges in for má ci ót, amely nek 
jegy zõ könyv ben va ló rög zí té se a ké sõb bi jog- vagy ér dek -
vi ta so rán ér dem ben fel me rül het,

h) a sze mé lyi ja vas la ti la pot az R. 119.  § (1) be kez dé sé -
nek figye lembe véte lével kell fel ter jesz te ni.
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6. A sze mé lyi be szél ge tés so rán csak jog sza bály nak és
ha tás kör nek meg fe le lõ tar tal mú aján lat te he tõ.

7. Az át ala kí tás sal, szer ve ze ti kor sze rû sí tés sel össze -
füg gés ben a ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zés le he tõ sé gét 
csak az össze vont má so dik-har ma dik kö rös sze mé lyi be -
szél ge té sen le het fel aján la ni a konk rét be osz tás meg je lö lé -
sé vel, amely be 1 éven be lül az ál lo mány tag ja ki ne ve zés re, 
át he lye zés re ke rül.

8. A szer ve ze tek tõl ki vá lók szol gá la ti vi szo nyá nak
meg szün te té sé hez szük sé ges ok má nyo kat fo lya ma to san,
de leg ké sõbb 3 mun ka na pon be lül szol gá la ti úton ter -
jesszék fe l a dön tés re ha tás kör rel ren del ke zõ elöl já ró hoz.
A fel men té si idõ leg ko ráb bi kez dõ nap ja: 2007. ja nu ár 1.,
leg ké sõb bi kez dõ nap ja: 2007. jú ni us 30.

9. A fel men té si idõ tar ta ma – az érin tett írá sos ké rel me
ese tén – 6 hó nap nál rö vi debb is le het, eb ben az eset ben az
érin tett, va la mint a fel men tés re jo go sult elöl já ró kü lön írá -
sos meg ál la po dást kö t. A fel men té si idõ le rö vi dí té sé ben
va ló írás be li meg álla po dás nem érin ti a szol gá la ti jog -
viszony fel men tés sel tör té nõ meg szün te té sét.

10. Azok ról a tisz tek rõl és tiszt he lyet te sek rõl, akik nek
a szol gá la ti vi szo nya az el sõ sze mé lyi be szél ge té sen nem
ren de zõ dött (át he lye zés re, be osz tás ra vá r), sze mé lyi ja vas -
la ti la pot kell ké szí te ni és azt a be szél ge té si jegy zõ könyv -
vel együtt a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ra (továb biak ban:
HM SZEF) az össze vont má so dik-har ma dik kö rös sze mé -
lyi be szél ge té sek elõ ké szí té se ér de ké ben – a sze mé lyi
anyag gyûj tõ vel együtt – fo lya ma to san, de leg ké sõbb
2006. de cem ber 11-ig kell meg kül de ni. A sze mé lyi ja vas -
la ti la pon pon to san meg kell je le ní te ni az érin tett utol só
be osz tá sát, az ah hoz rend sze re sí tett rend fo ko za tot, be so -
ro lá si ka te gó ri á ját, tel je sít mény ér té ke lé se, mi nõ sí té se
pont szá mát és az elõ me ne te li rang sor ban el fog lalt he lyét,
leg ma ga sabb pol gá ri, illetve ka to nai is ko lai vég zett sé gét,
nyelv vizs gá já nak szint jét. Az ál lo mány e cso port ja szol gá -
la ti vi szo nyá nak to váb bi ren de zé se a HM SZEF szer ve zé -
sé ben tör té nik.

11. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi
szer vei a szer ve zé si idõ szak ban fo lya ma to san kí sér jék
 figyelemmel a be osz tá sok fel töl tött sé gét. A sze mély ügyi
szer vek 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) je lent sék 
a HM SZEF ré szé re az ál lo mány szám sze rû nö ve ke dé sét
és fo gyá sát a ki adott táb lá za tok nak meg fele lõen.

12. A szer ve zé si fel adat tal össze füg gés ben be osz tás
nél kül ma ra dók – ké rel mük re – át he lyez he tõk a meg lé võ
rend fo ko za tuk hoz ké pest eggyel ala cso nyabb be osz tás ba.
Az ala cso nyabb be osz tás ba he lye zett sze mé lyek rend -
fokozatának meg fe le lõ be osz tás ba he lye zé sét – be le egye -
zé sé vel két éven be lül le het – leg ké sõbb öt év el tel té vel

azon ban kez de mé nyez ni kell. En nek ér de ké ben a vi selt
rend fokozatuknak meg fe le lõ be osz tás ba he lye zé sük le he -
tõ sé gét a sze mély ügyi szer vek fo lya ma to san vizs gál ják.

13. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek nél szol gá la tot 
tel je sí tõ, de az MH ren del ke zé si ál lo má nyá ba tar to zó sze -
mé lyek ese té ben is le kell foly tat ni a sze mély ügyi igaz ga -
tá si el já rást. Amennyi ben be osz tás ba he lye zé sük re a ren -
del ke zé si ál lo mány ban tart ha tó sá guk vég sõ idõ pont já ig
nem ke rül het sor, úgy ve zény lé sük és szol gá la ti vi szo nyuk 
meg szün te té sét kell kez de mé nyez ni a dön tés re jo go sult
elöl já ró nál.

14. Szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony meg hosszab bí tá sá -
nál, illetve annak kez de mé nye zé sé nél ki emelt fi gyel met
kell for dí ta ni a szer ve zet, illetve az adott be osz tás szer ve -
zé si fel ada tok ban va ló érin tett sé gé re.

15. A pol gá ri élet bõl szer zõ dé ses tisz ti, tiszt he lyet te si
ál lo mány ba vé telt csak spe ci á lis szak mai kö ve tel mény nek
va ló meg fe le lés, a szol gá la ti ér dek el sõd le ges sé ge ese tén
és a szak mai elöl já rók kal tör tént elõ ze tes egyez te tést
köve tõen le het kez de mé nyez ni.

16. A sze mély ügyi szer vek gon dos kod ja nak ró la, hogy
a ke let ke zõ sze mély ügyi pa ran csok és ha tá ro za tok egy
pél dá nyát az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó
Köz pont és a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal – a jog erõ re
emel ke dést köve tõen a le he tõ leg ha ma rabb, de lég ké sõbb
30 na pon be lül – meg kap ja. Min den ha tá ro zat ban,
 parancsban hasz nál ják az érin tett sze mély szü le té si ide jét,
any ja ne vét, al kal ma zot ti azo no sí tó já nak, illetve az adott
be osz tás KGIR azo no sí tó szá mát.

17. A sze mé lyi be szél ge té se ket köve tõen a sze mély -
ügyi szer vek vizs gál ják meg az ál lo mány át kép zé si igé -
nye it és azt a 2007–2008. évi át kép zé si terv ré sze ként
2007. már ci us 1-jé ig ter jesszék elõ a HM SZEF-ra.

18. A szer ve zé si fel adat alap ján le foly ta tott sze mé lyi
be szél ge tést köve tõen a sze mély ügyi szerv, illetve a mû -
kö dõ Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság (a továb biak -
ban: MEB): fo lya ma tos mun ka kap cso la tot tar ta nak egy -
más sal.

19. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi
szer ve és a mû kö dõ MEB tá jé koz tat ják a sze mé lyi ál lo -
mányt az el he lyez ke dést se gí tõ le he tõ sé gek rõl, tá mo ga tá -
sok ról, és az azok hoz ju tás mód já ról (a sze mé lyi ál lo mány
pi hen te té sé vel és szo ciá lis gon dos ko dás sal kap cso la tos
fel ada tok ról  szóló 31/2002. (V. 3.) HM ren de let 7–8.  §).
Ezek biz to sí tá sa ér de ké ben ve gyék fe l a kap cso la tot a te rü -
le ti leg ille té kes mun ka ügyi köz pont tal.

20. A szer ve zé si idõ szak vé gén az át ala kí tás ban érin tett 
szer vek ve ze tõi, illetve a mû kö dõ MEB össze fog la ló
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 jelentést ké szí te nek a sze mé lyi ál lo mány pi hen te té sé vel és
a szo ciá lis gon dos ko dás sal kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
31/2002. (V. 3.) HM ren de let 7.  §-a és 8.  §-a alap ján, az át -
szer ve zés ben érin tett ál lo mány ré szé re nyúj tott szol gál ta -
tá sok ról, azok ha té kony sá gá ról, és szol gá la ti úton elõ ter -
jesz tik a HM SZEF-ra.

A hivatásos és szerzõdéses állományra vonatkozó
rendelkezések

21. Az ál lo mány moz ga tá sá nak ter ve zé se kor – az elõ -
me ne tel ál ta lá nos sza bá lya i ra is fi gye lem mel – a sze mély -
ügyi ve ze tõ vegy e a dön tés elõ ké szí té se so rán figye lembe
a Hjt. át me ne ti ren del ke zé se it, a lét szám csök ken tés re vo -
nat ko zó sze mé lyi ja vas la tok ki dol go zá sá nál in do kolt eset -
ben él jen a Hjt. 59.  § (1) be kez dés c) pont já ban biz to sí tott
le he tõ ség gel.

22. Ha az ál lo mány tag já nak be osz tá sa lét szám csök -
ken tés kö vet kez té ben meg szûnt, ak kor

a) a szol gá la ti vi szo nya a Hjt. 59.  § (1) be kez dés
a) pont ja sze rint fel men tés sel (lét szám csök ken tés kö vet -
kez té ben) szün tet he tõ meg,

b) a Hjt. 48.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rint – ha más
be osz tás ba van ter vez ve – ren del ke zé si ál lo mány ba he lye -
zé se kez de mé nyez he tõ a ter ve zett be osz tás pon tos meg je -
lö lé sé vel.

23. Ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zés a Hjt. 48.  §
(1) be kez dés b)–c) és f)–g) pon tok ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben kez de mé nyez he tõ.

24. Be osz tás ba he lye zé sek nél, illetve az ah hoz kap cso -
ló dó sze mé lyi ja vas la tok ki ala kí tá sá nál szi go rú an be kell
tar ta ni a szol gá la ti vi szony mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör -
vényi sza bá lyo zá so kat, az elõ me ne tel rend sza bá lya it.
A 2007 ja nu ár 1-ei ha tállyal be osz tás ba ter ve zett ál lo mány 
szol gá la ti vi szo nyá nak mó do sí tá sá ra – te kin tet tel ar ra,
hogy az új ala pí tá sú szer ve ze tek pa rancs no ká nak, ve ze tõ -
jé nek még 2006. év ben nincs ha tás kö re, jog kö re – a hon -
vé del mi mi nisz ter és a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök in téz -
ke dik.

25. Ha a tel je sít mény ér té ke lés idõ pont já ig 6 hó nap nál
ke ve sebb idõ van hát ra és az ér té ke lõ vagy az ér té kelt sze -
mé lye meg vál to zik, az ér té ke lést el kell ké szí te ni.

26. A be osz tás ba he lye zé si, más köz szol gá la ti jog -
viszonyba va ló át he lye zé si pa ran cso kat a szer ve zé si idõ -
sza kon be lül hatályba lépésüket meg elõ zõ en, a szol gá la ti
vi szonyt meg szün te tõ, illetve nyug ál lo mány ba he lye zé si
pa ran cso kat a fel men tés kez de tét meg elõ zõ en kéz be sí te ni
kell.

27. Va la mennyi 86-tal kez dõ dõ MAK kó dú be osz tás -
ban szol gá lók ese té ben a szol gá la ti vi szony mó do sí tá sá val
kap cso la tos ja vas la tok vé le mé nye zé sét, és az ilyen be osz -
tá sok ba tör té nõ ki ne ve zé si, át he lye zé si ja vas la tok kal kap -
cso la tos egyet ér té si jo got a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve -
ze tõ gya ko rol ja.

28. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek nél be osz tás
nél kül ma radt ál lo mány be osz tás ba he lye zé se ér de ké ben a
HM SZEF Köz pon ti Sze mély ze ti és Mun ka ügyi Osz tá lya
– mun ka kap cso lat ban – fo lya ma to san egyez tes sen a más
mi nisz té ri u mok kal, va la mint a fegy ve res és rend vé del mi
szer vek kel.

29. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi
szer vei tá jé koz tas sák a sze mé lyi ál lo mányt az el he lyez ke -
dést se gí tõ pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl és tá mo ga tá sok ról
(MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány (továb biak ban: Köz -
ala pít vány) pá lyá za ta, HM mo bi li tá si pá lyá za ta, illetve
 átképzési le he tõ sé gek, csa lád ta gok el he lyez ke dé se stb.).
Ezek biz to sí tá sa ér de ké ben ve gyék fe l a kap cso la tot a te rü -
le ti leg ille té kes mun ka ügyi köz pont tal.

30. A sze mély ügyi el já rá sok be fe je zé se kor ki emelt
 figyelmet kell for dí ta ni a sze mély ügyi anya gok és ira tok
tá ro lá sá ra és to váb bí tá suk rend jé rõl  szóló sza bá lyok be tar -
tá sá ra.

31. A köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá ról
 szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXII. tör -
vény 4.  § (3) be kez dé se sze rint a Hjt. 60.  § (2) be kez dé se a
2007. ja nu ár 1-ét köve tõen kö zölt fel men té sek ese té ben a
kö vet ke zõ kép pen vál to zott:

– A hi va tá sos ál lo mány tag ja a mun ka vég zé si kö te le -
zett ség aló li men te sí tés ide jé re já ró tá vol lé ti díj ra ha von ta
egyen lõ rész le tek ben jo go sult.

32. A köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá ról
 szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXII. tör -
vény 4.  § (4) be kez dé se sze rint a Hjt. 67.  § egy új (9) be kez -
dés sel egész ült ki, ak kép pen hogy a 2007. ja nu ár 1-ét
köve tõen kö zölt fel men té sek ese té ben: 

Ha hi va tá sos ál lo mány tag ja mun ka vég zé si kö te le zett -
ség aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve té si
szerv vel vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo -
lyá sa alatt ál ló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes
vagy rész mun ka idõs jog vi szonyt lé te sít,

a) ezt a tényt ko ráb bi mun kál ta tói jog kört gya kor ló já -
nak ha la dék ta la nul kö te les írás ban be je len te ni,

b) a fel men té si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben tá vol -
lé ti díj ra nem jo go sult,

c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo -
nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak számí -
tása so rán a fel men tés sel meg szün te tett jog vi szony alap -
ján vég ki elé gí tés re jo go sult ide jét is szá mí tás ba kell ven ni.
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33. A be osz tá sok ra ki ne ve zés ter ve zé sé nél az érin tett
állományille té kes pa rancs no kok ve gyék figye lembe a
2007. év ben kül szol gá lat ról ha za té rõ, és a ka to nai tan in té -
ze tek ben vég zõ pá lya kez dõ ál lo mányt. A név jegy zé ket az
érin tet tek ré szé re a HM SZEF 2006. no vem ber hó nap ban
ren del ke zés re bo csát ja.

34. A szol gá la ti vi szony meg szû né se ese tén a va gyon -
nyi lat ko zat tal kap cso la tos do ku men tu mo kat az érin tett
 részére vissza kell ad ni. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
 Vagyonnyilatkozat Nyil ván tar tó és El len õr zé si Iro da nyil -
ván tar tá sá ból az érin tet tet tö röl tet ni kell, az ott tá rolt
 vagyonnyilatkozatok va gyo ni ré szé nek egy ide jû meg ké ré -
sé vel.

A köztisztviselõkre vonatkozó rendelkezések

35. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
 XXIII. tör vény (továb biak ban: Ktv.) 17.  §-a fel so rol ja
mind azo kat a jog cí me ket, ame lyek alap ján al kal maz ha tó a
fel men tés jog in téz mé nye. Ha azon ban a fel men tés re
(Ktv. 17.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján) lét szám csök -
ken tés el ren de lé se  miatt ke rül sor, meg kell vizs gál ni,
hogy van-e a szer ve zet ál lo má nyá ban vagy annak irányí -
tása alatt ál ló más szerv nél az érin tett köz tiszt vi se lõ kép -
zett sé gé nek és be so ro lá sá nak meg fe le lõ má sik be töl tet len
mun ka kör, aho va a köz tiszt vi se lõ át he lyez he tõ (Ktv. 17.  §
(4) bek., Ktv. 14.  §-ának (2) be kez dé se), va la mint a hiva -
tali szer ve zet ben a Ktv. 14/A.  § sze rin ti rész mun ka idõ ben
tör té nõ fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség (Ktv. 17.  §
(4) bek.).

36. Amennyi ben a köz tiszt vi se lõ ren del ke zik 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 (továb biak ban:
Péptv.) 3.  §-ban vagy 5.  §-ban fel so rolt fel té te lek kel, fe l
kell aján la ni szá má ra a le he tõ sé get. Ha a köz tiszt vi se lõ
írás ban nyi lat ko zik, hogy nem kí ván él ni ezen le he tõ sé gek -
kel, ab ban az eset ben ke rül het sor a fel men té sé re.

37. A köz tiszt vi se lõ nek fe l kell aján la ni kép zett sé gé -
nek, vég zett sé gé nek meg fe le lõ, má sik be töl tet len állás -
helyet. Ha er re sor ke rül, de a köz tiszt vi se lõ ala pos in dok
nél kül a le he tõ ség gel nem él, ak kor csak az õt meg il le tõ
vég ki elé gí tés fe lé re tart hat igényt.

38. Amennyi ben a fi ze tés nél kü li sza bad ság biz to sí tá sa
a köz tiszt vi se lõ ré szé re a jog sza bály alap ján kö te le zõ, ak -
kor meg kell vizs gál ni, hogy e miatt nem áll-e fel mon dá si
ti la lom alatt, ugyan is a fi ze tés nél kü li sza bad sá gok egy
rész e olyan, ami kor nem le het a köz tiszt vi se lõt fel men te ni. 
Az ilyen fi ze tés nél kü li sza bad sá gon lé võ köz tiszt vi se lõ
köz szol gá la ti jog vi szo nya lét szám csök ken tés  miatt nem
szün tet he tõ meg. A ma gán erõs la kás épí tés, illetve a há zas -

társ kül szol gá la ta  miatt kö te le zõ en biz to sí tott fi ze tés nél -
kü li sza bad ság nem tar to zik a fel men té si ti lal mak kö ré be.

39. A ha tá ro zott ide jû ki ne ve zés sel [Ktv. 11.  § (2) bek.]
ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ re vo nat ko zó an a fel men té si idõ
nem ter jed het túl azon az idõ pon ton, ami kor a jog vi szo nya
a ki ne ve zés ér tel mé ben fel men tés nél kül is meg szûnt vol -
na a ha tá ro zott idõ le jár tá val.

40. A köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né se kor az utol só
mun ká ban töl tött na pon a köz tiszt vi se lõ ré szé re ki kell
 fizetni:

a) az il let ményt,
b) a fel men té si idõ re já ró il let ményt, amennyi ben nem

ke rül sor a tar ta lék ál lo mány ba he lye zés re, illetve men te sí -
tet ték a mun ka vég zé si kö te le zett ség alól.

A köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá ról  szóló
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXII. tör vény
1.  § (3) be kez dé se sze rint a Ktv. 18. (4) be kez dé se a 2007.
ja nu ár 1-jét köve tõen kö zölt fel men té sek ese té ben a kö vet -
ke zõ kép pen mó do sult:

– A köz tiszt vi se lõ a mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li
men te sí tés ide jé re já ró át lag ke re set re ha von ta egyen lõ
rész le tek ben jo go sult.

41. A jog vi szony utol só nap ján kell ki fi zet ni tartalék -
állományba he lye zés ese tén a vég ki elé gí tést.

A köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá ról  szóló
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXII. tör vény
1.  § (4) be kez dé se sze rint a Ktv. 19. (7) be kez dé se a 2007.
ja nu ár 1-jét köve tõen kö zölt fel men té sek ese té ben mó do -
sult, hogy:

– A vég ki elé gí tést a fel men té si idõ utol só nap ján kell ki -
fi zet ni.

42. A köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né se ese tén a
 vagyonnyilatkozattal kap cso la tos do ku men tu mo kat az
érin tett ré szé re vissza kell ad ni. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
Va gyon nyi lat ko zat Nyil ván tar tó és El len õr zé si Iro da nyil -
ván tar tá sá ból az érin tet tet tö röl tet ni kell, az ott tá rolt
 vagyonnyilatkozatok va gyo ni ré szé nek egy ide jû meg ké ré -
sé vel.

43. A vég ki elé gí tés meg ha tá ro zá sá nál a mun kál ta tó
csak azo kat a jog szer zõ idõ ket ve he ti figye lembe, ame -
lyek rõl a tör vény is ren del ke zik [Ktv. 19.  § (3)–(5) bek.].

44. A meg ál la pí tan dó vég ki elé gí tés négy ha vi il let mény
össze gé vel emel ke dik, ha a köz tiszt vi se lõ köz szol gá la ti
jog vi szo nya az öreg sé gi nyug díj ra va ló jo go sult ság [Ktv.
19/A.  § (1) be kez dés a) pont], vagy a kor ked vez mé nyes
öreg sé gi nyug díj ra jo go sult ság meg szer zé sét meg elõ zõ
öt éven be lül szû nik meg.

45. A tar ta lék ál lo mány jog in téz mé nyé be és rend sze ré be 
csak azok a köz tiszt vi se lõk ke rül het nek, aki ket lét szám -
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csök ken tés, fel adat kör meg szû nés, át szer ve zés  miatt fel -
men tet tek, mert to váb bi fog lal koz ta tá suk ra a közigazga -
tási szerv nél nincs le he tõ ség, illetve a köz igaz ga tá si szerv
jog utód nél kü li meg szû né sé nek ese tén [Ktv. 17.  § (1) bek.
a)–c) pont jai, illetve (2) bek. a) pont jai]. Mind er re csak az
érin tett be le egye zé sé vel ke rül het sor.

46. A köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá ról
 szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXII. tör -
vény 1.  § (4) be kez dé se sze rint a Ktv. 19.  § egy új (9) be kez -
dés sel egész ült ki, ak kép pen hogy a 2007. ja nu ár 1-jét köve -
tõen kö zölt fel men té sek ese té ben:

Ha köz tiszt vi se lõ a mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li
men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve té si szerv vel vagy
költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo lyá sa alatt ál ló
bár mely gazdál kodó szer ve zet tel tel jes vagy rész mun ka -
idõs jog vi szonyt lé te sít,

a) ezt a tényt ko ráb bi mun kál ta tó já nak ha la dék ta la nul
kö te les írás ban be je len te ni,

b) a fel men té si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben át lag -
ke re set re nem jo go sult,

c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo -
nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá -
sa so rán a fel men tés sel meg szün te tett jog vi szony alap ján
vég ki elé gí tés re jo go sult ide jét is szá mí tás ba kell ven ni.

47. Fõ tiszt vi se lõ re vo nat ko zó an a fen ti sza bá lyok az
aláb bi el té ré sek kel al kal ma zan dók. Ha a fõ tiszt vi se lõ a
fel men tést vá laszt ja, ak kor köz szol gá la ti jog vi szo nya az
ál ta lá nos sza bá lyok sze rint szû nik meg. Amennyi ben nem
e meg ol dás mel lett dönt, ak kor 2 évi idõ tar tam ra ren del ke -
zé si ál lo mány ba ke rül. Eb ben az eset ben jog vi szo nya csak
a ren del ke zé si ál lo mány idõ tar ta má nak le jár tá val szün tet -
he tõ meg – fel men tés sel – ak kor, ha nem fo gad ja el a szá -
má ra vég zett sé gé nek, kép zett sé gé nek meg fe le lõ fel aján -
lott ál lást, vagy ha ilyen ál lás fel aján lá sá ra nincs mód.
 Ebben az eset ben a fel men té si jog cí me a ren del ke zé si ál lo -
mány idõ tar ta má nak le jár ta [Ktv. 17.  § (2) bek. d) pont].
A fõ tiszt vi se lõk fel men té si ide je csak a ren del ke zé si ál lo -
mány be fe jez té vel kez dõd het. A fõ tiszt vi se lõ fõ tiszt vi se lõi 
ki ne ve zé se és köz szol gá la ti jog vi szo nya azo nos idõ pont -
ban, a fel men té si idõ utol só nap ján szû nik meg.

A közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések

48. Amennyi ben a szer ve zé si fel ada tok so rán cso por tos
lét szám csök ken tés re ke rül sor, úgy az er re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat a Mt. 94/A.–94/F.  §-ai ban fog lal tak sze rint kell
vég re haj ta ni.

49. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek ve ze tõi, az Mt.
94/D.  § (2) be kez dé se alap ján, a te rü le ti leg ille té kes mun ka -
ügyi köz pont tal – a fel men tés köz lé sét meg elõ zõ en leg alább 
har minc nap pal – kö te le sek kö zöl ni a lét szám csök ken tés -
ben érin tett mun ka vál lalók sze mé lyi ada ta it, Tár sa da lom -

biz to sí tá si Azo no sí tó Je lét, utol só mun ka kö rét, szak kép zett -
sé gét, át lag ke re se tét. Ezen fe lül a lét szám csök ken tés té nyé -
rõl az ille té kes mun ka ügyi köz pon tot és az érin tett köz al kal -
ma zot ta kat – a lét szám csök ken tés re  vonatkozó in téz ke dés
hatályba lépését köve tõen – az elõ ze tes 30 na pos ha tár idõ
be tar tá sá val írás ban kell tá jé koz tat ni.

50. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek ve ze tõ i nek a
szer ve ze ti vál to zás ban érin tett sze mé lyek kel össze füg gés -
ben – a Kjt. 16.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján –
a köz al kal ma zot ti ta náccsal vé le mé nyez tet ni kell a köz al -
kal ma zot tak na gyobb cso port ját érin tõ mun kál ta tói in téz -
ke dés ter ve ze tét. Az in téz ke dés meg té te le elõtt, a szer ve -
zet nél (mun kál ta tó nál) kép vi se let tel ren del ke zõ szak szer -
ve ze tet is tá jé koz tat nia kell.

51. A köz al kal ma zot ti jog vi szony fel men tés sel ak kor
szün tet he tõ meg, ha a Kjt. 30.  § (1) be kez dé sé nek
a)–e) pont já ban fog lal tak meg ál la pít ha tók, (ezen sza kasz
al kal ma zá sa kor, amennyi ben a köz al kal ma zott to váb bi
fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség a fel men tés kor a Kjt.
30.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ra kell hi vat koz ni) figye -
lembe vé ve az Mt. 90.  §-ában, illetve a Kjt. 31.  §-ában fog -
lal tak. A köz al kal ma zott ré szé re a „fel men tés” ki hir de té -
sé re, vagyis a fel men tés rõl  szóló ér te sí tés, mint ok mány
kéz be sí té sé re leg ha ma rabb az érin tett sé gé re vo nat ko zó
írás be li tá jé koz ta tást kö ve tõ 30. nap el tel té vel ke rül het sor. 
Ez eset ben is al kal maz ni kell azon ban a fel men té si ti lal -
mak ra vo nat ko zó sza bá lyo kat. Amennyi ben a köz al kal ma -
zott az írás be li tá jé koz ta tó kéz be sí té se kor nem áll a Mt.
90.  § (1) be kez dés sze rin ti vé de lem alatt, a fel men tés ak kor 
is kéz be sít he tõ, ha a köz al kal ma zott az em lí tett vé de lem
ha tá lya alá ke rül.

52. A fel men té si idõ leg ko ráb bi kez de te 2007.  január 1., 
leg ké sõb bi kez de te a szer ve zé si idõ szak utol só nap ja le het. 
En nek el dön té se – fi gye lem mel a szer ve zet, illetve az érin -
tett ér de ke i re – ve ze tõ ha tás kö ré be tar to zik. A fel men tés -
rõl  szóló ér te sí tés ben a fel men tés in do ká nak rész le tes nek,
konk rét nak és ok sze rû nek kell len nie, (nem elég sé ges csak 
a tör vényi sza kaszt fel tün tet ni) a ren del ke zõ rész ben a jog -
or vos lat le he tõ sé gé re az érin tet tek fi gyel mét fe l kell hív ni.

53. A más szer ve zet ál lo má nyá ba át cso por to sí tás ra ke -
rü lõ szer ve ze tek köz al kal ma zot ta i nak jog vi szo nyát nem
kell meg szün tet ni, ese tük ben a Kjt. 25.  § (2) be kez dés
b) pont ját, illetve a 25/A.  §-t va la mint a 25/B.  §-t, ille tõ leg
a 26.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni. Ha a köz al kal ma -
zott az át he lye zé sé hez nem já rul hoz zá, a Kjt. 30.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti fel men tés jog kö vet kez mé -
nye it kell al kal maz ni.

54. Ha tá ro zott ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony meg -
szû né se ese tén a Kjt. 27.  § (2) be kez dé sét kell al kal maz ni.
A fel men tés köz lé sé re csak az Mt. 90.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott vé de lem meg szû né sét köve tõen van lehe -
tõség.
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55. A köz al kal ma zot ti jog vi szony fel men tés sel tör té nõ
meg szün te té se ese tén, ha a köz al kal ma zott a fel men té si
idõ alatt jog vi szo nyá nak meg szün te té sét a mun ka vég zés
aló li fel men té se elõt ti idõ pont ra ké ri – az Mt. 94.  §-a alap -
ján – a mun kál ta tó kö te les azt a köz al kal ma zott ál tal meg -
je lölt idõ pont ban meg szün tet ni.

56. Mun ka jo gi ál lo mány ban lé võ sze mé lyek köz al kal -
ma zot ti jog vi szo nyá nak meg szû né se ese tén, az érin tet tek
írás ban tör té nõ ki ér te sí té sé re ki emelt fi gyel met kell for -
dítani.

57. Amennyi ben a kol lek tív szer zõ dés a köz al kal ma -
zott ra néz ve ked ve zõb ben tér el a Kjt.-tõl, ab ban az eset -
ben a kol lek tív szer zõ dés ben fog lalt el té ré se ket figye -
lembe kell ven ni.

58. Amennyi ben a Péptv 3.  §-ban vagy fel so rolt fel té te -
lek kel fe l kell aján la ni szá má ra a le he tõ sé get. Ha a köz -
alkalmazott írás ban nyi lat ko zik, hogy nem kí ván él ni ezen
le he tõ sé gek kel ab ban az eset ben ke rül het sor a felmenté -
sére.

59. A köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá ról
 szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXII. tör -
vény 2.  § (3) be kez dé se sze rint a Kjt. 37/A.  § egy új (2) be -
kez dés sel egész ült ki a 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen kö zölt
fel men té sek ese té ben:

– a köz al kal ma zott a mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li
men te sí tés ide jé re já ró át lag ke re se té re ha von ta egyen lõ
rész le te tek ben jo go sult.

A köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá ról  szóló
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXII. tör vény
2.  § (2) be kez dé se sze rint a Kjt. 37.  § egy új (12) be kez dés -
sel egész ült ki a 2007. ja nu ár 1-ét köve tõen kö zölt fel men -
té sek ese té ben:

– ha köz al kal ma zott a mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li 
men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve té si szerv vel vagy
költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo lyá sa alatt ál ló
bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes vagy rész mun ka -
idõs jog vi szonyt lé te sít,

a) ezt a tényt ko ráb bi mun kál ta tó já nak ha la dék ta la nul
kö te les írás ban be je len te ni,

b) a fel men té si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben át lag -
ke re set re nem jo go sult,

c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo -
nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá -
sa so rán a fel men tés sel meg szün te tett jog vi szony alap ján
vég ki elé gí tés re jo go sult ide jét is szá mí tás ba kell ven ni.

A nyugellátásra vonatkozó szabályok

60. Ha a köz al kal ma zott ren del ke zik a tár sa da lom biz to sí -
tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény, va la -
mint – a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ról  szóló 181/1996.

(XII. 6.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel,
 részére kor en ged mé nyes nyug dí ja zást le het a hon vé del mi
mi nisz ter nél kez de mé nyez ni.

61. A köz al kal ma zot tak kor en ged mé nyes nyugdíjazá -
sához, a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel és
 legalább 10 éves hon véd sé gi jog vi szonnyal ren del ke zõ
köz al kal ma zott ese té ben, a költ ség át vál la lás ra vo nat ko zó
egye di ké rel met a hon vé del mi mi nisz ter hez kell szol gá la ti
úton fel ter jesz te ni.

62. Kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ra csak a költ sé gek
 átvállalására ho zott elõ ze tes mi nisz te ri en ge déllyel ke rül -
het sor.

63. A kor en ged mé nyes nyug dí ja zás költ sé ge i nek át vál -
la lá sá val kap cso la tos ja vas lat a HM SZEF-ra azok ese té -
ben ter jeszt he tõ elõ, akik nek a mun ka kö re szer ve zé si
 intézkedés kö vet kez té ben szû nik (szûnt) meg, a hon véd -
ség nél tény le ge sen el töl tött jog vi szo nya (ide nem ért ve a
nem HM és HVK szer ve ze tek tõl át he lye zet tek ese té ben az
át he lye zést meg elõ zõ jog vi szony ban töl tött idõt) leg alább
10 éve fenn áll, s a reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár
be töl té sé ig leg fel jebb 5 év van hát ra, va la mint ren del ke zik
a tör vény ben meg ha tá ro zott szol gá la ti idõ vel. Az 1946.
de cem ber 31-ét köve tõen szü le tett nõk ese té ben a ko r -
engedményes nyug díj in téz mény rend sze re nem al kal maz -
ha tó.

64. En nek a jog in téz mény nek az al kal ma zá sá ra sor
 kerülhet a lét szám csök ken tés ke re té ben, azon ban a kor -
engedményes nyug dí ja zás nem le het fel men té si jog cím
[Kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ról  szóló 181/1996.
(XII. 6.) Korm. ren de let ben a továb biak ban: Kenyr.]. Nem
le het ilyen tar tal mú meg ál la po dást köt ni az zal a mun ka -
vál la ló val, aki az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra, vagy a
csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug el lá tá sá ra
szer zett jo go sult sá got.

65. A ja vas lat nak tar tal maz nia kell az érin tett ne vét,
szü le té si dá tu mát, mun ka kö rét, brut tó il let mé nyét, összes
mun ka vi szo nyát, kor ked vez mé nyes ide jét, a Hon véd ség -
nél el töl tött összes ide jét, a nyug díj át vál la lá sá nak idõ tar -
ta mát, a nyug díj fo lyó sí tá sá nak kez dõ idõ pont ját (ezen
idõ pont nak leg alább 2 hó nap pal ké sõb bi nek kell len nie a
ja vas lat dá tu má nál).

66. A fel ter jesz tés sel együtt meg kell kül de ni az érin tett
nyug dí ja zás ra vo nat ko zó ké rel mét, va la mint a két pél -
dány ban ki töl tött, de a ve ze tõ és az érin tett ál tal alá nem írt
– a Nyug díj biz to sí tó Igaz ga tó ság tól be sze rez he tõ – „Meg -
álla po dás” és „Adat szol gál ta tás” nyom tat vá nyo kat.

67. A szol gá la ti úton be ér ke zett ja vas la tok hon vé del mi
mi nisz ter hez tör té nõ fel ter jesz té se a HM Köz pon ti Pénz -
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ügyi és Szám vi te li Hi va tal (továb biak ban: HM KPSZH)
vé le mé nye zé sé vel tör té nik, fi gye lem mel a min den ko ri
költ ség ve té si fe de zet re.

68. A költ sé gek át vál la lá sá ra ho zott elõ ze tes mi nisz te ri
en ge dély rõl, illetve a ja vas lat el uta sí tá sá ról a HM sze -
mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ írás ban ér te sí ti az érin tet tet fog -
lal koz ta tó szer ve zet ve ze tõ jét, egy ben meg kül di a HM
KPSZH ál tal alá írt „Meg álla po dás” és „Adat szol gál ta tás”
nyom tat vá nyo kat is. Mi nisz te ri en ge dély nél kül kor en ged -
mé nyes nyug dí ja zás ra még elõ ze tes meg álla po dás sem
köt he tõ.

69. A kor en ged mé nyes nyug dí ja zás költ sé ge i nek át vál -
la lá sá ra ho zott mi nisz te ri dön tés ese tén a ka to nai szer ve zet 
ve ze tõ je és az érin tett meg ál la pod hat a kor en ged mé nyes
nyug dí ja zás ban, amely nek to váb bi fel té te le, hogy a jog -
viszony csak kö zös meg egye zés sel szün tet he tõ meg. A kö -
zös meg egye zés rõl  szóló meg álla po dás alá írá sá nak dá tu -
ma nem le het ké sõb bi kel te zé sû, mint a kor en ged mé nyes
nyug dí ja zás kez dõ nap ja.

70. Ha a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ra vo nat ko zó an
va la mennyi fel té tel vo nat ko zá sá ban a kö zös meg egye zés
alap já ul szol gá ló aka rat egye zõ ség nem jön lét re, ak kor a
köz al kal ma zot ti jog vi szonyt fel men tés sel kell meg szün -
tet ni, és a já ran dó sá go kat en nek meg fele lõen kell ki fi zet ni.

71. A Péptv. 3.  §-a és 5.  §-a alap ján mér jék fe l az érin tett 
köz al kal ma zot ti ál lo mány jog vi szo nyá nak jel lem zõ it.
A fel mé rés so rán for dít sa nak fi gyel met az ál lo mány lét szá -
má ra, va la mint a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek
meg lé té nek el len õr zé sé re, kü lö nö sen a 3.  § (1) be kez dé sé -
ben, va la mint az 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra.
 Kiemelten ke zel jék a kö te le zõ írás be li fel aján lás sal kap -
cso la tos te en dõ ket, kü lö nö sen a fel aján lás sal kap cso la tos
ha tár idõk be tar tá sát [3.  § (3) be kez dé se, 7.  § (3) bekez -
dése].

Szolgálati viszony módosítása, tanulmányi
költségtérítés

72. Amennyi ben a szer ve zé si in téz ke dés kö vet kez té ben
az adott köz al kal ma zot ti be osz tás át mi nõ sí tés re ke rül ka -
to ná val be tölt he tõ be osz tás sá, és ha az azt be töl tõ köz al -
kal ma zott tel jes mér ték ben ren del ke zik az új be osz tás el lá -
tá sá hoz szük sé ges va la mennyi fel té tel lel, – Hjt. 41 §, ren -
de let 10.  § – be le egye zé se ese tén nem kell meg szün tet ni a
jog vi szo nyát, ha nem át he lye zé sé re kell in téz ked ni a Kjt.
25.  § (2) be kez dés b) 4. pont ja, ille tõ leg a Hjt. 63.  §-a alap -
ján. Amennyi ben a köz al kal ma zott nem egye zik be le át he -
lye zé sé be, vagy nem fe le l meg a ka to nai szol gá la ti jog -
viszony fel té te le i nek, úgy jog vi szo nyát a Kjt. alap ján fel -
men tés sel – fen tebb már em lí tett sza bá lyok sze rint – meg
kell szün tet ni.

73. Amennyi ben a szer ve zé si fel ada tok ból kö vet ke zõ en 
a ka to nai szol gá la ti be osz tás ke rül át mi nõ sí tés re köz al kal -
ma zot ti be osz tás ra, úgy az érin tett be le egye zé se ese tén a
hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo mány tag ja a Hjt. 63.  §-a
alap ján át he lyez he tõ. Amennyi ben az ál lo mány tag ja nem
ad ja be le egye zé sét az át he lye zés be, úgy szol gá la ti vi szo -
nyát fel men tés sel – a Hjt. 59.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján, fi gye lem mel a (3) be kez dés ben fog lal tak ra – meg
kell szün tet ni.

74. Azon sze mé lye ket, akik mun kál ta tói fi nan szí ro zá sú
költ ség té rí té ses kép zés ben vesz nek részt, és szol gá la ti
(mun ka) vi szo nyuk a had erõ-át ala kí tás sal össze füg gés -
ben, ne kik fe l nem ró ha tó ok ból szû nik meg, a költ sé gek
to váb bi té rí té se szem pont já ból két cso port ra kell osz ta ni.
Azon hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ese té ben, akik a ta -
nul má nyi szer zõ dé sek meg kö té sé rõl  szóló 2/2004. (HK 2.) 
HM uta sí tás ha tá lya alá tar toz nak, a ta nul má nyi szer zõ dés
az uta sí tás 1. szá mú mel lék let 10. pont ja, köz al kal ma zot -
tak ese té ben a 2. szá mú mel lék let 10. pont ja alap ján úgy
szû nik meg, hogy a fe lek men te sül nek a szer zõ dés to váb bi
tel je sí té se alól. Azon sze mé lyek nél, akik a fen ti uta sí tás
hatályba lépése elõtt kezd ték meg ta nul má nya i kat, csak ab -
ban az eset ben van mód a ta nul má nyok to váb bi tá mo ga tá -
sá ra (tan díj, vizs ga díj, uta zá si díj, szál lás díj, tan könyv),
amennyi ben ren del kez nek ér vé nyes ta nul má nyi szer zõ -
dés sel.

Rekonverzióval összefüggõ feladatok

75. Mind azok, akik a Ma gyar Hon véd ség bõl ki lép ve
nem szol gá la ti nyug ál lo mány ba vagy hon véd sé gi nyug -
díjba ke rül nek és el he lyez ke dé sük aka dály ba üt kö zik, a
mun ka ügyi szer ve ken ke resz tül jo go sult tá vál nak az ál lás -
ke re sõk nek já ró tá mo ga tá sok ra (A fog lal koz ta tás elõ se gí -
té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi
IV. tör vény).

76. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi
szer vei a vo nat ko zó jog sza bály [A sze mé lyi ál lo mány
 pihentetésével és a szo ciá lis gon dos ko dás sal kap cso la tos
fel ada tok ról  szóló 31/2002. (V. 3.) HM ren de let, 7–8.  §]
se gít sék elõ az igény be ve he tõ tá mo ga tá si for mák meg is -
me ré sét és az azok hoz va ló hoz zá ju tást.

77. Ab ban az eset ben, ha a mun ka ügyi köz pont nem
 finanszírozza, vagy csak rész ben fi nan szí roz za az érin tett
új bó li el he lyez ke dé sé hez szük sé ges kép zést, a Köz ala pít -
vány hoz be nyúj tott pá lyá zat út ján igény be ve he ti a
 Magyar Hon véd ség ál tal ad ha tó kép zé si tá mo ga tást is.

78. Te kin tet tel a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re
(ez ki zá ró lag a fel men té si vagy fel mon dá si idõ alatt,
illetve a szer zõ dé sük le jár tá val tá vo zók ese té ben leg ké -
sõbb az utol só mun ka na pon tör tén het meg) fe l kell hív ni
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az érin tett fi gyel mét ar ra, hogy idõ ben ke res se fe l a la kó -
he lye, tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes mun ka ügyi köz -
pon tot vagy annak ki ren delt sé gét és idõ ben tá jé ko zód jon a 
tá mo ga tá si for mák ról va la mint a konk rét át kép zé si le he tõ -
sé gek rõl.

79. A szer ve ze tet a had erõ-át ala kí tás sal és az elõ me ne -
te li rend del össze füg gés ben el ha gyók (ab ban az eset ben is, 
ha szol gá la ti nyug ál lo mány ba vagy hon véd sé gi nyug díj ba
ke rül nek), va la mint a szer zõ dé sük le jár tá val tá vo zó szer -
zõ dé ses ka to nák a Köz ala pít vány hoz be nyúj tott pá lyá zat
út ján kép zé si tá mo ga tás ban ré sze sül het nek. Fon tos ki té tel
a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: ki zá ró lag a felmen -
tési vagy fel mon dá si idõ alatt, illetve a szer zõ dé sük le jár -
tá val tá vo zók ese té ben leg ké sõbb az utol só mun ka na pon
tör tén het meg.

80. A tá mo ga tás hoz va ló hoz zá ju tás fel té te le it, a tá mo -
ga tás mér té két és az igény be vé tel mód ját az Köz ala pít -
vány pá lyá za ti fel hí vá sa tar tal maz za.

81. A szer ve zé si fel ada tok ban érin tett sze mély ügyi
szer vek a re kon ver zi ós szol gál ta tá sok ról, a mun ka ügyi
köz pon to kon ke resz tül igény be ve he tõ szol gál ta tá sok ról,
va la mint a Köz ala pít vá nyon ke resz tül igény be ve he tõ pá -
lyá za ti le he tõ sé gek rõl az MH SZEF ál tal ki adás ra ke rü lõ
„Tá jé koz ta tó” se gít sé gé vel tá jé koz tas sák az érin tett ál lo -
mányt.

Humán szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések

82. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi
szer vei és a mû kö dõ MEB-ek az át- és to vább kép zé si le he -

tõ sé gek ha té kony ko or di ná lá sa cél já ból az ál lo mánnyal
tör té nõ sze mé lyi be szél ge té sek és az igény fel mé ré sek kap -
csán mér jék fe l az át kép zé si igé nye ket, s ar ról ké szít se nek
össze sí tett jegy zé ket. Az össze sí tés tar tal maz za az át kép -
zés re je lent ke zõk ne vét, rend fo ko za tát, lak cí mét, te le fon -
szá mát és a vá lasz tott kép zé si for mát. Az át kép zést igény -
lõk név jegy zé két a fen ti szer ve ze tek HM SZEF-re küld jék
meg.

83. A szer ve zé si idõ szak ban az MH Hu mán Ta nács adó
Te le fon szol gá lat for dít son fo ko zott fi gyel met a mun ka -
ügyi kér dé sek re, a já ran dó sá gok ra és a mun ka erõ köz ve tí -
té sek re irá nyuló kér dé sek meg vá la szo lá sá ra.

84. A szer ve ze ti és jog sza bá lyi vál to zá sok figye lembe -
véte lével a HM SZEF biz to sít ja a kü lön bö zõ ál lo mány ka -
te gó ri ák ré szé re biz to sí tott tá jé koz ta tók meg je len te té sét a
KGIR-en ke resz tül.

85. A sze mély ügyi szer vek el já rá suk so rán ve gyék
figye lembe a HM Esély egyen lõ sé gi ter vé ben fog lal ta kat.

Záró rendelkezések

86. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba* és
2007. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Pa lás ti Fe renc dan dár tá bor nok s. k.,
HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 9.
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1. sz. melléklet a 85/2006. (HK 23.) HM SZEF intézkedéshez

A Magyar Honvédség átalakításával, szervezeti korszerûsítésével kapcsolatos személyügyi szervezési feladatok
végrehajtásának idõrendje

Fsz. Fel adat

Vég re haj tás ide je

Fe le lõs 2006.
no vem ber

2006.
de cem ber

2007.
ja nu ár

2007.
feb ru ár

2007.
már ci us

2007.
áp ri lis

2007.
má jus

2007.
jú ni us

1. Köz pon ti sze mély ügyi tá jé koz ta tón az idõ ren di
fel ada tok pon to sí tá sa

HM
SZEF

10.30.

2. Sze mély ügyi szak in téz ke dés kiadása HM
SZEF

02.

3. A 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás 5.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sa

MH/HM
szer vek

02.

4. A 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás 3.  § (1)
c) pont já ban fog lal tak vég re haj tá sa (ál lo mány
fel mé ré se)

MH/HM
szer vek

03.

5. A 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás 5.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sa

MH/HM
szer vek

09.
fo lya -
ma tos

6. A ki adott mun ka kö ri jegy zék, ál lo mány táb lák
 tanulmányozása, MAK kó dok pon to sí tá sa

MH/HM
szer vek

24.



Fsz. Fel adat

Vég re haj tás ide je

Fe le lõs 2006.
no vem ber

2006.
de cem ber

2007.
ja nu ár

2007.
feb ru ár

2007.
már ci us

2007.
áp ri lis

2007.
má jus

2007.
jú ni us

7. A 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás 5.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sa a te rü le ti leg
il le té kes mun ka ügyi köz pon tok és az érin tett
mun ka vál lalók írás be li tá jé koz ta tá sa (a min ta
sze rint)

MH/HM
szer vek

28.

8. A 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás sze rin ti
 személyi be szél ge té sek le foly ta tá sa

MH/HM
szer vek

27.

9. A szer ve zet tõl ki vá lók szol gá la ti vi szo nyá nak
meg szün te té sé hez szük sé ges ok má nyok sze mé lyi 
ja vas la ti lap pal tör té nõ meg kül dé se a dön tés sel
ha tás kör rel ren del ke zõ elöl já ró hoz

MH/HM
szer vek

11.

10. Össze vont má so dik-har ma dik kö rös sze mé lyi
 beszélgetésre ter ve zet tek anya gá nak be ér ke zé se
a HM SZEF-re

Érin tett
sze mély ügyi

szer vek

08.

11. Az érin tett szer ve ze tek pa rancs no kai ré szé rõl
a fel nem töl tött, üres be osz tá sok jegy zé ké nek
fel ter jesz té se a HM SZEF-re

Az érin tett
szer ve ze tek

pa rancs no kai

07.

12. Az össze vont má so dik-har ma dik kö rös beszél -
getések le foly ta tá sa

HM
SZEF

12-tõl
14-ig

13. Já ran dó sá gok fel adá sa a HM KGIR–HRMS
rend sze ren

Az érin tett
sze mély ügyi

sz.

15-tõl

14. Más ka to nai szer ve zet hez át he lye zés re, ki ne ve -
zés re ke rü lõ ál lo mány sze mély ügyi anyaggyûj tõ -
i nek le zá rá sa, meg kül dé se a fo ga dó ka to nai
szer ve zet ré szé re

MH/HM
szer vek

2007.
ja nu ár -

tól

15. Ki vá ló ál lo mány sze mély ügyi anyaggyûj tõ i nek
zá rá sa, Köz pon ti irat tár ba tör té nõ meg kül dé se

MH/HM
szer vek

Pa rancs
ha tá lya
sze rint

16. Je len tés fel ter jesz té se az át ala kí tás sze mély ügyi
fel ada ta i nak be fe je zé sé rõl

MH/HM
szer vek

30.

23. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1775

A Honvédelmi Minisztérium hadmûveleti és kiképzési 
fõosztályvezetõjének

3/2006. (HK 23.) HM HKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás 2007. I. szervezési idõszak
szakmai feladatainak végrehajtásáról*

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

A Honvédelmi Minisztérium
hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének

4/2006. (HK 23.) HM HKF

i n  t é z  k e  d é  s e

„Az általános és speciális lõkiképzés rendszere” címû
fõnökségi kiadvány kiadásáról

A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé -
nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 7. §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 998/753.
nyil ván tar tá si szá mú fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés
mel lék le te ként ki adom.**

** A mel lék le tet az érin tet tek kü lön kap ják meg.

1. A fõ nök sé gi ki ad ványt a tan in té ze ti hall ga tók és a
szer zõ dé ses ka to nák ki kép zé sé nek ter ve zé sé vel, szer ve zé -
sé vel, va la mint irá nyí tá sá val fog lal ko zó sze mé lyek rész le -
te sen; a Ma gyar Hon véd ség érin tett ál lo má nya a rá juk
 vonatkozó mér ték ben is mer jék.

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

Ju hász Ist ván ve zér õr nagy s. k.,
HM had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

838/2006. (HK 23.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Harckocsi és gyalogság elleni akadályrendszerek
anyagainak és eszközeinek, valamint az új típusú

harcanyagok kezelése és karbantartása” cí mû
fõ nök sé gi ki ad vány hatálybaléptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben  kapott fel -
ha tal ma zás alap ján az MH Mû sza ki Tech ni kai Szol gá lat -
fõ nök ség „Harc ko csi és gya log ság el le ni aka dály rend sze -



rek anya ga i nak és esz kö ze i nek, va la mint az új tí pu sú harc -
anya gok ke ze lé se és kar ban tar tá sa” cí mû ki ad vá nyá nak
ha tály ba lép te té sé re az aláb bi ak sze rint

in téz ke dem:

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

2. A „Harc ko csi és gya log ság el le ni aka dály rend sze rek 
anya ga i nak és esz kö ze i nek, va la mint az új tí pu sú harc -
anya gok ke ze lé se és kar ban tar tá sa” cí mû ki ad ványt je len
in téz ke dés mel lék le te ként ki adom. A ki ad ványt az esz kö -
zök kel és anya gok kal fog lal ko zó ál lo mány tel jes ter je de -
lem ben, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány a reá vo nat -
ko zó mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.

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

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

839/2006. (HK 23.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

NATO Egységesítési Egyezmény (STANAG 4170
,,Alapelv és módszertan a hadseregben használt

robbanóanyagok minõsítéséhez AOP–07”) nemzeti
bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul az egy sé ge sí té si,
szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy sé ge sí té si
do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló
1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint a NA TO egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról és be ve ze té sé rõl  szóló
112/2005. (HK 15.) szá mú HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár köz le mé nyé ben fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

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

2. A STA NAG 4170 PRIN CIP LES AND MET HO -
DO LOGY FOR THE QU A LI FI CA TI ON OF EXP LO -
SI VE MA TE RI ALS FOR MI LI TA RY USE (AOP–7)
(EDI TI ON 2) „Alap elv és mód szer tan a had se reg ben
hasz nált rob ba nóanya gok mi nõ sí té sé hez (AOP–7) 2. ki -
adás” cí mû do ku men tu mot ezen in téz ke dés alap ján, ere -
deti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény ren del te té se, hogy ka to nai fel hasz ná -
lá sú rob ba nó anya gok ér té ke lé sé nek el ve it és me to di ká ját
ír ja le, mely a rob ba nó anya gok jö võ be ni át vé te lét meg -
könnyí ti a tag or szá gok kö zött.

Az egyez ményt el fo ga dó nem ze tek egyet ér te nek ab ban, 
hogy be tart ják je len egyez ményt a jö võ be ni át adá sok
 során. A nem ze tek in dít vá nyo kat és vál to zá so kat te het nek.

4. A 4170 szá mú NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni a had -
se reg ben hasz nált rob ba nóanya gok ér té ke lé sé hez és
 minõsítéséhez rob ba nó anyag át adá sa ese tén.

5. Az érin tett szer ve ze tek az al kal ma zás ér de ké ben
a STA NAG 4170 Egy sé ge sí té si Egyez ményt ren del jék
meg a HM Szab vány tá rá ból.

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

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

855/2006. (HK 23.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a hajtóanyag üzemanyag-kártyára történõ
vásárlásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a hon -
vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá
tar to zó szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl  szóló 
102/2005. (HK. 22.) HM uta sí tás ban (to váb bi ak ban: Uta -
sí tás) fog lal tak figye lembe véte lével az üzem anyag-kár tyá -
val tör té nõ el lá tás és haj tó anyag fel töl tés rend jé re az aláb -
bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed mind azon ka to nai
szer ve ze tek re és in téz mé nyek re (to váb bi ak ban: üzemel -
tetõ szer ve zet), ahol olyan köz úti sze mély gép ko csi, te rep -
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já ró sze mély gép ko csi, mik ro busz, illetve au tó busz van
rend sze re sít ve, amely nek el lá tá sát üzem anyag-kár tyá ra
vá sá rolt haj tó anyag gal kí ván ják meg va ló sí ta ni.

2. A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ál tal le foly -
ta tott köz pon to sí tott köz be szer zé si el já rás alap ján a 2006.
ja nu ár 1.–2009. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban a bel föl -
di tan ko lás hoz üzem anyag-kár tya vá sár lá sa ki zá ró lag a
Ma gyar Olaj és Gáz ipa ri Nyil vá no san Mû kö dõ Rész vény -
tár sa ság tól (a to váb bi ak ban: MOL NyRt.) tör tén het.

3. Üzem anyag-kár tya el sõ sor ban a ben zin üze mû gép -
jár mû vek re, illetve az OPEL FRONTERA te rep já ró gép -
ko csik ra igé nyel he tõ. Egyéb dí zel üze mû gép jár mû vek
ese té ben csak in do kolt eset ben le het kez de mé nyez ni az
üzem anyag-kár tyá val tör té nõ el lá tást. A ben zin üze mû
VW PASSAT és AUDI sze mély gép ko csik ese té ben 98 ok -
tán szá mú ben zin, az OPEL FRONTERA te rep já ró gép ko -
csik ese té ben MOL EVO DIESEL gáz olaj vá sár lá sá ra jo -
go sí tó kár tyá kat igé nyel je nek. Az egyéb esz kö zök ese té -
ben a Ma gyar Hon véd ség Üzem anyag Szol gá lat fõ nök ség
(a to váb bi ak ban: MH ÜSZF-ség) egye di leg en ge dé lye zi a
95 ok tán szá mú ben zin tõl el té rõ üzem anyag, illetve az
emelt mi nõ sé gû gáz olaj al kal ma zá sát.

4. Az üzem anyag-kár tyá ra vá sá rolt haj tó anya gok és
szol gál ta tá sok el len ér té két 2006. ja nu ár 01-tõl az MH
ÜSZF-ség a D 211 cím rend kód ra biz to sí tott köz pon ti költ -
ség ve té si elõ irány za tok ter hé re ter vez ze.

5. Az üze mel te tõ szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je, igaz -
ga tó ja) éven te – tí pus és for gal mi rend szám sze rint – je len
in téz ke dés 13. pont já ban sze rep lõ MH ÜSZF jó vá ha gyá sa
alap ján pa rancs ban ha tá roz za meg azo kat a gép jár mû ve ket,
ame lyek üzem anyag-kár tyá val ke rül nek el lá tás ra.

6. A kár tyák csak haj tó anyag vá sár lás és au tó mo sás
igény be vé te lé re szól hat nak, egyéb vá sár lás (pl. SHOP ter -
mé kek, egyéb szol gál ta tás) TILOS!

7. A MOL üzem anyag-kár tyá kat csak a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén mû kö dõ MOL üzem anyag-töl tõ ál lo má -
so kon le het hasz nál ni.

8. Az MH ÜSZF-ség az üzem anyag-kár tyák be szer zé sé re 
vo nat ko zó szer zõ dés meg kö té sét a „Meg bí zás ki emelt ter -
mék be szer zé sé re” ok mány Hon vé del mi Mi nisz té rium Be -
szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal (to váb bi ak ban HM 
BBBH) ré szé re tör té nõ meg kül dé sé vel kez de mé nyez ze.

Az üzem anyag-kár tyák igény lé sé nek rend je

9. Az in téz ke dés ha tá lya alá tar to zó ka to nai szer ve ze -
tek az aláb bi kár tyá kat igé nyel he tik:

a) 2. ka te gó ri á jú: meg adott for gal mi rend szám ra, PIN
kód dal, ki zá ró lag a gép jár mû üzem anyag tar tá lyá ba tör -
ténõ haj tó anyag fel töl tés re,

b) 2. ka te gó ri á jú: meg adott for gal mi rend szám ra, PIN
kód dal, a gép jár mû üzem anyag tar tá lyá ba tör té nõ haj tó -
anyag fel töl tés re és au tó mo sás ra,

c) Ga rázs kár tya: for gal mi rend szám nél kül, PIN kód -
dal, a gép jár mû üzem anyag tar tá lyá ba tör té nõ haj tó anyag
fel töl tés re és au tó mo sás ra.

10. A gép jár mû vek el lá tá sa ér de ké ben el sõ sor ban a
9/a) pont ban jel zett tí pu sú kár tya igé nyel he tõ. A 9/b) és
9/c) pont ban fel tün te tett ka te gó ri á jú kár tyák az
állományille té kes pa rancs nok ja vas la ta alap ján, in do kolt
eset ben és kor lá to zott szám ban igé nyel he tõk.

11. Az üzem anyag-kár tyá val tör té nõ el lá tás ér de ké ben
az üze mel te tõ szer ve ze tek igé nye i ket az 1. szá mú Min ta
(Fel szá mí tá si Ki mu ta tás) alap ján – a tárgy évet meg elõ zõ
év no vem ber 5-ig köz vet le nül az Ma gyar Hon véd ség
 Veszélyesanyag El lá tó Köz pont (a to váb bi ak ban: MH
VEK) ré szé re küld jék meg.

12. Az MH VEK a be ér ke zett igé nye ket – jó vá ha gyás
cél já ból – az MH ÜSZF-ség re a tárgy évet meg elõ zõ év
 november 25-ig ter jessze fel.

13. Az igé nyek jo gos sá gát az MH VEK ál tal fel ter jesz -
tett je len tés alap ján az MH ÜSZF bí rál ja el, mely nek ered -
mé nyé rõl az érin tett ka to nai szer ve ze te ket az MH ÜSZF
jó vá ha gyá sá nak meg fele lõen az MH VEK tá jé koz tas sa.
A tá jé koz ta tó ügy irat ban tün tes sék fel az MH ÜSZF en ge -
dé lye zõ ügy ira tá nak nyil ván tar tá si szá mát is.

14. A Fel szá mí tá si Ki mu ta tás ban kü lön so ron kell sze -
re pel tet ni a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi Hi va -
tal ki he lye zett biz ton sá gi (fõ-)tiszt jei ál tal vég zett te vé -
keny ség biz to sí tá sá val kap cso la tos üzem anyag-kár tya igé -
nye ket.

15. Az igény jó vá ha gyá sát köve tõen az MH VEK igé -
nyel je meg a MOL NyRt.-tõl az üzem anyag kár tyá kat,
mely rõl egy ide jû leg tá jé koz tas sa az üze mel te tõ szer ve ze -
tet. Az el ké szült kár tyá kat az ar ról  szóló ér te sí tés alap ján
az üze mel te tõ szer ve zet üzem anyag szol gá la ta vegy e át a
MOL NyRt.-tõl.

16. Az Uta sí tás 38.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen az
össze sí tett igényt az MH ÜSZF-ség a HM BBBH ré szé re
küld je meg.

17. Az olyan gép jár mû vek ese té ben, me lyek a 11. pont
alap ján el ké szí tett Fel szá mí tá si Ki mu ta tás ban nem sze re -
pel nek (pl. év köz ben át vett gép jár mû vek, stb), de üzem -
anyag-kár tyá val tör té nõ el lá tá suk in do kolt, az üze mel te tõ
szer ve ze tek egye di leg ter jesszék fel kár tya igé nye i ket
 jelen in téz ke dés 8–13. pont ja i ban meg ha tá ro zott mó don,
ki egé szít ve az át adó szer ve zet fel tün te té sé vel.

18. Az év köz ben az üze mel te tõ szer ve zet ál lo má nyá -
ból ki ke rü lõ gép jár mû ese té ben az üze mel te tõ szer ve zet az 
üzem anyag kár tyát az MH VEK-hez ad ja le. Az MH VEK
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kez de mé nyez ze a le adott kár tya ér vény te le ní té sét és jut -
tas sa el azt a MOL NyRt.-hez.

19. Új kár tya igény lé se kor az üze mel te tõ szer ve zet
a 11. pont ban sze rep lõ Fel szá mí tá si Ki mu ta tás mel lett a
2. szá mú Min tá ban sze rep lõ Kár tya Igény lõ La pot is küld -
je meg az MH VEK ré szé re. A Kár tya Igény lõ Lap ki töl té si 
út mu ta tó ját az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.

20. Amennyi ben olyan üze mel te tõ szer ve zet igé nyel
üzem anyag-kár tyát, mely ed dig nem ren del ke zett kár tyá -
val (pl. új on nan ala pí tott, vagy ön ál ló gaz dál ko dás ra át tért
szer ve zet), ak kor a 3. szá mú Min tá ban sze rep lõ Ve võ
Adat la pot is meg kell kül de ni az MH VEK ré szé re a
10. pont ban sze rep lõ Fel szá mí tá si Ki mu ta tás és a 19. pont -
ban sze rep lõ Kár tya Igény lõ Lap pal együtt. A Ve võ Adat -
lap ki töl té si út mu ta tó ját a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

Az üzem anyag-kár tyá ra vá sá rolt haj tó anya gok el -
szá mo lá sá nak rend je

21. Az üzem anyag-kár tya fel hasz ná lá sá val be szer zett
haj tó anya gok mennyi sé ge ter he li az üze mel te tõ szer ve zet
éves haj tó anyag fo gyasz tá si ke re tét.

22. Az MH ÜSZF-ség a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ -
irány za tok alap ján ha tá roz za meg a tárgy év re üzem -
anyag-kár tyá ra fel töl tött haj tó anya gok és szol gál ta tá sok
vá sár lá sá ra for dít ha tó ke ret össze get. A ke re tet a ha de rõ ne -
mi pa rancs nok sá gok oszt ják el az alá ren delt üze mel te tõ
szer ve ze tek kö zött. Az így el osz tott ke re tek kö zött év köz -
ben a ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok át cso por to sí tá so kat
hajt hat nak vég re az egyes üze mel te tõ szer ve ze tek ke re tei
kö zött. A ke re tek el osz tá sá ról, illetve az át cso por to sí tá -
sok ról min den eset ben 5 na pon be lül tá jé koz tas sák az MH
VEK út ján az MH ÜSZF-sé get. Az üze mel te tõ szer ve zet
ré szé re jó vá ha gyott ke ret túl lé pé sé re nincs le he tõ ség. A
tárgy év re jó vá ha gyott ke re te ket a szep tem be ri fel hasz ná -
lá si ada tok figye lembe véte lével az MH ÜSZF-ség vizs gál -
ja fe lül, és szük ség sze rint a költ ség ve té si le he tõ sé gek
figye lembe véte lével kor ri gál ja. In do kolt eset ben a ke re te -
ket a tárgy év fo lya mán is le het mó do sí ta ni. Az üzem -
anyag-kár tyá ra tör tént elõ irány zat-fel hasz ná lá sok ról az
MH VEK a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 25-ig, üze mel -
te tõ szer ve zet bon tás ban tá jé koz tas sa a ha de rõ ne mi pa -
rancs nok sá go kat, va la mint ugyan ezen ha tár idõ ig egyez -
tes se a ke ret-fel hasz ná lást az üze mel te tõ szer ve ze tek kel.
Amennyi ben az üze mel te tõ szer ve zet a tárgy év re biz to sí -
tott ke ret 85%-t fel hasz nál ta, úgy ar ról annak pa rancs no -
kát az MH VEK a ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gon ke resz tül
5 na pon be lül ér te sít se.

23. Az üzem anyag-kár tyá val el lá tott gép jár mû vek
 menetlevelének meg jegy zés ro va tá ba a „KATONAI
SZERVEZETNÉL NEM TANKOLHAT” fel ira tot fel kell 
tün tet ni. Egy me net le vé len MOL kár tyá ra fel töl tött, és ka -
to nai szer ve zet töl tõ ál lo má sán is vég re haj tott haj tó anyag
fel vé tel nem en ge dé lye zett.

24. A me net le ve lek ki ál lí tá sa kor tö re ked je nek ar ra,
hogy azok ér vé nyes sé ge ne lép je át nap tá ri hó nap utol só,
illetve el sõ nap ját. Kü lö nö sen ér vé nyes ez a de cem ber
31.–ja nu ár 1. for du ló ra.

25. Az üzem anyag-kár tyá val vég re haj tott haj tó anyag
vá sár lás so rán a gép jár mû ve ze tõ je a kár tya át adá sa kor
 közölje a töl tõ ál lo más-ke ze lõ vel a ki lo mé ter óra ál lá sát.
A ter mi nál – a tranz ak ció be fe je zé se ként ki nyom tat ja az
ér té ke sí té si bi zony la tot. A MOL NyRt. pél dá nyát a töltõ -
állomás-kezelõ alá ír ja és le pe csé te li, majd a kár tya bir to -
kos sal is alá írat ja az áru át vé te lé nek iga zo lá sa ként. A ter -
mi nál ál tal ki nyom ta tott ér té ke sí té si bi zony lat ve või pél -
dá nyát a pénz tár gép ál tal ki adott rész le tes nyug tá val a töl -
tõ ál lo más-ke ze lõ át ad ja a gép ko csi ve ze tõ jé nek.

26. Az ér té ke sí té si bi zony lat nak tar tal maz nia kell a vá -
sá rolt haj tó anyag meg ne ve zé sét, mennyi sé gét, be ke rü lé si
költ sé gét, va la mint a ki lo mé ter óra ál lá sát.

27. A gép jár mû ve ze tõ je az át vett üzem anyag mennyi -
sé gét – a bi zony lat tal me ge gye zõ en – ír ja be a me net le vél
„üzem anyag el szá mo lás haj tó anyag fo gyasz tás út köz ben”
ro va tá ba. Bi zony lat szám ként a ka pott Ér té ke sí té si Bi zony -
lat szá mát kell be je gyez ni. A kút ke ze lõ tõl ka pott Ér té ke sí -
té si Bi zony la tok meg fe le lõ ro va tá ba be kell ve zet ni a gép -
jár mû me net le vél szá mát. Az igény be vé tel be fe je zé sét
köve tõen a gép jár mû me net le ve let a töl tõ ál lo más-ke ze lõ -
tõl ka pott Ér té ke sí té si Bi zony lat tal és Rész le tes Nyug tá val 
együtt kell le ad ni.

28. Amennyi ben a kár tya meg sé rül, vagy a töl tõ ál lo -
más ter mi nál nem mû kö dik, a gép jár mû ve ze tõ kez de mé -
nyez ze a töl tõ ál lo más ke ze lõ nél a MOL NyRt. köz pont ja
ál tal ki adan dó kész pénz fi ze tés nél kü li szám la ren de zé sé -
hez szük sé ges en ge dély meg ké ré sét. Ha a töltõállomás-
 kezelõ en nek so rán nem mû kö dik együtt, ak kor azt a gép -
ko csi ve ze tõ je lez ze az üze mel te tõ szer ve zet üzem anyag
szol gá la tá nak, aki a 06-1/455-9348, a 06-1/455-9364,
vagy a 06-20/326-5229, illetve a 06-20/326-5251 te le fon -
szá mon vegy e fel a kap cso la tot a MOL NyRt. munkatár -
sával. A gép ko csi ve ze tõ az ilyen ese tek ben ne fi zes se ki
kész pénz zel az át vett haj tó anyag, illetve szol gál ta tás
 ellenértékét, de az ellen ér ték ren de zé sé ig ne hagy ja el a
töl tõ ál lo mást, és a tör tén te ket a Vá sár lók Köny vé be je -
gyez ze be.

29. Az üze mel te tõ szer ve ze tek az üzem anyag-kár tyá ra
tör té nõ haj tó anyag-fel hasz ná lá sok ról ve zes se nek kü lön
Üzem anyag Fel töl té si és Ki adá si Ki mu ta tást (a to váb bi ak -
ban: ÜFKK), me lyen rög zí tik az egy me net le vél re össze -
sen fel vé te le zett haj tó anyag mennyi sé get. Az ÜFKK-t az
igény be vé te lek nek meg fele lõen, de leg alább ha von ta zár -
ják le, és csa tol ják hoz zá mel lék let ként a gép jár mû me net -
le ve lek Üzem anyag-el szá mo lás szel vé nyét a csa tolt ere -
deti, ér té ke sí té si bi zony la tok kal és rész le tes nyug ták kal
együtt.
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30. A MOL NyRt. ha von ta, a tárgy hó na pot kö ve tõ
 hónap 4. nap tá ri nap já ig ki ál lít ja, és egy pél dány ban meg -
kül di az üze mel te tõ szer ve zet ré szé re az össze sí tett szám -
lát. A szám lát az ügy vi te li szerv min den eset ben érkez -
tesse, úgy, hogy az ér kez te tés a szám la ere de ti pél dá nyán
sze re pel jen. Az üze mel te tõ szer ve zet el len õriz ze le a
szám la ada ta it és tar tal má nak jo gos sá gát. Az így el len õr -
zött szám la má so la tát és a szám la mel lék le tét ké pe zõ „Kár -
tya for ga lom” ere de ti pél dá nyát tart sa ma gá nál, a szám la
ere de ti pél dá nyát a „Kár tya for ga lom” má so la tá val és a
 jogosságot iga zo ló zá ra dék kal együtt küld je meg az MH
VEK ré szé re az ér kez te tést kö ve tõ 5. nap tá ri na pon be lül.
Az iga zo lást az üze mel te tõ szer ve zet ki ad vá nyo zá si jo go -
sult ság gal ren del ke zõ szol gá la ti sze mé lye ír ja alá, for má -
ját a 4. szá mú Min ta tar tal maz za.

31. Amennyi ben a szám la és az üze mel te tõ szer ve zet
ada tai kö zött va la mi lyen el té rés mu tat ko zik, azt az üze -
mel te tõ szer ve zet üzem anyag szol gá la ta a MOL NyRt.-vel 
írás ban egyez tes se, mely rõl ha la dék ta la nul te le fax út ján
tá jé koz tas sa az MH VEK-t.

32. Az MH VEK az üze mel te tõ szer ve zet ál tal iga zolt
szám lán sze rep lõ tel je sí té se ket vé te lez ze be, majd esz köz
utal vá nyon ter hel je ki az üze mel te tõ szer ve zet re. Az üze -
mel te tõ szer ve zet az MH VEK utal vá nyán sze rep lõ
mennyi sé ge ket vé te lez ze be, és a 22. pont ban em lí tett
ÜFKK alap ján he lyez ze ki adás ba.

33. Az üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek ré szé re a MOL
NyRt. fe lé un. „Hi tel ke ret”-t kell meg ad ni, mely az üze mel -
te tõ szer ve zet ál tal a tárgy év hó nap ja i ban üzem anyag-kár -
tyá ra vá sá rolt üzem anya gok és szol gál ta tá sok össz ér té két
ha tá rol ja be a tárgy hó el sõ nap 00.00-tól a tárgy hó utol só
nap 24.00-ig. A hi tel ke re tet a Ve võ Adat la pon az üze mel te -
tõ szer ve zet az MH VEK-n ke resz tül ha tá roz za meg úgy,
hogy az az elõ zõ év leg ma ga sabb ha vi fel hasz ná lá sá nak
 120–150%-a le gyen. A hi tel ke ret a tárgy év so rán – a jo gos
igé nyek alap ján – mó do sít ha tó. Amennyi ben a kár tya ér vé -
nyes sé gi ide jén be lül az üze mel te tõ szer ve zet ha vi hi tel ke -
re tét túl lép ték, annak mó do sí tá sá ig, illetve a kö vet ke zõ hó -
nap el sõ nap ja 00.00-ig az üzem anyag szol gá lat azon nal tilt -
sa le az üzem anyag-kár tyá ra tör té nõ fel töl tést. Ha ez a töl tõ -
ál lo má son üzem anyag fel töl tés nél for dul elõ, a gép ko csi ve -
ze tõ te gyen je len tést az üzem anyag szol gá lat ré szé re, aki az
MH VEK-n, vagy az MH ÜSZF-sé gen ke resz tül in téz ked -
jen a hi tel ke ret azon na li meg eme lé sé rõl. A gép ko csi ve ze tõ
ilyen eset ben vár ja meg a hi tel ke ret meg eme lé sét, és az után
a kár tyá val egyen lít se ki az át vett haj tó anyag, illetve szol -
gál ta tás ellen értékét.

34. A nyil ván tar tá so kon tör té nõ át ve ze tés kor – a li ter meny -
nyiségen ve ze tett nyil ván tar tás ra át té ré sig – az autó benzineket
egy sé ge sen 0,75 g/cm3, a gáz ola jat 0,83 g/cm3  átlag-fajsúllyal
szá mol ják. A li ter ala pú nyil ván tar tás  bevezetésétõl a nyil ván -
tar tá sok ban az Ér té ke sí té si Bi zony la ton, és a ha von ta meg kül -
dött Szám lán sze rep lõ li ter-mennyi ség ké pe zi a be vé te le zés

alap ját. Az üzem anyag-kár tyá ra vá sá rolt  Tempo–95 autó -
benzint a 24021122000704, a Tem po–98 autó benzint a
24021122000803, a gáz ola jat a 24021311000701 HETK-en
kell a nyil ván tar tá so kon át ve zet ni.

35. Az üzem anyag-kár tyá ra vá sá rolt haj tó anya gok és
szol gál ta tá sok el len ér té két az MH VEK a vo nat ko zó pénz -
ügyi sza bá lyok nak meg fele lõen egyen lít se ki; a haj tó anya -
go kat a haj tó és ke nõ anyag be szer zés 5461, a mo sa tást az
egyéb, más jel le gû szol gál ta tás 55219999 fõ köny vi szám -
la szám ra biz to sí tott költ ség ve té si elõ irány zat ter hé re.
A szám lá kat min den eset ben a tárgy év re jó vá ha gyott elõ -
irány za tok ter hé re kell ki egyen lí te ni, füg get le nül a szám la
ki ál lí tá sá nak és fi ze té si ha tár ide jé nek idõ pont já tól.

36. Az üzem anyag-kár tyá ra tör tént elõ irány zat-fel -
hasz ná lá sok ról az MH VEK a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó -
nap 25-ig ter jesszen fel je len tést az MH ÜSZF ré szé re.

37. A gép jár mû ve ze tõt a pa rancs nok ál tal meg ha tá ro -
zott idõ kö zön ként el len õriz ni kell. En nek so rán az üzem -
anyag szol gá lat el len õriz ze a ka pott bi zony la tot, egyez -
tes se a me net le vél re be jegy zett ada tok kal. Az elõ írt nor -
mát meg ha la dó üzem anyag fo gyasz tás ese tén in téz ked -
jen a túl fo gyasz tás oká nak ki vizs gá lá sá ra. Mû sza ki hi ba
 miatt túl fo gyasz tó gép jár mû igény be vé te lét meg kell til -
ta ni.

38. Amennyi ben a tárgy évi haj tó anyag fel töl tés ki fi ze -
té se a kö vet ke zõ év ben ese dé kes, az év vé gi be szá mo ló ban 
ezt kö te le zett ség vál la lás sal ter helt té tel ként kell sze re pel -
tet ni.

39. Amennyi ben az üze mel te tõ szer ve zet nek fel ró ha tó
ké se de lem bõl adó dó an a MOL NyRt. ké se del mi-ka mat
kö ve te lést tá maszt, úgy azt az MH VEK há rít sa át az üze -
mel te tõ szer ve zet re. Eb ben az eset ben az üze mel te tõ szer -
ve zet ve ze tõ je in téz ked jen a vét kes sel szem ben a ké se del -
mi ka mat ér té ké re a kár el já rás le foly ta tá sá ra.

A kár tyák le til tá sa

40. A kár tya el vesz té se, el lo pá sa, vagy il le ték te len hez
ju tá sa ese tén az üze mel te tõ szer ve zet ha la dék ta la nul in téz -
ked jen a MOL NyRt. fe lé a kár tya le til tá sá ról a
06–80/399–999 te le fon szá mon a kár tya szá má nak  meg -
adásával. Az üze mel te tõ szer ve zet a le til tás ról az azt kö ve -
tõ el sõ mun ka na pon tá jé koz tas sa az MH VEK-t.

Zá ró ren del ke zé sek

41. Kész pénz zel tör té nõ haj tó anyag vá sár lás nem en -
ge dé lye zett.

42. A tárgy év re ter ve zett üzem anyag-kár tyá val tör té nõ
haj tó anyag be szer zé se ket az MH ÜSZF-ség a tárgy év re
vo nat ko zó Éves Be szer zé si Ter vé ben sze re pel tes se, az
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üze mel te tõ szer ve ze tek a 24 anyag nem re elõ irány za tot ne
ter vez ze nek.

43. Az in téz ke dés ben meg ha tá ro zot ta kat a vég re haj tás -
ban érin tett szak ál lo mány tel jes mély sé gé ben is mer je meg
és al kal maz za.

44. Ez az in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* Az
in téz ke dés ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a haj tó anyag
üzem anyag-kár tyá ra tör té nõ vá sár lá sá ról  szóló 45/2006.
MH ÖLTP in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 17.

1. számú melléklet
a 855/2006. (HK 23.) MH ÖLTPK intézkedéshez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A meg kül dés re ke rü lõ igény lõ la pot el kell lát ni az
igény lõ üze mel te tõ szer ve zet fej lé cé vel és az ar ra jo go sult
alá írá sá val.

Igény lõ rö vid ne ve: a csa tolt táb lá zat ban „új név 2”
(igény lõ üze mel te tõ szer ve zet) alatt sze rep lõ el ne ve zést
kell al kal maz ni.

Ve võ kód: a ko ráb bi szám lá kon sze rep lõ kó dot kell al -
kal maz ni.

Kár tya tí pus: csak arany kár tyá kat, 2. tí pu sút, illetve
ga rázs-kár tyá kat le het igé nyel ni.

Rend szám: az esz köz for gal mi rend szá mát kell meg adni.
Ter mék kód: az esz köz haj tó anyag igé nyé tõl, illetve az

MH ÜSZF-ség ál tal ki adott en ge dé lyek alap ján csak az
aláb bi ak le het nek:

– 1.1. ESZ–95 (Tem po–95)
– 1.5. Bár mi lyen gáz olaj (Tem po Di e sel, EVO Di e sel)
– 1.6. ESZ–98 (Tem po–98)
– 2.1. Csak mo sás prog ra mok (az érin tett ka to nai szer -

ve zet pa rancs no ká nak dön té se alap ján)
– 2.N. mo sás nem en ge dé lye zett
Kár tya név:
– ha meg adás ra ke rül a for gal mi rend szám: üre sen

 marad
– ga rázs-kár tya ese tén: „ga rázs-kár tya” be jegy zést kell

meg ad ni
Te her/sze mély: az esz köz tí pu sát (sze mély, vagy te her -

szál lí tó) kell meg ad ni.
Össz súly: az esz köz össz sú lyát kell meg ad ni.

2. számú melléklet
a 855/2006. (HK 23.) MH ÖLTPK intézkedéshez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A MOL üzemanyag-kártya igénylés Vevõi
Adatlaphoz

1. pont, Ve võ ne ve: Az MH VEK biz to sít ja a MOL
NyRt.-l egyez tet ve, az üze mel te tõ szer ve zet nek kell be ír ni
(Új név 1)!

2. pont, Ve võ név (a kár tyán fel tün te ten dõ rö vi dí -
tés): az MH VEK biz to sít ja a MOL NyRt.-l egyez tet ve.
Az üze mel te tõ szer ve zet nek kell be ír ni (Új Név 2)!

3. pont, Ve võ cí me: Az MH VEK szám lá zá si cí me.
Be van ír va, vál toz tat ni nem le het!

4. pont, Ve võ le ve le zé si cí me: Az üze mel te tõ szer ve -
zet le ve le zé si cí me, aho va az ér te sí té se ket, a szám lát,
egyéb kül de mé nye ket ké ri. Az üze mel te tõ szer ve zet nek
kell be ír ni!

5. pont, Szám la szám: Az MH VEK bank szám la szá -
ma. Be van ír va, vál to zat ni nem le het!

6. pont, Adó szám: Az MH VEK adó szá ma. Be van
 írva, vál toz tat ni nem le het! KSZF azo no sí tó: üre sen kell
hagy ni, még ab ban az eset ben is, ha az üze mel te tõ szer ve -
zet egyéb ként ren del ke zik ilyen azo no sí tó val!

7. pont, A kár tya ke ze lés sel meg bí zott mun ka társ
ne ve, te le fon szá ma: Az üze mel te tõ szer ve zet nél a
MOL üzem anyag-kár tyá val kap cso la tos ügy in té zés re ki -
je lölt sze mély ne ve, és olyan köz for gal mi (eset leg mo bil)
te le fon szám, me lyen el ér he tõ. Az üze mel te tõ szer ve zet
töl ti ki.

8. pont, A pénz ügyi el szá mo lás sal meg bí zott mun -
ka társ ne ve, te le fon szá ma: Az MH VEK-nél ki je lölt fe le -
lõs sze mély ne ve, te le fon szá ma. Be van ír va, vál toz tat ni
nem le het!

9. pont, Te le fax: A ka to nai szer ve zet olyan közfor -
galmi te le fax-szá ma, mely re a MOL üzem anyag-kár tyá val 
kap cso la tos te le fa xo kat ké ri.

10. pont, Ha vi hi tel ke ret fo rint ban: Az üze mel te tõ
szer ve zet va la mennyi MOL üzem anyag-kár tyá já ra össze -
sen, egy nap tá ri hó nap ra meg adott pénz ügyi fel sõ ha tár
 forintban, mely túl lé pé se ese tén va la mennyi kár tya a
tárgy hó ra le til tás ra ke rül. Az üze mel te tõ szer ve zet töl ti ki!

11. pont, Az el ké szült kár tyá mat...: Az üze mel te tõ
szer ve zet töl ti ki a meg fe le lõ négy zet be be írt „x”-l (nem a
224/6/2006 MH ÖLTP nyt. szá mú ügy irat ban meg ha tá ro -
zott el sõ al ka lom ra vo nat ko zik!).

12. pont, Szám la mel lék le tet ké rek...: Az üze mel te tõ
szer ve zet töl ti ki a meg fe le lõ négy zet be be írt „x”-l.

13. pont, E-ma il cím: Az üze mel te tõ szer ve zet töl ti ki,
amennyi ben ren del ke zik a ka to nai szer ve zet olyan E-ma il
cím mel, mely re a MOL Rt az üzem anyag-kár tyá val kap -
cso la tos le ve le it küld he ti és ah hoz a 7. pont ban meg adott
sze mély hoz zá fér.
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1. számú Minta a 855/2006. (HK 23.) MH ÖLTPK intézkedéshez

KATONAI SZERVEZET
MEGNEVEZÉSE

szá mú pél dány
Te le fa xon to váb bí tan dó!

FELSZÁMÍTÁSI KIMUTATÁS

a hajtóanyagok üzemanyag-kártyára történõ vásárlására
_ _ _ _ _ _ évre

Fsz.

Gép jár mû
Ter ve zett alap

ki lo mé ter

Igé nyelt kár tya
tí pu sa,

ter mék kód

Ter ve zett haj tó anya gok mennyi sé ge (li ter)

Tí pu sa
For gal mi

rend szá ma
ESZ–95

au tó ben zin
ESZ–98

au tó ben zin
Té li Gáz olaj

Dá tum

..................................................
ka to nai szer ve zet ve ze tõ je

Zá ra dék

2
3

. szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
1

7
8

1



2. számú Minta a 855/2006. (HK 23.) MH ÖLTPK intézkedéshez

Kártya Igénylõ Lap

Igény lõ rö vid ne ve Ve võ kód Kár tya tí pus Rend szám Ter mék kód Kár tya név Te her/sze mély Össz sú ly
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A Kártyaszolgáltatást igénybe vev  Partner / Vev  tölti ki! 1/1. oldal

1.

M H V E S Z É L Y E S A N Y A G E L L Á T Ó K Ö Z P O N T
1. A Cégbíróságon bejegyzett név 

2. Min. 4 karakter

2. Rövidített cégnév, melyet a Vev  szerepeltetni kíván a kártyákon 

3.

2 3 7 8 Ir.szám P U S Z T A V A C S város H U ország

D Á N S Z E N T M I K L Ó S I Ú T út/utca/tér 1 házszám, emelet/ajtó
3. A Vev  Cégbíróságon bejegyzett címe 

4.

Ir.szám város H U ország

út/utca/tér házszám, emelet/ajtó
4. A Vev  levelezési, postai címe, ahová a számlákat és egyéb küldeményeket kéri. 
Amennyiben megegyezik a felhasználói címmel, kitöltése nem szükséges

5.

1 0 0 2 3 0 0 2  - 0 0 2 8 4 5 2 9  - 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Vev  folyószámlaszáma, melyr l az utalás történik 

6.

1 5 7 0 1 8 8 6  - 2  - 5 1
6. A Vev  adószáma, illetve a KSZF-t l kapott azonosítószám:

7.

 -  -
7.Vev i kapcsolattartói munkatársának neve, elérhet sége

8.

J A K U S J Ó Z S E F 0 6  - 2 9  - 5 1 5 4 5 4
8. Vev i kapcsolattartó, a számlák kiegyenlítésével foglalkozó munkatársának neve, elérhet sége

9. 10. Havi hitelkeret Ft-ban:

 -  -
9. Vev  telefaxszáma 10. A Vev  várható egy havi átlagos felhasználásának mennyisége Forintban

11. Az elkészült kártyámat:
11. Amennyiben a kártyák db.száma meghaladja a 10 db-ot és postán kérem, azt a MOL Rt. 10 darabonként csomagolva
postázza.

Személyesen átveszem: Postán kérem:

12. Számlamellékletet kérek:
12. A MOL a számlához részletez  kimutatást biztosít, kártyánként részletezetten az interneten  elektronikusan feldolgozható
formában elérhet vé teszi. El zetes kérésük alapján itt a még le nem számlázott tranzakciókat is megtekinthetik egyéb szolgáltatások

mellett. A nyomtatott formátum megjelölése esetén kizárólag papíralapú számlamellékletre ad lehet séget.

Kérjük jelölje be az Ön számára megfelel t: Interneten (online): Nyomtatott formában:

13. E-mail cím:

13. A Vev  Email címe, ahová az információkat kéri

Dátum:

Aláírás

Vev  neve (cégnév):

Vev  név ( a kártyán feltüntetend  rövidítés):

Vev  címe:

Vev  levelezési címe:

Telefax:

Telefonszáma:

Telefonszáma:

A kártyakezeléssel megbízott munkatárs neve:

A pénzügyi elszámolással megbízott munkatárs neve:

KSZF azonosító

Számlaszám:

Adószám:

3. számú Minta a 855/2006. (HK 23.) MH ÖLTPK intézkedéshez

VEVÕ ADATLAP

MOL Rt. Költségvetés Üzlet. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Telefax: 36-1-455 9588
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4. számú Minta a 855/2006. (HK 23.) MH ÖLTPK intézkedéshez

MA GYAR HON VÉD SÉG sz. pél dány

Nyt. szám:

parancsnok

Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ parancsnok

Pusz ta vacs

Tárgy: MOL kár tyás szám la meg kül dé se

Tisz telt Ez re des Úr / Ez re des Úr je len tem!

Csa tol tan meg kül döm ön nek a K MOL/2/2006 Szál lí tá si Ke ret szer zõ dés alap ján ki ál lí tott ................... szá mú szám lát 
és a hoz zá tar to zó „Kár tya for ga lom – szám la mel lék let”-t to váb bi fel hasz ná lás cél já ból.

Iga zo lom a fen ti szám lán fel tün te tett anya gok át vé te lét, illetve szol gál ta tá sok igény be vé te lét. (Csa tol va:     la p)

Dá tum

P. H.

Tisz te let tel:

Ki ad vá nyo zás ra jo go sult alá írá sa
(név, rend fo ko zat, be osz tás)
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának

872/2006. (HK 23.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Magyar Honvédség Haditechnikai Biztosítási
Doktrína” címû fõnökségi kiadvány

hatálybaléptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a „Ma gyar Hon véd ség Ha di tech ni kai
Biz to sí tá si Dokt rí na” cí mû MH Össz ha de rõ ne mi Logisz -
tikai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság ki ad vá nyá nak ha tály ba -
lép te 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
 Minisztérium (a továb biak ban: HM) azon szer ve i re, hi va -
ta la i ra, hát tér in téz mé nye i re és sze mé lye i re, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) azon szer ve ze -
te i re és sze mé lye i re, ame lyek (akik) a tár ca ha di tech ni kai
biz to sí tá sá nak ter ve zé sé ben, szer ve zé sé ben, ok ta tá sá ban,
vég re haj tá sá ban érin tet tek, ab ba be von tak.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány nyom ta tott for má ban, illetve
CD adat hor do zón ke rül ki adás ra.

3. A ha di tech ni kai biz to sí tá sért fe le lõs lo gisz ti kai szak -
ál lo mány a ki ad ványt rész le te sen is mer je meg, al kal maz za 
azt.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel kor, a ki ad vány a meg -
je le nés kor lép ha tály ba.

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

A Magyar Honvédség légierõ parancsnokának
193/2006. (HK 23.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

„a Katonai Tanács elgondolása a NATO Integrált
Légvédelmi Rendszer kialakítására” címû fõnökségi

kiadvány hatálybaléptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben, és a
 Magyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé -
rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM szá mú uta sí tás 7.  § 3. be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján „A Ka to nai

 Tanács el gon do lá sa a NATO In teg rált Lég vé del mi Rend -
szer ki ala kí tá sá ra” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép -
te té sé re az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra és
az alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A je len in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett fõ nök sé gi ki -
ad vány tar tal mát a lé gi erõ sze mé lyi ál lo má nya a szol gá la ti
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Var ga Já nos dan dár tá bor nok s. k.,
MH LEP pa rancs nok he lyet tes

A Magyar Honvédség légierõ parancsnokának
215/2006. ( HK 23.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Harcászati Légvédelem Doktrína” címû fõnökségi
kiadvány hatálybaléptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben,és a
 Magyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé -
rõl  szóló 25/1997. (HK. 11.) HM szá mú uta sí tás 7.  § 3. be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az „a Har cá sza ti
Lég vé de lem Dokt rí na” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály -
ba lép te té sé re az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra és
az alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A je len in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett fõ nök sé gi ki -
ad vány tar tal mát a lé gi erõ sze mé lyi ál lo má nya a szol gá la ti
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Sá gi Já nos ve zér õr nagy s. k.,
MH lé gi erõ pa rancs nok
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A Magyar Honvédség légierõ parancsnokának
216/2006. ( HK 23.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Harcászati Repülõk Alkalmazása Doktrína” címû
fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben, és a
 Magyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé -
rõl  szóló 25/1997. (HK. 11.) HM szá mú uta sí tás 7.  § 3. be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a „Har cá sza ti re -
pü lõk al kal ma zá sa” (dokt rí na) cí mû fõ nök sé gi ki ad vány
ha tály ba lép te té sé re az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra és
az alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A je len in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett fõ nök sé gi ki -
ad vány tar tal mát a lé gi erõ sze mé lyi ál lo má nya a szol gá la ti
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Var ga Já nos dan dár tá bor nok s. k.,
MH LEP pa rancs nok he lyet tes

A Magyar Honvédség egészségügyi parancsnokának
470/2006. (HK 23.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás 2007. évi I. szervezési idõszak
egészségügyi szakfeladatainak végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a 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 -
ra ki adott 123/2006. szá mú HM HVKF pa rancs ban meg -
ha tá ro zot tak ra – a szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi I. szer ve -
zé si idõ szak egész ség ügyi szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá -
ra az aláb bi

intézkedést

adom ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya a szer ve ze ti át ala kí tás ban,
illetve a szer ve ze ti át ala kí tás hoz kap cso ló dó fel ada tok el -

lá tá sá ban érin tett ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szak -
ál lo má nyá ra ter jed ki.

2. A szer ve ze ti át ala kí tás ban érin tett kö zép szin tû
 parancsnokságok a szer ve zé si fel adat kez de té ig, majd an -
nak vég re haj tá sa so rán, fi gye lem mel az át ala kí tás fel ada -
ta i nak üte me zé sé re az aláb bi fel ada tok vég re haj tá sá ra
intéz kedjenek:

3. Az át ala kí tás ban érin tett, va la mint meg szû nõ szer -
ve ze tek egész ség ügyi esz kö zei és kész le tei vo nat ko zá sá -
ban:

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 és ez ál tal köz pon ti kész let be vo nás ra
szánt esz kö zök,

– más hon vé del mi szer ve zet ré szé re át adan dó esz -
közök, be le ért ve a nem se lej te zés re szánt, de köz pon ti
kész let be vo nás ra szánt esz kö zök,

– más ál lam igaz ga tá si szerv ré szé re át adás ra szánt esz -
kö zök.

c) Ká bí tó ha tá sú ké szít mé nyek le adás ra elõkészíté -
sére.

d) Lel tá ro zá sok, lel tár ér té ke lé sek vég re haj tá sá ra.

e) A szol gá la ti út be tar tá sá val 2007. ja nu ár 10-ig az
MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs
(a továb biak ban: MH HEKET) pa rancs no ka ré szé re ter -
jesszék fe l jó vá ha gyás ra az aláb bi ak sze rint:

– a szük sé ges sé vá ló kár el já rá sok le foly ta tá sa so rán ké -
szült jegy zõ könyv egy ere de ti pél dá nyát az esz kö zök és
ká bí tó ha tá sú ké szít mé nyek vo nat ko zá sá ban,

– az érin tett ka to nai szer ve zet nyil ván tar tá sá ban sze -
rep lõ összes esz köz lel tár ki mu ta tá sát, mely tar tal maz za az
esz kö zök gyár i szá mát is köz pon ti egyez te tés cél já ból,

– az érin tett ka to nai szer ve zet nyil ván tar tá sá ban sze -
rep lõ összes ká bí tó ha tá sú ké szít mény lel tár ki mu ta tá sát,
mely tar tal maz za az összes ké szít mény gyár tá si szá mát és
le já ra ti ide jét is köz pon ti egyez te tés cél já ból,

– kü lön ügy da ra bon az át ala ku ló szer ve ze tek ré szé re
szük sé ges esz kö zök lis tá ját gyár i szám mal együtt,

– kü lön ügy da ra bon a se lej te zés re és ez ál tal köz pon ti
kész let be vo nás ra szánt esz kö zök lis tá ját gyár i szám mal
együtt,

– kü lön ügy da ra bon a más hon vé del mi szer ve zet ré szé -
re át adan dó esz kö zök, be le ért ve a nem se lej te zés re szánt,
de köz pon ti kész let be vo nás ra szánt esz kö zö ket is gyár i
szám sze rint fel so rol va, meg je löl ve az át ve võ ka to nai szer -
ve ze tet,

– kü lön ügy da ra bon a más ál lam igaz ga tá si szerv ré szé -
re át adás ra szánt esz kö zök lis tá ját gyár i szám mal együtt,
meg je löl ve az át ve võ szer ve ze tet.
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f) Az esz köz moz gá sok jó vá ha gyá sát köve tõen ve gyék
fe l a kap cso la tot az MH Egész ség ügyi Ki kép zõ Köz pont
(a továb biak ban: MH EÜKK) pa rancs no ká val az aláb bi ak
gör dü lé keny vég re haj tá sa ér de ké ben:

– a meg szû nõ ka to nai szer ve ze tek ese té ben az ál ta lá -
nos or vo si (fog lal ko zás-egész ség ügyi, hon véd or vo si stb.), 
va la mint fo gá sza ti ren de lõk – esz kö ze i nek szak sze rû le -
sze re lé se – fel szá mo lá sa,

– az esz kö zök le adá sá nak idõ pont já nak egyez te té sé vel
kap cso lat ban,

– a nagy ér té kû be épí tett esz kö zök (fo gá sza ti ke ze lõ
egy ség, fo gá sza ti rönt gen, rönt gen stb.) csak és ki zá ró lag
az MH EÜKK Szak tech ni ka kar ban tar tó és ja ví tó rész leg
ál tal, illetve je len lé té ben sze rel he tõ le.

g) A szol gá la ti út be tar tá sá val 2007. ja nu ár 10-ig az
MH HE KET pa rancs no ka ré szé re ter jesszék fe l a moz gás -
bi zony la tok el ké szí té se ér de ké ben:

– kü lön ügy da rab ban az át ala ku ló szer ve ze tek ré szé re
szük sé ges kész le tek lis tá ját, gyár i szám mal, le já rat tal ren -
del ke zõ kész le tek ese té ben annak fel tün te té sé vel együtt,

– kü lön ügy da ra bon a se lej te zés re és ez ál tal köz pon ti
kész let be vo nás ra szánt kész le tek lis tá ját, le já rat tal ren del -
ke zõ kész le tek ese té ben annak fel tün te té sé vel együtt,

– kü lön ügy da ra bon a más hon vé del mi szer ve zet ré szé -
re át adan dó kész le tek lis tá ját, be le ért ve a nem se lej te zés re
szánt, de köz pon ti kész let be vo nás ra ter ve zett kész le te ket
is, a le já rat tal ren del ke zõ kész le tek ese té ben annak fel tün -
te té sé vel együtt, meg je löl ve az át ve võ ka to nai szer ve ze tet,

– kü lön ügy da ra bon a más ál lam igaz ga tá si szerv ré szé -
re át adás ra szánt kész le tek lis tá ját gyár i szám mal együtt,
meg je löl ve az át ve võ szer ve ze tet.

4. Az egész ség ügyi esz kö zök és szak mai kész le tek moz -
gás bi zony lat nél kü li át cso por to sí tá sát nem en ge dé lye zem.

5. Az új on nan meg ala ku ló ka to nai szer ve ze tek vo nat -
ko zá sá ban a szol gá la ti út be tar tá sá val ter jesszék fe l:

a) az ál ta lá nos or vo si (fog lal ko zás-egész ség ügyi, hon -
véd or vo si stb.), va la mint fo gá sza ti ren de lõk, és a fizio -
terápiás el lá tás vég zé sé re a he lyi leg ille té kes Ál la mi Nép -
egész ség ügyi Tisz ti or vo si Szol gá lat tól új ból meg kért (mó -
do sí tott) mû kö dé si en ge dé lyét,

b) egész ség ügyi szak ál lo mány ra vo nat ko zó an az ál lo -
mány táb la fel töl tött sé gét,

c) el lá tan dók vár ha tó lét szá mát,
d) ál lat gyó gyá sza ti szol gál ta tás igé nyét rész le tes in -

dok lás sal,
e) fi zi o te rá pi ás szak sze mély zet meg lé tét, illetve szük -

sé ges sé gét rész le tes in dok lás sal,
f) ha vi je len tés for má já ban ala ku la ton ként, (ren de lõn -

ként) az egész ség ügyi kész le tek fo gyá sát,

g) egész ség ügyi szak ál lo mány ra vo nat ko zó fe le lõs ség -
biz to sí tá si lét szám je len tést ha vi je len tés for má já ban.

6. Az új on nan meg ala ku ló ka to nai szer ve ze tek fog lal -
ko zás-egész ség ügyi, va la mint fo gá sza ti ren de lõk eszkö -
zeinek fel sze re lé sét, illetve be üze me lé sét csak és ki zá ró lag 
egy ké sõb bi idõpontban meg je lölt szer ve zet be vo ná sá val
en ge dé lye zem, el len ke zõ eset ben az eset le ge sen fel me rült
ja ví tá si költ sé gek az érin tett ka to nai szer ve ze tet ter he lik.

7. Egész ség ügyi do ku men tá ció vo nat ko zá sá ban az át -
ala kí tás ban érin tett ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi
szol gá la tai az aláb bi fel ada to kat hajt sák vég re:

a) ve gyék fe l a kap cso la tot sa ját és egész ség ügyi el lá -
tás ra utalt ala ku la tok sze mély ügyi szer ve i vel, és kér jék
meg az érin tett sze mé lyek jegy zé két (nyug ál lo mány ba he -
lye zés, fel men tés, át he lye zés, ren del ke zé si ál lo mány stb.).
A jegy zék alap ján az érin tet tek egyé ni egész ség ügyi do ku -
men tá ci ó ját (egész ség ügyi könyv, törzs kar ton) „or vo si
 titoktartásra kö te le zett” fel irat tal el lát va, or vo si sze mé lyi
bé lyeg zõ vel le pe csé tel ve, az or vos ál tal alá ír va zár ják le,

b) a Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ból tá vo zó sze mé -
lyek ré szé re ad ják át sa ját egyé ni egész ség ügyi do ku men -
tá ci ó ju kat a há zi or vos nak tör té nõ le adás cél já ból. A do ku -
men tá ció át vé te lét a tá vo zó sze mé lyek anyag el szá mo lá si
la pon (,,sé ta pa pír”) alá írá suk kal iga zol ják,

c) az ille té kes egész ség ügyi szol gá la tok ad ják át a sze -
mély ügyi szer vek nek a más ka to nai szer ve zet hez át -
helyezésre ke rü lõ sze mé lyek egyé ni egész ség ügyi do ku -
men tá ci ó ját, amit a sze mély ügyi anyag gyûj tõ vel együtt
ke zel ve, a fo ga dó ala ku lat (el lá tó ala ku lat) egész ség ügyi
szol gá la ta ré szé re to váb bít sa nak,

d) a meg szû nõ egész ség ügyi köz pon tok (or vo si, fog or -
vo si ren de lõk) egész ség ügyi el lá tás sal kap cso la tos do ku -
men tá ci ó ju kat ad ják le irat tá ri meg õr zés re, nem se lej tez -
he tõ jel zés sel.

8. Az új on nan meg ala ku ló ka to nai szer ve ze tek egész -
ség ügyi szol gá lat ve ze tõi, azok hi á nyá ban a szer ve ze tek
pa rancs no kai te gye nek ja vas la tot az MH HE KET pa rancs -
nok ré szé re, az alá ren delt sé gük be tar to zó ala ku la tok
egész ség ügyi el lá tá sá val kap cso la tos utalt sá gi rend jé re
2007. ja nu ár 15-ig.

9. Ezen in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 16.
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MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség fegyverzettechnikai
szolgálatfõnökének

755/2006. (HK 23.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

az „A 30 MM gépágyú mûszaki leírása és üzemeltetési 
utasítása 2A72.00.000 TO” címû fõnökségi kiadvány

hatálybaléptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl szóló 25/1997.
(HK 11.) HM uta sí tás 9. §-ának 2. be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt
 jelen in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írá sa it az
üzem ben tar tó szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben
is mer je meg és al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tele napján, a fõ nök sé gi ki -
ad vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Hek li Jó zsef ez re des s. k.,
szol gá lat fõ nök

A Magyar Honvédség fegyverzettechnikai
szolgálatfõnökének

756/2006. (HK 23.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

az „MCP-áramforrás O szintû mûszaki leírás és
üzemeltetési utasítás NF03542-001” címû fõnökségi

kiadvány hatálybaléptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl szóló 25/1997.
(HK 11.) HM uta sí tás 9. §-ának 2. be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt
 jelen in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írá sa it az
üzem ben tar tó szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben
is mer je meg és al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tele nap ján, a fõ nök sé gi ki -
ad vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Hek li Jó zsef ez re des s. k.,
szol gá lat fõ nök

A Magyar Honvédség fegyverzettechnikai
szolgálatfõnökének

757/2006. (HK 23.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „MISTRAL fegyverrendszer MISTRAL vezetési
rendszer O szintû logisztikai egység mûszaki leírás,
üzemeltetési utasítás és illusztrált alkatrészjegyzék

TPA23-041-002-0 1132574D01” címû fõnökségi
kiadvány hatálybaléptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl szóló 25/1997.
(HK 11.) HM uta sí tás 9. §-ának 2. be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt je -
len in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írá sa it az
üzem ben tar tó szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben
is mer je meg és al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tele nap ján, a fõ nök sé gi ki -
ad vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Hek li Jó zsef ez re des s. k.,
szol gá lat fõ nök

A Magyar Honvédség fegyverzettechnikai
szolgálatfõnökének

758/2006. (HK 23.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

az „MCP SHORAR felderítõ radar/IFF illusztrált
alkatrészkatalógus 82555039” címû fõnökségi

kiadvány hatálybaléptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl szóló 25/1997.
(HK 11.) HM uta sí tás 9. §-ának 2. be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt
 jelen in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írá sa it az
üzem ben tar tó szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben
is mer je meg és al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tele nap ján, a fõ nök sé gi ki -
ad vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Hek li Jó zsef ez re des s. k.,
szol gá lat fõ nök
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A Magyar Honvédség fegyverzettechnikai
szolgálatfõnökének

759/2006. (HK 23.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Légvédelmi rendszer MCP SHORAR felderítõ
radar segédeszközök mûszaki leírás, üzemeltetési

utasítás és illusztrált alkatrészjegyzék 82655000 E,
82655001 C, 82655002 C, 82655034 C, 82655035 C,
82655036 C, 82655037, 82655038, 82655099” címû

fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl szóló 25/1997.
(HK 11.) HM uta sí tás 9. §-ának 2. be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt
 jelen in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írá sa it az
üzem ben tar tó szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben
is mer je meg és al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tele nap ján, a fõ nök sé gi ki -
ad vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Hek li Jó zsef ez re des s. k.,
szol gá lat fõ nök

A Magyar Honvédség fegyverzettechnikai
szolgálatfõnökének

760/2006. (HK 23.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „MISTRAL fegyverrendszer MISTRAL vezetési
rendszer számítógép mûszaki leírás, üzemeltetési

utasítás és illusztrált alkatrészjegyzék
TPA23-102-002-0 1132573C01” címû fõnökségi

kiadvány hatálybaléptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl szóló 25/1997.
(HK 11.) HM uta sí tás 9. §-ának 2. be kez dé sé ben ka pott

fel ha tal ma zás alap ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt
 jelen in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írá sa it az
üzem ben tar tó szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben
is mer je meg és al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tele nap ján, a fõ nök sé gi ki -
ad vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Hek li Jó zsef ez re des s. k.,
szol gá lat fõ nök

A Magyar Honvédség fegyverzettechnikai
szolgálatfõnökének

761/2006. (HK 23.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Vontatott áramforrás I szintû üzemeltetési utasítás 
MM03542-051” címû fõnökségi kiadvány

hatálybaléptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl szóló 25/1997.
(HK 11.) HM uta sí tás 9. §-ának 2. be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt
 jelen in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írá sa it az
üzem ben tar tó szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben
is mer je meg és al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tele nap ján, a fõ nök sé gi ki -
ad vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Hek li Jó zsef ez re des s. k.,
szol gá lat fõ nök
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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 Budapest XI. kerület HM IV. objektum 1. számú épület
mögötti 2. és 47. számú barakképületek bontási
terveinek elkészítése, valamint az épületek bontási
munkái.

TOMA BAU Zrt.
12400139-2-42

6 618 2006. 11. 22. 2006. 11. 22. 2007. 01. 15.

Ki vi te le zé si Budapest XI. kerület HM IV. objektum sportkert uszoda
melegvízbetáp és vízforgató rendszer kiépítési munkái.

TOMA BAU Zrt.
12400139-2-43

8 229 2006. 11. 22. 2006. 11. 22. 2006. 12. 22.

  * Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
 ** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal szerzõdései

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 Nán do ri
és Tár sa Kft.,

Adó szám:
13319896-2-43

max. 3 180 2006. no vem ber
10.

2006. no vem ber
10.

2006. de cem ber
31.

Szál lí tá si szer zõ dés Szerzõdés módosítás Ter mál-Pol lák Kft.,
Adó szám:

10798463-2-41  

max. 3 540 2006.
no vem ber 13.

2006.
no vem ber 13.

2006.
de cem ber 31.

  * Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
 ** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

1
7

9
0

H
O

N
V

É
D

E
L

M
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2
3

. szám



Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ 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 Veszprém „SEL objektum DIESEL aggregátor 2006. évi 
karbantartó anyagok beszerzése” egyszerû beszerzési
eljárás keretében

Meg ren de lõ:
MH 54. Veszp rém

Lég tér el len õr zõ
Ez red

Adó szám:
15704528-2-51

Szál lí tó:
CAD–SERVER

Mér nök iro da
Ki vi te le zõ, Szer viz

és Ke res ke del mi Kft.
Cég szám:

13-09-104817

7 877 900 Ft 2006. 11. 13. 2006. 11. 13. 2006. 12. 11.
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KÖZLEMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
I. helyettesének

11/2006. (HK 23.) HVKT I. h.

k ö z  l e  m é  n y e

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 7.  §
(2) be kez dés a) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va, a 
MH Mû ve le ti Szab vá nyo sí tá si és Dokt ri ná lis Bi zott ság
2006. no vem ber 21-i ülé sén ki ala kí tott ja vas la ta alap ján a
kö vet ke zõ NATO do ku men tu mok ra vo nat ko zó ma gyar el -
fo ga dó nyi lat ko za tot ki adom:

I. STANAG 2487 MC HIS (EDITION 6) (RATIFI -
CATION DRAFT 1) – USE OF HELICOPTERS IN
LAND OPERATIONS – TACTICS, TECHNIQUES
AND PROCEDURES – ATP–49(D) VOL II

– El fo ga dás ra ke rült al kal ma zás ba vé tel nél kül.
– In do ko lás: A Ma gyar Hon véd ség nél al kal ma zott

 helikopterek több sé ge je len leg nem fe le l meg az alap ve tõ
NATO kö ve tel mé nyek nek, ezért a STANAG be ve ze té se bi -
zony ta lan ide ig – mo der ni zá ció be fe je zé sé ig – el ha lasz tó dik.

II. STANAG 2530 IGEO (EDITION 1) (RATIFI -
CATION DRAFT 1) – AERONAUTICAL FOUNDA -
TION DATA (AFD)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

III. STANAG 2999 HIS (EDITION 7) – USE OF
 HELICOPTERS IN LAND OPERATIONS – DOC -
TRINE – ATP–49(D) VOLUME I

– El fo ga dás ra ke rült al kal ma zás ba vé tel nél kül.
– In do ko lás: A Ma gyar Lé gi erõ és a Szá raz föl di Csa pa -

tok je len leg nem ren del kez nek a do ku men tum ban meg -
fogalmazott fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges meg fe le lõ
tech ni kai esz kö zök kel és fel sze re lé sek kel, ezért a
 STANAG meg ha tá ro zat lan ide ig nem ke rül be ve ze tés re.

– Egy ide jû leg vissza vo nom a STANAG 2999 HIS /
APP–49(D) VOLUME I do ku men tum ra ko ráb ban ki adott, 
3/2004. (HK 5.) HVKFH szá mú, „El fo ga dás ra ke rült fenn -
tar tás nél kül” tar tal mú nyi lat ko za tot.

IV. STA NAG 3158 AM LI (EDI TI ON 8) (RA TI FI -
CA TI ON DRAFT 1) – DAY MAR KING OF AIR FI -
ELD RUN WA YS AND TA XI WA YS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NA TO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6m), a lé gi erõ nél.

– Meg jegy zés: Ma gyar or szág csak a NA TO ré szé re
fel aján lott re pü lõt ere ken (MH 59. Szent györ gyi De zsõ
 Repülõbázis, MH Pá pa Bá zis re pü lõ tér) al kal maz za a
STA NAG elõ írásait.

V. STA NAG 7114 AS (EDI TI ON 1) – HE LI PAD
CLE A RAN CE PLA NE RE QU I RE MENTS

– El fo ga dás ra ke rült al kal ma zás ba vé tel nél kül.
– In do ko lás: A Ma gyar Lé gi erõ je len leg nem ké pes a

STA NAG-ban meg fo gal ma zott elõ írások sze rin ti he li kop -
ter fel szál ló he lyek ki ala kí tá sá ra, de to vább ra is tö re ked ni
fog az ICAO elõ írások be tar tá sá ra.

Honvédelmi Minisztérium Központi Logisztikai
Hivatal Elõkészítõ Törzs

34/2006. (HK 23.) HM KLHET

k ö z  l e  m é  n y e

a Szabványügyi Közlönyben megjelent – a Magyar
Honvédséget érintõ – katonai nemzeti szabványok

felsorolásáról

A Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let, a nem ze ti szab vá -
nyo sí tás ról  szóló 1995. évi XXVI II. tör vény 8.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban fog lal tak alap ján:

A Szab vány ügyi Köz löny

– 2006. évi 10. szá má ban, 2006. 10. 1. ha tállyal köz zé -
tet te:

MSZ K 1185:2006
In teg rált, rend szer- és cik lus-szem lé le tû NA TO – mi nõ -

ség po li ti ka – az MSZ K 1173:2003 he lyett – (idt.
AQAP–2000:2003)

– 2006. évi 11. szá má ban, 2006. 11. 01. ha tállyal köz -
zé tet te az aláb bi szab vá nyok vissza vo ná sát:

MSZ K 1001:1992
Ve gyi fel de rí tõ esz kö zök ki mu ta tó csö ve i nek ál ta lá nos

jel lem zõi, kül mé re tei és csat la ko zó mé re tei

MSZ K 1107:2000
A tö meg pusz tí tó fegy ve rek és a ve gyi vé de lem fo ga lom -

meg ha tá ro zá sai

MSZ K 1133:2000
Atom-, bi o ló gi ai- és ve gyi fe nye ge tett ség fo ko za tai és a

kap cso ló dó vé de ke zés kö rül mé nyei
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Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ

k ö z  l e  m é  n y e

Hi va tá sos szol gá la ti iga zol vá nyok

Ssz. Név Rend fo ko zat
Hi va tá sos szol gá la ti
iga zol vány szá ma

1. Ádám József zászlós H 028826

2. Ágoston Zsuzsanna fõtörzsõrmester H 019775

3. Anton Pál õrmester H 011108

4. Aradi Nándorné törzszászlós H 021349

5. Bacsa Zsolt hadnagy H 026317

6. Bajzát Péter fõtörzsõrmester H 026926

7. Bakó Adrienne õrnagy H 011901

8. Baksa Tamás fõtörzsõrmester H 015547

9. Balázs Mihály õrmester H 020271

10. Balogh János ezredes H 015108

11. Balogh László fõtörzsõrmester H 028962

12. Balogh Noémi törzsõrmester H 018064

13. Balogh Zsolt százados H 026210

14. Bársony Zoltán fõtörzsõrmester H 020280

15. Bélavári Miklós Gábor fõtörzsõrmester H 015411

16. Berecz István mk. alezredes H 012181

17. Bíró Károly õrnagy H 029600

18. Borsányi László százados H 017143

19. Bõsze Dóra törzsõrmester H 017179

20. Bugyi Csaba mk. õrnagy H 026598

21. Csendes László õrmester H 011412

22. Cserhalmi Ferenc alezredes H 017508

23. Csikós László százados H 017290

24. Csizmadia Csaba százados H 012566

25. Csizmadia Gyula fõtörzsõrmester H 023253

26. Csizmadia Lajos zászlós H 017626

27. Csóka Károly õrmester H 021807

28. Dombrády Árpád törzsõrmester H 023968

29. Dr. Bárdos László alezredes H 016676

30. Dr. Eszenyi Imre õrnagy H 016820

31. Dr. Füzesi Ottó alezredes H 016618

32. Dr. Horváth József dandártábornok H 010080

33. Dr. Ifi Norbert hadnagy H 029321

34. Dr. Jámbor Adrienn százados H 027143

35. Dr. Korbély László o. hadnagy H 028634

36. Dr. Mikula László mk. ezredes H 027082

37. Dr. Somorjai Márk fõhadnagy H 013048

38. Dr. Szûcs Gáspár mk. ezredes H 012146

39. Dr. Vidátsné Dr. Diós Györgyi o. õrnagy H 014624

40. Farkas József törzsõrmester H 019831

41. Ferenczi Szabolcs Antal fõhadnagy H 019675

42. Földesi Attila Zsolt õrnagy H 013189

43. Gajdos Szabolcs Ákos fõtörzsõrmester H 014704

44. Gál Jenõ fõtörzsõrmester H 017265

45. Gampel Balázs törzsõrmester H 030008

46. Grécs György alezredes H 020139

47. Györe Gyula mk. alezredes H 014880

48. György Róbert õrnagy H 022486

49. Halász László fõtörzsõrmester H 027344

50. Harmat Tamás fõtörzsõrmester H 019340
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Ssz. Név Rend fo ko zat
Hi va tá sos szol gá la ti
iga zol vány szá ma

51. Hartyáni István mk. ezredes H 012169

52. Havacs Norbert õrmester H 025926

53. Hegedûs Ferenc mk. alezredes H 013982

54. Hegyesi László alezredes H 012340

55. Herczeg Attila százados H 027614

56. Hodosán Sándor õrmester H 011338

57. Hontvári Péter hadnagy H 028486

58. Hordós Tibor hadnagy H 023669

59. Hutkai Attila törzszászlós H 016419

60. Illés Bálint zászlós H 014728

61. Inoka Lászlóné zászlós H 018185

62. Juhász Gábor József hadnagy H 026345

63. Juhos Albert törzsõrmester H 017709

64. Kalányos György fõtörzsõrmester H 029545

65. Káli Norbert százados H 019291

66. Kántor István Balázs hadnagy H 026292

67. Karakas Norbert törzsõrmester H 019875

68. Keksz Ernõ mk. õrnagy H 016773

69. Kereki László ezredes H 012962

70. Király János százados H 029252

71. Kiss Kálmán zászlós H 014515

72. Kiss Róbert õrnagy H 023598

73. Kiss Róbert fõtörzsõrmester H 029684

74. Klemm József mk. alezredes H 012179

75. Kocsis Bernadett törzsõrmester H 026810

76. Kollárik Péter törzsõrmester H 020411

77. Kopcsai Pál alezredes H 024315

78. Koppel Orsolya törzsõrmester H 027386

79. Korpás Árpád alezredes H 021065

80. Kovács Géza õrnagy H 014422

81. Kovács Péter hadnagy H 011606

82. Kovács Sándor alezredes H 020171

83. Kozma Miklós mk. alezredes H 013972

84. Krajnyák Zsolt százados H 019700

85. Krapecz Imre alezredes H 016729

86. Lakatos József õrmester H 029219

87. Lakatos József õrmester H 011272

88. Lánczi László õrmester H 020427

89. Leiner László százados H 017926

90. Lengyel László alezredes H 012080

91. Lukács László õrmester H 020431

92. Mácsik Tamás õrnagy H 024322

93. Makkai Lajos fõtörzsõrmester H 022903

94. Marosvölgyi Márk fõtörzsõrmester H 013843

95. Márton Zsolt fõhadnagy H 014653

96. Mészárosné Honfi Marianna fõtörzsõrmester H 012783

97. Miczán Szilárd hadnagy H 012663

98. Mihók Lajos õrmester H 012375

99. Miklósy László fõhadnagy H 024094

100. Miseta Zsolt fõtörzsõrmester H 013436

101. Molnár Mihály százados H 022511

102. Müller László õrnagy H 015622

103. Nagy Attiláné zászlós H 029360

104. Nagy Ferenc õrmester H 019173
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Ssz. Név Rend fo ko zat
Hi va tá sos szol gá la ti
iga zol vány szá ma

105. Nagy Jenõ százados H 019007

106. Nagy Károly Krisztián õrmester H 019175

107. Németh András Krisztián százados H 020641

108. Nyulas Kálmánné zászlós H 024058

109. Oláh László mk. ezredes H 016130

110. Orgyán Csaba alezredes H 013505

111. Pál Károly õrmester H 011193

112. Palócz Róbert Miklós törzsõrmester H 020721

113. Pammer Károly törzsõrmester H 023050

114. Pandúr Adrien fõtörzsõrmester H 029433

115. Panyi Csaba õrmester H 028724

116. Papp Zsolt zászlós H 030390

117. Pásztor István alezredes H 011024

118. Perényi Ferenc alezredes H 016607

119. Peszt Lajos alezredes H 024818

120. Péter Tamás hadnagy H 026294

121. Petró Tamás Károly százados H 017772

122. Pintér József alezredes H 012675

123. Pirityi János fõtörzsõrmester H 027300

124. Rácz János mk. ezredes H 013029

125. Rózsemberszki József százados H 020218

126. Sáfián Zsolt fõtörzsõrmester H 021016

127. Sánta Gábor százados H 022957

128. Sári Attila fõtörzsõrmester H 014778

129. Schrancz Norbert törzsõrmester H 026432

130. Schumi Álmos Zsolt törzsõrmester H 018330

131. Seres Sándor alezredes H 012771

132. Serfõzõ Mihály õrnagy H 020078

133. Seszták József százados H 011729

134. Simkó Zoltán százados H 011435

135. Sinka László õrnagy H 020223

136. Sohonyai József Zsolt hadnagy H 026340

137. Soltész György fõtörzsõrmester H 025854

138. Solti István alezredes H 012239

139. Sonkoly Antal mk.alezredes H 011028

140. Sõrés József õrmester H 011324

141. Strbik Mihály törzszászlós H 012785

142. Subicz Anasztázia õrmester H 028167

143. Szabó Ákos József õrmester H 021854

144. Szabó Elek százados H 014993

145. Szabó Gábor alezredes H 020230

146. Szabó János zászlós H 022306

147. Szabó József õrnagy H 026997

148. Szabó Zoltán Róbert õrnagy H 029565

149. Szabóné Tóth Ilona törzsõrmester H 018329

150. Szántai Istvánné törzszászlós H 012026

151. Szántai Zsolt mk. alezredes H 025828

152. Szenáki László fõtörzsõrmester H 026062

153. Szendy Szilárd fõtörzsõrmester H 021290

154. Szentes Klaudia fõtörzsõrmester H 024000

155. Szijártó Péter mk. alezredes H 012175

156. Szilágyi András százados H 013788

157. Tóth János mk. ezredes H 012690

158. Tóth Sándor törzszászlós H 015498
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159. Török János õrmester H 025493

160. Üveges Andrásné zászlós H 025513

161. Vaszily Judit törzsõrmester H 027068

162. Vékás Kovács Elek alezredes H 013100

163. Veréb Csaba fõhadnagy H 012556

164. Vona Júlia Melinda õrmester H 028153

165. Zsirmon Zsolt õrmester H 025975

Szer zõ dé ses szol gá la ti iga zol vá nyok

Ssz. Név Rend fo ko zat
Hi va tá sos szol gá la ti
iga zol vány szá ma

1. Adamovics József szakaszvezetõ S 011647

2. Arany Beáta törzsõrmester S 015619

3. Bárdos András szakaszvezetõ S 011563

4. Bátori József szakaszvezetõ S 012951

5. Béres Zsolt õrvezetõ S 018631

6. Bohár Zoltán tizedes S 021574

7. Buda Ferenc szakaszvezetõ S 021787

8. Czakó Péter szakaszvezetõ S 020257

9. Császár László tizedes S 017946

10. Csuhara Krisztina szakaszvezetõ S 017420

11. Faller Pál tizedes S 011078

12. Fekete Zoltán tizedes S 021748

13. Füstös Roland szakaszvezetõ S 018089

14. Gál Zsolt szakaszvezetõ S 011786

15. Gerencsér Ferenc szakaszvezetõ S 018955

16. German István törzsõrmester S 017557

17. German Zsolt törzsõrmester S 014015

18. Gyõrfi István tizedes S 021504

19. Gyura Mihály szakaszvezetõ S 011404

20. Hackfelner Róbert tizedes S 017957

21. Halupa János szakaszvezetõ S 017858

22. Hencz András törzsõrmester S 016709

23. Hencz András fõtörzsõrmester S 019490

24. Herczeg Zoltán szakaszvezetõ S 020846

25. Herczku György szakaszvezetõ S 021487

26. Herédi Tamás szakaszvezetõ S 016862

27. Horváth József szakaszvezetõ S 017960

28. Horváth Róbert szakaszvezetõ S 013258

29. Horváthné Dobák Regina törzsõrmester S 015632

30. Jahoda Dávid szakaszvezetõ S 015653

31. Kalányos Ferenc õrmester S 014213

32. Kalapos Gábor hadnagy S 022614

33. Kalócz György szakaszvezetõ S 021149

34. Kerekes Róbert szakaszvezetõ S 012626

35. Kisnémet Andrea szakaszvezetõ S 012233

36. Kiss Lajos szakaszvezetõ S 019841

37. Kollár Tibor õrmester S 016655

38. Kovács Gyula szakaszvezetõ S 018562

39. Kovács Zoltán szakaszvezetõ S 013123

40. Kõvári Ádám Tibor õrvezetõ S 018402

41. Kretz Attila szakaszvezetõ S 013969

42. Kujbus Attila õrvezetõ S 017970

43. Kutifa Ferenc tizedes S 015359
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44. Lajtner Zoltán zászlós S 020664

45. Lénárt Tamás szakaszvezetõ S 015862

46. Májer István Sándor szakaszvezetõ S 017794

47. Mátis Zsolt õrmester S 012625

48. Mursa Tamás õrvezetõ S 018894

49. Nagy Árpád szakaszvezetõ S 021947

50. Nagy Viktorné szakaszvezetõ S 020477

51. Nagy Zoltán õrmester S 011572

52. Néveri Béla õrvezetõ S 018407

53. Õri Krisztián szakaszvezetõ S 019470

54. Palkovics Zita tizedes S 021275

55. Pásti Zoltán szakaszvezetõ S 013306

56. Rák Natália szakaszvezetõ S 012031

57. Rózsa András szakaszvezetõ S 012819

58. Sárvári Imre szakaszvezetõ S 014859

59. Simon Gábor szakaszvezetõ S 017570

60. Simon Imre szakaszvezetõ S 021215

61. Sipos János szakaszvezetõ S 021384

62. Süveges Mária szakaszvezetõ S 020251

63. Szabó László õrmester S 018063

64. Szalai Imre õrvezetõ S 021041

65. Szántó Zsolt szakaszvezetõ S 021355

66. Szatmári Melinda fõtörzsõrmester S 016260

67. Szebellédi Zoltán tizedes S 015211

68. Szegezdi József zászlós S 016714

69. Szekeres Lajos szakaszvezetõ S 016861

70. Szentesi Gergely õrmester S 012422

71. Szõke Imre szakaszvezetõ S 015179

72. Szûcs Barna szakaszvezetõ S 020341

73. Takács Gabriella tizedes S 019613

74. Tarr István szakaszvezetõ S 015182

75. Tóbiás Csaba õrmester S 012352

76. Tokár Attila Zsolt szakaszvezetõ S 014977

77. Tóth János õrmester S 012349

78. Trockis Ádám szakaszvezetõ S 012122

79. Ujcz Attila tizedes S 018729

80. Varga Zsolt Csaba õrvezetõ S 018321

81. Zsiga Boglárka törzsõrmester S 018821

Köz al kal ma zot ti iga zol vá nyok

Ssz. Név Kö zal ma zot ti iga zol vány szá ma

1. Balogh Imre K 011220
2. Csillik Mihály K 014184
3. Dr. Bódy Gáborné K 012984
4. Farkas Lászlóné K 010818
5. Horváth József K 012569
6. Horváthné Varga Mária K 011037
7. Kanyár László K 015234
8. Kovács András K 016680
9. Majoros Mihály K 011096

10. Mátyás Gábor Mihály K 016162
11. Mócza István K 011603
12. Nagyné Mersics Erzsébet K 010421
13. Ökrös Zsuzsanna K 015351
14. Péter Miklós K 012169
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15. Szokoli József K 014255
16. Szökrön László K 012537
17. Szöllõsi Krisztina K 013433
18. Turi István K 016167

Köz tiszt vi se lõi iga zol vá nyok

Ssz. Név Köz tiszt vi se lõi iga zol vány szá ma

1. Dr. Gruber Nándorné T 010269

Ka to nai nyug dí jas iga zol vá nyok

Ssz. Név Rend fo ko zat
Ka to nai nyug dí jas
iga zol vány szá ma

1. Baranovszky Zoltán nyá. törzszászlós N 015185

2. Bátor Ferenc nyá. dandártábornok N 011806

3. Békési László nyá. alezredes N 010391

4. Borsos István nyá. alezredes N 012559

5. Borszéki Péter nyá. õrnagy N 011868

6. Csáki Attila nyá. õrnagy N 014476

7. Csuka Tamás nyá dandártábornok N 014118

8. D. Tóth György nyá. ezredes N 015025

9. Dr. Elek István György nyá. alezredes N 015762

10. Dr. Gruber Nándorné nyá. ezredes N 010120

11. Drabek Müller Frigyes nyá. alezredes N 012061

12. Erdei Sándor nyá. zászlós N 015252

13. Farkas Illés nyá. ezredes N 013066

14. Farkas Péter nyá. õrnagy N 011034

15. Figula István nyá. törzszászlós N 011494

16. Földvári Attila Lajos nyá. alezredes N 012585

17. Fülöp Imre nyá. százados N 013905

18. Györkei Kálmán nyá. alezredes N 014350

19. Hári Tibor nyá. százados N 013222

20. Hegedüs Kálmán nyá. alezredes N 013223

21. Hidvégi János nyá. alezredes N 016784

22. Hoffmann Ernõ nyá. alezredes N 013625

23. Ihracska Tibor nyá. fõhadnagy N 015134

24. Ivády Gyula nyá. õrnagy N 014417

25. Ivády József nyá. mk.alezredes N 014465

26. Jármi István nyá. õrnagy N 015043

27. Juhász János nyá. alezredes N 018456

28. Kakuk Sándor nyá. alezredes N 013633

29. Kálmán István nyá. fõtörzsõrmester N 010739

30. Kézér Ákos nyá. alezredes N 012048

31. Kiss Sándor nyá. ezredes N 016828

32. Kocsis Gábor nyá. ezredes N 012074

33. Konyhás Mihály nyá. ezredes N 012198

34. Lukács György nyá. ezredes N 016267

35. Mákos Márton nyá. alezredes N 013748

36. Márványkövi Istvánné nyá. alezredes N 016712

37. Mócza Attila nyá. százados N 015046

38. Nagy Pál nyá. százados N 013979

39. Nebrek Sándor nyá. alezredes N 013878

1798 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 23. szám



Ssz. Név Rend fo ko zat
Ka to nai nyug dí jas
iga zol vány szá ma

40. Németh István nyá. mk. alezredes N 012190

41. Orosz Miklós nyá. õrnagy N 010919

42. Orvos Sándor nyá. százados N 014625

43. Radnai Róbert György nyá. hadnagy N 016001

44. Rigó János nyá. százados N 011566

45. Száraz Ferenc nyá. alezredes N 015840

46. Szívós Imre nyá. alezredes N 010321

47. Valkó József nyá. õrnagy N 012525

48. Virágos Ferenc nyá. fõtörzsõrmester N 014537

49. Willing István nyá. alezredes N 017536

50. Zonkó Ferenc nyá. mk. alezredes N 018267
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p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
rektori megbízásának ellátására

A hon vé del mi mi nisz ter a ka to nai és rend vé del mi fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i -
nak jog ál lá sá ról  szóló, több ször mó do sí tott 1996. évi
XLV. tör vény 11.  § (1) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir -
det a

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektori
megbízásának ellátására.

A megbízás 2007. március 15. napjától
2010. július 1. napjáig, illetve a Rendõrtiszti Fõiskola

és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
egyesülését köve tõen létrejött új felsõoktatási

intézmény állami elismerésérõl  szóló országgyûlési
határozat idõpontjáig tart.

A rek tor fel adat- és ha tás kö re:
– vég zi az egye tem kép zé si, tu do má nyos ku ta tá si, ka to -

nai, igaz ga tá si, va la mint gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek
irá nyí tá sát a he lyet te sek, a fõ tit kár, a gaz da sá gi fõ igaz ga tó
és a dé ká nok köz re mû kö dé sé vel;

– kép vi se li az egye te met, annak ne vé ben ki ad má nyo -
zá si és ki ad vá nyo zá si jo got gya ko rol; kép vi se li a had tu do -
mányt a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi án és más tu do má -
nyos szer ve ze tek nél;

– gya ko rol ja a ki adói és a ter jesz tõi jo go kat;

– irá nyít ja a Sze ná tus te vé keny sé gé hez szük sé ges elõ -
ké szí tõ és szer ve zõ mun kát;

– irá nyít ja a sze mély ze ti mun kát;

– fel ügye le tet gya ko rol a ka rok és a ka rok hoz nem tar -
to zó szer ve ze ti egy sé gek ok ta tá si, ku ta tá si te vé keny sé ge
fö löt t;

– el lát min den olyan ok ta tá si, ad mi niszt ra tív és ka to nai
fel ada tot, ame lyet szá má ra a ha tá lyos jog sza bá lyok, va la -
mint a Sze ná tus meg ha tá roz;

– kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört gya -
ko rol;

– köz vet le nül irá nyít ja he lyet te se it, a fõ tit kárt, a gaz da -
sá gi fõ igaz ga tót és a dé ká no kat, a sze mély- és mun ka ügyi
igaz ga tót, a Nem zet kö zi Kap cso la tok Osz tály osztály -
vezetõjét, a Bel sõ El len õr zé si Al osz tály ve ze tõ jét, va la -
mint a Rek to ri Tit kár ság mun ká ját;

– irá nyít ja a tûz-, a mun ka vé del mi, a ren dé sze ti és a
 vagyonvédelmi fel ada tok el lá tá sát.

A pá lyá zó ren del kez zen:

– egye te mi, vagy ka to nai aka dé mi ai vég zett ség gel;

– ha tá ro zat lan idõ re  szóló tel jes mun ka ide jû egye te mi
ta ná ri ki ne ve zés sel;

– ál la mi lag el is mert ide gen nyelv-is me ret tel;

– hu za mo sabb ka to nai-szak mai – ezen be lül tu do má -
nyos ku ta tói – és fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal;

– ka to nai fel sõ ok ta tá si ve ze tõi gya kor lat tal.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:

– mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka -
kö ri be so ro lá sát,

– tu do má nyos fo ko za tát, szak mai és egyéb dí ja it,
 idegennyelv-tudását;



– ed di gi szak mai, ve ze tõi, tu do má nyos és ok ta tói mun -
ká já nak is mer te té sét,

– a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos ille tõ leg szak mai
szer ve ze tek ben vég zett mun ká ját, a nem zet kö zi tu do má -
nyos élet ben va ló rész vé te lét;

– az egye tem ve ze té sé vel kap cso la tos ter ve it és azok
meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it, to váb bá

– min den olyan ira tot, ame lyet a pá lyá zó fon tos nak tar t.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– a vég zett sé get, szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko -

za tot, egye te mi ta ná ri ki ne ve zést, az ide gen nyelv-tu dást
ta nú sí tó ok ira tok köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát;

– fon to sabb pub li ká ci ók és tu do má nyos al ko tá sok,
 díjak jegy zé két;

– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt;

– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy a
 pályázati anya gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az egye tem 

szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta sze rint az er re jo go sult
bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Hon vé del mi
Köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót a HM
 Személyzeti Fõ osz tály Köz pon ti Elõ me ne te li, Ok ta tás-
és Kép zés szer ve zé si Osz tály (Te l.: 06 1 398-4603,
HM: 31-785) nyújt.

A pá lyá za tot két pél dány ban, az aláb bi cím re kell be -
nyúj ta ni:

Hon vé del mi Mi nisz té rium

Sze mély ze ti Fõ osz tály Köz pon ti Elõ me ne te li, Ok ta tás-
és Kép zés szer ve zé si Osz tály

1885 Bu da pest, Pf.: 25

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem rek to ri meg bí zá sá ra.”
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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. 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 18 648 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.
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