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T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

26/2006. (XI. 17.)
HM ren de let

A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó szer ve ze tek
ál lo má nya élel me zé si pénz nor má i nak és té rí té si dí ja i nak meg -
állapításáról 1803

27/2006. (XII. 5.) 
HM ren de let

A Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ la ká sok és 
he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás tá -
mo ga tá sá ról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let mó do sí tá sá ról 1804

Ha tá ro za tok

248/2006. (XII. 5.) 
KE ha tá ro zat

Ka to nai fõ ügyész és leg fõbb ügyész he lyet te sé nek ki ne ve zé -
sé rõl 1813

250/2006. (XII. 5.) 
KE ha tá ro zat

Al tá bor nagy szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és nyug -
ál lo mány ba he lye zé sé rõl 1813

251/2006. (XII. 5.) 
KE ha tá ro zat

Ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és nyug -
ál lo mány ba he lye zé sé rõl 1813

253/2006. (XII. 5.) 
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és
nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl 1814

255/2006. (XII. 5.) 
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl 1814

260/2006. (XII. 6.) 
KE ha tá ro zat

Posz tu musz dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl 1814

267/2006. (XII. 8.) 
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl
és nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl 1815

167/2006. (HK 24.) 
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Mû ve le ti Köz pont ala pí tá sá ról 1815

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

Mi nisz te ri uta sí tá sok

128/2006. (HK 24.) 
HM uta sí tás

A HM ob jek tu mok csök ken té sé vel kap cso la tos szak mai fel -
ada tok vég re haj tá sá ról 1817

129/2006. (HK 24.) 
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek át ala kí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról 1818

130/2006. (HK 24.) 
HM–KüM–GKM
együt tes uta sí tás

Az Euró pai Vé del mi Ügy nök ség mû kö dé sé ben va ló ma gyar
rész vé tel rõl 1821

131/2006. (HK 24.) 
HM uta sí tás

A Nyom tat vány rend sze re sí tõ Bi zott ság fel ál lí tá sá ról és mû -
kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint a nyom tat vány rend sze re sí tés,
mó do sí tás és ha tá lyon kí vül he lye zés sza bá lya i ról 1822

132/2006. (HK 24.) 
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka -
to nái, köz al kal ma zot tai és köz tiszt vi se lõi 2006. év vé gi meg -
aján dé ko zá sá ról 1824

133/2006. (HK 24.) 
HM uta sí tás

A 2007. évi ka rá cso nyi és új évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li
mun ka rend rõl 1824

Ál lam tit ká ri ren del ke zé sek

165/2006. (HK 24.) 
HM jo gi SZÁT–HVKF
együt tes in téz ke dés

A 2006. de cem ber ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el -
lá tá sá ról 1825

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

131/2006. (HK 24.) 
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek 2006. évi ka rá -
cso nyi és új évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend jé rõl 1825

134/2006. (HK 24.) 
HVKF pa rancs

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ról 1826

135/2006. (HK 24.) 
HVKF pa rancs

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi I. szer ve zé si idõ sza ka fel szá -
mo lá si fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról 1826

130/2006. (HK 24.) 
HVKF in téz ke dés

A Fegy ver ne mi Ál lan dó Mun ka cso port meg ala kí tá sá ról
és mû kö dé sé rõl szóló 65/2006. (HK 9.) HVKF in téz ke dés
mó do sí tá sá ról 1826

MH fõ nö ki ren del ke zé sek

68/2006. (HK 24.) 
HM KPSZH in téz ke dés

A HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal, a HM 1. és
2. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság, a HM
Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság meg -
szün te té sé re, va la mint a meg ala kí tás ra ke rü lõ HM Köz gaz da -
sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség lo gisz ti kai és ve ze tõi fel ada ta i -
nak vég re haj tá sá ra 1827

5/2006. (HK 24.) 
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 szóló 3/2006. (HK 23.) HM HKF 
in téz ke dés mó do sí tá sá ról 1827

6/2006. (HK 24.) 
HM HKF in téz ke dés

A HM-III. ob jek tum ki ürí té sé vel kap cso la tos hír adó és in for -
ma ti kai szak fel ada tok ról 1827

147/2006. (HK 24.) 
HM KLH in téz ke dés

Tí pus al kal mas sá gi bi zo nyít vá nyok ki adá sá ról 1827

257/2006. (HK 24.) 
MH LEPK in téz ke dés

Az „Össz ha de rõ ne mi Lé gi Mû ve le tek Dokt rí na” cí mû fõ nök -
sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl

1827
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Szer zõ dé sek

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 1828

MH Had táp anyag El lá tó Köz pont 1828

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai  Ez red 1829

MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság 1829

Köz le mé nyek

166/2006. (HK 24.) 
HM VTI SZÁT köz le mény

NA TO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról 1830

MH SZKIKNY köz le mény Bé lyeg zõ ér vény te le ní tés 1832

Lap zár ta után ér ke zett MH fõ nö ki ren del ke zés

530/2006. (HK 24.)
MH EÜPK intézkedés

A 2007. év ben vég re haj tan dó egész ség ügyi al kal mas ság-,
és szû rõ vizs gá la tok ról 1832

24. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1803

JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter
26/2006. (XI. 17.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó
szervezetek állománya élelmezési pénznormáinak

és térítési díjainak megállapításáról

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
287.  § (2) be kez dés f) pont já ban, va la mint a ka to nai és
rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta -
tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi
XLV. tör vény 50.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség 
élel me zé si el lá tá sá ról  szóló 22/2006. (VI II. 8.) HM ren de -
let re (a továb biak ban: R.) – a Hon vé del mi Mi nisz té rium
fe je ze té hez tar to zó szer ve ze tek ál lo má nya élel me zé si
pénz nor má it és té rí té si dí ja it a kö vet ke zõk sze rint ál la pí -
tom meg:

1.  §

A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és
fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze tei élel me zé si pénz nor má i val gaz dál ko dó szer ve ze te i re
(a továb biak ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) ter jed ki.

2.  §

Az Élel me zé si alap- és pót nor mák ál ta lá nos for gal mi
adó val nö velt brut tó ér té ke:

a) I. szá mú élel me zé si nor ma 800 Ft/fõ/nap

b) II. szá mú élel me zé si nor ma 970 Ft/fõ/nap

c) III. szá mú élel me zé si nor ma 1 570 Ft/fõ/nap

d) IV. szá mú élel me zé si nor ma 700 Ft/fõ/nap

e) V. szá mú élel me zé si nor ma 820 Ft/fõ/nap

f) VI. szá mú élel me zé si nor ma 910 Ft/fõ/nap

g) START élel me zé si pót nor ma 564 Ft/fõ/nap

h) pót nor ma fi zi kai igény be vé tel -
kor, gya kor la ton, éj sza kai mun -
ka vég zés kor 170 Ft/fõ/nap

i) kony ha, ét kez de fel sze re lé si
 norma 31 Ft/fõ/nap

j) tisz tí tó szer nor ma 10 Ft/fõ/nap

k) tisz tál ko dó szer nor ma 110 Ft/fõ/hó nap

l) tisz tál ko dó szer és bõr ápo ló ké -
szít mény nor ma 625 Ft/fõ/hó nap

m) re pü lõ-mû sza ki élel me zé si
tá mo ga tás 16 500 Ft/fõ/hó nap

n) 1. sz. vé dõ ital 98 Ft/fõ/nap

o) 2. sz. vé dõ ital 34 Ft/fõ/nap

p) 3. sz. vé dõ ital 63 Ft/fõ/nap



3.  §

(1) Az alap- és pót nor mák meg ál la pí tá sá ból adó dó fel -
ada tok ról, va la mint a rész nor mák meg osz lá sá ról és a nor -
mák kéz hez fi ze té sé nek sza bá lya i ról az MH Össz ha de rõ -
ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó pa rancs no ka in téz ke dés
for má já ban „Nor ma fü zet ben” gon dos ko dik.

(2) Az MH Köz pon ti Hon véd kór ház, az MH Kecs ke mé -
ti Re pü lõ kór ház (a továb biak ban együtt: hon véd kór há -
zak), az MH Hé ví zi Moz gás szer vi Re ha bi li tá ci ós In té zet,
az MH Ba la ton fü re di Kar di o ló gi ai Re ha bi li tá ci ós In té zet
(a továb biak ban együtt: re ha bi li tá ci ós in té ze tek), va la mint 
az MH Ve rõ cei Be teg ott hon (a továb biak ban: be teg ott -
hon) élel me zé si nor má já ból csak a hon véd kór há zak ban,
re ha bi li tá ci ós in té ze tek ben és be teg ott hon ban ápolt be te -
gek ter mé szet be ni élel me zé si el lá tá sát le het tá mo gat ni.
A kór ház i, re ha bi li tá ci ós és be teg ott ho ni be teg osz tá lyon -
ként szük sé ges dif fe ren ci ált (di é tás) nap i élel me zé si pénz -
nor mát – a jó vá ha gyott élel me zé si nor ma össze gén be lül –
a hon véd kór há zak, re ha bi li tá ci ós in té ze tek és a be teg ott -
hon ve ze tõ je ál la pít ja meg. A HM és az MH igény jo go sult
ál lo má nya nor mál (nem di é tás) ét kez te té sé re a jó vá ha gyott 
nor ma sze rin ti ha vi át la gos pénz il let mény ter ve zé se és fel -
hasz ná lá sa kö te le zõ, az élel me zé si nor ma sze rint jóvá -
hagyott költ ség ve té si elõ irány za tot ki e mel ten kell ke zel ni, 
az nem cso por to sít ha tó át.

4.  §

(1) Az össze vont ét kez dé ben az R.-be n meg ha tá ro zott
igény jo go sul tak ré szé re – egy adag ebéd nyers anyag net tó
költ sé ge 269 Ft/fõ/ebéd. A brut tó té rí té si díj egy sé ge sen 320 Ft 
+ 60 Ft (össze sen 380 Ft). A reg ge li és va cso ra té rí té si dí ja
meg egye zik a – 3.  §-ban meg ha tá ro zott – Nor ma fü zet ben elõ -
írt I. szá mú élel me zé si nor ma nyers anyag ér té ké nek brut tó
össze gé vel. Az egy sé ges té rí té si díj tól el tér ni nem le het.

(2) Az élel me zé si el lá tást foly ta tó hon vé del mi szer ve zet -
tel azo nos ob jek tum ban vagy annak köz vet len kö ze lé ben
mû kö dõ, a hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban köz re mû -
kö dõ, vagy annak ér de ké ben te vé keny ke dõ gaz da sá gi tár sa -
sá gok és költ ség ve té si szer vek al kal ma zot tai – kü lön bel sõ
ren del ke zés ben meg ha tá ro zott – mun ka he lyi ét ke zés té rí té -
si dí jat kö te le sek fi zet ni az igény be vett ét ke zé sért.

(3) A mun ka he lyi té rí té si díj össze ge – az ál lam ház tar tás 
szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren -
de let 8.  § (9) be kez dé sé re fi gye lem mel – az (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott brut tó té rí té si díj.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap 1. nap ján lép
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Hon vé del mi
Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó szer ve ze tek ál lo má nya

élel me zé si pénz nor má i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
18/2004. (VII. 7.) HM ren de let, és az azt mó do sí tó
12/2006. (IV. 10.) HM ren de let, va la mint az ön kén tes had -
erõ ki ala kí tá sá val össze füg gés ben egyes hon vé del mi
 miniszteri ren de le tek mó do sí tá sá ról, va la mint ha tá lyon
 kívül he lye zé sé rõl  szóló 7/2005. (III. 23.) HM ren de let
10.  § (13) be kez dé se.

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

A hon vé del mi mi nisz ter
27/2006. (XII. 5.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése
alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl,

elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról
 szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

A la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge -
ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVI II. tör vény 87.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb -
biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dés f) pont já nak fa)–fc) al -
pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi
Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ la ká sok és he lyi sé -
gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás tá mo -
ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de le tet (a továb -
biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

(HM ren del ke zé sû)
„d) az olyan la kás és nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi -

ség, amely re a hon vé del mi szerv ma gán be fek te tõ vel kö tött 
szer zõ dés alap ján – füg get le nül at tól, hogy az a Ma gyar
Ál lam tu laj do ná ba és a HM va gyon ke ze lé sé be ke rül-e
– el he lye zé si cé lú hasz ná la ti, hasz no sí tá si jo got szer zett
(a továb biak ban: ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû
 lakás, nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség),”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ új (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki, ezzel egy ide jû leg az ere de ti (3)–(8) be kez dé sek 
szá mo zá sa (5)–(10) be kez dé sek re vál to zik:

„(3) E ren de let ér tel mé ben
a) ma gán be ru há zás ból lé te sí tett HM ren del ke zé sû az

olyan ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás, nem la kás
cél já ra szol gá ló he lyi ség, ami az el he lye zé si cé lú meg álla -
po dás alap ján Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba és a HM va gyon -
ke ze lé sé be ke rül;
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b) vál lal ko zói HM ren del ke zé sû az olyan ma gán be fek -
te tõi HM ren del ke zé sû la kás, nem la kás cél já ra szol gá ló
he lyi ség, ami az el he lye zé si cé lú meg álla po dás alap ján
nem ke rül a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba és a HM va gyon -
ke ze lé sé be.

(4) El he lye zé si cé lú nak mi nõ sül min den olyan ma gán -
be fek te tõ vel kö tött meg álla po dás, amellyel a hon vé del mi
szerv jo go sult tá vá lik az e ren de let alap ján arra jo go sult
sze mély nek mint a la kás vagy nem la kás cél já ra szol gá ló
he lyi ség bér lõ jé nek ki je lö lé sé re vagy ki vá lasz tá sá ra. A
ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás, nem la kás cél já -
ra szol gá ló he lyi ség bér be adói jo gát az el he lye zé si célú
meg álla po dás alap ján gya ko rol hat ja a hon vé del mi szerv
vagy a ma gán be fek te tõ, illetve annak arra fel jo go sí tott
kép vi se lõ je.”

(3) Az R. 3.  §-ának ere de ti (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

(A ren de let al kal ma zá sá ban)
„c) ma gán be fek te tõ: az olyan ter mé sze tes vagy jo gi sze -

mély, to váb bá jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer -
ve zet, amellyel a hon vé del mi szerv el he lye zé si cé lú meg -
ál la po dást kö t.”

2.  §

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

„(2) HM ren del ke zé sû la kás nem la kás cél já ra csak ki -
vé te le sen, a HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv elõ ze -
tes en ge dé lyé vel, az ab ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel
hasz no sít ha tó. Ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kást
nem la kás cél já ra nem le het hasz no sí ta ni.”

3.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás a hon vé del mi 

szerv vel szol gá la ti, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti, mun -
ka jo gi jog vi szony ban ál ló hi va tá sos ka to na, szer zõ dé ses
ka to na, köz tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott, mun ka vál laló ré -
szé re ad ha tó bér be.”

4.  §

(1) Az R. 8.  § (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Nem tel je sít he tõ a HM ren del ke zé sû la kás irán ti igény,
ha a ké rel me zõ)

„c) az ál ta la ön ál ló an vagy a há zas tár sá val (élet tár sá val) 
együt te sen bé relt (jog cím nél kül hasz nált) HM ren del ke -
zé sû, il le tõ leg a HM ren del ke zé si kö ré be nem tar to zó ál -
lam i vagy ön kor mány za ti tu laj do nú la kást a ma ga vagy

más sze mély ré szé re meg vá sá rol ta, illetve az ilyen la kás
meg vá sár lá sá hoz más sze mély ja vá ra hoz zá já rult;

d) há zas tár sa (élet tár sa) – a há zas ság vagy az élet tár si
kap cso lat fenn ál lá sa alatt – HM ren del ke zé sû, il le tõ leg a
HM ren del ke zé si kö ré be nem tar to zó ál lam i vagy ön kor -
mány za ti tu laj do nú la kást elõ vá sár lá si vagy vé te li jog jo -
go sult ja ként a ma ga vagy más sze mély ré szé re meg vá sá -
rolt, illetve az ilyen la kás meg vá sár lá sá hoz más sze mély
ja vá ra hoz zá já rult;”

(2) Az R. 8.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hon vé del mi mi nisz ter a HM fõ osz tály ve ze tõi, va la -
mint a ve lük azo nos vagy ma ga sabb be so ro lá sú ve ze tõi
(pa rancs no ki) be osz tást el lá tó sze mé lyek fel men té si ké rel -
me it – a HM Köz pon ti La kás bi zott ság vagy a hely õr sé gi,
il le tõ leg Bu da pes ten az ille té kes ke ret gaz da la kás bi zott ság 
ja vas la tá nak ki ké ré se mel lett – dön tés re ma gá hoz von -
hatja.”

(3) Az R. 8.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A fel men tés – be le ért ve a (2) be kez dés sze rin ti idõ -
tar tam le jár tá val be kö vet ke zõ men te sü lést kö ve tõ la kás -
jut ta tást is –

a) ha tá ro zat lan idõ tar tam ra, vagy a 28.  § (1) be kez dés
sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szólóan csak a

aa) vissza nem té rí ten dõ jut ta tás össze gé nek, va la mint
a mun kál ta tói köl csön bõl még fenn ál ló tar to zás és a köl -
csön bõl ad dig nyúj tott en ged mé nyek,

ab) la kás bér le ti jog ról tör tént le mon dás cí mén, to váb bá 
az e ren de let sze rint ka pott ki ürí té si té rí tés,

ac) a meg lé võ nél na gyobb szo ba szá mú vagy ma ga sabb 
kom fort fo ko za tú la kás jut ta tá sa ese té re a la kás-hasz ná lat -
ba vé te li díj kü lön bö zet cí mén vagy az e ren de let sze rint ka -
pott cse re té rí tés

egy összeg ben tör té nõ vissza fi ze té sé nek fel té te lé vel ad -
ható;

b) vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sa ese té -
ben az a) pont ban fog lalt ese tek ben a 28/A.  § (1) be kez dé -
se sze rin ti fel té tel lel ad ha tó.

(5) A had erõ át ala kí tá sa, át szer ve zés, to váb bá disz lo ká -
lás kö vet kez té ben más be osz tás ba ki ne ve zett, át he lye zett,
ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro zat lan idõ -
tar tam ra ve zé nyelt sze mély ré szé re az (1) be kez dés
a)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok alól

a) HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sá ra – a b) pont ban
fog lalt ki vé te lek kel – az új szol gá la ti hely sze rin ti te le pü -
lé sen be töl tött be osz tá sá nak meg szû né sé ig, vagy

b) vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sá ra az új
szol gá la ti hely sze rin ti te le pü lé sen be töl tött be osz tá sá nak,
de leg fel jebb a hon vé del mi szerv és a ma gán be fek te tõ kö -
zött fenn ál ló el he lye zé si cé lú meg álla po dás meg szû né sé ig

mint fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szólóan is ad hat a HM Köz -
pon ti La kás bi zott ság fel men tést. A fel men tés ben ré sze sült
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sze mélyt a (4) be kez dés a) pont já ban meg ál la pí tott vissza -
fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li.”

5.  §

(1) Az R. 26.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sá ról a la kás gaz -
dál ko dá si szerv bér lõ ki je lö lés és bér lõ ki vá lasz tás for má já -
ban ér te sí ti

a) a ki je lölt vagy ki vá lasz tott bér lõt, a bér lõ tár sat, to -
váb bá

b) a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott la kás ese té ben a 
he lyi la kó ház ke ze lõ szer vet,

c) ön kor mány za ti tu laj do nú la kás ese tén a bér be adó
szer vet,

d) ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese tén a
ma gán be fek te tõt vagy – amennyi ben a bér be adás jo ga
nem a hon vé del mi szer vet il le ti meg – a ma gán be fek te tõn
túl az ál ta la meg je lölt és bér be adás ra fel ha tal ma zott kép vi -
se lõ jét, to váb bá

e) az eset le ges egyéb ér de kel te ket.”

(2) Az R. 26.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Ha a he lyi ön kor mány zat és a hon vé del mi szerv
más ként nem ál la po dott meg, a bér lõ ki vá lasz tás ról, bér lõ -
ki je lö lés rõl  szóló ér te sí tés a fel té te lek kö ré ben csak azt tar -
tal maz za, hogy a bér be adás ha tá ro zott vagy ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra, il le tõ leg a ne ve sí tett fel té tel be kö vet ke zé sé ig
szó l. E ren del ke zést kell al kal maz ni az olyan ma gán be fek -
te tõi HM ren del ke zé sû la kás bér be adá sa ese té ben is,
amely nek nem a hon vé del mi szerv a bér be adó ja.

(4) Ha a HM ren del ke zé sû, ön kor mány za ti tu laj do nú la -
kás bér be adá sa a ki je lölt (ki vá lasz tott) bér lõ meg lé võ HM
ren del ke zé sû bér la ká sa ki ürí té sé nek fel té te lé vel tör té nik, a 
bér lõ ki je lö lés rõl (ki vá lasz tás ról)  szóló ér te sí tés csak a HM 
va gyon ke ze lé sû la kás bér le ti szer zõ dé sé nek meg szün te té -
sét köve tõen küld he tõ meg. Ha azon ban a meg lé võ la kás
ön kor mány za ti tu laj do nú, vagy olyan ma gán be fek te tõi
HM ren del ke zé sû la kás, amely nek nem a hon vé del mi
szerv a bér be adó ja, a bér le ti szer zõ dés meg kö té sé nek fel -
té te le ként kell meg ha tá roz ni a fenn ál ló la kás bér le ti szer -
zõ dés meg szün te té sét.

(5) A hon vé del mi mi nisz ter elõ ze tes en ge dé lyé vel, a
HM ren del ke zé sû la kás ra vissz ter hes meg ál la po dás sal, jo -
gi sze mély ré szé re leg fel jebb 5 év idõ tar tam ra bér lõ ki vá -
lasz tá si jog en ged he tõ. Ha a HM ren del ke zé sû la kás ön -
kor mány za ti tu laj do nú, a meg ál la po dás hoz az érin tett ön -
kor mány zat hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Ma gán be fek te tõi
HM ren del ke zé sû la kás ra – a he lyi la kás gaz dál ko dá si ér -
dek figye lembe véte lével – bér lõ ki vá lasz tá si jog a ma gán -
be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si cé lú meg álla po dás meg -
szû né sé ig, de leg fel jebb 5 év idõ tar tam ra, a ma gán be fek te -
tõ vagy annak ar ra jo go sult kép vi se lõ je hoz zá já ru lá sá val
en ged he tõ.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 28/A.  §-s al egé szül ki:
„28/A.  § (1) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás – a

(2)–(4) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – a hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná nak, to váb bá a hon vé del mi szerv ál lo -
má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõ nek, köz al kal ma zott nak és
mun ka vál la ló nak a hon vé del mi szerv vel fenn ál ló szol gá -
la ti, illetve köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti, to váb bá mun -
ka vi szo nya meg szû né sé ig, de leg fel jebb a hon vé del mi
szerv és a ma gán be fek te tõ kö zött fenn ál ló el he lye zé si cé lú
meg álla po dás meg szû né sé ig mint fel té tel be kö vet ke zé sé ig 
ad ha tó bér be.

(2) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás a 28.  §
(2)–(5) be kez dé sei sze rint csak ak kor ad ha tó bér be, ha az
ott meg ha tá ro zott idõ tar tam a hon vé del mi szerv és a ma -
gán be fek te tõ kö zött fenn ál ló el he lye zé si cé lú meg álla po -
dás fu tam ide jé nek vég e elõtt le jár.

(3) A 8.  § (5) be kez dé se sze rin ti fel men tés alap ján jut ta -
tott vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás az új szol gá la ti
hely sze rin ti te le pü lé sen be töl tött be osz tás meg szû né sé ig,
de leg fel jebb a hon vé del mi szerv és a ma gán be fek te tõ kö -
zött fenn ál ló el he lye zé si cé lú meg álla po dás meg szû né sé ig
mint fel té tel be kö vet ke zé sé ig ad ha tó bér be.

(4) A 28.  § (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fõ tiszt vi se -
lõ ré szé re vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kást a ren del ke -
zé si ál lo mány meg szû né sé ig, de leg fel jebb a hon vé del mi
szerv és a ma gán be fek te tõ kö zött fenn ál ló el he lye zé si cé lú
meg álla po dás meg szû né sé ig mint fel té tel be kö vet ke zé sé ig 
kell bér be ad ni. E fel té te lek bár me lyi ké nek be kö vet ke zé -
sé vel a la kás jo gi hely ze tet il le tõ en (így kü lö nö sen HM
ren del ke zé sû la kás ra va ló jo go sult sá ga, el he lye zé si igé nye 
te kin te té ben) a 28.  § (8) be kez dés alap ján kell el jár ni.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 29/A.  §-s al egé szül ki:
„29/A.  § A 29.  § alap ján vál lal ko zói HM ren del ke zé sû

la kást ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szólóan nem le het bér be
ad ni.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 31/A.  §-s al egé szül ki:
„31/A.  § (1) A 30–31.  §-ok ban fog lalt ren del ke zé se ket

vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás ese té ben az e §-ban
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Amennyi ben a vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás ra 
a 28/A.  § (1) be kez dé se sze rint lét re jött bér let a 30.  §
(1)–(2), to váb bá (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint szû nik
meg, a volt bér lõ, il le tõ leg annak há zas tár sa vagy az 5.  §
(1) be kez dés c) pont ja sze rin ti élet tár sa meg fe le lõ má sik
ál lam i vagy ön kor mány za ti tu laj do nú HM ren del ke zé sû
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la kás ha tá ro zat lan idõ tar ta mú bér be adá sá ra tart hat igényt,
fel té ve, hogy a (3) be kez dés sze rin ti ki zá ró ok nem ál l fent.

(3) Ha a vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás nak a
28/A.  § sze rin ti bér be adá sá ra – fel men tés vagy men te sü lés
alap ján – is mé telt jut ta tás ként ke rült sor, a (2) be kez dés
csak ak kor al kal maz ha tó, ha a fel men tés

a) a 8.  § (1) be kez dés e)–f) pont ja i ban, vagy
b) a 8.  § (2) be kez dés b) pont já ban fog lalt ki zá ró ren -

del ke zés ha tá lya alól tör tént,
és a tel jes össze gû mun kál ta tói köl csön, va la mint a meg ha -
tá ro zott té rí tés vissza fi ze té se tel je sült.

(4) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban meg fe le lõ nek kell
te kin te ni azt a la kást, ame lyik a vál lal ko zói HM ren del ke -
zé sû la kás sal azo nos te le pü lé sen van, és

a) az zal meg egye zõ szo ba szá mú, va la mint kom fort fo -
ko za tú, vagy

b) az zal meg egye zõ kom fort fo ko za tú, de leg fel jebb
eggyel ala cso nyabb – leg alább azon ban a 9.  § (1) és (4) be -
kez dé se sze rin ti jo gos igény mér té ké nek meg fe le lõ – szo -
ba szá mú.”

9.  §

Az R. 32.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki,
ezzel egy ide jû leg az ere de ti (4) és (5) be kez dés szá mo zá sa
(5) és (6) be kez dés re vál to zik:

„(4) Nem ál la pít ha tó meg rész le ges la kás fel újí tá si áta -
lány a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben
ak kor, ha a ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si cé lú
meg álla po dás az idõ sza kos – így kü lö nö sen meg ha tá ro zott 
idõ tar ta mon ként vagy a ko ráb bi bér lõ la ká sá nak ki ürí té sét
köve tõen el vég zen dõ – fel újí tá sá ra is ki ter jed vagy en nek
tel je sí té sé re a hon vé del mi szerv üze mel te té si, vál lal ko zá si
szer zõ dést kö tött.”

10.  §

Az R. 33.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kást a ma -

gán be fek te tõ vagy annak ar ra fel ha tal ma zott kép vi se lõ je
ad ja át a bér lõ nek. Amennyi ben a ma gán be fek te tõi HM
ren del ke zé sû la kás bér be adó ja a hon vé del mi szerv az át -
adás te kin te té ben a (2) be kez dés ben fog lal ta kat kell al kal -
maz ni az zal, hogy a la kás át adá sá nak té nyé rõl a ma gán be -
fek te tõt az át adás-át vé te li jegy zõ könyv egy pél dá nyá nak
meg kül dé sé vel tá jé koz tat ni kell.”

11.  §

Az R. a kö vet ke zõ 37/A. és 37/B.  §-s al egé szül ki:
„37/A.  § (1) A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás

lak bé rét, amennyi ben annak nem a hon vé del mi szerv a
bér be adó ja, a ma gán be fek te tõ vagy annak a bér be adás ra

fel ha tal ma zott kép vi se lõ je ál la pít ja meg (a továb biak ban:
pi a ci lak bér). A hon vé del mi szerv és a ma gán be fek te tõ kö -
zöt ti el he lye zé si cé lú meg ál la po dás ban rög zí te ni kell a
 piaci lak bér mér té két és annak mó do sí tá sá nak sza bá lya it.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ma gán be fek te tõi HM ren -
del ke zé sû la kás bér be adá sa ese tén a bér lõ az az zal azo nos
alap te rü le tû és kom fort fo ko za tú ál lam i tu laj do nú, HM va -
gyon ke ze lé sû la kás ra az e ren de let alap ján meg ál la pít ha tó
mér té kû lak bér fi ze té sé re kö te les. A bér lõ az õt ter he lõ lak -
bér meg fi ze té sét köz vet le nül a ma gán be fek te tõ vagy
annak ar ra fel jo go sí tott kép vi se lõ je ré szé re tel je sí ti. Eb ben 
az eset ben a pi a ci lak bér és a bér lõt ter he lõ lak bér kü lön bö -
ze tét a hon vé del mi szerv lak bér-ki egé szí tés ként mint a
ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si cé lú meg ál la po dás -
ban meg ha tá ro zott el len ér té ket a ma gán be fek te tõ, il le tõ leg 
annak ar ra jo go sult kép vi se lõ je ré szé re meg fi ze ti. Mind er -
rõl a bér lõ ki je lö lé si vagy bér lõ ki vá lasz tá si jo got gya kor ló
he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv a bér lõ nek ki je lölt vagy
 kiválasztott sze mélyt írás ban tá jé koz tat ja.

(3) A (2) be kez dés sze rint meg ál la pít ha tó lak bér-ki egé -
szí tés mér té két a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv a hoz zá
meg kül dött ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ra
meg kö tött bér le ti szer zõ dés alap ján hi va tal ból, so ron kí vül 
ál la pít ja meg és kül di meg a fo lyó sí tó szerv nek. A fo lyó sí -
tó szerv a meg ál la pí tott ki egé szí tést a ma gán be fek te tõ
vagy annak ar ra fel ha tal ma zott kép vi se lõ je ré szé re az ál ta -
la meg adott pénz in té ze ti szám la szám ra át utal ja.

(4) Amennyi ben a nem hon vé del mi szerv ál tal bér be -
adott ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás üres, annak 
bér be adá sá ig a hon vé del mi szerv a fi ze té si kö te le zett sé gét
a ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si cé lú meg ál la po -
dás ban rög zí tett mó don tel je sí ti.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek ben fog lal ta kat a nem hon vé -
del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te tõi HM ren del -
ke zé sû la ká sok be szer zé se kor a ma gán be fek te tõ vel meg -
kö tött el he lye zé si cé lú meg ál la po dás ban rög zí te ni kell.

37/B.  § A hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be -
fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben az az zal azo nos
alap te rü le tû és kom fort fo ko za tú ál lam i tu laj do nú, HM va -
gyon ke ze lé sû la kás ra az e ren de let sze rint meg ál la pít ha tó
lak bért a bér lõ a hon vé del mi szerv ré szé re fi ze ti meg.
 Ebben az eset ben – füg get le nül at tól, hogy ma gán be fek te -
tõi HM ren del ke zé sû la kás bér lõ vagy jog cím nél kü li la -
kás hasz ná ló ál tal la kott, vagy üres – a ma gán be fek te tõ vel
kö tött el he lye zé si cé lú meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott
pénz ügyi kö te le zett sé get mint el len szol gál ta tást a ma gán -
be fek te tõ vagy annak kép vi se lõ je ré szé re a hon vé del mi
szerv tel je sí ti.”

12.  §

Az R. a kö vet ke zõ 40/A.  §-s al egé szül ki:
„40/A.  § (1) A nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott

ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás bér lõ jé nek a bér -
le ti jog vi szonnyal össze füg gõ jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re,



a ma gán be fek te tõ vel kö tött bér le ti szer zõ dés és a
Lakástör vény ren del ke zé sei az irány adó ak.

(2) A hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te -
tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben a 34.  §-ban fog lalt ke -
ze lõi fel ada tok el lá tá sa te kin te té ben a ma gán be fek te tõ vel
kö tött meg álla po dás az irány adó. A bér lõ eb ben az eset ben 
is kö te les a 35.  §-ban fog lalt be je len té si kö te le zett sé gé nek
ele get ten ni.

(3) A he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv az (1) és (2) be kez -
dé sek vo nat ko zá sá ban a ma gán be fek te tõ vel kö tött el he -
lye zé si cé lú meg álla po dás tar tal má ról a bér lõ nek ki je lölt
sze mélyt kö te les tá jé koz tat ni.

(4) Ha a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás nak
nem a hon vé del mi szerv a bér be adó ja, a 40.  §-ban fog lalt
mun ká la tok el vég zé sé hez a bér lõ kö te les ki kér ni a he lyi la -
kás gaz dál ko dá si szerv elõ ze tes hoz zá já ru lá sát. A hon vé -
del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te tõi HM ren del -
ke zé sû la kás ese té ben a 40.  §-ban fog lalt bér be adói hoz zá -
já ru lás csak a ma gán be fek te tõ elõ ze tes hoz zá já ru lá sát
( engedélyét) köve tõen ad ha tó meg.”

13.  §

Az R. a kö vet ke zõ 46/A.  §-s al egé szül ki:

„46/A.  § Ha a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás
bér be adó ja hon vé del mi szerv, a la kás vissza adá sa te kin te -
té ben a 41–45.  §-t kell al kal maz ni az zal, hogy a la kás
vissza adá sá nak té nyé rõl, a vissza adás so rán meg ál la pí tott
bér lõt és/vagy a bér be adót ter he lõ kö te le zett sé gek rõl a
bér be adó hon vé del mi szerv a he lyi la kó ház ke ze lõ szerv ál -
tal fel vett jegy zõ könyv egy pél dá nyá nak meg kül dé sé vel
ér te sí ti a ma gán be fek te tõt.”

14.  §

(1) Az R. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szol gá la ti ér de kû ki ne ve zés, át he lye zés, to váb bá
a más szerv hez ha tá ro zat lan idõ tar tam ra tör tént ve zény lés
kö vet kez té ben az új szol gá la ti he lye sze rin ti, más la kás el -
lá tá si kör zet be tar to zó hely õr sé gi, illetve egyéb (utalt) te -
le pü lés re át köl tö zõ hi va tá sos ka to nát a HM ren del ke zé sû
la kás a, to váb bá a HM ren del ke zé si kö rén kí vül esõ ön kor -
mány za ti la kás a vissza adá sa kor a bér be adó (ke ze lõ) ál tal
jog sze rû en meg ál la pí tott kar ban tar tá si kö te le zett sé gek
(mun kák) tel je sí té sé nek szám lá val iga zolt költ sé ge i re la -
kás kar ban tar tá si költ ség té rí tés il le ti meg.”

(2) Az R. 47.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül
ki, ezzel egy ide jû leg az ere de ti (4) be kez dés szá mo zá sa
(5) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az (1)–(3) be kez dé sek nem al kal maz ha tó ak az
olyan ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ra, amely -

nek az idõ sza kos fel újí tá sá ra a ma gán be fek te tõ vel kö tött
el he lye zé si cé lú meg álla po dás ki ter jed vagy annak tel je sí -
té sé re üze mel te té si, vál lal ko zá si szer zõ dést kö tött a hon -
vé del mi szerv a ma gán be fek te tõ vel.”

15.  §

Az R. 49.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell el jár ni ak -

kor is, ha a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás nak
nem a hon vé del mi szerv a bér be adó ja, az zal, hogy a kö te -
le zet ten és a la kó ház ke ze lõn túl a ma gán be fek te tõt vagy
annak kép vi se lõ jét is ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell. Az ér -
te sí tés nek tar tal maz nia kell az (5)–(6) be kez dé sek ben fog -
lal ta kat is.

(5) A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás jog cím
nél kü li hasz ná ló ja az e ren de let sze rint meg ál la pí tott la -
kás hasz ná la ti dí jat a hon vé del mi szerv ré szé re fi ze ti meg.
Ezzel egy ide jû leg a hon vé del mi szerv a fi ze té si kö te le zett -
sé gét a jog cím nél kü li la kás hasz ná lat ke let ke zé sé tõl a la -
kás ki ürí té sé ig az el he lye zé si cé lú meg álla po dás alap ján

a) a nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be -
fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben a 37/A.  § (4) be -
kez dé se, vagy

b) a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te -
tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben a 37/B.  § alap ján

tel je sí ti.

(6) Az (5) be kez dés a) pont ja ese tén a he lyi la kás gaz dál -
ko dá si szerv ha la dék ta la nul ér te sí ti a fo lyó sí tó szer vet a fi -
ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé nek mód já ról, illetve annak
meg vál to zá sá ról.”

16.  §

Az R. 52.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„52.  § (1) A HM ren del ke zé sû la kás bér le té nek kö zös

meg egye zés sel tör té nõ meg szün te té sét tar tal ma zó szer zõ -
dést a bér lõ vel (bér lõ tár sak kal)

a) ál lam i tu laj do nú HM va gyon ke ze lé sû la kás ese té ben 
a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv,

b) ön kor mány za ti tu laj do nú la kás ese té ben a he lyi ön -
kor mány zat bér be adó szer ve,

c) a nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be -
fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben a ma gán be fek te -
tõ vagy annak ar ra jo go sult kép vi se lõ je,

d) a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te -
tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben – a ma gán be fek te tõ
vagy annak kép vi se lõ je egy ide jû ér te sí té sé vel – a he lyi la -
kás gaz dál ko dá si szerv
kö ti meg.

(2) Az (1) be kez dés b)–c) pont ja i ban fog lalt ese tek ben a 
bér le ti szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör té nõ meg szün te -
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té sé nek szán dé ká ról és annak té nyé rõl a bér lõ kö te les ér te -
sí te ni a he lyi la kás gaz dál ko dá si szer vet.

(3) A la kás bér le ti szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör -
ténõ meg szün te té se so rán

a) ön kor mány za ti tu laj do nú, HM bér lõ ki je lö lé si vagy
is mé tel ten gya ko rol ha tó bér lõ ki vá lasz tá si jo gú la kás ese -
tén az 54.  § sze rint meg ál la pí tott pénz be li té rí té sek,

b) HM ren del ke zé sû ál lam i tu laj do nú la kás ese tén az
54.  § sze rint meg ál la pí tott ki ürí té si vagy cse re té rí tés fi zet -
he tõ.

(4) Az ön kor mány za ti tu laj do nú, HM bér lõ ki je lö lé si
vagy is mé tel ten gya ko rol ha tó bér lõ ki vá lasz tá si jo gú la kás
bér le te – pénz be li té rí tés ki kö té sé vel – a bér lõ (bér lõ tár -
sak), a bér be adó és a bér lõ ki je lö lé si jo got gya kor ló he lyi
la kás gaz dál ko dá si szerv kö zös meg ál la po dá sá val szün tet -
he tõ meg. A nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma -
gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás bér le te a bér lõ (bér -
lõ tár sak), a bér be adó ma gán be fek te tõ, vagy annak ar ra
 jogosult kép vi se lõ je és az el he lye zé si cé lú meg álla po dás
alap ján meg szer zett bér lõ ki je lö lé si vagy bér lõ ki vá lasz tá si
jo got gya kor ló he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv kö zös meg -
ál la po dá sá val szün tet he tõ meg.

(5) Ha a la kás bér let meg szün te té se kor a fe lek pénz be li
té rí tés ben is meg ál la pod tak, a szer zõ dés hez a te rü le ti la -
kás gaz dál ko dá si szerv lak ha tás tá mo gat ási egy sé gé nek a
hoz zá já ru lá sa is szük sé ges. A hoz zá já ru lás meg adá sa ese -
tén a szer zõ dés a meg kö té se idõ pont já tól jön lét re.”

17.  §

(1) Az R. 55.  § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 28.  § (1) be kez dé se vagy a 28/A.  § (1) be kez dé se
sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szóló la kás bér let meg -
szün te té se kor a ki ürí té si té rí tés ben ak kor le het meg ál la -
pod ni, ha a bér lõ”

(2) Az R. 55.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az 54.  § (2) be kez dé sé nek a) vagy b) pont ja sze rin ti 
ki ürí té si té rí tés össze gé vel meg egye zõ té rí tés fi zet he tõ
annak a bér lõ nek, aki nek a vál lal ko zói HM ren del ke zé sû
la kás ra a 28/A.  § (1) be kez dé se sze rint lét re jött bér le te a
ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si cé lú meg álla po dás
meg szû né se  miatt szû nik meg, fel té ve, hogy a (2) be kez -
dés ben fog lalt fel té te lek fenn áll nak.”

18.  §

Az R. 56.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ha tá ro zat lan idõ tar tam ra és a 28.  § (1) be kez dé se,
 illetõleg a 28/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet -

ke zé sé ig  szóló bér let meg szün te té se ese tén cse re té rí tés ak -
kor fi zet he tõ, ha a bér lõ ré szé re egy ide jû leg a 13.  §-ban
fog lal tak sze rin ti la kás fel aján lás cí mén ke rül sor olyan
má sik la kás bér be adá sá ra,”

19.  §

Az R. 57.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„57.  § A HM ren del ke zé sû la kás jog cím nél kü li hasz -

nálója e ren de let sze rin ti meg fe le lõ el he lye zés re igé nyét
csak ak kor ér vé nye sít he ti, ha õ ma ga vagy a ve le együtt la -
kó  házastársa (élet tár sa), sa ját ház tar tá sá ban ne velt kis ko -
rú gyer mek e (örök be fo ga dott, mos to ha és ne velt gyerme -
ke) – be le ért ve a fel so rol tak kö zös tu laj do nát is – ugyan -
azon a te le pü lé sen nem ren del ke zik a 62.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott, be köl töz he tõ la kás tu laj don jo gá val
vagy ön kor mány za ti, il le tõ leg ál lam i tu laj do nú la kás ha tá -
ro zat lan idõ tar tam ra vagy a 28.  § (1) be kez dé se, il le tõ leg a
28/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig
 szóló bér le ti jo gá val.”

20.  §

(1) Az R. 58.  § (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Nem tart hat igényt meg fe le lõ el he lye zés re az a volt
bér lõ, aki nek a HM szol gá la ti la kás ra 1994. ja nu ár 1. elõtt
ha tá ro zat lan idõ tar tam ra, to váb bá a HM ren del ke zé sû la -
kás ra e ren de let 28.  § (1) be kez dé se, to váb bá a 28/A.  §
(1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szólóan kö -
tött bér le ti szer zõ dé se azért szûnt meg, mert”

(2) Az R. 58.  § (4) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Nem igé nyel het meg fe le lõ el he lye zést az a sze mély, aki -
nek a la kás bér le te a)

„b) 8.  § (1) be kez dés ben fog lalt ki zá ró ok aló li fel men -
tés alap ján ka pott la kás te kin te té ben, a 28.  § (1) be kez dés,
to váb bá a 28/A.  § (1) be kez dés sze rint ki kö tött fel té tel be -
kö vet ke zé sé vel,

c) 28.  § (1) be kez dé sé tõl, to váb bá a 28/A.  § (1) be kez -
dé sé tõl el té rõ en ki kö tött fel té tel be kö vet ke zé sé vel

szûnt meg.”

21.  §

Az R. a kö vet ke zõ 60/A.  §-s al egé szül ki:
„60/A.  § Amennyi ben a vál lal ko zói HM ren del ke zé sû

la kás ra a 28/A.  § (1) be kez dé se sze rint lét re jött bér let a
ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si cé lú meg álla po dás
meg szû né se  miatt szûnt meg, a hon vé del mi szerv ál lo má -
nyá ba tar to zó bér lõ ré szé re ugyan azon a te le pü lé sen lé võ,
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a 9.  § (1) és (4) be kez dé se sze rin ti jo gos igény mér té ké nek
meg fe le lõ má sik

a) ál lam i vagy ön kor mány za ti tu laj do nú HM ren del ke -
zé sû la kást e ren de let 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel
be kö vet ke zé sé ig  szólóan, vagy

b) ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kást e ren de let
28/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig
 szólóan
kell bér be ad ni.”

22.  §

Az R. 62.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) HM ren del ke zé sû ön kor mány za ti la kás hi á nyá ban
a jog cím nél kü li hasz ná lók el he lye zé sét le he tõ ség sze rint
az e cél ra ki je lölt ál lam i tu laj do nú HM va gyon ke ze lé sû la -
kó épü let ben lé võ la ká sok kal kell meg ol da ni. A vál lal ko -
zói HM ren del ke zé sû la kást meg fe le lõ el he lye zés cí mén
nem le het bér be ad ni.”

23.  §

Az R. 64.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás bér le te ma -

gán sze mé lyek kö zött nem cse rél he tõ el.”

24.  §

Az R. 66.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás bér le ti jo gát

e ren de let sza bá lyai sze rint foly tat ni nem le het. Azon sze -
mé lyek, akik vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás ban lak -
nak és az (1)–(5) be kez dés sza bá lyai sze rint a la kás bér le ti
jo gát foly tat hat nák, e ren de let sza bá lyai sze rint meg fe le lõ
el he lye zés re vagy ki ürí té si té rí tés re tart hat nak igényt.”

25.  §

Az R. 67.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás nem ad ha tó

al bér let be.”

26.  §

Az R. a kö vet ke zõ 83/A. és 83/B.  §-s al egé szül ki:
„83/A.  § (1) Amennyi ben a ma gán be fek te tõi HM ren -

del ke zé sû la kó épü let ben ta lál ha tó nem la kás cél já ra szol -
gá ló he lyi ség bér be adó ja a hon vé del mi szerv, a bér be adás
so rán e fe je zet sza bá lya it kell al kal maz ni a (2)–(6) be kez -
dés ben fog lalt el té ré sek kel.

(2) A 74.  § (2) be kez dés sze rin ti pá lyáz ta tás meg in dí tá -
sá ról és a he lyi ség bér le ti szer zõ dés meg kö té sé rõl a te rü le ti
la kás gaz dál ko dá si szerv ér te sí ti a ma gán be fek te tõt.

(3) A 77.  § (1) be kez dés, va la mint a 79.  § sze rin ti he lyi -
ség át adás ról és át vé tel rõl a la kó ház ke ze lõ a te rü le ti la kás -
gaz dál ko dá si szerv út ján ér te sí ti a ma gán be fek te tõt.

(4) Az éves bér le ti díj nem le het ke ve sebb a 81.  § (1) be -
kez dé se sze rint meg ha tá ro zott ér ték nél és a ma gán be fek te -
tõt meg il le tõ el he lye zé si cé lú meg ál la po dás ban rög zí tett
és a hon vé del mi szer vet ter he lõ pénz be li el len szol gál ta tás
egy év re le bon tott, az év köz ben tör té nõ bér be adás ese tén
en nek ará nyo san ki szá mí tott össze gé nél.

(5) A 83.  § sze rin ti hoz zá já ru lás té nyé rõl a te rü le ti la -
kás gaz dál ko dá si szerv tá jé koz tat ja a ma gán be fek te tõt.

(6) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû nem la kás cél já ra
szol gá ló he lyi ség leg fel jebb a ma gán be fek te tõi meg álla -
po dás meg szû né sé ig ad ha tó bér be.

83/B.  § (1) Amennyi ben a ma gán be fek te tõi HM ren del -
ke zé sû la kó épü let ben lé võ nem la kás cél já ra szol gá ló he -
lyi ség nek nem a hon vé del mi szerv a bér be adó ja, a bér be -
adás te kin te té ben e fe je zet sza bá lya it a (2)–(5) be kez dés -
ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A 74.  § sze rin ti pá lyá za ti el já rást a he lyi ség bér lõ jé -
nek ki vá lasz tá sá ra kell le foly tat ni. A pá lyá za tot nyert sze -
mélyt a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv kö te les bér lõ ként
ki vá lasz ta ni és er rõl a ma gán be fek te tõt ér te sí te ni.

(3) A pá lyá za ti el já rás csak ak kor in dít ha tó meg, ha a
ma gán be fek te tõi meg ál la po dás ban fog lalt fel té te lek fenn -
áll nak. A meg ál la po dás ban fog lalt fel té tel hi á nyá ban pá -
lyá za ti el já rás ab ban az eset ben in dít ha tó meg, ha azt a ma -
gán be fek te tõ írás ban en ge dé lye zi, vagy a hon vé del mi
szerv ez irá nyú meg ke re sé sé hez írás ban hoz zá já rul. Az en -
ge dély nek, hoz zá já ru lás nak tar tal maz nia kell a bér be adás
ma gán be fek te tõ ál tal ki kö tött fel té te le it, így kü lö nö sen a
bér le ti szer zõ dés tar ta mát és a bér le ti díj mér té két.

(4) A he lyi ség bér be adó ja a ma gán be fek te tõ, vagy
annak a bér be adás ra jo go sult szer ve, szer ve ze ti egy sé ge
vagy az ál ta la meg je lölt és a bér be adás ra fel ha tal ma zott
kép vi se lõ je.

(5) A he lyi ség bér le ti szer zõ dés alap ján a ma gán be fek te -
tõt meg il le tõ bér le ti díj ból el kell szá mol ni a hon vé del mi
szer vet meg il le tõ há nyad dal. E há nyad nem le het ke ve sebb 
a pá lyá za ti el já rás so rán fel me rü lõ és a hon vé del mi szer vet 
ter he lõ költ sé gek össze gé nél. Er rõl a ma gán be fek te tõ vel
kö tött el he lye zé si cé lú meg ál la po dás ban, vagy ilyen tar tal -
mú ren del ke zé se hi á nyá ban a (3) be kez dés sze rin ti en ge -
dély ben, hoz zá já ru lás ban ren del kez ni kell.”

27.  §

Az R. 84.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ahol igény lõ hi á nyá ban – a szük sé ges tar ta lé kon
fe lül – HM ren del ke zé sû üres sze mély gép ko csi tá ro ló he -
lyi ség van, azt leg fel jebb 2 év idõ tar tam ra, a he lyi vi szo -
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nyok sze rin ti bér le ti díj jal, más ter mé sze tes sze mély nek a
he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv bér be ad hat ja sze mély gép -
ko csi tá ro lás cél já ra. Ha a ma gán be fek te tõi meg álla po dás
le jár tá ig 2 év vagy an nál ke ve sebb idõ van hát ra, a bér let
tar ta mát leg fel jebb a ma gán be fek te tõi meg álla po dás meg -
szû né sé ig  szólóan le het meg ha tá roz ni.”

28.  §

Az R. 87.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ön ál ló la kó in gat lan ban vagy az ah hoz tar to zó
te rü le ten lé võ sze mély gép ko csi tá ro lót a la kás bér lõ je ré -
szé re kell bér be ad ni, ha sze mély gép ko csi van az õ vagy
ve le jog sze rû en, ál lan dó jel leg gel együtt la kó hoz zá tar to -
zó ja tu laj do ná ban, vagy meg álla po dás alap ján tar tós hasz -
ná la tá ban. Így kell el jár ni a sor há zi la kás hoz tar to zó ilyen
he lyi ség ese té ben is.”

29.  §

Az R. 88.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„88.  § A bér lõ a he lyi sé get ki zá ró lag a sa ját, vagy a ve le

jog sze rû en, ál lan dó jel leg gel együtt la kó hoz zá tar to zó ja
tu laj do ná ban, il le tõ leg meg álla po dás alap ján tar tós hasz -
ná la tá ban lé võ sze mély gép ko csi tá ro lá sá ra hasz nál hat ja.
A bér lõ a he lyi ség be más sze mélyt nem fo gad hat be, hasz -
ná la tát más nak nem en ged he ti át.”

30.  §

(1) Az R. 90.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi ség ese té ben a 30.  §
(1) és (2) be kez dé se csak ak kor al kal maz ha tó, ha a bér lõ
vagy a ve le jog sze rû en ál lan dó jel leg gel együtt la kó hoz zá -
tar to zó ja sze mély gép ko csi tu laj don jo gá val, il le tõ leg meg -
álla po dás alap ján tar tós hasz ná la ti jo gá val rendel kezik.”

(2) Az R. 90.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Vál lal ko zói HM ren del ke zé sû sze mély gép ko csi tá -
ro ló he lyi ség ese té ben a 30.  § (1) és (2) be kez dé se nem al -
kal maz ha tó. A volt bér lõ eb ben az eset ben má sik cse re he -
lyi ség re tart hat igényt. Ugyan így kell el jár ni ak kor is, ha a
bér le ti szer zõ dés azért szûnt meg, mert a ma gán be fek te tõi
meg álla po dás tar ta ma le járt.”

31.  §

Az R. 93.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû sze mély gép ko csi

tá ro ló he lyi ség bér le ti jo ga nem cse rél he tõ el.”

32.  §

Az R. a kö vet ke zõ 95/A.  §-s al egé szül ki:
„95/A.  § Amennyi ben a ma gán be fek te tõi HM ren del ke -

zé sû sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi ség bér be adó ja a hon vé -
del mi szerv, annak át adá sá ra, át vé te lé re a 95.  §-ban meg -
ha tá ro zot tak az irány adók az zal, hogy az át adás ról és az át -
vé tel rõl a he lyi la kó ház ke ze lõ szerv a hon vé del mi szerv
út ján tá jé koz tat ja a ma gán be fek te tõt.”

33.  §

Az R. a kö vet ke zõ 96/A.  §-s al egé szül ki:
„96/A.  § A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese -

té ben a 96.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti idõ tar ta mot a
ma gán be fek te tõi meg álla po dás alap ján a hon vé del mi szer -
vet meg il le tõ ren del ke zé si jog meg szer zé sé tõl kell szá mí ta -
ni az zal, hogy az el ide ge ní té sé re tör té nõ ki je lö lés re csak ak -
kor ke rül het sor, ha a la kás (la kó épü let) a  Magyar Ál lam tu -
laj do ná ba és a HM va gyon ke ze lé sé be  került.”

34.  §

Az R. 102.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv ve ze tõ je a
HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár
és a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök út ján tesz ja vas la tot a
hon vé del mi mi nisz ter nek az el ide ge ní tés re tör té nõ ki je lö -
lés re vagy a ki je lö lé si ja vas lat el uta sí tá sá ra.”

35.  §

Az R. a kö vet ke zõ új al cím mel és 131/A.  §-s al egé szül ki:

„Hozzájárulás magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás
és helyiség elidegenítéséhez

131/A.  § A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás el -
ide ge ní té sé hez a ma gán be fek te tõi meg álla po dás tar ta ma
(fu tam ide je) alatt a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv já rul -
hat hoz zá. A hoz zá já ru lás ab ban az eset ben ad ha tó meg, ha

a) az ér té ke sí tést a ma gán be fek te tõ kez de mé nye zi,
b) az zal a cél lal, hogy a la kást a bér lõ ja vá ra elidege -

nítse, és
c) az el ide ge ní tés a he lyi la kás gaz dál ko dá si ér de ke ket

nem sér ti.”

36.  §

Az R. 145.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell el jár -

ni ak kor is, ha a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás
bér be adó ja hon vé del mi szerv.”
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37.  §

Az R. a kö vet ke zõ 152/A.  §-s al egé szül ki:

„152/A.  § (1) La kás vá sár lás cél já ból, kom pen za tív jel -
leg gel élet ko ri kor lá tok nél kül vissza nem té rí ten dõ jut ta -
tás ra jo go sult az a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na, to váb -
bá a hon vé del mi szerv vel jog vi szony ban ál ló köztiszt -
viselõ, köz al kal ma zott és mun ka vál laló, aki nek a 28/A.  §
(1) be kez dés sze rin ti la kás bér le ti szer zõ dé se azért szû nik
meg, mert

a) a ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si cé lú meg -
állapodás meg szûnt, és má sik – e ren de let 60/A.  §-ában
fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ – HM ren del ke zé sû la kás
a szol gá la ti hely sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben a bér let
meg szû né sé vel egy ide jû leg nem jut tat ha tó;

b) a szol gá la ti, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti jog vi -
szo nya a 30.  § (1)–(2), to váb bá (5) be kez dé sé ben fog lal tak 
sze rint, a ma gán be fek te tõ vel kö tött meg álla po dás le jár ta
elõtt szû nik meg, és má sik – e ren de let 31/A.  §-ának (5) be -
kez dé se sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ – HM ren del ke -
zé sû la kás ré szé re a bér let meg szû né sé vel egy ide jû leg nem 
jut tat ha tó;

c) a hon vé del mi szerv vel fenn ál ló jog vi szo nya olyan
ok ból szû nik meg, mely alap ján e ren de let sze rint meg fe le -
lõ el he lye zés re jo go sult jog cím nél kü li la kás hasz ná lat sza -
bá lyai alap ján kell el jár ni, de má sik – e ren de let 62.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ – HM ren -
del ke zé sû la kás ré szé re a bér let meg szû né sé vel egy ide jû -
leg nem jut tat ha tó.

(2) Az (1) be kez dés sze rint nyúj tott jut ta tás mér té ke a
152.  § (1) be kez dé sé ben meg ál la pí tott min den ko ri leg ma -
ga sabb összeg 1,75-sze re se, de nem ha lad hat ja meg az
igény lõ ál tal vá sá rolt la kás vé tel árát.”

38.  §

Az R. a kö vet ke zõ 159/B.  §-s al egé szül ki:

„159/B.  § (1) A 152/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ese -
tek ben la kás vá sár lás cél já ból, kom pen za tív jel leg gel élet -
ko ri kor lá tok nél kül mun kál ta tói köl csön ad ha tó az azt ké -
rel me zõ ré szé re, fel té ve, hogy meg fe lel a köl csön nyúj tás
e ren de let ben fog lalt egyéb fel té te le i nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rint nyúj tott mun kál ta tói köl -
csön leg fel jebb a 159.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja
 szerint meg ál la pít ha tó tá mo ga tás leg ma ga sabb ér té ké nek
1,75-sze re se le het.

(3) A kom pen za tív jel le gû mun kál ta tói köl csön a
152/A.  §-ban fog lalt kom pen za tív jel le gû vissza nem té rí -
ten dõ jut ta tás sal együt te sen is igény be ve he tõ. Az együt te -
sen nyúj tott tá mo ga tá sok azon ban eb ben az eset ben sem
ha lad hat ják meg a ké rel me zõ ál tal vá sá rolt la kás vé tel -
árát.”

39.  §

Az R. 168.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fe l kell mon da ni a mun kál ta tói köl csönt és vissza kell
von ni a már jó vá írt en ged ményt, ha a ked vez mé nye zett)

„e) hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ka to nai szol gá la ti vi szo -
nya jog sza bály ban elõ írt kép zé si kö te le zett ség ön hi bá ból
tör té nõ nem tel je sí té se, to váb bá össze fér he tet len ség meg -
szün te té sé nek el mu lasz tá sa, va la mint es kü le té te lé nek
meg ta ga dá sa, ma gyar ál lam pol gár ság el vesz té se, más
 állam ál lam pol gár sá gá nak a meg szer zé se, és va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett ség szán dé kos el mu lasz tá sa  miatt
a tör vény ere jé nél fog va,”
(szûnt meg.)

40.  §

Az R. 175.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„175.  § A köl csön tá mo ga tás ban együt te sen ré sze sí tett

hoz zá tar to zó kat úgy kell te kin te ni, mint ha a köl csönt egy -
más kö zött egyen lõ arány ban kap ták vol na, de a vissza -
fizetéséért egye tem le ges fe le lõs ség gel tar toz nak.”

41.  §

Az R. 180.  § (4) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv)
„e) együtt mû kö dik a te rü le ti leg ille té kes la kó ház ke ze lõ

szerv vel, a ma gán be fek te tõ vel vagy annak bér be adás ra jo -
go sult kép vi se lõ jé vel, kap cso la tot tar t a ka to nai, rend vé -
del mi és ön kor mány za ti szer vek kel.”

42.  §

Az R. 183.  §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

(A köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv)
„j) el bí rál ja a he lyi és te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szer -

vek la ká sok bér le té re, vá sár lá sá ra, épí té sé re, va la mint
a HM ren del ke zé sû la kás ál lo mány ma gán be fek te tõi meg -
ál la po dás sal tör té nõ fej lesz té sé re tet t ja vas la ta it,”

43.  §

Az R. 189.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A hon vé del mi szer vek szer ve ze ti vál to zá sa i val
össze füg gés ben a HM Köz pon ti La kás bi zott ság el nö ke
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dönt a HM Köz pon ti La kás bi zott ság ide ig le nes sze mé lyi,
to váb bá a 187.  § (2) be kez dé se sze rin ti ke ret gaz da lakás -
bizottságok ide ig le nes szer ve ze ti össze té te lé rõl, amit
a Hon vé del mi Köz löny ben köz le mény for má já ban tesz
köz zé.”

44.  §

Az R. 190.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

(A bi zott ság a ha tás kö ré ben)
„d) dönt a HM fõ osz tály ve ze tõi, va la mint a ve lük azo -

nos vagy ma ga sabb be so ro lá sú ve ze tõi (pa rancs no ki) be -
osz tást el lá tó sze mé lyek, to váb bá a HM Köz pon ti La kás -
bi zott ság el nö ké nek, tit ká rá nak és az MH ve zény lõ zász ló -
sá nak a la kás ügye i ben,”

Záró rendelkezések

45.  §

Az R. – e ren de let 40.  §-ával mó do sí tott – 175.  §-ában
fog lalt fe le lõs sé get e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen
meg ítélt mun kál ta tói köl csön tá mo ga tás ban együt te sen ré -
sze sü lõk ese té ben kell meg ál la pí ta ni.

Hatálybalépés

46.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

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

HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
248/2006. (XII. 5.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

katonai fõügyész és legfõbb ügyész helyettesének
kinevezésérõl

Az Al kot mány 52.  § (1) be kez dés, va la mint az ügyész -
sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl
 szóló 1994. évi LXXX. tör vény 14.  § (3) be kez dé se alap -
ján, a leg fõbb ügyész ja vas la tá ra dr. Ko vács Ár pá dot
 katonai fõ ügyésszé, a leg fõbb ügyész he lyet te sé vé 2006.
de cem ber 16-ai ha tállyal, ha tá ro zat lan idõ re ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 29.

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

KEH ügy szám: V-3/5475/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
250/2006. (XII. 5.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja

alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Gyõ rös sy
Fe renc al tá bor nagy szol gá la ti vi szo nyát 2006. de cem ber
29-én meg szün te tem, és 2006. de cem ber 30-ai ha tállyal
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 9.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5095/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
251/2006. (XII. 5.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Sá gi
 János ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyát 2006. de cem ber
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29-én meg szün te tem, és 2006. de cem ber 30-ai ha tállyal
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 9.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5094/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
253/2006. (XII. 5.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Né meth
Ist ván dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2006. de cem -
ber 29-én meg szün te tem, és 2006. de cem ber 30-ai
 hatállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 9.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5093/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
255/2006. (XII. 5.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) bekez -

désének a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Ta más Sán dor ez re dest 2006. de cem ber 29-ei
ha tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. no vem ber 24.

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

KEH ügy szám: V-5/5291-2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
260/2006. (XII. 6.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

posztumusz dandártábornoki
kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján, a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Pus kás Fe renc nyug ál lo má nyú ez re dest 2006. de -
cem ber 1-jei ha tállyal posz tu musz dan dár tá bor nok ká ki -
ne ve zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 29.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. no vem ber 30.

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

KEH ügy szám: V-5/5470/2006.
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A Köz tár sa sá gi El nök
267/2006. (XII. 8.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Ta más
Sán dor dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2006. de cem -
ber 30-án meg szün te tem és 2006. de cem ber 31-ei ha tállyal 
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 29.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5516/2006.

A honvédelmi miniszter
167/2006. (HK 24.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Mûveleti Központ 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 
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 MH Mû ve let

Irá nyí tó Köz pont 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: Ma gyar Hon -
véd ség Mû ve le ti Köz pont

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH MK

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

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

4. Az MH MK 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 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.

5. Az MH MK 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. Az MH MK 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. A költ ség ve té si szerv alap ren del te té se:
a) a szö vet sé gi vagy más nem zet kö zi alá ren delt ség be

át adott, illetve a bé ke tá mo ga tó, vál ság ke ze lõ és válság -
reagáló mû ve le tek be be vont ka to nai ké pes sé gek szak mai
tá mo ga tá sa, az alá ren delt sé gé be utalt szer ve ze tek és sze -
mé lyek irá nyí tá sa, va la mint a Hvt. sze rin ti rend kí vü li
 intézkedésekbõl kö vet ke zõ, ha tás kö ré be utalt ka to nai fel -
ada tok ter ve zé se, köz pon ti ko or di ná lá sa, ve ze té se, illetve
fel ügye le te;

b) az MH bé ke tá mo ga tó, vál ság ke ze lõ és vál ság re a gá -
ló mû ve le te i ben részt ve võ erõ i nek nem ze ti ve ze té se, a
szö vet sé gi együtt mû kö dés ko or di ná lá sa, se gí té se;

c) az EBESZ bi za lom- és biz ton ság erõ sí tõ in téz ke dé -
sek kel fog lal ko zó tár gya lá sok 1999. évi Bé csi Do ku men -
tu má ban, az Euró pai Ha gyo má nyos Fegy ve res Erõk rõl
 szóló Szer zõ dés ben és az azt ki egé szí tõ do ku men tu mok -
ban, a Nyi tott Ég bolt Szer zõ dés ben, va la mint az Euró pai
Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet ke re té ben, illetve 
azon kí vül meg kö tött két- és több ol da lú re gi o ná lis fegy -
ver zet el len õr zé si meg ál la po dá sok ban és biz ton ság po li ti -
kai do ku men tu mok ban meg ha tá ro zott fel ada tok ter ve zé se, 
szer ve zé se, vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa;

d) rész vé tel az MH vál ság ke ze lõ, vál ság re a gá ló és ka -
taszt ró fa vé del mi fel ada tok meg ol dá sá hoz tör té nõ hoz zá já -
ru lá si kö te le zett sé gé bõl ere dõ mû ve le ti fel ada tok fel sõ -
szin tû ter ve zé sé ben, szer ve zé sé ben és ko or di ná lá sá ban, a
vég re haj tás ra ki je lölt, illetve ki ren delt erõk irá nyí tá sá ban,
elöl já rói in téz ke dés alap ján, szük ség ese tén ve ze té sé ben, a 
ka taszt ró fa vé del mi te vé keny ség gel kap cso la tos tár ca kö zi
egyez te té si, szer ve zé si és ko or di ná lá si fel ada tok végre -
hajtása;

e) az MH Köz pon ti Ügye le ti szol gá la tá nak mûködte -
tése;
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f) a fel adat rend sze ré be tar to zó va la mennyi te rü let vo -
nat ko zá sá ban a ta pasz ta la tok fel dol go zá sa, elem zé sek, ér -
té ke lé sek vég re haj tá sa és ezek alap ján ja vas la tok ki ala kí -
tá sa a HM ve ze tõi ré szé re.

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

a) a MH bé ke és bé ké tõl el té rõ idõ sza ki (vál ság ke ze lés, 
ka taszt ró fa vé de lem) irá nyí tá si fel té te le i nek biz to sí tá sá ból
a szer ve zet re há ru ló fel ada tok vég zé se;

b) az MH bé ke tá mo ga tó, vál ság re a gá ló és vál ság ke ze -
lõ mû ve le tek elõ ké szí té sé ben va ló rész vé tel, a ha tás kö ré be 
utalt fel ada tok elõ ké szí té se, szer ve zé se, a vég re haj tás irá -
nyí tá sa és a ta pasz ta la tok fel dol go zá sa;

c) 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,
vál ság ke ze lõ és vál ság re a gá ló mû ve le tek ben részt ve võ
szer ve ze tek nem ze ti ve ze té se, amely ma gá ban fog lal ja
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ki in téz ke dés alap ján a kon tin -
gen sek és egyé ni be osz tá sú ak ki vá lasz tá sá nak és fel ké szí -
té sé nek el len õr zé sét és fel ügye le tét, va la mint ön ál ló ha tás -
kör ben a ki te le pü lés, a meg vál to zott mû ve le ti kör nye zet, a
vissza te le pü lés és ki ürí tés fel té te le i nek mo ni tor ing jel leg -
gel tör té nõ fo lya ma tos ér té ke lé sét, jo gi és szak mai ko or di -
ná lá sát, a mû ve le ti ta pasz ta la tok fel dol go zá sát, a nem zet -
kö zi szer ve ze tek ál tal irá nyí tott vál ság re a gá ló és bé ke tá -
mo ga tó mû ve le tek ben át-alá ren delt erõk nem ze ti fe le lõs -
sé gi és ha tás kör be tar to zó fel ada ta i val kap cso la tos nem -
zeti és nem zet kö zi egyez te té sek vég re haj tá sát, va la mint
mû ve le ti fel ada tok vo nat ko zá sá ban ko or di ná ló te vé keny -
sé get;

d) a bé ke tá mo ga tó és vál ság re a gá ló mû ve le tek ben
részt ve võ és az MH MK szol gá la ti elöl já rói ha tás kö ré be
utalt ide ig le nes ka to nai szer ve ze tek és egyé ni be osz tást
be töl tõk ki vá lasz tá sá nak, fel ké szí té sé nek, a ki te le pü lés -
nek és vissza te le pü lés nek, va la mint a fel adat-vég re haj tás -
nak az irá nyí tá sa és el len õr zé se;

e) fo lya ma tos kap cso lat tar tás az MH és a fel adat ban
érin tett nem zet kö zi szer ve ze tek kel, illetve más nem ze tek
együtt mû kö dõ pa rancs nok sá ga i val és szer ve i vel;

f) rész vé tel vál ság hely ze tek elem zé sé ben, az MH-t
érin tõ fel ada tok tisz tá zá sá ban, a dön té sek elõ ké szí té sé ben
és a vég re haj tás ko or di ná lá sá ban;

g) a fegy ver zet el len õr zé si meg ál la po dá sok és biz -
tonságpolitikai do ku men tu mok ál tal elõ írt in for má ció-
és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té se, hely szí ni
el len õr zé sek és lá to ga tá sok, meg fi gye lõ re pü lé sek és ren -
dez vé nyek fo ga dá sa és a vég re haj tás irá nyí tá sa;

h) rész vé tel a NA TO vál ság re a gá ló, va la mint az EU
vál ság ke ze lé si rend sze re i hez il lesz ke dõ nem ze ti vál ság ke -
ze lé si rend ága za ti al rend sze ré nek ki dol go zá sá ban és mû -
köd te té sé ben;

i) az MH ké szen lé te fo ko zá sa rend sza bá lyai be ve ze té -
sé nek biz to sí tá sa;

j) az MH ri asz tá si és ér te sí té si rend szer mû köd te té sé bõl 
és a NA TO Vál ság re a gá lá si Rend szer hez va ló csat la ko zás
biz to sí tá sá ból adó dó fel ada tok vég zé se;

k) az MH csa pa tai ha zai és kül föl di moz gá sa i nak, va la -
mint a be je len tett kül föl di ka to nai csa pa tok ma gyar or szá gi 
moz gá sa i nak nyil ván tar tá sa és fel ügye le te;

l) együtt mû kö dés a társ mi nisz té ri u mok kal, más köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel (ka taszt ró fa-el há rí tás,
fegy ver zet el len õr zés, bé ke mû ve le tek, MH KÜ-i fel adat -
vég zés tárgy kö rök ben).

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. Ez a 
be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét és szak -
mai ön ál ló sá gát 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 got – az irány -
adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang -
ban – a fenn tar tó 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 he lyet te se i 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,
 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 Mû ve le ti Köz pont pa rancs nok;
b) a pa rancs no kot 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 élén ál ló egy sze mé lyi fe le -

lõs ve ze tõ, aki a jog sza bá lyok és az elöl já rók ál tal meg -
határozott ke re tek kö zött ve ze ti a ka to nai szer ve ze tet.
A pa rancs nok szol gá la ti ha tás kö re ki ter jed az ál ta la ve ze -
tett ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet szol gá la ti vi szony ban
 álló ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony -
ban ál ló ál lo má nyá nak fe let te se;

d) a pa rancs nok a ha tás kö ré be tar to zó, illetve a ha tás -
kö ré be utalt szer ve ze tek, illetve fel ada tok te kin te té ben jo -
go sult in téz ked ni a ki kül dõ HM, illetve MH szer ve zet fe lé, 
a nem ha tás kö ré be tar to zó szer ve ze tek és fel ada tok vo nat -
ko zá sá ban pe dig jo go sult in téz ke dést kez de mé nyez ni a
HM és MH szer vek mû ve le ti te rü let re ve zé nyelt tag jai irá -
nyá ba.
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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. A költ ség ve té si szerv 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 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
MK 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 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 30.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
128/2006. (HK 24.) HM

u t a  s í  t á  s a

a HM objektumok csökkentésével kapcsolatos
szakmai feladatok végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a HM ob jek tu mok csök ken té sé vel
kap cso la tos szak mai fel ada tok vég re haj tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), va la mint a HM In gat lan ke ze lé si
Hi va tal ra (a továb biak ban: HM IKH), a HM Ka to nai Lég -
ügyi Hi va tal ra, az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és
 Támogató Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖLTP)
érin tett szer ve ze te i re, az MH Hír adó és In for ma ti kai
 Parancsnokságra (a továb biak ban: MH HIP), va la mint a
vég re haj tás ban érin tett a mi nisz ter köz vet len és fenn tar tói
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re ter jed ki.

2.  §

A HM és az érin tett szer ve ze tek a HM ob jek tu mok szá -
má nak csök ken té sé vel kap cso la tos fel ada to kat, ezen be lül
a HM-III. ob jek tum 2006. de cem ber 31-ig tör té nõ le ürí té -
sét a je len uta sí tás ban sza bá lyo zott szak mai kö ve tel mé -
nyek alap ján vé gez zék.

Az elhelyezéssel kapcsolatos feladatok

3.  §

(1) A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály el he lye zé sét a Bu da -
pest Zách ut cai ob jek tum 16-os épü le té ben, a HM
 Civil-katonai Együtt mû kö dé si és Lé lek ta ni Mû ve le ti Köz -
pont a Zách ut cai ob jek tum 16 és 19 épü le té ben ke rül jön
el he lye zés re. A HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal át me ne ti leg
köl töz zön át a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si
Hi va tal ki je lölt iro dá i ba. A MH Sza bály zat Ki adó In té zet
Köz pon ti Nyom da Bé lyeg zõ ké szí tõ és El lá tó Osz tály ál lo -
má nya a HM-II. ob jek tum VI. és X. épü le tek ki je lölt ré sze -
i ben ke rül jön el he lye zés re.

(2) Az ob jek tum be zá rá sá val kap cso la to san a HM IKH
fõ igaz ga tó in téz ked jen a HM EI. Zrt. fe lé a lé te sít mé nyek
szol gál ta tá si szer zõ dés ha tá lya aló li ki vo ná sá ra, az ob jek -
tum 2007. ja nu ár 1-tõl üres, õr zött ob jek tum ként tör té nõ
to váb bi üze mel te té sé re, va la mint a biz ton sá gi õr ség el he -
lye zé si fel té te le i nek meg te rem té sé re.

(3) A HM IKH fõ igaz ga tó kez de mé nyez ze a HM EI.
Zrt.-nél a Zách ut cai ob jek tum 16–19 épü le tek bér le té nek
szü ne tel te té sét a HM szer vek el he lye zé sé nek ide jé re.

(4) A HM IKH fõ igaz ga tó vizs gál ja meg a „Pa sa ré ti úti
la kó te lep” fû tés- és me leg víz szol gál ta tá sá nak, illetve a
Hi dász ut cai lo var da elekt ro mos és víz el lá tá sá nak le vá -
lasz tá si le he tõ sé ge it az ob jek tum ról, te gyen ja vas la tot a to -
váb bi fo lya ma tos üze mel te tés biz to sí tá sá ra.

Pénzügyi és Logisztikai feladatok

4.  §

(1) A HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal fõ -
igaz ga tó ja in téz ked jen az át köl tö zés re ter ve zett szer ve ze -



tek pénz ügyi utalt sá gá ról, va la mint a HM 1. sz. Te rü le ti
Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság igaz ga tó ján ke resz tül
a HM 1. sz. TPSZI 103-as pénz el lá tó rész le gé nek Zách
 utcai ob jek tum ba tör té nõ el he lye zé sé re.

(2) Az MH ÖLTP pa rancs no ka az uta sí tás ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ 3. mun ka na pig sa ját ha tás kö ré ben ad jon ki
szak in téz ke dést a HM-III ob jek tum le ürí té sé vel és az ott
lé võ szer ve ze tek más ob jek tum ban tör té nõ el he lye zé sé vel
kap cso la tos lo gisz ti kai fel ada tok sza bá lyo zá sá ra.

(3) Az MH Tá mo ga tó Ez red pa rancs no ka az ob jek tum
be zá rá sá val össze füg gõ utalt szer ve ze tek el szá mol ta tá sát
(szak anya gok le vé te lét) hajt sa vég re. Er re vo nat ko zó an az
MH Tá mo ga tó Ez red 3. Ob jek tum Üze mel te tõ Osz tály
 állományából kü lön fel szá mo ló bi zott ság ke rül jön ki je lö -
lés re.

(4) Az MH Tá mo ga tó Ez red pa rancs no ka in téz ked jen az 
ob jek tum ban lé võ va la mennyi szak anyag köz pon ti kész -
let be tör té nõ be vo ná sá ra és 2006. de cem ber 31-ig tör té nõ
el szál lít ta tá sá ra.

(5) Az ob jek tum ban lé võ Köz pon ti Ker té szet át te le pí té -
sé rõl, to váb bi mû köd te té sé rõl az MH ÖLTP pa rancs nok
gon dos kod jon.

Információ- és dokumentumvédelmi feladatok

5.  §

Az ügy vi te li anya gok ren de zé sé re a szer ve ze tek ügy vi -
te li szak fel ada ta i ra vo nat ko zó 4/2004. (HK 10.) in for má -
ció és do ku men tum vé del mi fõ osz tály ve ze tõ szak in téz ke -
dé sé ben fog lal ta kat al kal maz zák.

Híradó és informatikai feladatok

6.  §

(1) A szer ve ze tek át köl tö zé se so rán be kö vet ke zõ vál to -
zá sok kal kap cso lat ban a szer ve ze tek ve ze tõi in téz ked je -
nek a hír adó, in for ma ti kai és elekt ro ni kus in for má ció vé -
del mi esz kö zö ket hasz ná ló ál lo mány vál to zá sai össze sí tett 
ada tai meg kül dé sé re az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa -
rancs nok ság (a továb biak ban: MH HIP) pa rancs no ká nak.

(2) Az át köl tö zés ben érin tett szer ve ze tek hír adó és in -
for ma ti kai igé nyét a MH HIP mér je fe l és biz to sít sa a meg -
lé võ le he tõ sé gek fel hasz ná lá sá val. A fej lesz té si cé lú be ru -
há zást igény lõ hír adó és in for ma ti kai igé nye ket össze sít ve
a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM HKF) fõ osz tály ve ze tõ je ré szé re ter jessze fe l.

(3) Az MH HIP pa rancs no ka in téz ked jen a HM-III ob -
jek tum le ürí té sé vel fe les le ges sé vá ló bé relt áram kö rök és
szol gál ta tá sok le mon dá sá ra, az ob jek tum ban lé võ hír adó
és in for ma ti kai esz kö zök, be ren de zé sek, illetve azok
 részeinek át cso por to sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas lat el ké szí té -
sé re, az MH ÖLTP ré szé re tör té nõ meg kül dé sé re.

(4) Az MH ÖLTP pa rancs no ka in téz ked jen a HM-III
ob jek tum ki szol gá ló hír adó és in for ma ti kai köz pont be ren -
de zé se i nek el bon tá sá ra, köz pon ti kész let be tör té nõ be vo -
ná sá ra, illetve át cso por to sí tá sá ra az MH HIP ál tal meg -
adott igé nyek alap ján.

(5) A HM HKF fõ osz tály ve ze tõ je in téz ked jen a
HM-III ob jek tum MH hír adó és in for ma ti kai há ló zat ból
tör té nõ ki vo ná sá ra, a há ló zat szük ség sze rû át ala kí tá sá ra.

(6) Az át köl tö zés ben érin tett szerv ve ze tõ je fe le lõs
az in for ma ti kai esz kö zök moz ga tá sá nak meg szer ve zé sért,
az adat men té sek meg szer ve zé sért, to váb bá a ti tok vé del mi
rend sza bá lyok be tar tá sá ért.

(7) Az MH HIP pa rancs no ka sa ját ha tás kör ben in téz -
ked jen az ob jek tum ban lé võ alá ren delt jei el he lye zé sé rõl.

(8) Az MH HIP pa rancs no ka az ob jek tum be zá rá sá val
össze füg gõ utalt szer ve ze tek el szá mol ta tá sát, sa ját szak -
anya gát te kint ve haj tas sa vég re. Az el szá mol ta tá sá nál
vegy e figye lembe a szer ve ze tek to váb bi mû kö dé sé nek
biz tosítását.

7.  §

Ez az uta sí tás 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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 30.

A honvédelmi miniszter
129/2006. (HK 24.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek
átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az
ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti
át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl
 szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt fel -
ada tok, to váb bá az MH ka to nai szer ve ze tei ezzel össze -
füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra ki adott 114/2006. 
(HK 21.) HM uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) meg -
ha tá ro zot tak ra is fi gye lem mel – a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze tei 2007. évi át ala kí tá sa fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá ról az aláb bi

utasítást

adom ki.
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1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a rá juk vo nat ko zó mér ték ben a
hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be, illetve
köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a
vég re haj tás ban érin tett MH ka to nai szer ve ze tek re
(a továb biak ban együt te sen: át ala kí tás ban érin tett szer ve -
ze tek) ter jed ki.

Az MH katonai szervezetei átalakításának alapelvei

2.  §

(1) Az MH ka to nai szer ve ze te i nek át ala kí tá sát egyes
hely õr sé gek, va la mint ka to nai szer ve ze tek meg szün te té sé -
vel, új szer ve ze tek lét re ho zá sá val, illetve egyes ön ál ló
had ren di ele mek meg szün te té sé vel és azok nak más had -
ren di elem szer ve ze té be tör té nõ in teg rá lá sá val kell vég re -
haj ta ni.

(2) Az át ala kí tás hoz kap cso ló dó lét szám csök ken tést
úgy kell vég re haj ta ni, hogy az alap ve tõ en ne a mû ve le ti
fel ada tok ban érin tett szer ve ze te ket ter hel je.

(3) Az át ala kí tás so rán a fel aján lott erõk nél (NATO/EU) 
tö re ked ni kell a NATO kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ mû -
ve le  t i  szer  ve  ze  tek lé t  re  ho zá  sá  ra ,  azok nak a
TACEVAL/CREVAL ér té ke lõ-elem zõ prog ra mok,
NATO és nem ze ti el len õr zé sek kö ve tel mé nye i nek tör té nõ
meg fe lel te té sé re, va la mint a misszi ós vál la lá sa ink tel je sí -
té sé hez szük sé ges lét szám ke ret fo lya ma tos biz to sí tá sá ra.

(4) Az át ala kí tás sal biz to sí ta ni kell az ön ál ló ál lo mány -
táb lás had ren di ele mek szá má nak csök ken té sét, a NATO
ré szé re fel aján lott erõk 100%-os fel töl tött sé gét, a to váb bi
szer ve ze tek bé ke mû kö dés hez szük sé ges lét szám mal tör té -
nõ ki ala kí tá sát.

(5) Az át ala ku ló hely õr ség-tá mo ga tó al egy sé gek bá zi -
sán meg kell va ló sí ta ni az új hely õr sé gi ve ze té si és ki szol -
gá lá si struk tú ra lét re ho zá sát. Vég re kell haj ta ni a lo gisz ti -
kai el lá tó köz pon tok to váb bi in teg rá lá sát, a rak tár bá zi sok
szá má nak ra di ká lis csök ken té sét.

(6) Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek lét szá mát úgy
kell meg ha tá roz ni, hogy a hon vé del mi tár ca 2007. de cem -
ber 31-i rend sze re sí tett össz lét szá ma leg fel jebb 24 500,
ezen be lül a Hon vé del mi Mi nisz té rium és hát tér szer ve ze -
tei, va la mint a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok rend -
sze re sí tett lét szá ma együt te sen leg fel jebb 2800, míg a
 Magyar Hon véd ség Had rend jé be tar to zó, a HM Hon véd
Ve zér kar fõ nök szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû kö dõ
szer ve ze tek rend sze re sí tett lét szá ma együt te sen – bele -
értve a ren del ke zé si ál lo mány lét szá mát is – leg fel jebb
21 700 fõ le het.

(7) A szer ve zé si te vé keny ség:
Kez de te: 2007. már ci us 1.
Be fe je zé se: 2007. au gusz tus 31.

A szárazföldi katonai szervezetek átalakításának
feladatai

3.  §

(1) Az MH 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ Zász ló -
alj – mint ön ál ló had ren di elem – meg szû nik és ré sze i vel
in teg rá ló dik az MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan -
dár szer ve ze té be, mely nek meg ne ve zé se a szer ve zé si
 idõszak kez dõ nap já val MH 5. Bocs kai Ist ván Lövész -
dandárra mó do sul. A vég re haj tás sal össz hang ban Eger,
mint hely õr ség meg szün te tés re ke rül.

(2) Az Uta sí tás 10.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak 
vég re haj tá sá val össz hang ban Nagy tar csa, mint hely õr ség
meg szün te tés re ke rül.

(3) Az MH 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj, az MH 5/3.
Ber csé nyi Mik lós Könnyû Lö vész zász ló alj, va la mint az
MH 37/4. Tö rök Ig nác Mû sza ki-épí tõ Zász ló alj (Hód me -
zõ vá sár hely) – mint ön ál ló had ren di ele mek – meg szûn nek 
és ki he lye zett al egy ség ként in teg rá lód nak az MH 5. Bocs -
kai Ist ván Lö vész dan dár szer ve ze té be.

(4) Az MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár
meg szû nik és bá zi sán – ön ál ló had ren di elem ként – meg -
ala kul az MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Zász ló alj.

(5) Az MH 11. Hu nya di Má tyás Harc ko csi zász ló alj
– mint ön ál ló had ren di elem – meg szû nik és ré sze i vel in -
teg rá ló dik az MH 25. Klap ka György Könnyû Lö vész dan -
dár szer ve ze té be, mely nek meg ne ve zé se a szer ve zé si idõ -
szak kez dõ nap já val MH 25. Klap ka György Lö vész dan -
dár ra mó do sul.

A lé gi erõ ka to nai szer ve ze tei át ala kí tá sá nak fel ada tai

4.  §

(1) Az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red meg szû nik,
bá zi sán meg ala kul az MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis.

(2) Az MH 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta dan dár
meg szû nik, bá zi sán meg ala kul az MH 12. Ar ra bo na Lég -
vé del mi Ra ké ta ez red.

(3) Az MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj – mint
ön ál ló had ren di elem – meg szû nik és ré szei in teg rá lód nak
az MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red szer ve ze té be.

Az egészségügyi, a logisztikai és egyéb szervezetek
átalakításának feladatai

5.  §

(1) Az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ
Törzs, az MH Dr. Ra dó György Köz pon ti Hon véd kór ház,
az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház, az MH Egész ség ügyi
Ki kép zõ Köz pont, va la mint az MH Egész ség vé del mi In té -
zet – mint ön ál ló had ren di ele mek – meg szûn nek és in teg -
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rá lá suk kal, új had ren di elem ként meg ala kul az MH Hon -
véd Egész ség ügyi Köz pont.

(2) Az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont, va la mint az
MH Had táp anyag El lá tó Köz pont – mint ön ál ló had ren di
ele mek – meg szûn nek és bá zi su kon, új had ren di elem ként
meg ala kul az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont.

(3) Az MH 1. Hon véd Tûz sze rész- és Ha di ha jós Ez red
meg szû nik és bá zi sán – új had ren di elem ként – meg ala kul
az MH 1. Hon véd Tûz sze rész- és Ha di ha jós Zász ló alj.

(4) Az MH Bé ri Ba logh Ádám Hon véd Kö zép is ko la és
Kol lé gi um (Gyõr) a 2006–2007-es tan év be fe je zé sét köve -
tõen, 2007. jú li us 31-ével meg szû nik.

6.  §

A 3–5.  §-ban ne ve sí tett szer ve ze tek – az 5.  § (4) be kez -
dé sé ben ne ve sí tett ki vé te lé vel – meg szün te té sé nek, meg -
ala pí tá sá nak, illetve más szer ve zet be tör té nõ in teg rá lá sá -
nak idõ pont ja 2007. már ci us 1.

7.  §

(1) Vizs gá la tot kell foly tat ni a HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nök alá ren delt sé gé be tar to zó egyes in kur ren cia rak tá rak,
azok sze mé lyi ál lo má nya és anya gi kész le tei had ren den
kí vül he lye zé sé nek, had rend be nem tar to zó szer ve zet
(gaz da sá gi tár sa ság) ré szé re tör té nõ át adá sá nak, va la mint
egyes szer ve ze tek és rak tá rak fegy ve res biz ton sá gi õr sé ge
ci vil szol gál ta tó ré szé re tör té nõ át adá sá nak tár gyá ban. Ja -
vas la tot kell elõ ké szí te ni a mi nisz ter ré szé re a 2007-ben
tör té nõ vég re haj tás ra.

Ha tár idõ: a vizs gá lat le foly ta tá sa 2006. de cem ber 30.
dön té si ja vas lat ki dol go zá sa és fel ter jesz -
té se 2007. ja nu ár 31.

Fe le lõs: HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis
szak ál lam tit kár,
HM jo gi szak ál lam tit kár

(2) A Ma gyar Hon véd ség Had rend jé be tar to zó egész -
ség ügyi re ha bi li tá ci ós és kró ni kus ápo lá si in téz mé nyek to -
váb bi mû köd te té sé nek rend jé re és szer ve ze ti for má já ra
kü lön mi nisz te ri in téz ke dés ke rül ki adás ra.

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 30.
Fe le lõs: MH egész ség ügyi pa rancs nok

Vegyes rendelkezések

8.  §

(1) A 3–5.  § ok ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá -
sát a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök irá nyít ja és ezen uta sí -
tás ban fog lal tak alap ján az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze -
tek rész le tes fel ada ta it, azok vég re haj tá sá nak rend jét és
ha tár ide jét szer ve zé si pa rancs ban sza bá lyoz za.

(2) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök és az át ala kí tás ban
érin tett szer ve ze tek ve ze tõi (pa rancs no kai) gon dos kod ja -

nak 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, to váb bá 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 és a vég re haj tá suk ra ki -
adott ren del ke zé sek elõ írásainak ér vé nye sü lé sé rõl, a mun -
ka jo gi elõ írások és ha tár idõk be tar tá sá ról.

(3) A HM szak ál lam tit ká rok, a HM ille té kes fõ osz tály -
ve ze tõi ezen uta sí tás ban, va la mint a HM Hon véd Ve zér kar 
fõ nök szer ve zé si pa ran csá ban meg ha tá ro zot tak kal össz -
hang ban szak te rü le tü kön in téz ke dés ben sza bá lyoz zák az
át ala kí tás sal össze füg gõ sze mély ügyi, pénz ügyi és szám -
vi te li, hír adó és in for ma ti kai, in for má ció- és do ku men tum -
vé del mi, nem zet kö zi, inf ra struk tu rá lis és el he lye zé si, va -
la mint lo gisz ti kai szak fel ada tok vég re haj tá sát.

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

Ha tár idõ: 2007. ja nu ár 10.

Fe le lõs: HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ,
HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li
 Hivatal fõ igaz ga tó, 2007. ja nu ár 1-jé tõl
HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök -
ség ve zér igaz ga tó,
HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ,
HM kom mu ni ká ci ós és to bor zó fõ osz tály -
ve ze tõ

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

Ha tár idõ: fo lya ma tos

Fe le lõs: HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li
 Hivatal fõ igaz ga tó, 2007. ja nu ár 1-jé tõl
HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök -
ség ve zér igaz ga tó

Záró rendelkezések

9.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba* és 2008. 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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 30.
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A honvédelmi miniszter, a külügyminiszter
és a gazdasági és közlekedési miniszter
130/2006. (HK 24.) HM–KüM–GKM

e g y ü t  t e s  u t a  s í  t á  s a

az Európai Védelmi Ügynökség mûködésében való
magyar részvételrõl

Az Euró pai Vé del mi Ügy nök ség (Eu ro pe an De fen ce
Agen cy; a továb biak ban: EDA) mû kö dé sé ben va ló ered -
mé nyes ma gyar rész vé tel össze han go lá sa, va la mint az
EDA dön tés ho za ta li el já rá sá ban kép vi se len dõ ma gyar
 hivatalos ál lás pont (a továb biak ban: tár gya lá si ál lás pont)
ki ala kí tá sá ra irá nyuló el já rás meg ha tá ro zá sa ér de ké ben
– fi gye lem mel az Euró pai Vé del mi Ügy nök ség (EDA) te -
vé keny sé gé ben tör té nõ rész vé tel rõl 2205/2004. (VIII. 27.) 
Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra, va la mint iga zod va az
Euró pai Unió dön tés ho za ta li te vé keny sé gé ben va ló rész -
vé tel rõl és az eh hez kap cso ló dó kor mány za ti ko or di ná ci ó -
ról  szóló 1007/2004. (II. 12.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt
el já rá si rend hez – az aláb bi együt tes uta sí tást ad juk ki:

I. Általános rendelkezések

1.  §

A Ta nács nak az Euró pai Vé del mi Ügy nök ség lét re ho -
zá sá ról  szóló, 2004. jú li us 12-i 2004/551/KKBP együt tes
fel lé pés alap ján az EDA vé del mi mi nisz te ri vagy azok
kép vi se lõi szint jén ülé se zõ dön tés ho zó szer vé ben, az Irá -
nyí tó bi zott ság ban kor mány a ne vé ben va ló kö te le zett ség -
vál la lás ra fel ha tal ma zott kép vi se lõ rész vé te lét kell biz to sí -
ta ni. A tár gya lá si ál lás pont ki ala kí tá sa a kor mány za ti dön -
tés elõ ké szí tés ál ta lá nos sza bá lyai sze rint, a Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té rium (a továb biak ban: GKM), a
Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), és a
Kül ügy mi nisz té ri um (a továb biak ban: KüM) mint a há rom 
érin tett mi nisz té rium je len uta sí tás ba fog lalt együtt mû kö -
dé se ke re té ben va ló sul meg.

2.  §

Az együtt mû kö dés ki ter jed az Irá nyí tó bi zott ság kü lön -
bö zõ össze té te lû ülé se in, ezen ülé se ket elõ ké szí tõ bi zott -
sá gok ban, va la mint a szak ér tõi szin tû ülé se ken kép vi se -
len dõ tár gya lá si ál lás pont ki ala kí tá sá ra és kép vi se le té re
irá nyuló együtt mû kö dés re.

II. A tárgyalási álláspont kialakítása

II.1. Irá nyí tó bi zott ság

3.  §

Az Irá nyí tó bi zott ság kü lön bö zõ össze té te lû ülé se in
kép vi se len dõ tár gya lá si ál lás pont jó vá ha gyá sá ért az ülé se -

zé si rend alap ján a Ma gyar Köz tár sa sá got kép vi se lõ kö vet -
ke zõ sze mé lyek fe le lõ sek:

a) mi nisz te ri szin tû ülés: hon vé del mi mi nisz ter;

b) nem ze ti vé del mi ku ta tá si-fej lesz té si igaz ga tói össze -
té te lû ülés: a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis
szak ál lam tit ká ra;

c) nem ze ti had fel sze re lé si igaz ga tói össze té te lû ülés:
a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szakállam -
titkára;

d) nem ze ti vé del mi ter ve zé si vagy vé de lem po li ti kai
igaz ga tói össze té te lû ülés: a HM vé de lem po li ti kai szak ál -
lam tit ká ra.

4.  §

Az EDA dön tés ho za ta li el já rá sá ban kép vi se len dõ tár -
gya lá si ál lás pont ter ve ze tét vé le mény nyil vá ní tás cél já ból,
ha tár idõ meg je lö lé sé vel annak ki ala kí tá sá ért fe le lõs sze -
mély a társ mi nisz té ri u mok érin tett szer ve ze te i nek meg -
küldi. Ha tár idõn be lü li vá lasz hi á nya az egyet ér tés ki fe je -
zé sét je len ti. Az eset le ge sen fel me rü lõ kér dé sek tisz tá zá sa
ér de ké ben a ki ala kí tá sért fe le lõs sze mély szük ség ese tén
bár mely érin tett fél ké rel mé re vagy sa ját kez de mé nye zés re 
egyez te tõ meg be szé lést hív hat össze, amely re le vél, te le -
fax vagy elekt ro ni kus üze net for má já ban meg hív ja az érin -
tett szer ve ze te ket.

5.  §

Az EDA dön tés ho za ta li el já rá sá ban kép vi se len dõ tár -
gya lá si ál lás pont ki ala kí tá sért fe le lõs sze mély a jó vá ha -
gyott tár gya lá si ál lás pon tot tá jé koz ta tá sul to váb bít ja az
érin tett szer ve ze tek fe lé.

6.  §

Az EDA kü lön bö zõ össze té te lû ülé se in a tár gya lá si ál -
lás pont és a ma gyar ér de kek kép vi se le té ben érin tett to váb -
bi sze mé lye ket a 3.  §-ban meg ha tá ro zott sze mély ké ri fe l
az ülé sen tör té nõ rész vé tel re.

7.  §

Bár mi lyen szin tû ülé sen részt vett kép vi se lõ – fi gye lem -
mel az Euró pai Unió dön tés ho za ta li te vé keny sé gé ben va ló 
rész vé tel rõl és az eh hez kap cso ló dó kor mány za ti ko or di -
ná ci ó ról  szóló 1007/2004. (II. 12.) Korm. ha tá ro zat
35–37. pont ja i ra – egy mun ka na pon be lül, mi nisz te ri
 szintû ülés ese tén két mun ka na pon be lül gon dos ko dik az
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ülés rõl  szóló je len tés el ké szí té sé rõl és az érin tett szer ve ze -
tek és a társ mi nisz té ri u mok fe lé tör té nõ to váb bí tá sá ról.

II. 2. Elõ ké szí tõ bi zott sá gok

8.  §

Az Irá nyí tó bi zott ság kü lön bö zõ össze té te lû ülé se it
– alap ve tõ en az ad mi niszt ra tív és költ ség ve té si ha tá ro za -
tok ki dol go zá sá val – elõ ké szí tõ bi zott sá gok ban kép vi se -
len dõ tár gya lá si ál lás pont ki ala kí tá sá ért az ülé se zé si rend
alap ján a kö vet ke zõ sze mé lyek fe le lõ sek:

a) mi nisz te ri szin tû ülés: a HM vé de lem po li ti ká ért fe le -
lõs szak ál lam tit ká ra;

b) nem ze ti vé del mi ku ta tá si-fej lesz té si igaz ga tói össze -
té te lû ülés: a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis
szak ál lam tit ká ra, vagy az ál ta la ki je lölt szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ je;

c) nem ze ti had fel sze re lé si igaz ga tói össze té te lû ülés:
a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szakállam -
titkára, vagy az ál ta la ki je lölt szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je;

d) nem ze ti vé del mi ter ve zé si vagy vé de lem po li ti kai
igaz ga tói össze té te lû ülés: a HM vé de lem po li ti ká ért fe le -
lõs fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;

e) az Irá nyí tó bi zott ság ülé se i hez köz vet le nül nem kap -
cso ló dó ese ti ülés vagy az egye di ügyek ben lét re ho zott
spe ci á lis bi zott sá gok ülé sei: a na pi rend sze rint fe le lõs mi -
nisz té rium ille té kes szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ je.

9.  §

Az elõ ké szí tõ bi zott sá gok ban kép vi se len dõ tár gya lá si
ál lás pont ki ala kí tá sa és a je len tés té tel so rán a 4–7.  §-ok ba
fog lalt el já rá si rend meg fe le lõ al kal ma zá sá val kell el jár ni.

III. Záró rendelkezések

10.  §

A je len uta sí tás az utol só alá írás nap ján lép ha tály ba.*
A je len uta sí tás ban fog lal ta kat a hon vé del mi mi nisz ter, a
kül ügy mi nisz ter és a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
szük ség sze rint fe lül vizs gál ja.

Dr. Sze ke res Im re s. k., Dr. Göncz Kin ga s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter kül ügy mi nisz ter

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

* Az utol só alá írás nap ja 2006. no vem ber 27.

A honvédelmi miniszter
131/2006. (HK 24.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Nyomtatványrendszeresítõ Bizottság felállításáról
és mûködésének rendjérõl, valamint a

nyomtatványrendszeresítés, módosítás és hatályon
kívül helyezés szabályairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
a Nyom tat vány rend sze re sí tõ Bi zott ság fel ál lí tá sá ról és
mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint a nyom tat vány rend sze -
re sí tés, mó do sí tás és ha tá lyon kí vül he lye zés sza bá lya i ról
a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

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

2.  §

(1) A HM és az MH egé szét, vagy je len tõs ré szét érin tõ
nyom tat vá nyok rend sze re sí té sé re, illetve ha tá lyon kí vül
he lye zé sé re, a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ( a továb biak -
ban: HM HVKF ) vé le mé nye zõ-ja vas lat te võ szer ve ként,
Nyom tat vány rend sze re sí tõ Bi zott ság (a továb biak ban:
NYRB) mû kö dik.

(2) Az NYRB el nö ke: a HM HVKF fõ nök he lyet tes.

(3) Az NYRB tit ká ra: a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai
Ügy nök ség el lá tá si osz tály ve ze tõ je.

(4) Az NYRB tag jai:

a) a HM Jo gi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je ál tal de le gált 
sze mély,

b) a HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
fõ osz tály ve ze tõ je ál tal de le gált sze mély,

c) a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály fõ osz -
tály ve ze tõ je ál tal de le gált sze mély,

d) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér -
igaz ga tó ja ál tal de le gált sze mély,

e) a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér -
igaz ga tó ja ál tal de le gált sze mély,

f) a MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ja ál tal
de le gált sze mély.
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3.  §

(1) A nyom tat vá nyok rend sze re sí té sé re, illetve ha tá lyon 
kí vül he lye zé sé re a HM szer vek és szer ve ze tek ve ze tõi,
va la mint meg ala kí tá sát köve tõen az MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság pa rancs no ka, to váb bá a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem rek to ra te het ja vas la tot, me lyet
az NYRB tit ká rán ke resz tül kell fel ter jesz te ni az NYRB
el nö ké nek.

(2) Az NYRB tit ká ra a be ér ke zett elõ ter jesz tést elõ ze -
tesen meg vizs gál ja a te kin tet ben, hogy az meg fe lel-e a
4.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek. Amennyi ben
szük sé ges a hi ány zó ada to kat be ké ri a fel ter jesz tõ tõl.
A for mai, ala ki és tar tal mi elõ írásoknak meg fe le lõ ja vas la -
tot – az NYRB el nö ké nek dön té sét köve tõen –, a bi zott sá gi 
ülés össze hí vá sá val egy ide jû leg, meg kül di az NYRB tag -
ja i nak.

(3) Az NYRB éven te két szer (el sõ és har ma dik ne gyed -
év), ille tõ leg szük ség sze rint ülé se zik. Az ülé se ket a tit kár
ké szí ti elõ, mely rõl jegy zõ könyv ké szül. A jegy zõ köny vet
az el nök és a tit kár ír ja alá.

4.  §

Az új nyom tat vány rend sze re sí té sé re, a hasz ná lat ban lé -
võ nyom tat vány bel sõ tar tal má nak, ille tõ leg ro vat rend jé -
nek mó do sí tá sá ra, to váb bá az el avult nyom tat vány ha tály -
ta la ní tá sá ra irá nyuló elõ ter jesz tésnek a kö vet ke zõ ket kell
tar tal maz nia:

a) az új nyom tat vány rend sze re sí té sé re, a hasz ná lat ban
lé võ nyom tat vány mó do sí tá sá ra, illetve az el avult nyom -
tat vány ha tály ta la ní tá sá ra okot adó kö rül ményt, tényt, ada -
tot,

b) a rend sze re sí te ni, mó do sí ta ni, ha tály ta la ní ta ni kí -
vánt nyom tat vány ere de ti mé re tû kéz ira ti pél dá nyát (két
pél dány ban), gra fi kai min tá ját elekt ro ni kus és nyom ta tott
for má ban,

c) a nyom tat vány pa pír mi nõ sé gét, for mai ki ala kí tá sát,

d) az új nyom tat vány mi nõ sí té sét, szám adás-kö te le -
zett sé gét,

e) a nyom tat vány be ve ze té sé nek, mó do sí tá sá nak, ha -
tály ta la ní tá sá nak idõ pont ját, a vár ha tó fel hasz ná lás éves
mennyi sé gét, a fel me rü lõ költ sé gek szám ve té sét (té te les
bon tás ban), va la mint azok fe de ze tét biz to sí tó költ ség ve té -
si elõ irány zat ra vo nat ko zó ja vas la tot,

f) ha az új on nan rend sze re sí tés re ter ve ze tett nyom tat -
vány azo nos ren del te té sû nyom tat ványt vált fe l meg kell
ha tá roz ni a meg lé võ ré gi nyom tat vány al kal maz ha tó sá gá -
nak vég sõ ha tár ide jét,

g) a nyom tat ványt fel hasz ná ló ka to nai szer ve zet(ek)
meg ne ve zé sét, az ügy cso por tok kö rét, va la mint a hasz ná -
lat gya ko ri sá gát,

h) a ki töl tött (be telt) nyom tat vány meg õr zé sé re vo nat -
ko zó elõ írást,

i) a ré gi – ha tá lyon kí vül he lye zés re ja va solt – nyom tat -
vány meg ne ve zé sét, rak tá ri vagy más azo no sí tó szá mát, az 
al kal ma zás meg szû né sé nek ide jét, az al kal ma zás meg -
szûn te té sét el ren de lõ in téz ke dést, vagy ar ra irá nyuló más
bel sõ ren del ke zés ter ve ze tét,

j) amennyi ben szük sé ges, a ré gi nyom tat vá nyok meg -
õr zé sé re, meg sem mi sí té sé re és irat tá ro zás ra vo nat ko zó
ren del ke zé se ket.

5.  §

(1) Az NYRB a be ér ke zett fel ter jesz té se ket, a ja vas la tot
te võ, vagy annak kép vi se lõ je, illetve szük ség ese tén a
nyom tat ványt fel hasz ná ló ka to nai szer ve ze tek kép vi se lõi
je len lé té ben, bi zott sá gi ülé sen vi tat ja meg.

(2) Az NYRB a ja vas lat el bí rá lá sa kor meg vizs gál ja, hogy 
a be ve ze tés re ter ve zett nyom tat vány al kal mas-e a szük sé ges 
ada tok rög zí té sé re és az eset le ges gé pi adat fel dol go zás ra, a
nyom tat vány rend sze re sí té sé vel, mó do sí tá sá val, illetve ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé vel a kí vánt cél el ér he tõ-e, to váb bá
rend sze re sí té se, mó do sí tá sa, hasz ná la ta, va la mint ha tá lyon
kí vül he lye zé se nem üt kö zik-e jog sza bály ba.

(3) Az NYRB sza va zás sal – sza va zat egyen lõ ség ese tén
az NYRB el nö ke – dönt a nyom tat vány-rend sze re sí tés re,
mó do sí tá sá ra, illetve ha tá lyon kí vül he lye zés re tör té nõ
elõ ter jeszt he tõ sé gé rõl.

(4) Az NYRB el nö ke a bi zott ság ja vas la tát elõ ter jesz ti
jó vá ha gyás ra a HM HVKF ré szé re.

(5) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök az NYRB el nö ké nek
elõ ter jesz tése alap ján ha tá ro za tot hoz a ja va solt nyom tat -
vány rend sze re sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, illetve ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl.

(6) A nyom tat vány rend sze re sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról,
illetve ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló ha tá ro za tot a HM
hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni.

6.  §

(1) A nyom tat vány rend sze re sí té sé rõl  szóló ha tá ro zat
ki adá sát köve tõen a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség ve zér igaz ga tó ja gon dos ko dik a nyom tat vány le -
gyár ta tá sá ról, illetve be szer zé sé rõl.

(2) A ha tá lyos nyom tat vá nyok ról az NYRB tit ká ra
éven te – a tárgy évet kö ve tõ már ci us 1-jé ig – ki mu ta tást ké -
szít az NYRB el nö ke ré szé re és gon dos ko dik a „Ma gyar
Hon véd ség ben rend sze re sí tett nyom tat vá nyok jegy zé ke”
cí mû ki ad vány szük ség sze rin ti mó do sí tá sá ról.
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7.  §

Ez az uta sí tás 2007 ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és ezzel
egy ide jû leg a nyom tat vány rend sze re sí té sé rõl  szóló
34/1992. (HK 6.) HVKF in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
132/2006. (HK 24.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonái, közalkalmazottai és köztisztviselõi 

2006. év végi megajándékozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 97. § (1) be kez dé sé nek n) pont já ban 
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nái, köz al kal ma zot tai és 
köz tiszt vi se lõi 2006. évi vé gi meg aján dé ko zá sá ra a kö vet -
ke zõ uta sí tást adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a to -
váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé -
be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze tek re, az ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve zet re,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: HM) ka -
to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. §

(1) Az 1. § sze rin ti szer ve ze tek ál lo má nyá ba tar to zó hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, köz al kal ma zot tak és köz -
tiszt vi se lõk – a ka rá cso nyi és új évi ün ne pek re te kin tet tel –
2006. de cem ber 22-én és 28-án ét ke zé si csekk for má já ban
aján dék utal vá nyo kat kap nak, ha e na po kon a jog vi szo -
nyuk fenn áll.

(2) Az aján dék utal vá nyok fe jen kén ti és al kal man kén ti
ér té ke – a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 1. szá mú mel lék le té nek 8.19. pont ja sze -
rin ti adó men tes sé get él ve zõ – 5 000 Ft. Az aján dék utal vá -
nyok ra a rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak is tel jes
összeg ben jo go sul tak.

(3) Az aján dék utal vá nyok nak mi nõ sü lõ ét ke zé si csek -
ke ket a raj tuk fel tün te tett üz le tek ben és az ott meg ha tá ro -
zott mó don le het be vál ta ni.

3. §

Az ét ke zé si csek ke ket az il le té kes vál la lat de cem ber
20-ig szál lít ja ki a ka to nai szer ve ze tek hez.

4. §

Ez az uta sí tás 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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 14.

A honvédelmi miniszter
133/2006. (HK 24.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2007. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok
körüli munkarendrõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a 2007. évi
mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend rõl szóló 4/2006.
(IX. 28.) SZMM ren de let ren del ke zé se i re –, a 2007. évi
ka rá cso nyi és új évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka -
rend del kap cso lat ban az aláb bi

u t a  s í  t á s t

adom ki.

1. §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed 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 tar to zó
szer ve ze tek re, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len és fenn -
tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a
 Magyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re.

2. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nél 2007.
de cem ber 27. és 2007. de cem ber 29. kö zött a hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák, köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak,
mun ka vál lalók ré szé re az éves sza bad ság, illetve a ki nem
adott, ki fi ze tés re nem ke rü lõ és ér vény ben lé võ sza bad na -
pok ter hé re biz to sí ta ni kell a szol gá la ti hely tõl va ló tá vol -
ma ra dást.

(2) Az ál lo mány 2007. évi sza bad sá gá nak fel hasz ná lá -
sát az ál lo mány il le té kes pa rancs no kok (ve ze tõk) olyan
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mó don ter vez zék, hogy az biz to sít sa az (1) be kez dés ben
fog lal tak vég re haj tá sát.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sa nem
érin ti a ké szen lé ti és ügye le ti szol gá la tok fo lya ma tos el lá -
tá sát.

3. §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban, a mi nisz ter alá ren -
delt sé gé be tar to zó HM szer ve ze tek nél csak a hi va ta li ügy -
in té zés hez mi ni má li san szük sé ges lét szá mot – szer ve ze ti
egy sé gen ként (tit kár ság, fõ osz tály) leg alább 1 fõ – ve ze tõ
be osz tá sú – hi va ta li ügye le test és 1 fõ ügy in té zõt – kell a
szol gá la ti (mun ka)he lyen biz to sí ta ni.

(2) A hi va ta li ügye le tes szük ség ese tén le gyen ké pes az
adott szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak ki ér te sí té sé re.

(3) Az (1) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó szer ve ze tek
ve ze tõi biz to sít sák te le fo non tör té nõ el ér he tõ sé gü ket.

4. §

Fel ha tal ma zást kap az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
és az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó ja, a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, va la mint a Zrí nyi Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem rek to ra, hogy az alá ren delt szer ve ze -
te ik mun ka rend jét a je len uta sí tás sal össz hang ban rész le te -
sen sza bá lyoz za.

5. §

Ez az uta sí tás a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba és 2008.
ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

A Honvédelmi Minisztérium jogi szakállamtitkárának
és a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnökének

165 /2006. (HK 24.) HM Jogi SZÁT–HVKF

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

a 2006. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

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

HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
131/2006. (HK 24.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2006. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli
munkarendjérõl*

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



A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

134/2006. (HK 24.) HVKF

p a  r a n  c s a

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
135/2006. (HK 24.) HVKF

p a  r a n  c s a

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

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

130/2006. (HK 24.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e
a Fegyvernemi Állandó Mun ka cso port
meg ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló

65/2006. (HK 9.) HVKF in téz ke dés
mó do sí tá sá ról

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.) 101.  §
(4) be kezdésében ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem -
mel a Hvt. 110.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a hon vé del -
mi mi nisz ter ál tal a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban meg ál la pí tott ren del ke zé sek re – a Ma gyar Hon -
véd ség könnyû lö vész és harc ko csi, a tü zér, a re pü lõ, a lég -
vé del mi ra ké ta és tü zér fegy ver nem, va la mint a fel de rí tõ,
az elekt ro ni kai had vi se lés, a mû sza ki, az ABV vé del mi és
a lé gi ve ze té si-ra dar szak csa pat fel sõ szin tû szak mai irá -
nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok ered mé nyes vég re haj tá sa
ér de ké ben a ko ráb ban ki adott 65/2006. (HK 9.) szá mú in -
téz ke dés mó do sí tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki:

a) 1. szá mú be kez dés szö veg rész he lyé be „Az in téz ke -
dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér -
kar ra (a továb biak ban: HM HVK), to váb bá a Ma gyar
 Honvédség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re
ter jed ki” he lyé be „Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi

Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re
ter jed ki

b) A 3.1. be kez dés el sõ so rá ban az „El nök: HM HVK
KTFCSF fõ cso port fõ nö ke” szö veg rész he lyé be az „El nök: 
HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: 
HM HKF), fõ osz tály ve ze tõ” szö veg rész lép.

c) A 3.2. be kez dés el sõ so rá ban a „Tit kár: HM HVK
KTFCSF Fegy ver ne mi Osz tály (a továb biak ban: HM
HVK KTFCSF FO) osz tály ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a 
„Tit kár: HM HKF, Had mû ve le ti és Fegy ver ne mi Osz tály
(a továb biak ban: HFO), osz tály ve ze tõ” szö veg rész lép.

d) A 3.4. be kez dés a) pont ja má so dik so rá ban a
„HM HVK KTFCSF FO ki emelt fõ tiszt je (lö vész) (ov. h.)” 
szö veg rész he lyé be a „HM HFO osz tály ve ze tõ je” szö veg -
rész lép.

e) A 3.4. be kez dés b) pont ja má so dik so rá ban a „HM
HVK KTFCSF Fel de rí tõ Osz tály ov. h.” szö veg rész he lyé -
be a „HM HKF Fel de rí tõ Osz tály, osz tály ve ze tõ he lyet tes” 
szö veg rész lép.

f) A 3.4. be kez dés c) pont ja má so dik so rá ban a „HM
HVK KTFCSF FO ki emelt fõ tiszt je (tü zér)” szö veg rész
he lyé be a „HM HKF HFO, ki emelt fõ tiszt (tü zér)” szö veg -
rész lép.

g) A 3.4. be kez dés d) pont ja má so dik so rá ban a „HM
HVK KTFCSF FO ki emelt fõ tiszt je (mû sza ki)” szö veg -
rész he lyé be a „HM HKF HFO, ki emelt fõ tiszt (mû sza ki)
(ov. h.)” szö veg rész lép.

h) A 3.4. be kez dés d) pont ja ha to dik al pont já ban a
„HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség (a továb biak ban:
HM HVK MFCSF) szak irá nyú fõ tiszt je” szö veg rész he -
lyé be a „MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont szak irá nyú fõ tiszt -
je” szö veg rész lép.

i) A 3.4. be kez dés e) pont ja má so dik so rá ban a „HM
HVK KTFCSF FO ki emelt fõ tiszt je (ve gyi vé del mi)” szö -
veg rész he lyé be a „HM HKF HFO, ki emelt fõ tiszt (ve gyi -
vé del mi)” szö veg rész lép.

j) A 3.4. be kez dés f) pont ja má so dik so rá ban a „HM
HVK KTFCSF FO ki emelt fõ tiszt je (re pü lõ)” szö veg rész
he lyé be a „HM HKF HFO, ki emelt fõ tiszt (re pü lõ)” szö -
veg rész lép.

k) A 3.4. be kez dés g) pont ja má so dik so rá ban a „HM
HVK KTFCSF FO ki emelt fõ tiszt je (lég vé del mi) (ov. h)”
szö veg rész he lyé be a „HM HKF HFO, ki emelt fõ tiszt (lég -
vé del mi)” szö veg rész lép.

l) A 3.4. be kez dés h) pont ja má so dik so rá ban a „HM
HVK KTFCSF FO ki je lölt lé gi ve ze té si-ra dar ki emelt fõ -
tiszt je” szö veg rész he lyé be a „HM HKF HFO, ki emelt fõ -
tiszt (lé gi ve ze té si és ra dar)” szö veg rész lép.

m) Az 5.14. be kez dés má so dik so rá ban a „HM KÁT”
szö veg rész he lyé be a (,,HM Ál lam tit kár)” szö veg rész lép.

6. Ez az in téz ke dés az 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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 25.
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MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Központi és Számviteli Hivatal fõigazgatójának

68/2006. (HK 24.) HM KPSZH

i n  t é z  k e  d é  s e

a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal,
a HM 1. és 2. sz. Területi Pénzügyi és Számviteli

Igazgatóság, a HM Pénzügyi Számító
és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság megszüntetésére,
valamint a megalakításra kerülõ HM Közgazdasági

és Pénzügyi Ügynökség logisztikai és vezetõi
feladatainak végrehajtására*

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

A Honvédelmi Minisztérium
hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének

5/2006. (HK 24.) HM HKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás 2007. I. szervezési idõszak
szakmai feladatainak végrehajtásáról  szóló

3/2006. (HK 23.) HM HKF intézkedés
módosításáról*

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

A Honvédelmi Minisztérium
hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének

6/2006. (HK 24.) HM HKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a HM–III. objektum kiürítésével kapcsolatos híradó
és informatikai szakfeladatokról*

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

A Honvédelmi Minisztérium
Katonai Légügyi Hivatal fõigazgatójának

147/2006. (HK 24.) HMKLH

i n  t é z  k e  d é  s e

típusalkalmassági bizonyítványok kiadásáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
46.  § alap ján az ál lam i lé gi jár mû vek nyil ván tar tá sá ról,
gyár tá sá ról és ja ví tá sá ról, va la mint a tí pus- és lé gi al kal -
mas sá gá ról  szóló 21/1998. (XII. 21.) HM ren de let alap ján

a MarS-T PPSO CZ 330 tí pu sú tok-he ve der rend szer
100/24. szá mú;

a STUDENT 01 tí pu sú ta nu ló-tok he ve der rend szer
100/25. szá mú;

a MARS M 291 tí pu sú ej tõ er nyõ 100/26. szá mú;
a WITTY PLUS WP 210 tí pu sú tar ta lék ej tõ er nyõ

100/27. szá mú,
tí pus al kal mas sá gi bi zo nyít vá nya it ki adom.

Mi hály Pé ter ez re des s. k.,
fõ igaz ga tó he lyet tes

A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
257/2006. (HK 24.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az „Összhaderõnemi Légi Mûveletek 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 „az Összhad -
erõnemi Lé gi Mû ve le tek 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.

Ba u mann Zsolt ez re des s. k.,
mb. törzs fõ nök (pa rancs nokhe lyet tes)
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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 kötõ fe lek

neve, azo no sí tó ja*
A szer zõ dés

ér té ke**

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Ki vi te le zé si Ceg léd Dó zsa György lak ta nya RP pont elekt ro mos
le vá lasz tá sá nak, va la mint ke rí tés épí té sé nek ter ve zé si,
en ge dé lyez te té si és kivitelezési munkái

MERCUR-CON Kft.
13152781-2-13

7 825 2006. 11. 29. 2006. 11. 29. 2007. 01. 30.

Ki vi te le zé si Sár bo gárd Kos suth L. u. 1., 3., 5., 7., 9., Jó zsef A. u. 7.,
9., 11., 13., és At ti la u. 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24.,
26., 28., 30., 32., 34. szá mú épü le tek pa nel hé zag-
szi ge te lé si munkái

ZUG Kft.
10525511-2-43

5 418 2006. 12. 06. 2006. 12. 06. 2007. 12. 30.

Ki vi te le zé si Bu da pest XI. ke rü let MH 32. Õr- és Dísz ez red ét kez de
lép csõfel újí tá si munkái

VERAVA Kft.
10927865-2-43

8 025 2006. 12. 11. 2006. 12. 11. 2007. 01. 20.

Ki vi te le zé si Vár pa lo ta MH Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont te lep hely
épü letbon tá sá nak és ke rí tésépí té sé nek ter ve zé si,
en ge dé lye zé si és kivitelezési munkái

TOTÁL-ÉPKER
PROTEUS Kft.
13051044-2-13

6 215 2006. 12. 11. 2006. 12. 11. 2007. 01. 20.

Ki vi te le zé si Tata MH 25. Klap ka György Könnyû Lö vész dan dár 178. 
szá mú M lõ szer rak tár és a 119–120. szá mú õr-
és mû hely épü le tek te tõ szi ge te lé si munkái

K&K Kft.
1295053-2-41

10 292 2006. 12. 11. 2006. 12. 11. 2007. 01. 20.

  * Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám
 ** A szer zõ dés va lu ta 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

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja*
A szer zõ dés

ér té ke**

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 Kü lön fé le nyom tat vá nyok HM BBBH
és a Pát ria Nyom da

Zrt.
(01-10-041819)

14 017 2006. 12. 01. 2006. 12. 01. 2006. 12. 20.

Szál lí tá si szer zõ dés Kü lön fé le nyom tat vá nyok HM BBBH
és az Al ba vet Kft.
(07-09-003899)

6 454,8 2006. 12. 01. 2006. 12. 01. 2008. 12. 20.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Kony ha tech ni kai esz kö zök és be ren de zé sek fel újí tá sa MH HTPEK-
GASTROBER Kft.

(01-09675836)

9 833 2006. 11. 29. 2006. 11. 29. 2007. 03. 15.
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MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja*
A szer zõ dés

ér té ke**

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Szál lí tá si szer zõ dés
(élel me zés)

Kan tin áru ter mé kek be szer zé se Bog nár Gé za ez re des
pa rancs nok,

Sza bó Sán dor
ügy ve ze tõ igaz ga tó

Azo no sí tó:
180/1/2006

Net tó:
 4 958 308,08 Ft
Brut tó:

5 949 969,69 Ft

2006.
de cem ber 08.

2007.
ja nu ár 01.

2007.
de cem ber 31.

Szál lí tá si szer zõ dés
(élel me zés)

Ás vány víz ter mé kek be szer zé se Bog nár Gé za ez re des
pa rancs nok,

Te mes vá ri Kor nél
ügy ve ze tõ igaz ga tó

Azo no sí tó:
177/1/2006

Net tó: 
7 253 000 Ft

Brut tó:
8 703 600 Ft

2006.
de cem ber 13.

2007.
ja nu ár 01.

2007.
de cem ber 31.

MH Hír adó és In for ma ti kai Parancsnokság

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***

Ke ret szer zõ dés Az MH ob jek tu ma i ban lé te sí tett ve ze té kes táv köz lé si
al há ló za tok meg hi bá so dá sa i nak javítása

MH HIP-Ma gyar
Te le kom Nyrt.
(368/106/2006)

6 667 E Ft 2006. 11. 14. 2006. 11. 14. 2006. 12. 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
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KÖZLEMÉNYEK

Honvédelmi Minisztérium Védelmi Tervezési
és Infrastrukturális szakállamtitkárának

166/2006. (HK 24.) HM VTI SZÁT

k ö z  l e  m é  n y e

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

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 1.) HM Ut. 7.  §-a alap ján,
az egy sé ges vé del mi elõ írások ki dol go zá sa, az egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek ben fog lal tak meg va ló sí tá sa és vég re haj -
tá sa ér de ké ben az aláb bi NA TO do ku men tu mok ma gyar
el fo ga dá sá ra, illetve al kal ma zás ba vé te lé re vo nat ko zó nyi -
lat ko za tot adom ki:

1. STA NAG 4110 (Ed.4) De fi ni ti on of pres su re terms 
and the ir in ter re la ti ons hip for use in the de sign and
pro of of can nons or mor tars and am mu ni ti on (Lö ve -
gek, ak na ve tõk és lõ sze re ik fej lesz té sé nél és vizs gá la tá nál
hasz ná la tos nyo más ter mi no ló gia de fi ní ci ói és köl csön ös
kap cso la tai)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2013. 01.

2. STA NAG 4113 LAND (Ed.) Pres su re me a su re ment 
by crus her ga u ges (Nyo más mé rés/gáz/nyo más mé rõk kel)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2013. 01.

3. STA NAG 4114 LAND (Ed.3) Me a su re ments of
pro jec ti le ve lo ci ti es (Lö ve dék se bes sé gé nek mé ré se)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2013. 01.

4. STA NAG 4144 JAS (Ed.2) Pro ce du res to de ter mi -
ne the fi re cont rol in puts for use in in di rect fi re cont rol
sys tem (Az in di rekt tü ze lést ve ze tõ tûz ve ze tõ rend sze rek
szá má ra szük sé ges be me nõ ada tok meg ha tá ro zá si el já rá sai)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2013. 01.

5. STA NAG 4164 LAND (Ed.2) Test pro ce du res for
ar mo ur per fo ra ti on test of an ti ar mo ur am mu ni ti on
(Teszt el já rá sok a pán cél el há rí tó lõ sze rek pán cél per fo rá ci -
ós teszt jé hez)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2013. 01.

6. STA NAG 4400 LAND (Ed. 1) De ri va ti on of ther -
mo che mi cal va lu es for in te ri or bal lis tic cal cu la ti on
(Ter mo ké mi ai ál lan dók szár maz ta tá sa bel sõ bal lisz ti kai
szá mí tá sok hoz)

– A NA TO-nak elõ ze tesen meg adott be ve ze té si idõ -
pont mó do sí tá sa

– A be ve ze tés új on nan ter ve zett idõ pont ja: 2013. 01.

7. STA NAG 3828 AMD (Ed.3 RD1) Mi ni mum re qu -
i re ments for airc rew pro tec ti on aga inst the ha zards of
la ser sys tems and de vi ces (Lé ze res cél meg je lö lõ okoz ta
koc ká za ti té nye zõk el le ni vé de lem mi ni má lis kö ve tel mé -
nyei a re pü lõ ha jó zó ál lo mány kö ré ben)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

8. STA NAG 3981 AMD (Ed.1) Mi ni mum phy si o lo -
gi cal re qu i re ments for im mer si on pro tec ti on as semb li -
es for airc rew (A ha jó zó ál lo mány im mer zi ós fel sze re lé sé -
vel szem ben tá masz tott mi ni má lis élet ta ni kö ve tel mé nyek)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül

9. STA NAG 5511 (Ed.6 RD1) Tac ti cal da ta ex chan ge-
Link 11/11B (Har cá sza ti adat cse re

– Link 11/11B)
– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja:
 – lé gi erõ nél: a NA TO ki hir de té si (ha tály ba lép te té si) 

idõ pon tot kö ve tõ 6 hó na pon be lül.

10. STA NAG 5516 (Ed.4 RD1) Tac ti cal da ta ex -
chan ge- Link 16 (Har cá sza ti adat cse re

– Link 16)
– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja:
 – lé gi erõ nél: a NA TO ki hir de té si (ha tály ba lép te té si) 

idõ pon tot kö ve tõ 6 hó na pon be lül.

11. STA NAG 5522 (Ed.2 RD1) NA TO imp ro ved
link ele ven (NI LE)- Link 22 (NA TO to vább fej lesz tett
Link 11-Link 22

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja:
 – lé gi erõ nél: a NA TO ki hir de té si (ha tály ba lép te té si) 

idõ pon tot kö ve tõ 6 hó na pon be lül.

12. STA NAG 5601 (Ed.4 RD1) Stan dards for in ter -
fa ce of da ta links 1, 11, 11B and 14 thro ugh a buf fer
(Szab vá nyok a Link 1, Link 11, 11B és 14 adat kap cso la tok 
in ter fé sze i hez egy tá ro ló (buf fer) rend sze ren ke resz tül)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja:
 – lé gi erõ nél: a NA TO ki hir de té si (ha tály ba lép te té si) 

idõ pon tot kö ve tõ 6 hó na pon be lül.

13. STA NAG 5616 (Ed.4 RD1) Stan dards for da ta
for war ding bet we en tac ti cal da ta sys tems emp lo y ing
di gi tal da ta link 11/11B and tac ti cal da ta sys tems emp -
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lo y ing link 16 (Szab vány a Link 11/11B és Link 16 adat -
kap cso la tot al kal ma zó har cá sza ti adat át vi te li rend sze rek
szá má ra)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja:
 – lé gi erõ nél: a NA TO ki hir de té si (ha tály ba lép te té si) 

idõ pon tot kö ve tõ 6 hó na pon be lül.

14. STA NAG 3685 (Ed.3) Air fi eld por tab le mar king
(Re pü lõ té ri mo bil jel zé sek)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

15. STA NAG 7009 (Ed.2) Airc raft elect ri cal ha -
zards on the flight li ne – AEP–24 (A) (Re pü lõ gép elekt -
ro mos ve szé lyei a mû sza ki ki szol gá lás so rán –
AEP–24/A/)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

16. STA NAG 3319 AI (Ed.6) Di men si ons for ca ses
of cont rol bo xes, inst ru ments and pa nel mo un ted equ -
ip ment (Ellen õr zõ be ren de zé sek, szer szá mok és a mû szer -
fal fel sze relt be ren de zé se i nek mé re tei)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

17. STA NAG 3323 AI (Ed.5) Pi pe (tu be) con nec ti -
ons to airc raft inst ru ments (im pe ria l and met ric) (Csõ-
és csõ ve ze ték csat la ko zá sok re pü lõ gép fe dél ze ti mû sze -
rek hez/an gol szász és met ri kus mér ték egy ség sze rint)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

18. STA NAG 3516 AE (Ed.5) Elect ro mag ne tic in -
ter fe ren ce, test met hods for airc raft elect ri cal and
elect ro nic equ ip ment (Elekt ro mág ne ses za va rás, re pü lõ -
gé pek elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé se i re vo nat ko -
zó vizs gá la ti mód sze rek)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

19. STA NAG 2828 MH (Ed.5) Mi li ta ry pal lets, pac ka -
ges and con ta i ners (Ka to nai rak la pok, cso ma gok és kon té -
ne rek)

– Fenn tar tás sal va ló el fo ga dás.
– Fenn tar tás: Nem al kal maz zuk az „A” mel lék let 1–3.,

illetve 5–6. füg ge lé két, va la mint a „B” és „D” mel lék le te -
ket

– A be ve ze tés ter ve zett idõ pont ja: 2008. 01.

20. STA NAG 4026(Ed. 3 RD1) Exp lo si ves, spe ci fi -
ca ti on for nit ro gu a ni di ne (pic ri te) (A nit ro gu a ni din rob -
ba nó anyag le írá sa /Pict rit/)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás.
– A be ve ze tés ter ve zett idõ pont ja: 2008. 01.

21. STA NAG 4173 (Ed. 1) 25 mm × 137 am mu ni ti on
(25 × 137 mm lõ szer)

– Meg jegy zés sel tör té nõ fenn tar tás nél kü li el fo ga dás
be ve ze tés nél kül.

– Meg jegy zés: Az MH 25 mm ka li be rû gép ágyú val el -
lá tott harc jár mû vek be szer zé sét és rend sze re sí té sét nem
ter ve zi.

22. STA NAG 4312 Part I, II (Ed.2 RD 1) In te ro pe -
ra bi lity of low-le vel gro und-ba sed air de fen ce sur ve il -
lan ce, com mand and cont rol sys tems (A kis ma gas sá gú,
föld i te le pí té sû lég vé del mi fel de rí té si és irá nyí tá si rend -
sze rek együt tes al kal maz ha tó sá ga)

Part I In for mat ion ex chan ge re qu i re ments (IERs)
for de ve lo ping com mon

cha rac ter ori en ted mes sa ge text for mats (MTF’s)
(I. rész: In for má ció cse re kö ve tel mé nyek a ka rak ter ori en -
tált szö ve ges üze net for má tu mok ki ala kí tá sá hoz)

Part II Com mon in ter fa ce re qu i re ments and bit-ori -
en ted mes sa ges ag re e ment (II. rész: Kö zös in ter fész kö -
ve tel mé nyek és bit ori en tált üze ne tek)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás.
– A be ve ze tés ter ve zett idõ pont ja: – lé gi erõ nél: 2008. 01.

23. STA NAG 4193 Part V, VI (Ed.2 RD 1) Tech ni cal 
cha rac te ris tics of IFF Mk XA and Mk XII in ter ro ga -
tors and trans pon ders (A Mark XA és Mark XII tí pu sú
ba rát–el len ség le kér de zõ és vá la szo ló ra dar ké szü lé kek
mû sza ki jel lem zõi)

Part V Tech ni cal desc rip ti on of Mk XI IA sys tem
(V. rész: A Mark XI IA rend szer tech ni kai pa ra mé te re i nek
le írá sa)

Part VI Clas si fi ed per for man ce as pects of Mo de 5
(VI. rész: A Mark XI IA

rend szer Mo de 5 üzem mód in te ro pe ra bi li tá sá nak biz to -
sí tá sa a kom mu ni ká ció biz ton ság (COM SEC) te rén

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás.
– A be ve ze tés ter ve zett idõ pont ja:
– lé gi erõ nél: A NA TO ki hir de té si (ha tály ba lép te té si)

idõ pon tot kö ve tõ 6 hó na pon be lül.

24. STA NAG 4133 (Ed.3 RD1) Met hod of spe ci fy ing 
elect ri cal po wer supp li es: stan dard types of elect ri cal
po wer (A vil la mos ener gia el lá tás meg ha tá ro zá sá nak
mód sze rei: a vil la mos ener gia szab vá nyos tí pu sai)

– Meg jegy zés sel tör té nõ fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Meg jegy zés: Ma gyar or szág csak új be szer zé sû esz -

kö zök nél al kal maz za
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja:
A NA TO ki hir de té si (ha tály ba lép te té si) idõ pon tot kö -

ve tõ 12 hó na pon be lül

25. STA NAG 4134 (Ed.3 RD1) Elect ri cal cha rac te -
ris tics of ro ta ting 28-Volt DC ge ne ra ting sets (28 Volt
fe szült sé gû egyen ára mú for gó gé pes áram for rá sok vil la -
mos jel lem zõi)

– Meg jegy zés sel tör té nõ fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Meg jegy zés: Ma gyar or szág csak új be szer zé sû esz -

kö zök nél al kal maz za
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– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja:
A NA TO ki hir de té si (ha tály ba lép te té si) idõ pon tot kö -

ve tõ 12 hó na pon be lül

26. STA NAG 4135 (Ed.3 RD1) Elect ri cal cha rac te -
ris tics of ro ta ting al ter na ting cur rent ge ne ra ting sets
(Vál ta ko zó ára mú for gó gé pes áram for rá sok vil la mos jel -
lem zõi)

– Meg jegy zés sel tör té nõ fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Meg jegy zés: Ma gyar or szág csak új be szer zé sû esz -

kö zök nél al kal maz za
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja:
A NA TO ki hir de té si (ha tály ba lép te té si) idõ pon tot kö -

ve tõ 12 hó na pon be lül

MH Szabályzatkiadó Intézet
és Központi Nyomda

k ö z  l e  m é  n y e

A

MAGYAR HONVÉDSÉG

Támogató Ezred

2.

fel ira tú cí me res nagy mé re tû kör bé lyeg zõ el vesz tés miatt
ér vény te len.

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT
MH FÕNÖKI RENDELKEZÉS

A Magyar Honvédség
Egészségügyi Parancsnokság parancsnokának

530/2006. (HK 24.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a 2007. évben végrehajtandó egészségügyi
alkalmasság-, és szûrõvizsgálatokról

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 hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nai szol gá lat ra, va la mint a ka to nai ok ta tá si in téz -
mé nyi ta nul má nyok ra va ló egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai
al kal mas ság el bí rá lá sá ról, és az egész ség ügyi sza bad ság-,
a szol gá lat men tes ség-, a csök ken tett nap i szol gá la ti idõ
en ge dé lye zé sé nek a sza bá lya i ról  szóló 7/2006. (III. 21.)
HM ren de let 12.  § (1) be kez dé sé re (a továb biak ban: R), a
Ma gyar Hon véd ség ál lo má nya va la mint a ka to nai pá lyá ra
je lent ke zõk egész ség ügyi al kal mas sá gi, és szû rõ vizs gá la -
ta i nak 2007. évi vég re haj tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed
a) Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a

HM köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek, a Ma -
gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze -
tei, 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 hi va tá sos, szerzõ -
déses ka to na, köz tiszt vi se lõi és köz al kal ma zot ti ál lo má -
nyá ra,

b) a ka to nai pá lyá ra je lent ke zõ ál lo mány ra,
c) az egész ség ügyi al kal mas sá gi és szû rõ vizs gá la to kat

vég re haj tó, va la mint a vizs gá la ti ada to kat fel dol go zó,
 továbbá a fel adat vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ hon -
véd-egész ség ügyi szak ál lo mány ra.

1/A. Ér tel me zõ ren del ke zé sek
A je len in téz ke dés al kal ma zá sá ban a Ma gyar Hon véd -

ség Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban: MH
HEK) alatt 2007. ja nu ár 1-tõl az MH HEK hi va ta los meg -
ala ku lá sá ig a Ma gyar Hon véd ség Hon véd Egész ség ügyi
Köz pont Elõ ké szí tõ Tör zset kell ér te ni. Az MH HEK meg -
ala ku lá sá ról, va la mint fel ada tai el lá tá sá nak meg kez dé sé -
rõl a Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Pa rancs nok sá gá -
nak pa rancs no ka írás ban ér te sí ti a je len in téz ke dés ha tá lya
alá tar to zó szer ve ze te ket.

2. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák
szû rõ vizs gá la ta:

a) 2007-ben a 30–40 év kö zöt ti és a 40 év fe let ti hi va tá -
sos és szer zõ dé ses, va la mint a 2006-ban szû rõ vizs gá la ton
részt nem vett ál lo mány vizs gá la tát kell el vé gez ni az utalt -
sá gi rend ben az alap el lá tás ra meg ha tá ro zott egész ség ügyi
szol gá lat nál.

b) A ka to nai szer ve ze tek nél a vizs gá la to kat az ál lo -
mány szol gá la ti el fog lalt sá ga, évi ren des sza bad sá ga és a
ha tá lyos szak mai in téz ke dé sek ér te lem sze rû al kal ma zá sá -
val kell szer vez ni, illetve vég re haj ta ni.
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c) A vizs gá la to kat 2007. már ci us 01. és má jus 31.
 között kell vég re haj ta ni.

d) Az a) pont ban meg ha tá ro zott vizs gá la tot el mu lasz -
tók ré szé re 2007. szep tem ber 01–30. kö zött pót szû rést
kell vé gez ni.

e) Az egész ség ügyi szol gá la tok – a ka to nai szer vez tek
ve ze té sé vel szo ro san együtt mû köd ve – for dít sa nak ki -
emelt fi gyel met ar ra, hogy az ál lo mány mi nél na gyobb
szám ban je len jen meg a szû rõ vizs gá la to kon.

f) Az egész ség ügyi szû rõ vizs gá la to kat úgy kell meg -
szer vez ni, hogy utá na 30 na pon be lül vég re hajt ha tó le gyen 
a szûrt, és fi zi ka i lag ter hel he tõ ál lo mány fi zi kai ál la pot fel -
mé ré se.

g) A ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szol gá la tai
szak or vo si ren de lõ in té zet be, kór ház ba szû rõ vizs gá lat cél -
já ból be uta lást nem esz kö zöl het nek. Be uta lás szak or vo si
vizs gá lat ra a szû rõ vizs gá lat so rán, annak kö vet kez mé nye -
ként az utalt ság sze rin ti hon véd gyógy in té ze tek be,
illetve te rü le ti szak el lá tó in té zet be tör tén het ab ban az
eset ben, ha:

– a szû rõ vizs gá lat olyan kó rós ál la po tot rög zít, me lyet
az alap el lá tást vég zõ or vos el lát ni nem tu d (akár szak mai,
akár fel sze re lé si okok ból);

– a vizs gá lat ered mé nye bi zony ta lan, illetve a kór elõz -
mény ada tai és a vizs gá lat ered mé nye azt in do kolt tá te szi;

– a be teg ké ri.
Amennyi ben a vizs gált ér vé nyes egész sé gi mi nõ sí té sé -

nek meg vál toz ta tá sa szük sé ges, a szû rõ vizs gá la tot vég zõ
or vos ja vas la tá ra a FÜV bi zott sá gok a Ren de let 29.  §-ban
elõ ír tak sze rint jár ja nak el.

h) A ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szol gá la tai az
MH HEK 2007. jú ni us 15-ig, a pót szû rés ada ta i val ki egé -
szít ve, össze sít ve 2007. ok tó ber 15-ig szol gá la ti úton ter -
jessze nek fe l je len tést a vizs gá lat ra kö te le zet tek és a vizs -
gá la ton meg je len tek lét szá má ról.

i) Az egész ség ügyi szol gá la tok a vi ze let és vér cu kor
vizs gá lat hoz szük sé ges re a gen se ket, tesz te ket – amennyi -
ben kész le te ik bõl hi ány zik – az MH Egész ség ügyi Ki kép -
zõ Köz pont tól igé nyel jék 2007. ja nu ár 31-ig.

3. A szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõk
vizs gá la ta

a) A szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõk al kal -
mas ság vizs gá la tát a sor ka to nai be osz tá sok meg szün te té -
se, a sor ka to nák ki vál tá sa sze mély ügyi fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá ról  szóló 80/2003. (HK. 13.) HM HVK SzÜCSF
szak in téz ke dés (a továb biak ban: Szak in téz ke dés) alap ján
a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály Köz pon ti To bor zó Osz tá lya
(továb biak ban: To bor zó Osz tály) szer ve zi.

b) Az MH Egész ség vé del mi In té zet (a továb biak ban:
MH EVI) a Szak in téz ke dés vo nat ko zó pont jai [2. be kez -
dés cd), ce), 3. be kez dés] alap ján vé gez ze el a To bor zó
Osz tály ál tal be osz tott ál lo mány pá lya al kal mas sá gi szû rõ -
vizs gá la tát 2007. feb ru ár 28-ig.

c) 2007. már ci us 01-tõl az MH HEK ki je lölt in té ze te
vé gez ze a pá lya al kal mas sá gi szû rõ vizs gá la tot.

4. A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény hon véd tiszt
kép zé sé re ösz tön dí jas hall ga tó nak je lent ke zõk al kal -
mas sá gi vizs gá la ta

A vizs gá la to kat az MH EVI és az MH HEK a Zrí nyi
Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem mel (továb biak ban:
ZMNE) elõ ze tesen egyez te tett prog ram sze rint, hajt sa vég re.

5. Egész ség ügyi te vé keny sé get vég zõk egész sé gi al -
kal mas ság vizs gá la ta

Az egész ség ügyi in té ze tek és az alap el lá tást biz to sí tó
egész ség ügyi szol gá la tok az egész ség ügyi te vé keny ség
vég zé sé hez szük sé ges egész sé gi al kal mas ság vizs gá la tá ról
és mi nõ sí té sé rõl  szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM ren de let -
ben fog lal tak, va la mint az egyes mun ka kö rök ese tén el vég -
zen dõ idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá la tok ról 2006. év ben
el ké szí tett sza bály za tuk sze rint vé gez zék az egész ség ügyi
te vé keny ség vég zé sé re va ló al kal mas ság el bí rá lá sa cél já ból
az elõ ze tes és idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá la to kat.

6. Egész ség re ár tal mas mun ka kör ben dol go zók szû -
rõ vizs gá la ta

a) Az egész ség re ár tal mas mun ka kör ben dol go zó ka -
tona és köz al kal ma zot ti ál lo mány szû rõ vizs gá la tát a
106/1998. (HK 19.) HVK EÜCSF in téz ke dés sza bá lyoz za. 
Annak vég re haj tá sa, illetve annak kez de mé nye zé se az
alap el lá tást vég zõ or vos fel ada ta.

b) Az egész ség re ár tal mas mun ka kör ben dol go zók
szak or vo si szû ré sét az MH EVI és az MH HEK hajt sa vég -
re elõ ze tes idõ pont-egyez te tés után.

7. A ha jó zó ál lo mány éves-, fél éves re pü lõ or vo si
 bizottsági vizs gá la ta

a) Az éves al kal mas sá gi és szû rõ vizs gá la to kat a MH
Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház (a továb biak ban MH KRK),
majd az MH HEK az in téz ke dés 1. és 2. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott idõ pont és lét szám sze rint hajt sa vég re.
A ha jó zó ál lo mány éves re pü lõ or vo si bi zott sá gi (a továb -
biak ban RO B) vizs gá la tai 2007. ja nu ár 02 -án kez dõd nek.

– A vizs gá la tok idõ tar ta ma:
(1) a szu per szó ni kus re pü lõ gép ve ze tõk nél 3 nap,
(2) a he li kop ter és szál lí tó re pü lõ gép ve ze tõk nél 2 nap
– Azok nál a ha jó zók nál, akik nek az egész sé gi ál la po ta

meg kí ván ja, ki egé szí tõ vizs gá la tok el vég zé se szük sé ges,
ki bõ ví tett re pü lõ al kal mas sá gi vizs gá lat sze rint.

– A ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi köz pont pa -
rancs no kai az ese dé kes vizs gá la tot meg elõ zõ egy hét tel a
MH KRK Re pü lõ al kal mas sá gi Vizs gá ló Osz tá lyá ra
(a továb biak ban: RA VO), majd az MH HEK ré szé re te le -
fa xon je lent sék a vizs gá lat ra ter ve zet tek ne vét, rend fo ko -
za tát, szü le tés ide jét és TAJ szá mát.

– A vizs gá lat ra kö te le zet tek a vizs gá lat meg kez dé se
elõt ti na pon 20.00 órá ig ér kez ze nek be a MH KRK-ba.
Min den ha jó zó hoz za ma gá val egyé ni ma gas sá gi fel sze re -
lé sét, tisz tál ko dó esz kö ze it, sza bad idõ ru há ját, tor na ci põ jét 
és egész ség ügyi köny vét, va la mint szak szol gá la ti en ge dé -
lyét. Az ét kez te tés ét ke zé si át je len tõ alap ján biz to sí tott.
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b) A ha jó zó ál lo mány fél éves re pü lõ al kal mas sá gi vizs -
gá la ta it a MH KRK és az MH HEK szak or vo sai a mel lék -
le tek ben meg sza bot tak sze rint a ka to nai szer ve ze tek nél a
hely szí nen, ki szál lás sal hajt ják vég re. A ka to nai szer ve ze -
tek egész ség ügyi szol gá lat fõ nö kei nap i pa rancs ban je len -
tes sék meg a vizs gá lat ra kö te le zet te ket.

c) Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban MH ÖHP), a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal
(a továb biak ban HM KLH), az ORFK Lé gi ren dé sze ti
Szol gá lat, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
(ZMNE) ha jó zó ál lo má nya fél éves re pü lõ al kal mas sá gi
vizs gá la tát – a RA VO osz tály ve ze tõ fõ or vos sal tör tént elõ -
ze tes egyez te tés után – a MH KRK-ban kell vég re haj ta ni.

d) A va dász pi ló ta je löl tek al kal mas sá gi vizs gá la tá ra
2007. ja nu ár 03 -tól he ti 5 fõs lét szám mal ke rül sor. A vizs -
gá lat 3 na pig tar t kedd tõl csü tör tö kig. A vizs gá lat ra kö te le -
zet tek a vizs gá lat meg kez dé se elõt ti na pon ki pi hent ál la -
pot ban, akut meg be te ge dés tõl men te sen 20.00 órá ig ér kez -
ze nek be a MH KRK-ba. Min den je lölt vi gyen ma gá val
tisz tál ko dó esz közt, illetve sza bad idõ ru hát, tor na ci põt,
csa lád or vo si iga zo lást eset le ges ko ráb bi be teg sé ge i rõl és
ha van bár mi lyen elõ ze tes egész ség ügyi do ku men tá ci ót.

Nõi je lent ke zõk ese tén a vizs gá lat ra friss nõ gyó gyá sza ti 
le le tet is hoz za nak ma guk kal.

8. Lé gi for gal mi irá nyí tó ál lo mány al kal mas sá gi
vizs gá la ta

a) Al kal mas sá gi vizs gá lat ra a lé gi for gal mi irá nyí tás -
ban meg ha tá ro zott be osz tá so kat be töl tõk kö te le zet tek 2
éven te.

b) Az MH KRK, majd az MH HEK hajt sa vég re:

– A lé gi for gal mi irá nyí tó ál lo mány al kal mas sá gi vizs -
gá la tát az aláb bi idõ pon tok ban:

– MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red ál lo má nyá -
ból 2007. má jus 02–24-ig nap i 9 fõs cso por tok ban,

– MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ Bá zis (a továb -
biak ban MH.59.Sz.D.R.B.), MH 86. Szol nok He li kop ter
Ez red és MH Pá pa Bá zis Re pü lõ tér (a továb biak ban MH
Pá pa BRT) ál lo má nyá ból 2007. au gusz tus 21, 22, 23,
27-én nap i 10 fõs cso por tok ban ke rül sor.

9. Az MH ÖHP har cá sza ti re pü lõ ez re de i nél szol gá -
la tot tel je sí tõ mér nök-mû sza ki ál lo mány szak or vo si
szû rõ vizs gá la ta, illetve mi nõ sí té se

a) Az MH KRK, majd az MH HEK hajt sa vég re:

– A 22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együt tes ren de let
alap ján meg ha tá ro zott re pü lõ mér nök-mû sza ki (a továb -
biak ban MMSZ) ál lo mány szak or vo si al kal mas sá gi vizs -
gá lat és szak szol gá la ti en ge dély hez szük sé ges mi nõ sí té sét
2007. má jus 29-tõl jú ni us 28-ig (pén te ki na pok ki vé te lé -
vel) nap i 18–20 fõs lét szám mal.

– Az MMSZ ál lo mány pót szû ré sét igény sze rint
2007. jú li us 04–05-én.

b) Az MH ÖHP egész ség ügyi fõ nö ke ko or di nál ja az
MMSZ ál lo mány szû ré sét és pót szû ré sét.

10. Az MH ÖHP alá ren delt sé gé ben szol gá la tot tel je -
sí tõ ej tõ er nyõs ál lo mány, va la mint a ZMNE IV. éves
 ejtõernyõs ug rás vég re haj tá sá ra ter ve zett hall ga tó i nak 
al kal mas sá gi vizs gá la ta

a) A HM ÖHP alá ren delt ala ku la tai ej tõ er nyõs ál lo má -
nyá nak al kal mas sá gi vizs gá la tát az MH KRK hajt sa vég re
je len in téz ke dés 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint.

b) A ZMNE IV. éves ej tõ er nyõs hall ga tók al kal mas sá gi 
vizs gá la tá ra 2007. má jus hó nap ban elõ re egyez te tett idõ -
pont ban ke rül sor.

11. Az MH ÖHP bú vár ál lo má nyá nak de komp -
resszió tû rõ ké pes ség vizs gá la ta, va la mint a ket tõs be -
osz tá sú ej tõ er nyõs-bú vár ál lo má nyá nak vizs gá la ta

A vizs gá la to kat az MH KRK hajt sa vég re a 2. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

12. Kü lön le ges ál lo mány szû rõ vizs gá la ta
Az MH KRK hajt son vég re szak or vo si szûrõvizsgá -

latot:
– a MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal ál tal ki je lölt ál lo -

mány nál 2007. már ci us 06–30-ig.

13. A HM és az MH ve ze tõ ál lo má nyá nak szûrõ -
vizsgálata

a) A MH EÜP a HM és MH ve ze tõ ál lo má nyú tag jai
egész ség ügyi szû rõ vizs gá la tá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
13/2006. (HK 5.) HM uta sí tás alap ján 2007. már ci us
01–ok tó ber 31. kö zött szer vez ze meg a ve ze tõi ál lo mány
vizs gá la ta it.

b) Az MH dr. Ra dó György Köz pon ti Hon véd kór ház
(a továb biak ban: MH KHK), az MH KRK, és az MH EVI
hajt sa vég re a szû rõ vizs gá la to kat a MH EÜP ál tal meg kül -
dött név jegy zék alap ján 2007. feb ru ár 28-ig.

c) 2007. már ci us 01-tõl a szû rõ vizs gá la to kat az MH
HEK vé gez ze.

d) Az MH EVI Fi zi kai Al kal mas ság vizs gá ló Osz tá lya
(továb biak ban: MH EVI FAO) ezen in téz ke dés 13. pont
a) be kez dés ben meg je lölt in ter val lum ban, kü lön egyez te -
tés és terv sze rint hajt sa vég re és a ve ze tõ ál lo mány fi zi kai
ál la pot fel mé ré sét.

e) Az eb be a ka te gó ri á ba tar to zó, de RO B vizs gá lat ra is
kö te le zett ál lo mány szû rõ vizs gá la tát, és fi zi kai ál la pot fel -
mé ré sét a RO B vizs gá lat ke re té ben kell el vé gez ni, de a ve -
ze tõ ál lo mány szû rõ vizs gá la tá ról ké szült je len tés ben is
sze re pel tet ni kell.

14. A NA TO és EU be osz tás ban kül föl dön szolgá latot 
tel je sí tõ és ve lük kül föl dön tar tóz ko dó csa lád ta gi pót -
lékra jo go sult hoz zá tar to zó ik, va la mint a NA TO-nak
fel aján lott erõk ál lo má nyá nak szû rõ vizs gá la ta

Az MH EVI, majd az MH HEK fo lya ma to san elõ ze tes
egyez te tés alap ján hajt sa vég re:

– A NA TO és EU be osz tá sok ban kül föl dön szol gá la tot
tel je sí tõk elõ ze tes al kal mas sá gi és éves szû rõ vizs gá la tát;
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– A NA TO-nak fel aján lott erõk ál lo má nyá nak elõ ze tes
al kal mas sá gi, a ké szen lét ide je alat ti éves szû rõ-, va la mint
az al kal ma zást kö ve tõ vissza szû rõ vizs gá la tát.

A kül föld re te le pü lõ csa lád ta gi pót lék ra jo go sult hoz zá -
tar to zók ki uta zás elõt ti és éves szû rõ vizs gá la tát elõ ze tes
egyez te tés alap ján az MH EVI az MH KHK, illetve az
MH KRK, majd az MH HEK hajt sa vég re.

15. Fo gá sza ti szû rõ vizs gá lat

a) A MH alap el lá tást vég zõ fo gá sza ti ren de lõi je len in -
téz ke dés 2. pont já ban meg ha tá ro zott szû rõ vizs gá lat ré sze -
ként az utalt sá guk ba tar to zó ál lo mány min den tag já nak
üte mez zék be a fo gá sza ti szû rõ vizs gá la tát, lás sák el a meg -
je lent ál lo mányt a szû rés meg tör tén tét bi zo nyí tó igazo -
lással.

b) Az egész ség ügyi in té ze tek az ál ta luk el vég zett al kal -
mas sá gi-, és szû rõ vizs gá la tok után lás sák el a meg je lent
ál lo mányt a fo gá sza ti szû rés meg tör tén tét bi zo nyí tó iga zo -
lás sal.

16. A pol gá ri fegy ve res biz ton sá gi õrök al kal mas sá -
gi vizs gá la ta

A kéz i lõ fegy ve rek, lõ sze rek, gáz- és ri asz tó fegy ve rek
meg szer zé sé nek és tar tá sá nak egész sé gi al kal mas sá gi fel -
té te le i rõl és vizs gá la tá ról  szóló 22/1991. (XI. 15.) NM ren -
de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint:

a) Az idõ sza kos or vo si al kal mas sá gi vizs gá la tot

– az utalt ság sze rin ti alap el lá tást vég zõ egész ség ügyi
szol gá lat fog lal ko zás-egész ség ügyi szak or vo sa;

– az MH EVI, majd az MH HEK ha az ala ku lat nem
ren del ke zik fog lal ko zás-egész ség ügyi szak or vos sal, fo -
lya ma to san elõ ze tes egyez te tés alap ján hajt sa vég re.

b) Az idõ sza kos pszi cho ló gi ai al kal mas sá gi vizs gá la tot 
az MH EVI, majd az MH HEK fo lya ma to san elõ ze tes
egyez te tés alap ján hajt sa vég re.

c) Az al kal mas sá gi vizs gá la tok idõ pont ját leg alább két
hó nap pal az ér vé nyes ség le já ra tát meg elõ zõ en írás ban kell 
kér ni a vizs gált sze mély állományille té kes sze mély ügyi
(hu mán) szer vé nek a vizs gá la tot vég zõ in té zet tõl.

17. Az éves szû rõ vizs gá lat ered mé nye i nek egy sé ges
nyil ván tar tá sa

a) Az ada tok rög zí té se:

– Az alap el lá tást vég zõ egész ség ügyi szol gá la tok,
illetve a ve ze tõ ál lo mány szû rõ vizs gá la tát vég zõ in té ze tek
az MH EÜP ál tal ki adott elekt ro ni kus do ku men tu mok fel -
hasz ná lá sá val rög zít sék a szû rõ vizs gá la tok ada ta it. A be -
teg sé gek jel lem zé sé re ki zá ró lag a szû rõ vizs gá la ti do ku -
men tum ban sze rep lõ, öt ka rak te res BNO kó dok hasz nál -
ha tók. Az ada to kat az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso -
ló dó sze mé lyes ada tok vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII.
tör vény ben fog lal tak be tar tá sá val 2007. no vem ber 15-ig
elekt ro ni kus adat hor do zón ter jesszék fe l az MH HEK-re.

b) Az egész ség ügyi adat vé del mi elõ írások be tar tá sa ér -
de ké ben:

– A kéz zel ki töl tött, or vos ál tal le zárt szû rõ vizs gá la ti
adat la pot a kö vet ke zõ meg jegy zés sel lás sák el: ,,Egész -
ségi ada ta im sta tisz ti kai cé lú fel dol go zá sá hoz hozzá -
járulok.” A meg jegy zést íras sák alá az érin tett sze méllyel.

– Amennyi ben az érin tett nem já rul hoz zá a fel dol go -
zás hoz, ak kor adat lap ját úgy má sol ják le, hogy az a sze -
mély azo no sí tás ra al kal mat lan le gyen.

c) A szû rõ vizs gá lat ered mé nye i nek egy sé ges nyil ván -
tar tá sa és az ered mé nyek fel hasz ná lá sa ér de ké ben az MH
EÜP az In téz ke dés 2. és 13. pont ja i ban meg ha tá ro zott szû -
rõ vizs gá la tok szá mí tó gép pel rög zí tett ada ta it dol goz za fe l.

18. Az al kal mas sá gi és szû rõ vizs gá la tok eredmé -
nyeinek je len té se

a) Az MH EVI he ti és éves be szá mo ló je len té sé ben
sze re pel tes se je len in téz ke dés 3., 4., 6., 13., 14. és
16. pont jai alap ján az adott idõ szak ban el vég zett vizs gá la -
to kat.

b) Az MH KRK he ti és éves be szá mo ló je len té sé ben
sze re pel tes se je len in téz ke dés 7., 8., 9., 10., 11., 12. és
13. pont jai alap ján az adott idõ szak ban el vég zett vizs gá la -
to kat.

c) Az MH KHK he ti és éves be szá mo ló je len té sé ben
sze re pel tes se je len in téz ke dés 13. és 14. pont jai alap ján az
adott idõ szak ban el vég zett vizs gá la to kat.

19. Zá ró-ren del ke zé sek
a) Az MH KRK-ban vég re haj tott szû rõ- és alkalmas -

sági vizs gá la tok:
– A szû rõ- és al kal mas sá gi vizs gá la tok (ki vé tel a ha -

józó, va dász pi ló ta je lölt és ej tõ er nyõs ál lo mány) idõtar -
tama 1 nap. Az MH KRK-ba és az MH HEK-be be ren delt
ál lo mány a vizs gá la tot meg elõ zõ na pon 20.00-ig je lent -
kez zen az in té zet ben. Reg ge lit és ebé det té rí tés el le né ben
az MH KRK-ban biz to sí ta nak.

– A 7–11. pon tok ba tar to zó ál lo mány élé re a ka to nai
szer ve ze tek pa rancs no kai a vizs gá lat idõ tar ta má ra min den
cso port nál je löl je nek ki ve ze tõt, aki fe le lõs a cso port
 fegyelméért.

– A vizs gá lat idõ tar ta ma alatt va la mennyi vizs gá lat ra
kö te le zett kö te les az in té zet ben tar tóz kod ni, az in té zet
 napirendjét be tar ta ni és a MH KRK fõ igaz ga tó uta sí tá sa it
vég re haj ta ni.

– A vizs gá lat ra je lent ke zõ nõi ál lo mány a vizs gá lat ra
vi gyen ma gá val 1 hó nap nál nem ré geb bi nõ gyó gyá sza ti
vizs gá la ti le le tet.

b) Az MH HEK a TBK–70 ba ro kam ra éven te ese dé kes
ja ví tá sát, TMK szer viz mun ká la ta it és a mû sze rek elõ írt
 hitelesítését 2007. jú li us 10. és au gusz tus 20. kö zött hajt sa
vég re.

c) Az in té ze ti ta go zat ban szû rés re kö te le zett ál lo mány
szû rõ vizs gá la tát az alap el lá tás ban szük ség te len megis -
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mételni, annak té nyét és ered mé nyét azon ban az alap el lá tás szû rõ vizs gá la ti ered mé nyé ben kü lön fe l kell tün tet ni. (,,köz -
pon ti ta go zat ban szû rõ vizs gá lat ra kö te le zett”). A szû rõ vizs gá la ti adat la pot az in té ze ti szû rést meg elõ zõ en, az elõ ze tes or vo -
si al kal mas sá gi vizs gá lat so rán kell ki töl te ni, és ered mé nyét a tel jes ál lo má nyé val együtt fel dol goz ni.

d) Az MH HEK a 2008. évi al kal mas ság-, és szû rõ vizs gá la ti in téz ke dés ter ve ze tét 2007. no vem ber 15-ig ké szítse el.
e) A vizs gá la to kat vég zõ in té ze tek a spe ci á lis al kal mas sá gi és szak or vo si szû rõ vizs gá la tok ról ké szít se nek össze fog -

la ló je len tést, és azt sze re pel tes sék az írás be li éves beszámoló jelentésben.

20. Ezen in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba, ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 01-tõl kell al kal maz ni, és
2007. de cem ber 31-én hatályát veszti.

Dr. Svéd Lász ló or vos ve zér õr nagy s. k.,
MH egész ség ügyi pa rancs nok
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1. számú melléklet az 530/2006. (HK 24.) MH EÜPK intézkedéshez

HAJÓZÓ ÁLLOMÁNY ROB VIZSGÁLATÁNAK 2007-ES NAPTÁRI TERVE

VIZSGÁLAT
IDÕPONTJA

MH 59. SzDRB
HM KLH MH LEP

ORFK KR
 Légirend.

Szolg.

MH 86. Szol nok 
He li kop ter

 Ezred

MH Pá pa
Bá zis Re pü lõ tér

va dász pi ló ták AN–26 pi ló ták

2007. 01. 02–04. 8 1

2007. 01. 03–04. 2 1 2

2007. 01. 08–09. 7

2007. 01. 10–11. 4

2007. 01. 15–17. 1

2007. 01. 16–18. 1

2007. 01. 17–18. 2 1 4

2007. 01. 22–23. 7

2007. 01. 24–25. 3 1 2

2007. 01. 29–30. 1 3 2

2007. 02. 06–08. 3

2007. 02. 05–06. 5

2007. 02. 07–08. 1 5

2007. 02. 13–15. 1

2007. 02. 12–13. 6

2007. 02. 14–15. 2 1 6

2007. 02. 19–20. 4

2007. 02. 21–22. 4

2007. 02. 27–03. 01. 1

2007. 02. 26–27. 3

2007. 02. 28–03. 01. 2 1

2007. 02. 27–28. 1

2007. 03. 05–06. 1 1

2007. 03. 07–08. 3

2007. 03. 12–13. 6

2007. 03. 21–22. 4 3 4



VIZSGÁLAT
IDÕPONTJA

MH 59. SzDRB
HM KLH MH LEP

ORFK KR
 Légirend.

Szolg.

MH 86. Szol nok 
He li kop ter

 Ezred

MH Pá pa
Bá zis Re pü lõ tér

va dász pi ló ták AN–26 pi ló ták

2007. 04. 03–05. 2

2007. 04. 02–03. 3 1

2007. 04. 04–05. 2 3 3 10

2007. 04. 11–12. 2 2 9

2007. 04. 18–19. 3 6

2007. 04. 24–26. 3

2007. 04. 23–24. 1 2 4

2007. 04. 25–26. 2 2 8

2007. 05. 02–03. 2 2 3

2007. 05. 09–10. 1 1

2007. 05. 09–10. 2 5

2007. 05. 14–15. 5

2007. 05. 23–24. 2

2007. 05. 29–31. 1

2007. 05. 30–31. 2

2007. 06. 05–07. 1

2007. 05. 06–07. 4

2007. 07. 03–05. 1

2007. 08. 28–30. 1

2007. 09. 11–13. 2

2007. 09. 17–18. 3

2007. 09. 25–27. 2

2007. 09. 26–27. 1

2007. 10. 09–11. 4

2007. 10. 15–16. 4

2007. 10. 17–18. 3

2007. 11. 06–08. 7

2007. 11. 07–08. 1

2007. 11. 13–15. 1

2007. 11. 14–15. 1

2007. 11. 20–22. 5

2007. 11. 21–22. 2

2007. 11. 27–29. 1

2007. 12. 04–06. 1

2007. 12. 04–06. va dász pi ló ták
pót ROB

Fél éves re pü lõ al kal mas sá gi vizs gá la tok:

MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis 2007. 05. 07.

MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red 2007. 07. 02.

MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red 2007. 09. 03.
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2. számú melléklet az 530/2006. (HK 24.) MH EÜPK intézkedéshez

MH ÖHP alárendeltségében szolgálatot teljesítõ eje, búvár és kettõsbeosztású állomány
éves ROB vizsgálatának 2007-es naptári terve             

Vizs gá lat idõ pont ja

MH LEP MH SZFP 34. Fz. MH SZFP 25/88 kvz. MH SZFP 24 fz. MH SZFP 37. mûdb. MH SZFP
MH Pá pa

Bá zis
 Repülõtér

szerzõ -
déses eje

szerzõ -
déses

eje-bú vár

szerzõ -
déses
 búvár

szerzõ -
déses eje

szerzõ -
déses

eje-bú vár

szerzõ -
déses
 búvár

szerzõ -
déses eje

szerzõ -
déses

eje-bú vár

szerzõ -
déses
 búvár

szerzõ -
déses eje

szerzõ -
déses

eje-bú vár

szerzõ -
déses
 búvár

szerzõ -
déses eje

szerzõ -
déses

eje-bú vár

szerzõ -
déses
 búvár

eje eje-bú vár bú vár eje

2007. 01. 03. 10
2007. 01. 08. 10
2007. 01. 10. 10
2007. 01. 15. 10
2007. 01. 15. 7
2007. 01. 17. 10
2007. 01. 22. 10
2007. 01. 24–25. 10*
2007. 01. 25. 5
2007. 01. 29. 3 1
2007. 01. 29–30. 10*
2007. 01. 31. 15
2007. 01. 31–02. 01. 5*
2007. 02. 01. 15
2007. 02. 05. 10
2007. 02. 05. 5
2007. 02. 07. 10
2007. 02. 07. 5
2007. 02. 12. 10
2007. 02. 12. 5
2007. 02. 14. 10 4
2007. 02. 19. 5
2007. 02. 19–20. 10*
2007. 02. 21. 5
2007. 02. 21–22. 10*
2007. 02. 26. 5
2007. 02. 26–27. 5*
2007. 03. 01. 15
2007. 03. 05. 5 5
2007. 03. 07. 10 8
2007. 03. 12. 6 1 1
2007. 03. 19. 2 1
2007. 03. 20. 12
2007. 04. 02. 8
2007. 04. 16. 15

1
8

3
8
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Vizs gá lat idõ pont ja

MH LEP MH SZFP 34. Fz. MH SZFP 25/88 kvz. MH SZFP 24 fz. MH SZFP 37. mûdb. MH SZFP
MH Pá pa

Bá zis
 Repülõtér

szerzõ -
déses eje

szerzõ -
déses

eje-bú vár

szerzõ -
déses
 búvár

szerzõ -
déses eje

szerzõ -
déses

eje-bú vár

szerzõ -
déses
 búvár

szerzõ -
déses eje

szerzõ -
déses

eje-bú vár

szerzõ -
déses
 búvár

szerzõ -
déses eje

szerzõ -
déses

eje-bú vár

szerzõ -
déses
 búvár

szerzõ -
déses eje

szerzõ -
déses

eje-bú vár

szerzõ -
déses
 búvár

eje eje-bú vár bú vár eje

2007. 04. 17. 15 1
2007. 04. 18. 8
2007. 04. 23. 8 5
2007. 04. 25. 4
2007. 05. 22. 5
2007. 06. 05. 3 5
2007. 06. 07. 1
2007. 07. 03. 1
2007. 08. 28. 8
2007. 08. 29. 2 6
2007. 08. 30. 8
2007. 09. 04. 10
2007. 09. 05. 8
2007. 09. 06. 15
2007. 09. 19. 10
2007. 09. 20. 11 2
2007. 09. 24.
2007. 09. 25. 8
2007. 10. 01–02. 20
2007. 10. 03–04. 20
2007. 10. 08–09. 20
2007. 10. 24. 10 8
2007. 10. 25. 8 1
2007. 11. 05. 10
2007. 11. 12. 3
2007. 12. 03. 10
2007. 12. 04. 10
2007. 12. 05. 10
2007. 12. 06. 10
2007. 12. 10–11. 7*
2007. 12. 11. 10
2007. 12. 12–13. 6*
2007. 12. 13. 10
2007. 12. 17–18. 6*
2007. 12. 18. 7 5 2
2007. 12. 19–20. 6*

Meg jegy zés:

*-ga l jel zett: ma gas sá gi ug rást vé gez.

2
4

. szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
1

8
3

9



1840 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 24. szám

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.

HU ISSN 1218–0378
06.4161 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak te kint jük. Csak
ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát  módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek
elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves
fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar
 Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

2006. de cem ber 31-ig tör té nõ 2007. évi tel jes éves elõ fi ze tés ese tén az ön ál ló vál to zat dí ja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


