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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
323/2005. (XII. 28.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia
és Montenegró Minisztertanácsa között,

az EBESZ 1999. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítõ
bizalom- és biztonságerõsítõ intézkedésekrõl
és a katonai kapcsolatok fejlesztésérõl  szóló,

Budapesten, 2005. március 24-én aláírt 
Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kormány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a, va la mint 
Szer bia és Mon te neg ró Mi nisz ter ta ná csa kö zött, az
EBESZ 1999. évi Bé csi Do ku men tu mát ki egé szí tõ bi za -
lom- és biz ton ság erõ sí tõ in téz ke dé sek rõl és a ka to nai kap -
cso la tok fej lesz té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2005. már -
cius 24-én alá írt Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

A Meg álla po dás hi va ta los ma gyar és an gol nyel vû szö -
veg e a kö vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia

és Montenegró Minisztertanácsa között,
az EBESZ 1999. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítõ

bizalom- és biztonságerõsítõ intézkedésekrõl
és a katonai kapcsolatok fejlesztésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a, va la mint Szer bia és
Mon te neg ró Mi nisz ter ta ná csa (a továb biak ban együt te -
sen: Fe lek),

em lé kez tet ve az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si
Szer ve zet ke re té ben vál lalt kö te le zett sé ge ik re,

tö re ked ve ar ra, hogy az át lát ha tó ság és a bi za lom nö ve -
lé se ér de ké ben to váb bi, két ol da lú együtt mû kö dé sen ala -
pu ló kö te le zett sé ge ket vál lal nak,

meg gyõ zõd ve ar ról, hogy a két ol da lú ka to nai együtt -
mûködés erõ sí té sé vel, a két ol da lú együtt mû kö dé sen ala -
pu ló kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel hoz zá já rul nak a Fe lek
kö zöt ti bi za lom, a jó szom széd ság, va la mint a kö zép-ke let
euró pai tér ség és egész Euró pa biz ton sá gá nak erõ sí té sé hez,

el ha tá roz ták, hogy to vább fej lesz tik a pár be szé den ala -
pu ló, bi za lom- és biz ton ság erõ sí tést és a ka to nai át lát ha tó -
sá got cé lul tû zõ két ol da lú ka to nai együtt mû kö dést,

meg ál la pod nak az EBESZ 1999. évi Bé csi Do ku men tu -
ma 138–144.  §-ai ban fog lalt aján lá sok kal össz hang ban,
va la mint a két ál lam kö zött már lét re jött meg ál la po dá sok
ki e gé szí té se kép pen, az aláb bi ka to nai együtt mû kö dé si in -
téz ke dé sek rõl:

I. Cikk

A katonai információcsere szélesítése
és a már meglevõ bizalom- és biztonságerõsítõ

intézkedések továbbfejlesztése

1. Az in téz ke dé sek ha tá lya ki ter jed:
a) a Ma gyar Köz tár sa ság és Szer bia és Mon te neg ró tel -

jes te rü le té re;
b) a Ma gyar Hon véd ség és Szer bia és Mon te neg ró

Had se re gé nek ala ku la ta i ra.

2. A Fe lek 42 nap pal ko ráb ban írás ban be je len tik egy -
más nak a Meg álla po dás ha tá lya alá tar to zó te rü le ten vég -
re haj tás ra ke rü lõ szá raz föl di ka to nai te vé keny sé get az
I/3. pont sze rint. Ha a te vé keny ség a te vé keny ség be be -
vont csa pa tok elõ ze tes ér te sí té se nél kül tör té nik, úgy a be -
je len tést a Fe lek a te vé keny ség meg kez dé se kor meg te szik.

3. A ka to nai te vé keny ség be je len té si kö te le zett ség és
meg fi gye lõk meg hí vá sá nak kö te le zett sé ge alá esik,
amennyi ben annak idõ tar ta ma alatt bár mi kor a te vé keny -
ség ben részt vesz:

a) leg alább 6000 fõ, be le ért ve a tá mo ga tó csa pa to kat is, 
vagy

b) leg alább 100 db harc ko csi, vagy
c) leg alább 150 pán cé lo zott harc jár mû, vagy
d) leg alább 75 db 100 mm-es vagy an nál na gyobb ûr -

mé re tû tü zér sé gi esz köz, vagy
e) 100 vagy több re pü lõ gép-be ve tés tör té nik, be le ért ve

a har ci he li kop ter-be ve té se ket is.
A Fe lek nem kö te le sek meg fi gye lõ ket hív ni a csa pa tok

ér te sí té se nél kül vég re haj tan dó be je len tés kö te les te vé -
keny sé gek re, amennyi ben ezen be je len tés kö te les te vé -
keny sé gek idõ tar ta ma nem ha lad ja meg a 48 órát.

4. A Fe lek a je len Cikk 3. pont já ban le ír ta kon kí vül
éven te egy al ka lom mal meg fi gye lõ ket hív nak meg a má sik 
Fél ré szé rõl egy, az or szág ban vég re haj tás ra ke rü lõ zász ló -
alj- (gé pe sí tett vagy harc ko csi zász ló alj-) harc cso port
vagy ma ga sabb szin tû csa pat gya kor lat ra.

5. Egyik Fél sem fog a kö zös ha tár hoz 30 km-nél kö ze -
lebb esõ te rü le te ken zász ló alj nál ma ga sabb szin tû csa pat -
gya kor la tot le bo nyo lí ta ni.

II. Cikk

A katonai együttmûködés fejlesztése

1. Az ál ta lá nos két ol da lú kap cso la tok to vább ja ví tá sa
ér de ké ben a Fe lek a ka to nai kap cso la ta i kat az EBESZ
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1999. évi Bé csi Do ku men tu ma, va la mint a Ma gyar Köz -
tár sa ság Hon vé del mi Mi nisz té ri u ma és a Ju go szláv Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság Szö vet sé gi Hon vé del mi Mi nisz té ri u -
ma kö zöt ti kap cso la tok ról 1996. ok tó ber 29-én alá írt Meg -
álla po dás szel le mé ben és aján lá sa i nak meg fele lõen fej -
lesz tik és szé le sí tik.

2. A Fe lek az 1999. évi Bé csi Do ku men tum ban elõ írt
lé gi tá masz pon ton és ka to nai lé te sít mé nyek ben tör té nõ lá -
to ga tá son kí vül, éven te fel vált va egy al ka lom mal ka to nai
lé te sít mény ben (lak ta nyá ban) tör té nõ lá to ga tást ren dez nek 
a má sik Fél öt fõs kül dött sé ge szá má ra a lé te sít mé nyek ben
fo lyó ka to nai élet és ki kép zés meg is me ré se cél já ból.

III. Cikk

Az értékelõ látogatások
és ellenõrzések számának növelése

1. Mind két Fél nek jo ga van éven te, az EBESZ 1999.
évi Bé csi Do ku men tu má ban elõ ír ta kon, és az ön ként vál -
lalt kvó tá kon túl

– egy ellen õr zés vég re haj tá sá ra a má sik Fél te rü le tén,
– leg fel jebb két ér té ke lõ lá to ga tás ra a má sik ál lam te rü -

le tén.

2. A Fe lek meg hív hat ják egy har ma dik Ál lam kép vi se -
lõ it az ér té ke lõ lá to ga tá sok ban vagy az el len õr zé sek ben
va ló rész vé tel re.

3. Mind két Fél egyet ért ab ban, hogy a má sik Fél te rü le -
tén egy har ma dik Fél ál tal, az EBESZ 1999. évi Bé csi Do -
ku men tu ma sze rint vég re haj tott te vé keny ség el sõbb sé get
él vez. Eb ben az eset ben az adott Fél nek jo ga van a má sik
Fél ál tal kért, ezen Meg ál la po dá son ala pu ló te vé keny ség
el ha lasz tá sát ja va sol ni.

IV. Cikk

Általános meghatározások

1. A be je len té sek nek, meg fi gye lé sek nek, ér té ke lõ lá to -
ga tá sok nak és el len õr zé sek nek össz hang ban kell len ni ük
az EBESZ 1999. évi Bé csi Do ku men tu ma vo nat ko zó elõ -
írásaival.

2. A Fe lek a fen ti ek hez kap cso ló dó in for má ci ó kat – an -
gol nyel ven – az 1999. évi Bé csi Do ku men tum ál tal meg -
ha tá ro zott for má tu mo kon az EBESZ kom mu ni ká ci ós há -
ló za tá nak, vagy a dip lo má ci ai csa tor nák fel hasz ná lá sá val
to váb bít hat ják egy más nak.

3. A te vé keny sé gek so rán a Fe lek az an gol nyel vet
hasz nál ják.

V. Cikk

Záró rendelkezések

1. A két Fél kép vi se lõi éven te – fel vált va a Ma gyar
Köz tár sa ság ban és Szer bia és Mon te neg ró ban – ér té ke lõ
ta lál ko zót tar ta nak, hogy ele mez zék a vég re haj tást, és
hogy ja vas la tot dol goz za nak ki a je len Meg álla po dás ke re -
te in be lü li együtt mû kö dés to vább fej lesz té sé re.

2. Amennyi ben kér dé sek me rül nek fe l a Meg ál la po dás -
ban fog lal tak vég re haj tá sa so rán, a Fe lek dip lo má ci ai csa -
tor ná kon ke resz tül ke res nek meg egye zést.

3. Je len Meg álla po dás az összes szük sé ges bel sõ jo gi
el já rás nak a Szer zõ dõ Fe lek ál tal tör té nõ tel je sí té sé rõl
 szóló írá sos ér te sí tés kéz hez vé te le után 60 nap pal lép ha -
tály ba.

4. Je len Meg álla po dás a Fe lek köl csön ös egyet ér té sé -
vel mó do sít ha tó. A mó do sí tá so kat dip lo má ci ai úton, írás -
ban kell ja va sol ni, s azok az ezen Cikk 3. pont já ban fog lal -
tak nak meg fele lõen lép nek ha tály ba.

5. Je len Meg álla po dás ha tá ro zat lan idõ re szó l. Mind -
azon ál tal je len Meg ál la po dást bár me lyik Fél fel mond hat ja 
a má sik Fél nek kül dött írá sos ér te sí tés út ján. Ha tá lya – el -
té rõ meg álla po dás hi á nyá ban – az ér te sí tés kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott hat hó nap múl va szû nik meg.

6. Ké szült Bu da pes ten, 2005. már ci us 24-én, két ere de -
ti pél dány ban, ma gyar, szerb és an gol nyel ven. Mind há -
rom szö veg egy aránt hi te les. El té rõ ér tel me zés ese tén az
an gol szö veg az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság Szer bia és Mon te neg ró

Kor mány a ne vé ben Mi nisz ter ta ná csa ne vé ben

Agreement

on Confidence- and Security-building Measures
Complementing the Vienna Document 

1999 and on the Development of Military Relations
between the Government of the Republic 
of Hungary and the Council of Ministers

of Serbia and Montenegro

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry and the
Co un cil of Mi nis ters of Ser bia and Mon te neg ro (he re af ter
re fer red to as “the Par ti es”),

re cal ling the ir com mit ments un der ta ken wit hin the
fra me of the Or ga ni sa ti on for Se cu rity and Co-ope rat ion in 
Eu ro pe,

ai ming at un der ta king furt her com mit ments ba sed on
bi la te ral co-ope rat ion with the vi ew to en han ce
trans pa ren cy and con fi den ce,
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be ing con vin ced that the strengt he ning of bi la te ral
mi li ta ry co-ope rat ion and the imp le men ta ti on of exis ting
bi la te ral ag re e ments will cont ri bu te to the furt her
de ve lop ment of the con fi den ce and en han ced re lat ions
bet we en the Par ti es and to the se cu rity of the re gi on of
Cent ral and Eas tern Eu ro pe and Eu ro pe as a whole,

de ci ded to furt her de ve lop the bi la te ral mi li ta ry
co-ope rat ion ba sed on di a lo gue and ai med at inc re a sed
con fi den ce- and se cu rity-bu il ding and mi li ta ry
trans pa ren cy,

ag re ed, in ac cor dan ce with the re com men da ti on
con ta i ned in pa rag raph 138–144 of the OSCE Vi en na
Do cu ment 1999, and as a comp le ment to the ag re e ments
al re a dy exis ting bet we en the two Sta tes, on the fol lo wing
mi li ta ry co-ope rat ion measures:

Article I

To expand the scope of military information
 exchange and enhance the existing confidence- and

security-building measures

(1) The sub jects of app li ca ti on of the me a su res will be:

a) the ter ri to ry of the Re pub lic of Hun ga ry; and the
ter ri to ry of Ser bia and Mon te neg ro;

b) units of the Ar med For ces of the Re pub lic of Hun ga ry 
and Ser bia and Mon te neg ro.

(2) The Par ti es will no ti fy each ot her in wri ting 42 da ys
in ad van ce of mi li ta ry ac ti vi ti es of land for ces wit hin the ir
ter ri to ry, ac cor ding to pa rag raph 3 of this Ar tic le. If the
ac ti vity is con duc ted wit ho ut ad van ce no ti ce to the tro ops
in vol ved, the Par ti es will im me di a tely no ti fy each ot her
upon ini ti a ti on of the activity.

(3) A mi li ta ry ac ti vity will be sub ject to no ti fi ca ti on and
in vi tat ion of ob ser vers whe ne ver it in vol ves at any ti me
du ring the ac ti vity:

a) at le ast 6000 tro ops, inc lu ding sup port tro ops, or

b) at le ast 100 batt le tanks, or

c) at le ast 150 ar mo u red com bat ve hic les, or

d) at le ast 75 ar til le ry pi e ces of 100 mm ca lib re or abo ve or

e) 100 or mo re sor ti es are to be car ri ed out with the
par ti ci pa ti on of air for ces, inc lu ding sor ti es of com bat
he li cop ters.

The Par ti es ne ed not in vi te ob ser vers to the no ti fi ab le
ac ti vi ti es, which are to be car ri ed out wit ho ut ad van ce
no ti ce to the tro ops in vol ved, un less the se no ti fi ab le
ac ti vi ti es ha ve a du ra ti on of mo re than 48 hours.

(4) The Par ti es, in ad di ti on to the pro vi si ons of
pa rag raph 3 of this Ar tic le, will an nu ally in vi te ob ser vers
from each ot her to a mi li ta ry exer ci se car ri ed out at the
le vel of bat ta li on (me cha ni sed in fant ry or tank bat ta li on)
task gro up or above.

(5) Ne it her Party shall con duct mi li ta ry exer ci ses abo ve
the le vel of bat ta li on task gro up in are as ad ja cent to the ir
com mon bor der of a depth of 30 km.

Article II

To further develop the military co-operation

(1) As a cont ri bu ti on to furt he ring the ir bi la te ral
re lat ions, the Par ti es will de ve lop mi li ta ry con tacts in the
spi ri t of and in ac cor dan ce with the re com men da ti ons of
the OSCE Vi en na Do cu ment 1999 and the Pro to col
bet we en the Mi nist ry of De fen ce of the Re pub lic of
Hun ga ry and the Mi nist ry of De fen ce of the Fe de ral
Re pub lic of Yu gos la via on the Mi li ta ry Co-ope rat ion,
sig ned on 29 October 1996.

(2) The Par ti es, in ad di ti on to vi sits, sti pu la ted in the
OSCE Vi en na Do cu ment 1999, to air ba ses and mi li ta ry
fa ci li ti es, will an nu ally and al ter na tely or ga ni se a vi sit to a
mi li ta ry fa ci lity (bar racks) for- a fi ve-mem ber de le ga ti on
of the ot her Party, in or der, to get ac qu a in ted with mi li ta ry
li fe and tra i ning in the military facility.

Article III

To increase the number of evaluation visits
and inspections

(1) Each Party ha s the right to con duct an nu ally, in
ad di ti on to the pro vi si ons of the OSCE Vi en na Do cu ment
1999 and to the vo lun ta rily ta ken qu o tas:

– one furt her ins pec ti on on the ter ri to ry of the ot her
Party,

– and up to two eva lu a ti on vi sits on the ter ri to ry of the
ot her Party.

(2) The Par ti es may in vi te rep re sen ta ti ves of third Sta tes 
to ta ke part in the eva lu a ti on vi sits or ins pec ti ons.

(3) The Par ti es ac cept the pri ma cy of the ac ti vi ti es
car ri ed out in ac cor dan ce with the pro vi si ons of the OSCE
Vi en na Do cu ment 1999. In the ca se of any co in ci den ce the 
re ce i ving Party ha s the right to ac cept or sug gest
post po ne ment of the re qu es ted ac ti vity ba sed on this
Agreement.

Article IV

General definitions

(1) No ti fi ca ti ons, ob ser va ti ons, as well as eva lu a ti on
vi sits and ins pec ti ons shall be car ri ed out in ac cor dan ce
with the re le vant pro vi si ons of the OSCE Vi en na
Do cu ment 1999.
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(2) The mes sa ges re la ted to this Ag re e ment will be
trans mit ted in the OSCE Vi en na Do cu ment 1999 for mats
in the Eng lish lan gu a ge, using the OSCE com mu ni ca ti on
net work, or thro ugh dip lo ma tic chan nels. 

(3) The of fi ci al lan gu a ge used du ring ac ti vi ti es is
Eng lish.

Article V

Final clauses

(1) Rep re sen ta ti ves of the two Par ti es will hold an nu ally 
– al ter na tely in the Re pub lic of Hun ga ry and in Ser bia and
Mon te neg ro – as sess ment me e tings to analy se the
imp le men ta ti on of the me a su res ag re ed in this Ag re e ment
and to ela bo ra te proposals for their improvement. 

(2) In ca se of any qu es ti on ari sing from the
imp le men ta ti on of this Ag re e ment, the Par ti es will se ek to
co me to a so lu ti on thro ugh dip lo ma tic channels.

(3) This Ag re e ment en ters in to for ce 60 da ys af ter the
re ce ipt of the last writ ten no ti fi ca ti on on comp le ti on by the 
Par ti es of all ne ces sa ry le gal pro ce du res re qu i red by their
national legislation.

(4) This Ag re e ment may be chan ged or amen ded by
mu tu al con sent of the Par ti es. The amend ment sho uld be in 
wri ting form sent thro ugh dip lo ma tic chan nels and tho se
will en ter in to for ce in ac cor dan ce with the pa rag raph 3. of
this Article.

(5) This Ag re e ment shall re ma in in for ce for an un li mi ted
pe ri od of ti me. Ho we ver, this Ag re e ment may be ter mi na ted
by eit her Party by writ ten no ti fi ca ti on to the ot her Party. It
will ce a se to be in for ce six months af ter the re ce ipt of the
no ti fi ca ti on of termination unless otherwise agreed.

(6) Do ne in Bu da pest, this 24th of March 2005., in two
ori gi nal co pi es in Hun ga ri an, Ser bi an and Eng lish lan gu a ges, 
all three texts be ing equ ally aut hen tic. In ca se of dif fe ren ces
in in terp re ta ti on the Eng lish version shall prevail.

for the for the
Go vern ment Co un cil of Mi nis ters

of the Re pub lic of Hun ga ry of Ser bia and Mon te neg ro”

3. §

(1) Ez a ren de let a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2. §-a 2006. ja nu ár 16-án lép ha tály ba.

Bu da pest, 2003. szep tem ber 30.

Dr. Med gyes sy Pé ter s. k.,
mi nisz ter el nök

A hon vé del mi mi nisz ter
1/2006. (I. 6.) HM

r e n  d e  l e  t e

a katonai légügyi hatósági eljárások díjairól szóló
9/2004. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

Az il le té kek rõl szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67. §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint a lé gi köz le ke dés -
rõl szóló 1995. évi XCVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Lt.)
3. §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
fi gye lem mel az Lt. 3. §-ának (2) be kez dé sé re – a pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a ka to nai lég ügyi ha tó sá gi el -
já rá sok dí ja i ról szóló 9/2004. (IV. 16.) HM ren de le tet
(a to váb bi ak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1. §

Az R. 2. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2. § A lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos ka to nai lég ügyi

ha tó sá gi el já rá sért – az Lt. 3. § (4) be kez dés sze rin ti ki vé -
tel lel – az e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott dí jat kell 
fi zet ni.”

2. §

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

„(2) Az új ra fel vé te li el já rás dí ja meg egye zik az el sõ fo -
kú el já rás dí já val.”

3. §

Ez a ren de let 2006. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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HATÁROZAT

A honvédelmi miniszter
2/2006. (HK 3.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ma gyar Hon -
véd ség ki je lölt ál lo má nyá nak a NATO Re a gá ló Erõk ben
tör té nõ rész vé te lé rõl  szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá -
ro zat ban, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di fel -
adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei 
meg ala kí tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló
44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás 2.  §-ában fog lal tak ra, ide -
ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség ki je lölt ál lo má nyá nak a
NATO Re a gá ló Erõk ben (NRF) tör té nõ rész vé te lé rõl
 szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro -
zott fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben 2006. ja nu ár 12-tõl 
2006. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ szak ra ide ig le nes ka to nai
szer ve ze tet ho zok lét re.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar
Hon véd ség NATO Re a gá ló Erõk 6. vál tás, rö vi dí tett
meg ne ve zé se: MH NRF 6. vál tás.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye: 7401
 Kaposvár, Fü re di út 156. pos ta cí me: Pf. 179/MH NRF 6. vál -
tás al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, kül föl dön az an gol
pa rancs nok ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó mû ve le ti te rü le ten.

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

4. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
Az NRF 6. an gol pa rancs nok ság alá ren delt sé gé ben a

NATO nem 5. cikk sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sa so rán
ve gyi-, bi o ló gi ai-, ra di o ló gi ai-, nuk le á ris és hu ma ni tá ri us
ka taszt ró fák kö vet kez mé nye i nek fel mé ré sé ben és fel szá -
mo lá sá ban, vál ság ke ze lõ és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben,
ter ro ris ták el le ni mû ve le tek tá mo ga tá sá ban, em bar gó ér -
vény re jut ta tá sá ban, nem há bo rús kö rül mé nyek kö zöt ti ki -
ürí tés meg ter ve zé sé ben, meg szer ve zé sé ben és vég re haj tá -
sá ban, ba rá ti és el len sé ges mû ve le ti te rü le ten I. lép csõ ben
tör té nõ al kal ma zás ban, erõ de monst rá ció vég re haj tá sá ban
va ló rész vé tel re tör té nõ fel ké szü lés, ké szen lét, és meg fe le -
lõ köz jo gi dön tést köve tõen konk rét fel adat-vég re haj tás.

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

6. A ka to nai szer ve zet az MH SZFP pa rancs nok szol -
gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben te vé keny sé gét az azt el ren de lõ köz jo gi dön tés
után, az NRF 6. Szá raz föl di Kom po nens Pa rancs nok ság
(3. An gol Had osz tály) ille té kes pa rancs no ka i nak utasí -
tásai sze rint lát ja el.

7. A ka to nai szer ve zet állományille té kes pa rancs no ka
az MH SZFP pa rancs nok, mû ve let irá nyí tó parancsnok -
sága a HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség.

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

a) A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá -
sá nak meg ne ve zé se: kon tin gens pa rancs nok.

b) A kon tin gens pa rancs no kot be osz tás ba a HM Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ké nek ja vas la ta alap ján a hon vé del mi
mi nisz ter ve zény li.

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

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

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

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

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

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.
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A pénz ügyi el lá tá sát és gaz dál ko dá si fel ada ta it az
MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a
HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze té -
vel együtt mû kö dés ben vég zi.

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

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

12. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si 
rend jét tar tal ma zó Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro -
zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül ké szí ti el, és azt

jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõnö -
kéhez.

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

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

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 6.

UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
1/2006. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a hivatásos és szerzõdéses katonák
2006. évi illetményfejlesztésérõl

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 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a Hon vé del mi Ér dek egyez -
te tõ Fó rum mal egyez tet ve – a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka -
to nák 2006. évi il let mény fej lesz té sé re a kö vet ke zõ uta sí -
tást adom ki.

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya – a (2)–(3) be kez dés ben fog lal -
tak fi gye lem be vé te lé vel – a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nál, 
annak hi va ta la i nál, hát tér in téz mé nye i nél, a ka to nai nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok nál, a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben, a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va -
tal nál, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i -
nél (a továb biak ban együtt: ka to nai szer ve zet) szol gá la tot
tel je sí tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ra ter jed ki.

(2) Nem ter jed ki az uta sí tás ha tá lya ar ra a hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná ra, aki 2006. ja nu ár 1-jén a fel men té si
ide jét töl ti és men te sít ve van a szol gá la ti kö te le zett ség tel -
je sí té se alól.

(3) Az ál lam i ve ze tõi jut ta tá sok ra jo go sult hi va tá sos ka to -
nák il let mény fej lesz té sé re kü lön in téz ke dés alap ján ke rül sor.

2.  §

(1) A 2006. évi il let mény fej lesz tés vég re haj tá sa so rán a
hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák il let mé nyét 2006. ja nu ár

1-jé tõl 37 850 Ft-os tech ni kai il let mény alap figye lembe -
véte lével kell meg ál la pí ta ni.

(2) A ko ráb ban kü lön bö zõ jog cí men meg ál la pí tott
 kiegészítõ il let mé nyek össze ge it – figye lembe vé ve az
(1) be kez dés ben fog lal ta kat – fe lül kell vizs gál ni és a szük -
sé ges kor rek ci ó kat vég re kell haj ta ni.

3.  §

(1) A HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó
Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM PSZNYI) az il let mény -
fej lesz tést köz pon ti lag hajt ja vég re.

(2) Az il let mény fej lesz tés köz pon ti vég re haj tá sa meg kí -
ván ja az il let mény ada tok vég re haj tói szín tû el len õr zé sét,
amely nek ke re té ben az ille té kes hu mán re fe rens – a pénz -
ügyi re fe rens sel együtt mû köd ve, kö zö sen – kö te les el len -
õriz ni a be jegy zett ada tok he lyes sé gét és a szük sé ges
 módosításokat vég re haj ta ni.

(3) A HM PSZNYI csak a (2) be kez dés sze rin ti adat -
egyez te tés és ellen õr zés vég re haj tá sa után in téz ked het a
fel emelt il let mé nyek át uta lá sá ra.

(4) Az il let mény fej lesz tés tech ni kai le bo nyo lí tá sá val
kap cso la tos egyéb fel ada tok vég re haj tá sá ra a HM
PSZNYI igaz ga tó ja in téz ked jen.

(5) Az il let mény fej lesz tés vég re haj tá sá ról a 3/2002.
(I. 25.) HM ren de let 73.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti be -
so ro lá si pa ran csot kell ké szí te ni.

4.  §

Az il let mény fej lesz tést úgy kell vég re haj ta ni, hogy a
2006. ja nu ár ha vi il let mé nyek fi ze té se kor a már fej lesz tett
il let mé nyek ke rül je nek fo lyó sí tás ra.
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5.  §

(1) A fel emelt be osz tá si il let mé nyek alap ján a 20%-os,
ille tõ leg a 10%-os il let mény ki egé szí tés re (csapatszolgá -
lati ki egé szí tés re) jo go sul tak ré szé re 2006. ja nu ár 01-jé tõl
új ból meg kell ál la pí ta ni – a 10/2005. (HK 4.) HM uta sí tás -
sal be ve ze tett – 6,35%-os, a 15%-os illetménykiegészí -
tésre jo go sul tak nak pe dig az 1,35%-os ki egé szí tõ il let -
ményt. E ki egé szí tõ il let mé nyek mér té kei a be osz tá si il let -
mény szá za lé ká ban ér ten dõk.

(2) Az (1) be kez dés alap ján meg ál la pí tott ki egé szí tõ il -
let mény az il let mény ki egé szí tés sel (csa pat szol gá la ti ki -
egé szí tés sel) esik egy te kin tet alá, így a tá vol lé ti díj meg ál -
la pí tá sá nál az zal szá mol ni kell.

6.  §

(1) Amennyi ben a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nát 2006. 
év so rán a 10, vagy 20, illetve 15%-os mér té kû il let mény ki -
egé szí tés re (csa pat szol gá la ti ki egé szí tés re) jo go sí tó ka to nai
szer ve zet tõl más mér té kû il let mény ki egé szí tés re jo go sí tó
ka to nai szer ve zet hez he lye zik át, ak kor a ré szé re ko ráb ban
meg ál la pí tott 6,35, illetve 1,35%-os ki egé szí tõ il let ményt
az át he lye zés idõ pont já val meg kell szün tetni.

(2) Ab ban az eset ben, ha a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka -
to nát 2006. év so rán 10, vagy 20, illetve 15%-os mér té kû
il let mény ki egé szí tés re (csa pat szol gá la ti ki egé szí tés re)
 jogosító ka to nai szer ve zet hez he lye zik át, vagy kez dõ ként
ilyen el sõ be osz tás ba ke rül, szá má ra az át he lye zés, ille tõ -
leg a be osz tás ba he lye zés idõ pont já tól a 6,35%, illetve az
1,35% sze rin ti mér té kû ki egé szí tõ il let ményt kell meg ál la -
pí ta ni.

(3) Fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség meg szer zé se  miatti il -
let mény ki egé szí tés-vál to zás ese tén a (1)–(2) be kez dés
ren del ke zé se it ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

7.  §

A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák köz tiszt vi se lõi il let -
mény alap alap ján szá mí tott il let mé nyen kí vü li egyéb
pénz be li jut ta tá sa it (meg bí zá si díj, na pi díj, se gély stb.)
2006. ja nu ár hó 1-jé tõl 36 800 Ft-os össze gû il let mény -
alap pal kell szá mol ni.

8.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren del -
ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár hó 1-jé tõl kell al kal maz ni.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 2.

A honvédelmi miniszter
2/2006. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a
az önkéntes tartalékos katonák 2006. évi

illetményfejlesztésérõl

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
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – a Hon vé del mi Ér dek egyez te tõ
 Fórummal egyez tet ve – az ön kén tes tar ta lé kos ka to nák
2006. évi il let mény fej lesz té sé re a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya azok ra ter jed ki, akik a Ma gyar Hon -
véd ség gel 2006. év ben ön kén tes tar ta lé kos ka to na jog -
viszonyban áll nak.

2.  §

Az ön kén tes tar ta lé kos ka to nák il let mény ele me it és a
ren del ke zés re ál lá si díj át 2006. ja nu ár 1-jé tõl 37 850 Ft-os
tech ni kai il let mény alap pal kell szá mol ni.

3.  §

Az ön kén tes tar ta lé kos ka to nák köz tiszt vi se lõi il let -
mény alap alap ján szá mí tott il let mé nyen kí vü li egyéb
pénz be li jut ta tá sa it 2006. ja nu ár hó 1-jé tõl 36 800 Ft-os
össze gû il let mény alap pal kell szá mol ni.

4.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren del -
ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár hó 1-jé tõl kell al kal maz ni.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
3/2006. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a katonai tanintézeti hallgatók és növendékek
2006. évi illetményfejlesztésérõl

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 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a Hon vé del mi Ér dek egyez -
te tõ Fó rum mal egyez tet ve – a ka to nai tan in té ze ti hall ga tók 
és nö ven dé kek 2006. évi il let mény fej lesz té sé re a kö vet ke -
zõ uta sí tást adom ki.

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 2.



1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény
hon véd sé gi ösz tön dí jas, va la mint szak kép zés ben részt -
vevõ hall ga tó i ra, a ka to nai kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény
hall ga tó i ra és nö ven dé ke i re (a továb biak ban együtt: hall -
ga tók és nö ven dé kek) ter jed ki.

2.  §

A hall ga tók il let mé nyét és a nö ven dé kek ösz tön dí ját,
va la mint ösz tön díj-ki egé szí té sét 2006. ja nu ár 1-jé tõl
38 950 Ft-os tech ni kai il let mény alap pal kell szá mol ni.

3.  §

Az il let mény fej lesz tést úgy kell vég re haj ta ni, hogy a
2006. ja nu ár ha vi fi ze tés kor már a fej lesz tett il let mé nyek
és ösz tön dí jak ke rül je nek fo lyó sí tás ra.

4.  §

A hall ga tók és nö ven dé kek köz tiszt vi se lõi il let mény -
alap alap ján szá mí tott il let mé nyen kí vü li egyéb pénz be li
jut ta tá sa it 2006. ja nu ár hó 1-jé tõl 36 800 Ft-os össze gû
 illetményalappal kell szá mol ni.

5.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba*, ren del -
ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár hó 1-jé tõl kell al kal maz ni.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
4/2006. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a köztisztviselõk és a közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott munkavállalók

2006. évi illetményfejlesztése végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek n) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a Hon vé del mi Ér dek egyez -
te tõ Fó rum mal egyez tet ve – a köz tiszt vi se lõk és a köz igaz -
ga tá si szer vek nél fog lal koz ta tott mun ka vál lalók 2006. évi
il let mény fej lesz té se vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ uta sí tást
adom ki.

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 2.

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a HM Ka to nai
Lég ügyi Hi va tal, a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si
Hi va tal, a HM Vé del mi Hi va tal, a HM Köz pon ti El len õr -
zé si és Ha tó sá gi Hi va tal ál lan dó- és idõ sza ki fõfoglalko -
zású, va la mint rész fog lal ko zá sú köz tiszt vi se lõ i re (a továb -
biak ban: köz tiszt vi se lõk) és a hon véd sé gi köz igaz ga tá si
szer vek nél fog lal koz ta tott mun ka vál la lók ra (a továb biak -
ban: mun ka vál lalók) ter jed ki.

(2) Az uta sí tás ha tá lya nem ter jed ki a kor mány za ti fõ -
tiszt vi se lõk re, va la mint azok ra a köz tiszt vi se lõk re és mun -
ka vál la lók ra, akik 2006. ja nu ár 1-jén – a köz tiszt vi se lõi
jog vi szo nyuk (mun ka vi szo nyuk) meg szû né se  miatt –
men te sít ve van nak a mun ka vég zés alól.

2.  §

(1) A 2006. évi il let mény fej lesz tés vég re haj tá sa so rán
– az 1.  § (2) be kez dés be tar to zók ki vé te lé vel – a köztiszt -
viselõk il let mé nyét egy sé ge sen 38 950 Ft-os tech ni kai
 illetményalap figye lembe véte lével fe l kell emel ni.

(2) A mun ka vál lalók ese té ben a sze mé lyi alap bért és
 illetménypótlékot is ma gá ban fog la ló mun ka bért 5%-k al
kell meg emel ni.

3.  §

A be töl tet len mun ka kö rök re le kö tött il let mé nye ket a
2.  § sze rin ti tech ni kai il let mény alap figye lembe véte lével
kell meg ál la pí ta ni, míg a mun ka bért 5%-k al kell meg nö -
vel ni és nyil ván tar ta ni.

4.  §

Az il let mény eme lé sek re ha tá ro zat ban kell in téz ked ni.
A köz tiszt vi se lõk és a mun ka vál lalók ré szé re az il let mé -
nyek (mun ka bé rek) vál to zá sá ról ér te sí tést kell ki ad ni.

5.  §

(1) A 2006. évi il let mény fej lesz tést a HM Pénz ügyi
Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság (a továb biak -
ban: HM PSZNYI) köz pon ti lag hajt ja vég re.

(2) Az il let mény eme lés vég re haj tá sa meg kí ván ja az
 illetményadatok vég re haj tói szin tû el len õr zé sét, amely nek 
ke re té ben az ille té kes hu mán re fe rens – a pénz ügyi re fe -
rens sel együtt mû köd ve, kö zö sen – kö te les el len õriz ni a
be jegy zett ada tok he lyes sé gét és a szük sé ges mó do sí tá so -
kat vég re haj ta ni.

(3) A HM PSZNYI csak a (2) be kez dés sze rin ti adat -
egyez te tés és ellen õr zés után in téz ke dik a fel emelt il let mé -
nyek át uta lá sá ra.
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(4) Az il let mény fej lesz tés tech ni kai le bo nyo lí tá sá val
kap cso la tos egyéb fel ada tok vég re haj tá sá ra a HM PSZNYI
in téz ked jen.

(5) Az il let mény fej lesz tés vég re haj tá sá ról ha tá ro za tot
kell ké szí te ni.

6.  §

Annak a köz tiszt vi se lõ nek, aki nek a köz szol gá la ti jog -
vi szo nya 2006. év fo lya mán ke let ke zik, alap il let mé nyét,
il let mény ki egé szí té sét és il let mény pót lé ka it 38 950 Ft-os
il let mény alap pal kell meg ál la pí ta ni.

7.  §

Az il let mény eme lést (mun ka bér-eme lést) úgy kell vég -
re haj ta ni, hogy a 2006. ja nu ár ha vi il let mé nyek már a fel -
emelt összeg ben ke rül je nek fo lyó sí tás ra.

8.  §

Azok nál az il let mé nyen kí vü li egyéb pénz be li jut ta tá -
sok nál, ahol a köz tiszt vi se lõi il let mény alap a szá mí tás
alap ja, a jut ta tás meg ál la pí tá sá nál 2006. ja nu ár 1-jé tõl
36 800 Ft-os il let mény alap pal kell szá mol ni.

9.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren del -
ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár hó 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz -
tiszt vi se lõk 2005. évi il let mény fej lesz té sé rõl  szóló
11/2005. (HK 4.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
5/2006. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a közalkalmazottak 2006. évi illetményfejlesztése
végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek n) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, te kin tet tel a köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb -
biak ban: Kjt.) elõ írásaira is – a Hon vé del mi Ér dek egyez te -
tõ Fó rum mal egyez tet ve – a köz al kal ma zot tak 2006. évi il -
let mény fej lesz té sé nek vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ uta sí -
tást adom ki.

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 2.

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta la i nál és
hát tér in téz mé nye i nél, a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok nál, a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény nél, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nél (a továb biak -
ban együtt: ka to nai szer ve zet) fog lal koz ta tott azon ál lan -
dó- és idõ sza ki fõ fog lal ko zá sú, va la mint rész fog lal ko zá sú
köz al kal ma zot tak ra ter jed ki, akik nek a köz al kal ma zot ti
jog vi szo nya 2006. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en kez dõ dött és
2006. ja nu ár 1-jén is fenn állt.

(2) Az uta sí tás ha tá lya nem ter jed ki az ál lam tit ká ri vagy 
he lyet tes ál lam tit ká ri be so ro lá sú ak ra, va la mint azok ra a
köz al kal ma zot tak ra, akik 2006. ja nu ár 1-jén – a köz al kal -
ma zot ti jog vi szo nyuk meg szû né se  miatt – men te sít ve van -
nak a mun ka vég zés alól.

2.  §

Az ál lan dó fõ fog lal ko zá sú köz al kal ma zot tak (ide ért ve a 
ka to nai he lyen fog lal koz ta tot ta kat is) 2006. évi il let mény -
fej lesz té sét

a) a b) pont alá tar to zók ki vé te lé vel a 3–5.  §-ok sze rint;
b) a köz ok ta tá si, va la mint a fel sõ ok ta tá si és ku ta tá si

ága zat hoz tar to zó te vé keny sé get vég zõ ka to nai szer ve zet -
nél jog vi szony ban ál ló köz al kal ma zot tak ese té ben pe dig a
6–7.  §-ok sze rint

kell vég re haj ta ni.

3.  §

A 2.  § a) pont ja alá tar to zó köz al kal ma zot tak ese té ben
az il let mény fej lesz tés vég re haj tá sá hoz a ka to nai szer ve ze -
tek nél a 2005. de cem be ri lét szá mok és át lag bé rek alap ján
szá mí tott bér ala pok után 5%-os mér té kû il let mény fej lesz -
té si ke re tet kell ké pez ni.

4.  §

(1) A 3.  § sze rin ti ke ret bõl va la mennyi köz al kal ma zott nak
5%-os mér té kû, kö te le zõ il let mény eme lést kell biz to sí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben
a fel szá mí tott ke ret bõl 2006. ja nu ár 1-jé tõl biz to sí ta ni kell

– a 2006. áp ri lis 1-jei ha tállyal élet be lé põ ga ran tált il -
let mé nye ket,

– a há rom éven kén ti kö te le zõ elõ re so ro lás hoz szük sé -
ges össze get,

– a 2006. áp ri lis 1-jei ha tállyal élet be lé põ emelt ösz -
szegû pót lék alap pal szám fej tett il let mény pót lé ko kat,

– az il let mény eme lé sek éj sza kai- és mû szak pót lék von -
za tát, va la mint az egyéb kö te le zõ en meg ál la pí tan dó pót -
lékok és il let mény eme lé sek össze gét.

(3) A (2) be kez dés vég re haj tá sát köve tõen fenn ma ra dó
össze get

a) a 2005. de cem ber 31-ig meg ál la pí tott szá za lé kos
mér té kû – al só-fel sõ ha tá rok kö zöt ti – pót lé kok to váb bi
eme lé sé re;
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b) a fel té te lek fenn ál lá sa ese tén to váb bi pót lék meg -
állapítására;

c) a fi ze té si fo ko zat sze rin ti il let mé nyek to váb bi eme lé -
sé re
kell fel hasz nál ni.

5.  §

(1) A 4.  §-ban meg ha tá ro zott il let mény eme lé se ken túl -
me nõ en a 2005. de cem be ri bér alap 2%-ának meg fe le lõ ke -
re set ki egé szí té si ke re tet kell fel szá mí ta ni min den ka to nai
szer ve zet nél, amely bõl a 2005. de cem be ri fi ze té si fo ko zat
sze rin ti il let mény 1%-ának meg fe le lõ össze gû kö te le zõ
ke re set ki egé szí tést kell meg ál la pí ta ni a 2.  § a) pont ja ha tá -
lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak ré szé re.

(2) A fel szá mí tott ke re set ki egé szí té si ke ret bõl ren del ke -
zés re ál ló to váb bi össze get az állományille té kes pa rancs -
nok nak – a he lyi ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kel egyez -
tet ve – dif fe ren ci ált mér té kû ke re set ki egé szí tés meg ál la pí -
tá sá ra kell fel hasz nál nia.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rint meg ál la pí tott ke re set -
ki egé szí tés – ha annak meg hosszab bí tá sá ra nem tör té nik
kü lön köz pon ti in téz ke dés – leg ké sõbb 2006. de cem ber
31-én meg szû nik.

(4) Az (1) és (2) be kez dés sze rint meg ál la pí tott ke re set -
ki egé szí tést az egyéb jog cí men meg ál la pí tott ke re set ki -
egé szí tés tõl kü lön kell ke zel ni és nyil ván tar ta ni.

6.  §

A köz ok ta tá si, illetve fel sõ ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny -
sé get vég zõ ka to nai szer ve ze tek nél az il let mény fej lesz tés
vég re haj tá sá hoz a 2005. de cem be ri lét szá mok és át lag bé -
rek alap ján szá mí tott bér ala pok után 5%-os mér té kû il let -
mény fej lesz té si ke re tet kell ké pez ni.

7.  §

(1) Az il let mény fej lesz tés ered mé nye kép pen va la -
mennyi köz al kal ma zott nak 5%-os mér té kû kö te le zõ il let -
mény fej lesz tés ben kell ré sze sül nie.

(2) Az (1) be kez dés vég re haj tá sa ér de ké ben a fel szá mí -
tott ke ret bõl 2006. ja nu ár 1-tõl biz to sí ta ni kell

– a 2006. áp ri lis 1-jei ha tállyal élet be lé põ ga ran tált
 illetményeket,

– a fi ze té si fo ko zat be li kö te le zõ elõ re so ro lás hoz szük -
sé ges össze get,

– a 2006. áp ri lis 1-jei ha tállyal élet be lé põ emelt ösz -
szegû pót lék alap pal szám fej tett il let mény pót lé ko kat,

– az il let mény eme lé sek éj sza kai- és mû szak pót lék von -
za tát, va la mint az egyéb kö te le zõ en meg ál la pí tan dó pót lé -
kok és il let mény eme lé sek össze gét.

(3) A (2) be kez dés ben rög zí tet tek vég re haj tá sát köve -
tõen az il let mény fej lesz té si ke ret bõl fenn ma ra dó össze get

a) a 2005. de cem ber 31-ig meg ál la pí tott, szá za lé kos
mér té kû – al só-fel sõ ha tá rok kö zöt ti – pót lé kok to váb bi
eme lé sé re;

b) a fel té te lek fenn ál lá sa ese tén to váb bi pót lék meg ál -
la pí tá sá ra;

c) a fi ze té si fo ko zat sze rin ti il let mé nyek to váb bi eme lé -
sé re
le het fel hasz nál ni.

8.  §

Amennyi ben a 3. és 6.  § alap ján fel szá mí tott ke ret
össze ge a kö te le zõ eme lé sek biz to sí tá sá ra nem elég sé ges,
a szük sé ges össze get – té te les ki mu ta tás csa to lá sá val –
a HM Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó sá gok út -
ján, illetve a sa já to san gaz dál ko dó szer ve ze tek ese té ben
köz vet le nül a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va -
tal tól (a továb biak ban: HM KPSZH) kell igé nyel ni.

9.  §

Az il let mény fej lesz té si ke re tek bõl tar ta lék nem ké pez -
he tõ, illetve a hon vé del mi szer ve ze tek kö zött át cso por to sí -
tás nem hajt ha tó vég re.

10.  §

A Kjt. 1. sz. mel lék le te sze rin ti táb lá zat B fi ze té si osz -
tály 1. fo ko za tá ba so rolt köz al kal ma zott ré szé re a jog -
viszonyban töl tött má so dik évet köve tõen ga ran tált il let -
mény ként leg alább 68 800 Ft-ot kell biz to sí ta ni, mely nek
eset le ges nö vek mé nye a fel szá mí tott il let mény fej lesz té si
ke re tet ter he li.

11.  §

Az idõ sza ki- és rész fog lal ko zá sú bér alap ter hé re fog -
lalkoztatott köz al kal ma zot tak il let mény fej lesz té sét a
2006. év re ki adott bér ke re tek 5%-os fel eme lé sé vel és
a 4.  §-ban le ír tak figye lembe véte lével kell vég re haj ta ni.

12.  §

A be töl tet len mun ka kö rök re le kö tött il let mé nye ket a
2.  § sze rin ti el kü lö ní tés alap ján a 3–7.  §-o k sze rint kell
meg emel ni.

13.  §

Az il let mény eme lé sek re be so ro lá si pa rancs ban (ha tá ro -
zat ban) kell in téz ked ni, kü lön fel tün tet ve a ke re set ki egé szí -
tés mér té két és a jo go sult ság idõ tar ta mát. A köz al kal ma zot -
tak ré szé re az il let mé nyek vál to zá sá ról ér te sí tést kell ki ad ni.

14.  §

(1) A 2006. évi köz al kal ma zot ti il let mény eme lést úgy
kell vég re haj ta ni, hogy a 2006. ja nu ár ha vi il let mé nyek
már a fel emelt összeg ben ke rül je nek fo lyó sí tás ra.

156 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



(2) Az il let mény eme lés idõ be ni vég re haj tá sa ér de ké ben
az il let mény eme lé sek rög zí té sét a HM KGIR hu mán-bér
al rend sze ré ben leg ké sõbb a ja nu á ri zá rá si idõ pon tig kell
vég re haj ta ni.

15.  §

Az il let mény eme lést a Hon véd sé gi Dol go zók Szak szer ve -
ze té nek he lyi szer ve ze té vel együtt mû köd ve kell vég re haj ta ni.

16.  §

(1) Az il let mény eme lés kö vet kez té ben fel emelt ál lan -
dó- és idõ sza ki fõ fog lal ko zá sú, va la mint rész fog lal ko zá sú
bér ala po kat – a (2) és (3) be kez dés sze rint – a HM KPSZH
ál la pít ja meg a ka to nai szer ve ze tek ré szé re.

(2) A 2.  § a) pont sze rin ti il let mény fej lesz tést végre -
hajtó ka to nai szer ve ze tek bér alap ja 5%-k al ke rül meg eme -
lés re, míg a ke re set ki egé szí tés hez biz to sí tott összeg a bér -
alap-mó do sí tó ügy irat ban kü lön so ron ke rül fel tün te tés re.

(3) A 2.  § b) pont sze rin ti il let mény fej lesz tést végre -
hajtó ka to nai szer ve ze tek bér alap ja egy sé ge sen 5%-k al ke -
rül meg eme lés re.

17.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren del -
ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár hó 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) Az uta sí tás hatályba lépésével egy ide jû leg a köz al -
kal ma zot tak 2005. évi il let mény fej lesz té sé rõl  szóló
12/2005. (HK 4.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
7/2006. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2006. évi intézményi költségvetési javaslatok
elkészítésének és jóváhagyásának rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 49.  § a) pont -
jára, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló,
több ször mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ámr.) ele mi költ ség ve tés re vo nat ko zó
elõ írásaira – a 2006. évi in téz mé nyi költ ség ve té si ja vas la -
tok el ké szí té sé nek rend jé re a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki.

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 2.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed:
a) a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ra (a továb -

biak ban: HM PSZSZ);
b) a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM)

igaz ga tá sa, hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei költ ség ve té si al -
cí mek szer ve ze te i re;

c) a Sa já to san Gaz dál ko dó Szer ve ze tek re (a továb biak -
ban: SGSZ);

d) a HM fe je zet 2006–2008. évi költ ség ve té si ter vé nek
össze ál lí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tás rend jé rõl
 szóló 84/2005. (HK 18.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
84/2005. HM ut.) alap ján az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz -
ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság ra (a továb biak ban: MH
ÖLTP).

Az intézményi költségvetési tervezés
végrehajtásának fõbb elvei

2.  §

(1) Az uta sí tás 2. szá mú mel lék le te sze rin ti pénz ügyi
jel le gû elõ irány za to kat – az SGSZ-ek ki vé te lé vel – a HM
PSZSZ szer ve ze ti ele mei ter ve zik.

(2) A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) és a
 logisztikai el lá tá si (utalt sá gi) kö ré be tar to zó szer ve ze tek
 logisztikai jel le gû elõ irány za ta it a 84/2005. HM ut.-ban
meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével az MH ÖLTP – a ha -
de rõ ne mi pa rancs nok sá gok, az MH Bu da pes ti Hely õr ség -
pa rancs nok ság, a HM HVK Ka to nai Ter ve zé si Fõ cso port -
fõ nök ség, a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály és az MH Egész ség -
ügyi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH EÜP-ság) szük -
ség sze rin ti be vo ná sá val – ter ve zi köz pon ti és csa pat költ -
ség ve té si rész le te zés ben.

(3) A HM igaz ga tá sa, hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei,
 valamint az SGSZ-ek – a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug -
díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM PSZNYI)
adat szol gál ta tá sá ra is ala poz va – össze vont (a pénz ügyi és
lo gisz ti kai jel le gû elõ irány za to kat együt te sen tar tal ma zó)
költ ség ve té si terv ja vas la tot ké szí te nek.

(4) A nem zet kö zi fel ada tok és ren dez vé nyek ter ve zé se
so rán a 15. és a 16.  §-ok ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell
el jár ni.

3.  §

(1) A csapat és a köz pon ti ta go zat költ ség ve té si ja vas la -
ta i nak el ké szí té sé nél a HM fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi
gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 9/1998. (HK 4.) HM uta -
sí tás, va la mint a 84/2005. HM ut. – ki e mel ten a 2.  § – vo -
nat ko zó elõ írásait je len uta sí tás ban fog lal tak nak meg fele -
lõen kell al kal maz ni.

(2) A költ ség ve té si terv ja vas la to kat a ki adott szer ve zé si
in téz ke dé sek, a 2006. év so rán vég re haj tan dó, az éves fel -
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adat terv ben meg ha tá ro zott fel ada tok, va la mint a ha tá lyos
nor mák, nor ma tí vák és az ak tu á lis mé rõ szá mok figye -
lembe véte lével, a 84/2005. HM ut.-ban fog lal tak ra is te -
kin tet tel, a HM tár ca 2006. év re el fo ga dott és vissza ter ve -
zett „Erõ for rás- és Költ ség terv”-ére, a fe je zet 2006. évi jó -
vá ha gyott „Éves Be szer zé si Terv”-ére és a HM Vé del mi
Ter ve zé si Bi zott ság 2005. de cem ber 14-i ülé sén meg ho -
zott „Ál lás fog la lás”-á ra is ala po zot tan kell el ké szí te ni.

4.  §

(1) A ter ve zés vég re haj tá sá hoz jó vá ha gyott ha zai és
nem zet kö zi ter ve zé si ke ret szá mok ról a HM Köz pon ti
Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM
KPSZH) az érin tett szer ve ze te ket egy ide jû leg írás ban tá jé -
koz tat ja.

(2) A ki adott elõ irány zat ke re tek nem lép he tõ ek túl.
A ke ret szá mon fe lül eset le ge sen je lent ke zõ költ ség ve té si
igé nyek a terv ja vas lat ban nem sze re pel tet he tõk, at tól el kü -
lö ní tet ten, rész le tes in dok lás sal alá tá masz tot tan ter jeszt he -
tõk fe l.

(3) Kö te le zõ en, több let igény ként, el kü lö ní tet ten,
 keret számon fe lü li igény ként, kü lön ön ál ló ok má nyon, az 
1. sz. mel lék let sze rin ti for má ban kell meg ter vez ni és ki -
mu tat ni:

a) min den ál lo mány cso port ra ki ter je dõ en az il let mé -
nyek és egyéb bér jel le gû já ran dó sá gok (pl. ju ta lom, túl -
mun ka díj stb.) 5%-os mér té kû eme lé sét 2006. ja nu ár 1-jé -
tõl, az 1–5/2006. HM uta sí tá sok elõ írásaira is te kin tet tel;

b) a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak ré szé re a 2005. de -
cem be ri bér alap 2%-ának meg fe le lõ össze gû ke re set-ki -
egé szí té si ke re tet, az 5/2006. HM ut. elõ írásainak ala pul -
vé te lé vel;

c) a „Hon véd” és egyéb Ön kén tes Köl csön ös Ki egé szí tõ 
Egész ség biz to sí tó Pénz tár tag díj hoz zá já ru lás 400 Ft/fõ/hó
eme lést 2006. ja nu ár 1-jé tõl;

d) a hi va tá sos és szer zõ dé ses tisz tek és tiszt he lyet te sek
ru há za ti il let mé nyé nek nor mán be lü li 10 000 Ft/fõ/év kéz -
hez fi ze tés eme lé sét és a szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány
ré szé re a ter mé szet be ni el lá tás fe let ti 10 000 Ft/fõ/év ru há -
za ti il let mény kéz hez fi ze té sét;

e) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ré szé re to váb bi
egy sze ri, 15 000 Ft/fõ/év ru há za ti il let mény fi ze tést;

f) az ét ke zé si utal vány ér té ké nek 500 Ft/fõ/hó eme lé sét;

g) az is ko la kez dé si tá mo ga tás 2000 Ft/fõ össze gû eme -
lé sét;

h) az a), b) pon tok hoz kap cso ló dó an a mun ka adó kat
ter he lõ já ru lé ko kat.

(4) A ki adá si ter ve zé si ke ret szá mok – az MH egész ség -
ügyi in té ze tek ki vé te lé vel – tel jes egé szé ben költ ség ve té si
tá mo ga tás sal ke rül nek biz to sí tás ra.

Az MH egész ség ügyi in té ze tei ese té ben az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár tól át vett pénz esz köz el sõ sor -
ban a sze mé lyi jut ta tá sok és a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé -
kok ki emelt elõ irány za tok ra kell, hogy fe de ze tet nyújt son.

(5) Az MH 2006. évi lo gisz ti kai ke re te nem tar tal maz za
a HM és a HM EI Rt. kö zött kö tött „El he lye zé si Szol gál ta -
tá si Szer zõ dés” ha tá lya alá tar to zó el he lye zé si ki adá so kat.
A 38-as anyag nem kó don csak a bán kú ti és bé kés csa bai ra -
dar ál lo má sok, az MH Ki kép zé si, Ok ta tá si és Re ge ne rá ló
Köz pon tok és a Veszp ré mi vé dett ob jek tum ki adá sai, az
MH egész ség ügyi in té ze tei ste ril ta ka rí tá sá nak ki adá sai, a
ka to nai re pü lõt erek fel szál ló pá lya kar ban tar tá si ki adá sai,
a kül föl di misszi ók köz mû dí jai, to váb bá a HM Nem zet kö -
zi Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal nak (a továb biak ban:
HM NRH) az in téz mé nyi mû kö dé si ki adá sai kö zött ter vez -
he tõk. Az MH Ve rõ cei Be teg ott hon a 2006. évi elhelye -
zési ki adá sa i nak 1/12-ed ré szét – a HM In gat lan ke ze lé si
 Hivatallal (a továb biak ban: HM IKH-val) – egyez tet ve ter -
vez ze.

5.  §

(1) A költ ség ve té si terv ja vas la to kat rész le tes szám sza ki
bi zo nyí tás sal és szö ve ges in dok lás sal kell alá tá masz ta ni.
A szö ve ges in dok lás tar tal maz za a vég re haj tan dó fel adat
pon tos meg ha tá ro zá sát (a jog sza bály, pa rancs, ha tá ro zat,
en ge dé lye zõ ügy irat szá má val és a fel adat el ren de lõ jé nek
meg ne ve zé sé vel).

(2) A szám sza ki bi zo nyí tás, illetve a szö ve ges in dok lás
biz to sít sa az elöl já ró és a fel ügye le ti szerv ré szé re az elõ -
irány zat igény el bí rá lá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat.

(3) A szám sza ki bi zo nyí tást 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, több ször mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. ren de let 9. sz. mel lék le te sze rint össze ál lí tott HM
Szám la rend meg fe le lõ fõ köny vi szám la szá mai és a HM
KGIR cím rend kód jai (4. sz. mel lék let) al kal ma zá sá val kell 
vég re haj ta ni, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti for má ban,
 továbbá a 3. sz. mel lék let sze rin ti össze sí tés sel.

(4) A ZMNE, va la mint az MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet -
tes Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben 2006. év ben vár ha tó an
fel me rü lõ ki adá so kat min den ter ve zõ szerv a terv ja vas la -
tá tól el kü lö ní tet ten, adat szol gál ta tá si jel leg gel ön ál ló mel -
lék let ben kü lön is mu tas sa be.

6.  §

Azon szer ve zet, amely az ala pí tó ok ira ta sze rin ti vál lal -
ko zá si te vé keny sé get foly tat, el kü lö ní tet ten és tel jes
 körûen ter vez ze meg ki adá sa it és be vé te le it oly mó don,
hogy annak el len õr zé se az év so rán min den kor biz to sí tott
le gyen (a ter vet nem kell fel ter jesz te ni). A ki adás ra ke rü lõ
ke ret szá mok a vál lal ko zá si te vé keny sé gek elõ irány za ta it
nem tar tal maz zák.

7.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 2006. évi ter ve zé sé -
nek és fel hasz ná lá sá nak rend jé re kü lön HM ren de let ke rül
ki adás ra.
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8.  §

A költ ség ve té si terv ja vas la tok fel ter jesz té sét (meg kül -
dé sét) és fe lül vizs gá la tát a szol gá la ti út be tar tá sá val kell
vég re haj ta ni.

9.  §

A fe lül vizs gált in téz mé nyi költ ség ve té si terv ja vas la tok
– az MH cí mek hez tar to zó ka to nai szer ve ze tek ese té ben a
3. sz. mel lék le tet is al kal maz va – az Ámr. 44.  § (1) be kez -
dé se alap ján 2006. már ci us 31-ig jó vá ha gyás ra ke rül nek.

A tervezés részletes szabályai

10.  §

(1) A 2. MH költ ség ve té si cím hez tar to zó szer ve ze tek
ese té ben (ki vé ve a kül kép vi se le te ket) a pénz ügyi, va la -
mint a lo gisz ti kai jel le gû elõ irány za tok ra kü lön-kü lön kell
el ké szí te ni a szám sza ki bi zo nyí tást és a szö ve ges in dok -
lást.

(2) A pénz ügyi jel le gû elõ irány za tok kö rét az uta sí tás
2. szá mú mel lék le te sze rin ti szám la cso por tok, elõ irány za -
ti-szám la szá mok tar tal maz zák.

A pénzügyi jellegû elõirányzatok tervezése

11.  §

(1) A HM PSZNYI ada tot szol gál tat a ter ve zés hez az
aláb bi költ ség ve té si té te le ken:

a) rend sze res sze mé lyi jut ta tás,
b) ju ta lom,
c) ju bi le u mi ju ta lom,
d) a)–c) pon tok sze rin ti ki adá sok já ru lé kai,
e) biz to sí tá si dí jak kö zül a mun kál ta tói hoz zá já ru lás a

„Hon véd” és egyéb Ön kén tes és Ma gánnyug díj pénz tár,
 továbbá a „Hon véd” Ön kén tes és egyéb Köl csön ös Ki egé -
szí tõ Egész ség biz to sí tó Pénz tár tag díj hoz,

f) is ko la kez dé si tá mo ga tás.
(2) A lét szám vál to zás sal kap cso la tos fel mon dá si ki adá -

sok (fel men tés, vég ki elé gí tés stb.) nem ter vez he tõk, azok
fo lya ma tos fel mé ré sé re – a lét szám csök ken tés sel kap cso -
la tos adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló 15/2005. HM
KPSZH in téz ke dés ben fog lal tak sze rint – kü lön adat szol -
gál ta tás ke re té ben ke rül sor. Ugyan így nem ter vez he tõk a
„pré mi um évek”-kel, a fõ tiszt vi se lõk kel és a köz pon ti tisz -
tek kel, va la mint a pá lya kez dõ ösz tön dí ja sok fog lal koz ta -
tá sá val kap cso la tos ki adá sok, me lyek rõl a pré mi um évek
prog ram ról, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo -
mánnyal kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok ról, va la mint
az egyes mun kál ta tói költ sé gek költ ség ve té si meg ter ve zé -
sé nek el já rá si sza bá lya i ról  szóló 40/2005. (HK 10.) HM
uta sí tás ban fog lal tak sze rint kell adat szol gál ta tást tel je sí -
te ni, azok fe de ze te pót elõ irány zat ként ke rül biz to sí tás ra.

(3) A költ ség ve té si ja vas la tok ban a hi va tá sos, a szer zõ -
dé ses, a köz tiszt vi se lõi és a köz al kal ma zot ti ál lo mány
 részére rend sze res já ran dó ság ként szám fej tett jut ta tá so kat
2005. de cem ber és 2006. no vem be re kö zöt ti, egyéb ese ti
ki fi ze té sek nél pe dig 2006. ja nu ár és de cem ber kö zöt ti idõ -
szak ra já ró jut ta tá so kat kell meg ter vez ni a ha tá lyos el lá tá si 
nor mák, azok hi á nyá ban a 2005. de cem ber ha vi ki fi ze té -
sek ala pul vé te lé vel.

(4) A rend sze res sze mé lyi jut ta tá so kat a 2006. évi szer -
ve zé si és lét szám vál to zá sok ra is te kin tet tel, állomány -
csoportonként kell meg ter vez ni:

a) a hi va tá sos és a szer zõ dé ses tiszt, tiszt he lyet tes, a
szer zõ dé ses le gény sé gi, va la mint a köz al kal ma zott- és
köz tiszt vi se lõi ál lo mány ese té ben – a ka to nai nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok ki vé te lé vel – a 2006. ja nu ár 1-jén meg -
lé võ sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mot ala pul vé ve (ki in du lá si 
alap nak te kint ve). A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok
vo nat ko zá sá ban a 84/2005. HM ut. 4.  § (3) bekez dése alap -
ján tel je sí tett adat szol gál ta tás figye lembe véte lével,

b) a 2006. évi költ ség ve té si ja vas lat szám sza ki bi zo nyí -
tá sá ban a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány rend sze res
sze mé lyi jut ta tá sa it 3,1%-os mér té kû egész ség ügyi tá vol -
lét tel csök ken te ni kell, me lyet kü lön so ron ál lo mány cso -
por ton ként és té te len ként kell ki mu tat ni,

c) a 13. ha vi il let ményt a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi 
költ ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl 
 szóló tör vény vég re haj tá sát tar tal ma zó 2005. évi CXVIII.
tv.-be n az egyes ál lo mány cso por tok ra vo nat ko zó elõ -
írások figye lembe véte lével kell ter vez ni.

(5) A HM PSZNYI az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
jut ta tá sok ról ké szí tett adat szol gál ta tá sa it, me lyek át la gai a
2005. évi zá ró lét szám ra ké szül nek, 2006. ja nu ár 30-áig
meg kül di az ille té kes HM Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li
Igaz ga tó sá gok nak (a továb biak ban: HM TPSZI) és az
SGSZ-ek nek. Ezen szer vek fe lül vizs gál ják és szük ség sze -
rint kor ri gál ják azo kat, ki egé szí tik a nem rend sze res és
kül sõ sze mé lyi jut ta tá sok kal és já ru lé ka ik kal (ide ért ve a
he lyi leg ki fi ze tés re ke rü lõ ket is), a 4.  § (3) be kez dé se és a
kö vet ke zõk figye lembe véte lével:

a) az il let mény eme lés nem ter vez he tõ;
b) ju ta lom ra a – ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel -

le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá -
sá ról  szóló, több ször mó do sí tott 3/2002. (I. 25.) HM ren -
de let ben (HK 7.) – meg ha tá ro zott fel szá mí tá si alap 1%-a
ter vez he tõ, ame lyet ál lo mány cso por ton ként kell ki mu tat ni;

c) a ma ga sabb pa rancs no ki és meg ha tá ro zott cé lú ju tal -
ma kat, a meg bí zá si és he lyet te sí té si dí ja kat, va la mint az ál -
lo má nyon kí vü li ek jut ta tá sa it a ki adás ra ke rü lõ ke ret en ge -
dé lyek alap ján kell ter vez ni;

d) a hi va tá sos, a szer zõ dé ses, illetve az ál lan dó fõ -
foglalkozású köz al kal ma zot ti ál lo mány után túl szol gá lat
(túl óra) a 2006. ja nu ár ha vi tá vol lé ti díj (il let mény)
20%-os mér té ké ig ter vez he tõ;

e) a kü lön bö zõ szo ciá lis jut ta tá so kat, tá mo ga tá so kat,
költ ség té rí té se ket az ér vény ben lé võ nor mák, nor ma tí vák,
illetve ta pasz ta la ti ada tok ra ala po zot tan kell ter vez ni;
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f) a ru há za ti költ ség té rí té sek vo nat ko zá sá ban a köz tiszt vi -
se lõi ál lo mány ré szé re a 2006. évi terv ja vas lat ban 73 600
Ft/fõ/év kész pénz ki fi ze té sét kell ter vez ni. A hi va tá sos ál lo -
mány ese té ben a ru há za ti költ ség té rí tés össze ge 15 000
Ft/fõ/év, köz al kal ma zot ti ál lo mány ese té ben 45 000 Ft/fõ/év;

g) az ét ke zé si hoz zá já ru lás 4000 Ft/fõ/hó, a bank kár tya
költ ség té rí tés 2000 Ft/fõ/év;

h) az ön kén tes- és ma gánnyug díj pénz tár ta gok tag dí já -
nak mun kál ta tói tá mo ga tá sa a tá vol lé ti díj 4%, illetve
2%-a, míg az ön kén tes egész ség biz to sí tó pénz tár ta gok
tag dí já hoz mun kál ta tói hoz zá já ru lás ként 3200 Ft/fõ/hó tá -
mo ga tást kell ter vez ni;

i) a la kás ki ürí té sek és cse re té rí té sek egy sze ri pénz be ni
meg vál tá sát a HM IKH ter ve zi és az in téz mé nyi (csapat)
költ ség ve té sé ben sze re pel te ti, s er rõl adat szol gál ta tást is tel -
je sít a HM PSZNYI fe lé. A rész le ges la kás fel újí tá si áta lányt 
és a la kás kar ban tar tá si ki adá so kat a több ször mó do sí tott
63/1995. (HK 33.) HM uta sí tás alap ján a HM PSZNYI a
ren del ke zés re ál ló bá zis évi ada tok alap ján ter vez ze és a
köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tá ban sze re pel tes se;

j) az al bér le ti díj hoz zá já ru lás ter ve zé se kor a HM ren -
del ke zé se alatt lé võ la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el -
ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló,
több ször mó do sí tott 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let ren del -
ke zé se it kell figye lembe ven ni;

k) kül sõ sze mé lyi jut ta tás ként a HM és MH szer ve ze -
tek nél mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ke re té -
ben fog lal koz ta tot tak és a fegy ve res erõk ál lo má nyá ba
nem tar to zók já ran dó sá ga it kell meg ter vez ni, fi gye lem mel 
a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze -
tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló, több -
ször mó do sí tott 1996. évi XLV. tör vényre, va la mint a ki -
adott ke ret en ge dé lyek re. Az ön kén tes tar ta lé kos ka to nai
szol gá la tot vál la lók ra ki adá si elõ irány zat nem ter vez he tõ.

12.  §

(1) A mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány za ta i nak
ter ve zé sét az adó zás sal és a já ru lék fi ze tés sel össze füg gõ
egyes el já rá si kér dé sek rõl  szóló 38/1/2006. nyt. szá mú
HM KPSZH tá jé koz ta tó figye lembe véte lével kell vég re -
haj ta ni, össz hang ban a sze mé lyi jut ta tá so kon meg ter ve zett 
ki adá si elõ irány za tok kal. A tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék
mér té ke 2006. év re vo nat ko zó an is 29%.

(2) A mun ka adói já ru lék mér té ke 3%.
(3) A té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás össze ge 2006.

ja nu ár–ok tó ber hó na pok ra 1950 Ft/fõ/hó, no vem ber–de -
cem ber hó na pok ra nem ter vez he tõ.

(4) A táp pénz hoz zá já ru lást a tár sa da lom biz to sí tá si el lá -
tás ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról  szóló 1997. évi
LXXX tv. 19.  §-a sze rint kell ter vez ni.

13.  §

(1) A tár sa da lom-, szo ci ál po li ti kai és egyéb tb. jut ta tá -
sok szám la cso port ba tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok

ter ve zé sé nél a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to -
nák, hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes il let mé nyen kí -
vü li pénz be li já ran dó sá ga i ról  szóló 14/2002. (III. 29.) HM
ren de let (HK 13.) vo nat ko zó ré sze it kell figye lembe ven ni. 
A mi ni mál bér össze ge 2006. ja nu ár 1-jé tõl 62 500 Ft/hó.
Az öreg sé gi nyug díj mi ni mu ma 25 800 Ft/hó.

(2) A sze mé lyi és pénz ügyi jel le gû do lo gi elõ irány za to -
kat a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, va la -
mint a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ ség té rí té -
se i rõl  szóló 21/2002. (IV. 10.) HM ren de let ben fog lal ta kat
ala pul vé ve kell ter vez ni.

(3) A bel föl di rep re zen tá ci ó ról  szóló 83/2004. (HK 24.)
HM uta sí tás ban fog lal tak sze rint kell a sze mé lyi és a ren -
dez vé nyi rep re zen tá ci ót ter vez ni. A nor ma tív és egyéb
rep re zen tá ci ós ki adá so kat kü lön-kü lön rész le tes szö ve ges
és szám sza ki in dok lás sal is alá kell tá masz ta ni. A mun kál -
ta tót ter he lõ szja, tb és mun ka adói já ru lék meg fi ze té se
köz pon ti lag tör té nik, a mun kál ta tó ál tal biz to sí tott egyes
bé ren kí vü li jut ta tá sok nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges adat -
szol gál ta tás rend jé rõl  szóló 121/2005. HM uta sí tás, va la -
mint a ter mé szet be ni és egyes pénz be ni jut ta tá sok után a
hon véd sé get ter he lõ adók és já ru lé kok be val lá sá hoz és
meg fi ze té sé hez szük sé ges adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló 
50/2004. (HK 24.) HM KPSZH in téz ke dés ál tal elõ írt
adat szol gál ta tás alap ján. A HM PSZNYI a be fi ze tés fe de -
ze tét a köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tá ban – ta pasz ta -
la ti ada tok ra ala po zot tan – sze re pel tes se.

(4) A csa lád ala pí tá si tá mo ga tá si ke re tek költ ség ve té si
tá mo ga tás sal fe de zet ten nem ter vez he tõk. A tárgy év ben
e jog cí me ken tör lesz tés ként be fo lyó be vé te le ket, va la mint
az azok nak meg fe le lõ össze gû ki adá sok nak az elõ irány za -
ta it adat szol gál ta tás jel leg gel a terv ja vas lat kü lön mel lék -
le te ként kell fel ter jesz te ni.

(5) A kincs tá ri szám la ve ze té si dí jat:

a) az el sõd le ges szám lák ra vo nat ko zó an a HM KPSZH
a köz pon ti költ ség ve té sé ben;

b) a sze mé lyi jut ta tá sok hoz és já ru lé ka i hoz kap cso ló dó
má sod la gos szám lák ese té ben a HM PSZNYI a köz pon ti
költ ség ve té sé ben;

c) a HM TPSZI-k ke ze lé sé ben lé võ má sod la gos szám -
lák ra vo nat ko zó an al cí men ként – a 2/1 al cím te kin te té ben
köz pon ti és csa pat bon tás ban – ön ál ló ele mi költ ség ve té si
terv ja vas lat ban az ille té kes HM TPSZI;

d) az egyes hon vé del mi szer vek és az SGSZ-ek az
 intézményi szám lá ik ra vo nat ko zó an ön ál ló an

ter ve zik.

Az MH logisztikai elõirányzatainak tervezése

14.  §

Az MH ÖLTP:

(1) A lo gisz ti kai költ ség ve té sek ter ve zé sé re – kü lö nös
te kin tet tel a 84/2005. HM ut. 7–9.  §-ában fog lal tak ra –
a szük sé ges mér ték ben in téz ked jen;
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(2) A ka to nai szer ve ze tek ál tal fel ter jesz tett felhalmo zási
jel le gû elõ irány zat igé nyek in do kolt sá gát vizs gál ja fe lül;

(3) A lo gisz ti kai jel le gû csa pat költ ség ve té si elõ irány za -
to kat (a 2/1 al cí men CRK-nként kü lön-kü lön), va la mint a
szak ágan ként és cím rend kó don ként be mu ta tott, naturá -
liákkal is alá tá masz tott köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas lat
ré sze ként a had erõ fej lesz té si vál la lá sok (TFG, FP stb.), to -
váb bá a nem ze ti fej lesz té si és egyéb szak ági prog ra mok
ke ret szá ma ter hé re fel ada ton ként, illetve prog ra mon ként
ter ve zett ki emelt (do lo gi, fel hal mo zá si stb.) elõ irány za to -
kat – ön ál ló mel lék le tek ben – kü lön is mu tas sa be.

A nemzetközi jellegû elõirányzatok tervezése

15.  §

(1) A mul ti la te rá lis együtt mû kö dé si fel ada tok terve -
zésének és vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 98/2003.
(HK 1/2004.) HM uta sí tás alap ján a Mul ti la te rá lis Együtt -
mû kö dé si Terv ben (MET) sze rep lõ nem zet kö zi (NATO
és EU) ren dez vé nyek elõ irány zat-szük ség le te it a HM
TPSZI-k el lá tá si kö rü ket il le tõ en a ke ret gaz dák kal együtt -
mû kö dés ben, a jó vá ha gyott éves MET-nek meg fele lõen
össze sít ve (uta zá so kat és fo ga dá so kat tel jes kö rû en tar tal -
maz va) ké szí tik el egész év re vo nat ko zó an.

(2) A két ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás költségve -
tési szük ség le tét a 108/2004. HM uta sí tás sal mó do sí tott, a
nem zet kö zi ka to nai együtt mû kö dés ál ta lá nos sza bá lya i ról
és a két ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö dés rõl  szóló
97/2003. (HK 1/2004.) HM uta sí tás ban (a továb biak ban:
97/2003. HM ut.) fog lal tak figye lembe véte lével a HM
TPSZI-k el lá tá si kö rü ket il le tõ en a ke ret gaz dák kal együtt -
mû kö dés ben, a jó vá ha gyott éves Két ol da lú Nem zet kö zi
Együtt mû kö dé si Terv-nek (KNET) meg fele lõen össze -
sítve (uta zá so kat és fo ga dá so kat tel jes kö rû en tar tal maz va) 
ké szí tik el egész év re vo nat ko zó an.

(3) A nem zet kö zi gya kor la tok költ ség ve té si szük ség le -
te it, a Gya kor la tok és Ki kép zé si Ren dez vé nyek Prog ram ja
(GYKRP) alap ján a nem zet kö zi ren dez vé nyek egyes költ -
ség ve té si és pénz ügyi kér dé se i rõl  szóló 83/1998. (HK
4/1999.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 83/1998. HM ut.)
sze rint kell meg ter vez ni, mely nek alap ján 40 nap pal a gya -
kor la tok meg kez dé se elõtt a gya kor lat vég re haj tá sá ért fe -
le lõs ka to nai szer ve ze tek ele mi költ ség ve té si terv ja vas la -
ta i kat meg kül dik az ille té kes HM TPSZI-k ré szé re. Az ille -
té kes HM TPSZI-k a be ér ke zett ele mi költ ség ve té si terv ja -
vas la tok alap ján el ké szí tik a gya kor la tok össze sí tett költ -
ség ve té si terv ja vas la tát, me lyet 30 nap pal a gya kor lat
meg kez dé se elõtt meg kül de nek a HM KPSZH ré szé re.
Azon gya kor la tok költ ség ve té si terv ja vas la ta it, me lyek
csak az uta zás sal já ró költ sé ge ket fog lal ják ma guk ba, a
HM TPSZI-k az el lá tá si kö rü ket il le tõ en a ke ret gaz dák kal
együtt mû kö dés ben, a jó vá ha gyott éves GYKRP-nek meg -
fele lõen össze sít ve ké szí tik el egész év re vo nat ko zó an.

(4) A NATO és PfP tan fo lya mok költ ség ve té si szük ség -
le tét a HM TPSZI-k el lá tá si kö rü ket il le tõ en a ke ret gaz -

dák kal együtt mû kö dés ben, a jó vá ha gyott éves NATO és
PfP tan fo lya mok ter vé nek meg fele lõen össze sít ve ké szí tik 
el egész év re vo nat ko zó an. A NATO és PfP tan fo lya mok
ke re té ben kell ter vez ni a bé ke misszi ós tan fo lya mo kat is.

(5) A ke res ke del mi, ha di tech ni kai együtt mû kö dé si prog -
ramokkal (uta zá sok és fo ga dá sok) kap cso la tos ki adá so kat a
97/2003. HM ut. sza bá lyai figye lembe véte lével – a napi -
díjakat és a já ru lé ko kat is be le ért ve – kell ter vez ni és az
 elemi költ ség ve tés jó vá ha gyá sát köve tõen a nem zet kö zi
 keretbe tör té nõ át cso por to sí tást kez de mé nyez ni.

(6) Az (1)–(5) be kez dé sek sze rin ti fel ada tok tel jes kö rû
költ ség ve té si terv ja vas la ta it a HM KPSZH ké szí ti el.

(7) Az aláb bi bé ke misszi ós te vé keny ség gel kap cso la tos
fel ada tok sze mé lyi jut ta tá sa i nak és já ru lé ka i nak, va la mint
pénz ügyi do lo gi jel le gû ki adá sa i nak ter ve zé se a HM 2. sz.
TPSZI ille té kességi kö ré be tar to zik:

a) EUFOR IPU Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens ki -
adá sai (EUFOR IPU KRK, Sza ra je vó), va la mint az
EUFOR HQ-n dol go zó törzs tisz tek ki adá sai (ide nem ért -
ve a más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide ve zé nyelt
sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

b) KFOR Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj (KFOR ÖBZ Pris -
ti na) és a kon tin gens mû ve le ti te rü le tén dol go zó törzs tisz -
tek ki adá sa it (ide nem ért ve a más NATO és EU pa rancs -
nok sá gok ról ide ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it
és já ru lé ka it), be le ért ve a Meg elõ zõ Egész ség ügyi La bo ra -
tó ri um ki adá sa it is;

c) MH Õr- és Biz to sí tó Sza kasz (MH ÕBSZ Skop je) és
a NHQS pa rancs nok sá gon dol go zó törzs tisz tek ki adá sa it
(ide nem ért ve a más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide 
ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

d) ISAF-ban tör té nõ sze rep vál la lás kap csán ki kül dés re
ke rü lõ al egy ség (MH KGYSZD), va la mint egész ség ügyi
be osz tást el lá tó sze mé lyek, ön ál ló NATO be osz tást el lá tó,
to váb bá a NATO pa rancs nok sá gon (ide nem ért ve a más
NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide ve zé nyelt sze mé -
lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it), illetve a Tar to má -
nyi Új já épí té si Cso por tok ban (PRT) be osz tást el lá tó sze -
mé lyek ki adá sai;

e) az Ira ki ren de zés ben részt ve võ al egy ség (MH
IKBSZD) va la mint törzs tisz tek ki adá sa it (ide nem ért ve a
más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide ve zé nyelt sze -
mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

f) a Több nem ze ti sé gû Szá raz föl di Erõk (MLF) kö te lé -
ké be fel aján lott erõk va la mint törzs tisz tek ki adá sai (ide
nem ért ve a más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide ve -
zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

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

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

3. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 161



(8) A (7) be kez dés ben fel so rolt fel ada tok költ ség ve té si
szük ség le tét a je len uta sí tás sza bá lya i nak al kal ma zá sá val
kell el ké szí te ni úgy, hogy a ha zai fo rint il let mé nye ket, a
kül szol gá lat tal kap cso la to san fo rint ban fel me rü lõ pót lé ko -
kat és azok von za ta it az állományille té kes szer ve zet sa ját
in téz mé nyi költ ség ve té sé ben ter ve zi. A brut tó sí tás sza bá -
lya i nak figye lembe véte lével a de vi zá ban fel me rü lõ sze -
mé lyi jut ta tá sok elõ irány za ta it és azok já ru lé ka it, va la mint 
a pénz ügyi jel le gû do lo gi ki adá so kat tar tal ma zó költ ség -
ve té si terv ja vas la tot a HM 2. sz TPSZI – együtt mû köd ve
az MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red del –
ké szí ti el és ter jesz ti fe l a HM KPSZH ré szé re. A (7) be -
kez dés ben fel so rolt fel ada tok lo gisz ti kai (köz pon ti és
csapat), va la mint el he lye zé si jel le gû igé nye it az MH
ÖLTP, illetve a HM IKH fel ada ton ként, ön ál ló cím rend -
kó do kon el kü lö nít ve, a sa ját költ ség ve té si ke re te ter hé re
ter vez ze meg.

(9) A Több nem ze ti sé gû Meg fi gye lõ Erõk (MFO) és a
Cip ru si Ma gyar ENSZ Kon tin gens (UNFICYP) misszi ók
költ ség ve té si ter ve zé sét az aláb bi ak sze rint kell vég re haj -
ta ni:

a) a fel ada tok sze mé lyi és pénz ügyi jel le gû do lo gi ki -
adá sa it a 2/3 MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság (to váb bi ak ban
MH LEP) köz vet len szer ve ze tei költ ség ve té si al cí men
meg ha tá ro zott cím rend kó do kon kell ter vez ni;

b) a lo gisz ti kai (köz pon ti és csapat), va la mint el he lye -
zé si jel le gû igé nye it az MH ÖLTP, illetve a HM IKH fel -
ada ton ként, ön ál ló cím rend kó do kon el kü lö nít ve, a sa ját
költ ség ve té si ke re te ter hé re ter vez ze meg;

c) a fel ké szí tés kap csán fel me rü lõ ki adá so kat az MH
Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont adat szol gál ta tá sa alap ján 
az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red, mint lo gisz ti kai el lá -
tó szerv je len uta sí tás sza bá lyai sze rint ter ve zi;

d) az UNFICYP és MFO misszi ók vo nat ko zá sá ban
pénz ügyi jel le gû ki adá so kat (ide ért ve töb bek kö zött a de -
vi zá ban fel me rü lõ sze mé lyi jut ta tá so kat és a hoz zá kap -
cso ló dó já ru lé ko kat is) tar tal ma zó össze sí tett költ ség ve té si 
terv ja vas la tot a HM 2. sz TPSZI – együtt mû köd ve az MH
86. Szol nok He li kop ter Ez red del – ké szít se el és ter jessze
fe l a HM KPSZH ré szé re;

e) a sze mé lyi jut ta tá sok ese té ben a ha zai fo rint il let mé -
nyek, a kül szol gá lat tal kap cso la to san fo rint ban fel me rü lõ
pót lé kok és azok já ru lé kai az állományille té kes szer ve ze -
tek in téz mé nyi költ ség ve té sé ben ke rül nek meg ter ve zés re,
az adott ka to nai szer ve zet alap cím rend kód ján.

(10) A Ka to nai Meg fi gye lõk fel adat pénz ügyi jel le gû
ki adá sa i nak ter ve zé sét a 44/2005 (XII. 15) HM ren de let tel
mó do sí tott, a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon -
véd ség tar tós, vagy ide ig le nes kül föl di szol gá la tot telje -
sítõ, va la mint kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó tag jai el lá -
tá sá ról  szóló 28/2004 (XII. 8.) HM ren de let (a továb biak -
ban: 28/2004. HM R.) 48/A §-a alap ján a HM 1. sz .
TPSZI, a lo gisz ti kai ki adá so kat pe dig az MH ÖLTP ön ál ló 
cím rend kó don, a sa ját költ ség ve té si ke re te in be lül ter ve zi.
A fel adat össze sí tett költ ség ve té si terv ja vas la tát a HM

1. sz. TPSZI, va la mint az MH ÖLTP fel ter jesz té se alap ján
a HM KPSZH ál lít ja össze.

(11) A bé ke misszi ós te vé keny sé gek kap csán az ellen -
õrzések, va la mint az azok ra vo nat ko zó egyez mé nyek kel
és tech ni kai meg ál la po dá sok kal kap cso la tos ki uta zá sok és
fo ga dá sok ki adá sa it az adott bé ke misszió költ ség ve té se
ter hé re kell ter vez ni.

(12) A NATO és EU pa rancs nok sá gok ról mû ve le ti te rü -
let re ve zé nyel tek sze mé lyi jel le gû ki adá sa it, va la mint azok 
já ru lé ka it a 28/2004. HM R. 13.  §-a alap ján a HM NRH
– a HM 1. sz. TPSZI-vel együtt mû köd ve – a „Nem fegy ve -
res kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk, va la mint kül föl dön tar -
tó san ta nul má nyo kat foly ta tók nem ze ti tá mo ga tá sa” fel -
adat költ ség ve té si ke re té ben ter ve zi.

(13) A kép vi se le tek te kin te té ben az aláb bi ak sze rint kell 
a költ ség ve té si terv ja vas la to kat el ké szí te ni:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó NATO Kép vi se le te
ke re te in be lül mû kö dõ Vé de lem po li ti kai Rész le ge
(a  továbbiakban: MK ÁNK VPR), az MH Ka to nai Kép -
viselõ Hi va ta la, az MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let, az
MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let, a Nem ze ti Tá mo ga tó
Cso por tok (ÉNTCS, DNTCS), az EBESZ Ka to nai Kép -
viselet, a Re gi o ná lis Fegy ver zet-el len õr zést Se gí tõ Ki kép -
zõ Köz pont (RAVIAC) és a tar tós ta nul má nyo kat foly ta -
tók ha zai és hely szí ni lo gisz ti kai biz to sí tá sát a HM NRH a
„Nem fegy ve res kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk, va la mint a
kül föl dön tar tó san ta nul má nyo kat foly ta tók nem ze ti tá mo -
ga tá sa” fel adat költ ség ve té sé ben ter vez ze meg és a HM
1. sz. TPSZI-n ke resz tül a HM KPSZH ré szé re küld je meg;

b) a kép vi se le tek, a ka na dai re pü lõ ha jó zó kép zé sen
(a továb biak ban: NFTC) részt ve võk, a kül föl dön tar tó san
ta nul má nyo kat foly ta tó ki kül döt tek, va la mint az ön ál ló
NATO és EU be osz tást be töl tõk – be le ért ve a HU NIC-ot is 
– pénz ügyi jel le gû do lo gi, to váb bá lo gisz ti kai elõ irány za -
tai ter ve zé se ér de ké ben a HM NRH ké szít sen lo gisz ti kai
szük ség le ti ter vet;

c) a „Nem fegy ve res kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk,
 valamint kül föl dön tar tó san ta nul má nyo kat foly ta tók nem -
ze ti tá mo ga tá sa” fel adat költ ség ve té sé ben kell ter vez ni az
ön ál ló NATO és EU be osz tást be töl tõk (be le ért ve a kép vi -
se let bõ ví tést és a HU NIC-ot is), va la mint a tar tós ta nul má -
nyo kat foly ta tó ki kül döt tek (ki vé ve az NFTC-n részt -
vevõk) de vi za el lát má nya it, annak já ru lé ka it, va la mint az
azok kal kap cso la tos pénz ügyi jel le gû do lo gi és lo gisz ti kai
ki adá so kat is a HM NRH ter ve zi;

d) a kép vi se le tek költ ség ve té se it a 28/2004. HM R.
sza bá lyai alap ján a HM 1. sz. TPSZI ál lít ja össze, mely
csak a de vi za el lát má nyo kat, azok já ru lé ka it, illetve a pénz -
ügyi jel le gû do lo gi ki adá so kat tar tal maz za;

e) a ha zai fo rint il let mé nye ket, a kül szol gá lat tal kap cso -
la to san fo rint ban fel me rü lõ pót lé ko kat és azok von za ta it
az állományille té kes szer ve ze tek ter ve zik sa ját költ ség ve -
té sük ben alap cím rend kó don.

(14) Az elõ zõek ben fog lal ta kon fe lül az aláb bi nem zet -
kö zi fel ada tok össze sí tett (pénz ügyi, lo gisz ti kai és el he -
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lye zé si elõ irány za to kat tar tal ma zó) ele mi költ ség ve té se it
il le tõ en:

a) a cseh re pü lõ-ha jó zó kon di ci o ná ló ki kép zés nem zet -
kö zi fel ada tok ra vo nat ko zó költ ség ve té si elõ irány za tai
ese té ben – az MH LEP együtt mû köd ve – a HM 2. sz.
TPSZI ter ve zi és ter jesz ti fe l a HM KPSZH ré szé re;

b) a kül föl di kép zés költ ség ve té si ki adá sa it a HM NRH
– a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tállyal (a továb biak ban: HM 
HPF) együtt mû köd ve – ter ve zi a „Nem fegy ve res kül föl di
szol gá la tot tel je sí tõk, va la mint kül föl dön tar tó san ta nul -
má nyo kat foly ta tók nem ze ti tá mo ga tá sa” fel ada ton és a
HM 1. sz. TPSZI út ján ter jesz ti fe l a HM KPSZH ré szé re;

c) a re gi o ná lis nyelv kép zés nem zet kö zi fel adat költ ség -
ve té si elõ irány za ta it a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM SZF) – a HM 1. sz. TPSZI-vel
együtt mû köd ve – ter ve zi és kül di meg a HM KPSZH ré -
szé re;

d) a több nem ze ti sé gû egy sé gek fenn tar tá sá val és ké -
pes ség ki ala kí tá sá val kap cso la tos lo gisz ti kai és el he lye zé si 
jel le gû ki adá so kat az MH ÖLTP és a HM IKH sa ját költ -
ség ve té si ke re té ben ter ve zi;

e) a nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok hoz kap cso -
ló dó költ ség ve té si elõ irány za to kat a HM Kom mu ni ká ci ós
Fõ osz tály – együtt mû köd ve a HM 1. sz. TPSZI-vel –
 tervezi és kül di meg a HM KPSZH ré szé re;

f) az NFTC prog ram mal kap cso la tos ma gyar hoz zá já -
ru lás ki adá sa it a HM 2. sz. TPSZI – az MH LEP-el együtt -
mû köd ve – ter ve zi. Az NFTC kép zé sen részt ve võ ok ta tók
és hall ga tók sze mé lyi és pénz ügyi jel le gû, va la mint lo gisz -
ti kai ki adá sa it a HM NRH ter ve zi a fel adat ra el kü lö ní tett
cím rend kó don és ter jesz ti fe l a HM KPSZH ré szé re;

g) a NATO törzs tisz ti kép zés és a NATO POOL fel ké -
szí tés ki adá sai, va la mint a kül föl di hall ga tók el lá tá si fel té -
te le i nek és já ran dó sá ga i nak ki adá sai a ZMNE in téz mé nyi
költ ség ve té sé ben ke rül nek meg ter ve zés re;

h) a nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak fe l nem
oszt ha tó költ sé ge it, va la mint az egyes ön ál ló fel ada tok hoz
kap cso ló dó ki adá so kat a 83/1998. HM ut. alap ján tel jes
rész le te zett ség gel a HM NRH ter ve zi és a HM 1. sz.
TPSZI-n ke resz tül kül di meg a HM KPSZH ré szé re;

i) az egyes nem zet kö zi fel ada tok kal kap cso la tos, fo -
rint ban és kül föl di fi ze tõ esz köz ben fel me rü lõ do lo gi jel le -
gû lé gi szál lí tá si ki adá so kat – az AN–26-os re pü lõ gé pek
üzem anyag, rep tér bér le ti, rep té ril le ték költ sé ge it – az MH
ÖLTP az ál ta la el kü lö ní tet ten ke zelt MH lo gisz ti kai ke ret
ter hé re (költ ség ve té si al cí men ként kü lön-kü lön), a sze mé -
lyi ki adá so kat és azok já ru lé ka it, va la mint a pénz ügyi jel -
le gû do lo gi ki adá so kat a HM 2. sz. TPSZI – az MH LEP-el
együtt mû köd ve – a 2/3 költ ség ve té si al cí men ter ve zi meg
és ter jesz ti fe l a HM KPSZH ré szé re;

j) a 15.  § (15) be kez dé sé ben fel so rol tak ki vé te lé vel az
egyes nem zet kö zi fel ada tok hoz kap cso ló dó gya kor la ti
pót lé kot, meg bí zá si dí jat, ké szen lé ti pót lé kot, kü lön le ges
igény be vé te li pót lé kot az állományille té kes ka to nai szer -
ve ze tek in téz mé nyi költ ség ve té sük ben ter ve zik;

k) az egyes nem zet kö zi fel ada tok ra vo nat ko zó össze sí -
tett ele mi költ ség ve té sek az érin tett költ ség vi se lõ ka to nai
szer ve ze tek ré szé re ke rül nek jó vá ha gyás ra, me lyek pénz -
ügyi ke ze lé sét a HM PSZSZ ille té kes nem zet kö zi szer ve -
ze tei vég zik.

(15) a) A sze mé lyi jel le gû ki adá sok a nem zet kö zi ke re -
tek ter hé re az aláb bi szám la szá mo kon ke rül het nek meg ter -
ve zés re:

– 513232ST Kül föl di ki kül de tés na pi dí ja;
– 513285ST Tar tós kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ mun -

ka vál lalók ré szé re nem il let mény ként fi ze tett jut ta tá sok;
– 513289ST Egyéb más sa já tos jut ta tá sok;
b) A kül kép vi se le tek nél az a) pont ban meg ha tá ro zot ta -

kon fe lül a kö vet ke zõ szám la szá mok hasz ná la ta is meg en -
ge dett:

– 51413 Köz le ke dé si költ ség té rí tés ki adá si elõ irány za ta
– 51613ST Rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak sa já -

tos jut ta tá sa i nak ki adá si elõ irány za ta
– 51713 Egyéb, nem rend sze res sze mé lyi ki adá sok

 kiadási elõ irány za ta
– 522112 Nem sa ját dol go zó nak fi ze tett meg bí zá si díj

ki adá si elõ irány za ta
c) A nem zet kö zi ke re tek ter hé re az a)–b) pon tok ban

meg ha tá ro zott és a hoz zá juk kap cso ló dó já ru lé kok szám -
la szá ma in kí vül, más fo rint ban fel me rü lõ sze mé lyi jel le gû
ki adás nem ter vez he tõ.

(16) A nem zet kö zi ke re tek ter hé re ter ve zett sze mé lyi
jel le gû ki adá so kat a brut tó sí tá si együtt ha tó alap ján
(0,7575) brut tó sí ta ni kell. A brut tó sí tott sze mé lyi jel le gû
ki adá so kat ter he lõ tb-já ru lék a brut tó sí tott összeg
50%-ának 29%-a.

(17) A nem zet kö zi fel ada to kat a 4. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott Nem zet kö zi CRK-ra le het csak le ter vez ni.

16.  §

(1) A 97/2003. HM ut. elõ írásait figye lembe vé ve kül -
föl di ki kül de tés cí mén, a két ol da lú nem zet kö zi kap cso la -
tok ból ere dõ kü lön fé le ren dez vé nyek ki adá sa it a sa ját
költ ség ve té si ke re te ter hé re csak az MK Ka to nai Fel de rí tõ
Hi va tal és az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal ter vez he ti,
meg fe le lõ szám sza ki alá tá masz tás sal.

(2) A NA TO-n, az EU-n és a WE AO-n kí vü li nemzet -
közi szer ve ze tek ben va ló – HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri
en ge dé lyen ala pu ló – tag ság gal kap cso la tos tag sá gi dí ja -
kat az ab ban érin tett HM és MH szer ve ze tek sa ját ha zai
 intézményi mû kö dé si költ ség ve té sük be ter vez zék, 99-es
anyag nem kód dal.

Az elemi költségvetés tervezésének egyéb speciális
szabályai

17.  §

(1) Az SGSZ-ek, va la mint az MH Ve rõ cei Be teg ott hon
(a továb biak ban: MH VBO) össze vont szám sza ki bi zo nyí -
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tást és szö ve ges in dok lást ké szít se nek a pénz ügyi és a
 logisztikai jel le gû elõ irány za tok ra vo nat ko zó an.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek költ ség ve té si
terv ja vas la ta it a pénz ügyi és szám vi te li szer ve ik – az MH
VBO vo nat ko zá sá ban a HM 1. sz. TPSZI pénz ügyi re fe ra -
tú rája – ál lít ják össze, a szak szol gá la tok kal együtt mû köd ve.

(3) A költ ség ve té si ja vas la tok ban csak azon anyag nem -
fe le lõ si kör be tar to zó elõ irány za tok sze re pel het nek, ame -
lyek te kin te té ben az adott szer ve zet ön ál ló el lá tás ra al kal -
mas szak szol gá lat tal ren del ke zik.

(4) A 6. költ ség ve té si cím alá tar to zó egész ség ügyi in té -
ze tek össze vont, a pénz ügyi és lo gisz ti kai jel le gû ki adá so -
kat együt te sen (lo gisz ti kai jel le gû e ket kü lön mel lék let ként 
is) tar tal ma zó költ ség ve té si terv ja vas la ta i kat 4 pél dány ban 
ké szí tik el. Az MH VBO az össze vont költ ség ve té si terv ja -
vas la tát 5 pél dány ban ké szí ti el, ame lyek bõl 1 pél dány a
HM 1. sz. TPSZI-nek is meg kül dés re ke rül.

(5) Az 1. Hon vé del mi Mi nisz té rium költ ség ve té si cím -
hez tar to zó szer ve ze tek a HM PSZNYI-vel és a HM 1. sz.
TPSZI-vel együtt mû köd ve ké szít sék el költ ség ve té si terv -
ja vas la ta i kat.

(6) A 4. szá mú mel lék let ben sze rep lõ HM KGIR cím -
rend kó dok sze rint kü lön so ron, vagy ön ál ló mel lék let ben
kell meg ter vez ni az aláb bi ak ban fel so rolt tár ca szin tû ki -
emelt fel ada tok kal össze füg gõ ki adá sok elõ irány za ta it:

a) a HM igaz ga tá sa költ ség ve té si al cí men:
– köz pon ti kul tu rá lis, PR és mé dia fel ada tok;
– ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló

köz re mû kö dés;
– fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem -

mel kap cso la tos fel ada tok;
– HM-I ob jek tum üze mel te té se;
– Vé del mi Ter ve zést Tá mo ga tó In for má ci ós Rend szer

ki adá sai;
– Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé si fel adat ki adá sai;
– Hu mán Prog ram vég re haj tá sá val össze füg gõ ki adá sok;
– HM Ro ma Re fe ra tú ra ki adá sai;
– Re kon ver zi ós Prog ram ki adá sai.
b) a HM hi va ta lai költ ség ve té si al cí men:
– az or szág moz gó sí tás gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa;
– a HM KPSZH köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tá ban

a biz to sí tá si dí jak, a szer zõ dé ses ka to ná nak je lent ke zõk uta -
zá si költ ség áta lá nya és egyéb köz pon ti te vé keny ség;

– a HM BBBH köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tá ban 
a LOA szál lí tá si költ sé gei, a BIR üze mel te té si ki adá sai és
egyéb köz pon ti te vé keny ség;

– a HM BBBH ha di tech ni kai hir det mé nyek meg je len -
te té sé nek ki adá sai.

c)) a HM hát tér in téz mé nyei költ ség ve té si al cí men:
– a HM PSZNYI köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tá -

ban kü lön-kü lön egy részt a HM KGIR, más részt pe dig
a mun kál ta tót ter he lõ SZJA, re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás, a
köz pon ti kár té rí té sek és egyéb köz pon ti te vé keny ség;

– a HM IKH költ ség ve té si terv ja vas la tá ban:
=  a Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram;
=  az el he lye zé si szol gál ta tás meg vá sár lá sa;

=  kór há zak köz pon ti ha tás kör ben tör té nõ fel újí tá sai;
=  szennyezõ for rá sok, szennye zett te rü le tek kár -

men te sí té se;
=  az õr zés vé de lem ki adá sai;
=  az egyéb el he lye zé si köz pon ti te vé keny ség;
=  egyéb in gat lan-fel újí tá si ki adá sok;
=  környezetvédelmi ki adá sok;
=  nyugdíjas ott hon bér le te;
=  HM I. ob jek tum in gat lan fel újí tá sa;
=  fizikai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de -

lem mel kap cso la tos fel ada tok;
– a HM Tech no ló gi ai Hi va tal (to váb bi ak ban: HM TH)

költ ség ve té si terv ja vas la tá ban a K+F fel ada tok;
– a HM TH Re pü lõ gép Mo der ni zá ci ós Prog ram iro da

költ ség ve té si terv ja vas la tá ban a JAS–39 Gri pen bér le ti
szer zõ dés sel kap cso la tos va la mennyi ki adást az érin tett
szer vek kel (HM NRH, HM Had fel sze re lé si Fej lesz té si
 Fõosztály, HM IKH, HM BBBH, MH ÖLTP stb.) egyez te -
tet ten költ ség ve té si cím/al cím és ki emelt elõ i rány za ton -
kén ti bon tás ban ter ve zi;

– a HM NRH terv ja vas la tá ban a Biz ton ság po li ti kai
Szer zõ dé se ket Ko or di ná ló Bi zott ság ki adá sa.

(7) A HM IKH a (6) be kez dés a) pont já nak (4) fran -
cia be kez dé sé ben és a c) pont já ban fel so rolt fel ada tai
(az egyes fel ada to kat és az azok hoz kap cso ló dó ki adá si
elõ irány za to kat rész le te sen tar tal ma zó), va la mint a
HM TH a K+F fel ada tok ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tát 
ön ál ló cím rend kó do kon és kü lön ok má nyo kon ter vez ze.

(8) A HM IKH a meg ala po zott dön tés ho za tal hoz szük -
sé ges mély ség ben rész le te zett szám sza ki és szö ve ges in -
dok lás sal is alá tá masz tott terv ja vas la tai össze ál lí tá sá nál
ki emelt fi gyel met for dít son a 84/2005. HM ut.-ban – kü lö -
nö sen a 10.  §-ában – elõ ír tak ra az zal, hogy az in téz mé nyi
(csa pat-) költ ség ve té si elõ irány zat-szük ség le té rõl ön ál ló
terv ja vas la tot ké szít sen el.

(9) A HM NRH kü lön-kü lön ön ál ló és tel jes kö rû (pénz -
ügyi, lo gisz ti kai és el he lye zé si) költ ség ve té si terv ja vas la -
tot ké szít sen a Hi va tal sa ját in téz mé nyi mû kö dé sé vel, a
Ho tel Ha dik és az Is ten he gyi úti Ven dég ház üze mel te té sé -
vel, va la mint a ha zai ren dez vé nyi te vé keny sé gek kel kap -
cso la tos elõ irány zat-szük ség le te i rõl.

(10) A HM igaz ga tá sa, hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei,
va la mint az SGSZ-ek kü lön ter vez zék meg az el lá tó köz -
pon tok ál tal – a pénz ke ret-gaz dál ko dás ke re té ben – biz to -
sí tás ra ke rü lõ kész le te ket. Az ezi rá nyú igé nyek egy pél dá -
nyát az MH ÖLTP-nek 2006. feb ru ár 4-ig küld jék meg.
A pénz ke ret-gaz dál ko dás ke re té ben köz pon ti el lá tás út ján
biz to sí tás ra ke rü lõ esz kö zök re, va la mint anya gok ra – el té rõ
ren del ke zés ki vé te lé vel – elõ irány za tot nem ter vez het nek.

(11) A (10) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek a ter ve zés so -
rán az el he lye zé si és lo gisz ti kai igé nye i ket a HM IKH-val,
va la mint az MH ÖLTP-vel egyez tes sék.

18.  §

(1) A sze mé lyi jut ta tá sok és já ru lé kai, egyéb já ran dó sá -
gok és költ ség té rí té sek költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak ter ve -
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zé se so rán el kell kü lö ní te ni a szer ve zet (he lyi leg ki fi ze tés -
re ke rü lõ) és a HM PSZNYI fi nan szí ro zá si igé nyét.

(2) A he lyi leg ki fi ze tés re ke rü lõ ki adá sok kö rét a vo nat -
ko zó – je len leg a kincs tá ri szám la ke ze lés és pénz for ga lom
rend jé rõl  szóló, több ször mó do sí tott 20/1999. (HK 16.) –
HM KPSZH in téz ke dés 3.sz. mel lék le te tar tal maz za az zal, 
hogy e kör nél kell figye lembe ven ni a ka to nai közép -
iskolai nö ven dé kek já ran dó sá ga it is.

A felterjesztés, felülvizsgálat rendje

19.  §

Az MH ese té ben a HM TPSZI-k ál tal össze ál lí tott ele mi
költ ség ve té si terv ja vas la to kat, a pénz ügyi, va la mint a
 logisztikai jel le gû elõ irány za tok ra kü lön-kü lön el ké szí tett
szám sza ki bi zo nyí tá so kat a kö vet ke zõk sze rint kell össze -
sí te ni:

(1) HM 1. sz. TPSZI a 2/1 költ ség ve té si al cím vo nat ko -
zá sá ban:

– HVK egyéb köz vet len szer ve ze tei;
– HM Sze mély ze ti Fõ osz tály alá ren delt jei (az MH Fõ -

vá ro si és Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá gok, MH
KIAK és az MH Bé ri Ba logh Ádám Hon véd Kö zép is ko la
és Kol lé gi um);

– HM HVK Ka to nai Ter ve zé si Fõ cso port fõ nök ség alá -
ren delt jei (MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko -
la, MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont);

– MH ÖLTP és alá ren delt szer ve ze tei;
– MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság és alá -

rendelt szer ve ze tei ;
– MH EÜP-ság és alá ren delt szer ve ze tei.
(2) HM 2. sz. TPSZI
a) a 2/2 MH Szá raz föl di csa pa tai költ ség ve té si al cím

vo nat ko zá sá ban:
b) a 2/3 MH Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai költ ség ve -

té si al cím vo nat ko zá sá ban:

20.  §

(1) A 19.  § (1)–(2) be kez dé sei sze rint a Ma gyar Hon -
véd ség re el ké szí tett és össze sí tett pénz ügyi ja vas la tok két
pél dá nyát az ille té kes HM TPSZI-k ter jesszék fe l a HM
KPSZH-nak, a lo gisz ti kai ja vas la to kat az MH ÖLTP-nek
küld jék meg.

(2) A HM igaz ga tá sa, hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei
 alcímek szer ve ze tei a költ ség ve té si terv ja vas la tok egy
 példányát fe lül vizs gá lat ra a HM 1. sz. TPSZI-nek, két
 példányát köz vet le nül a HM KPSZH-nak küld jék meg.
A HM 1. sz. TPSZI a fe lül vizs gá lat ered mé nyé rõl a HM
KPSZH-nak te gyen írás ban je len tést.

(3) Az MH-nak a 6. költ ség ve té si cím alá tar to zó egész -
ség ügyi in té ze tei az uta sí tás 17.  § (4) be kez dé se sze rint el -
ké szí tett költ ség ve té si terv ja vas la ta i kat a MH EÜP-ság

 részére meg kül dik. Az MH EÜP-ság a terv ja vas la to kat a
szak mai és ér de mi fe lül vizs gá la tot, va la mint – a lo gisz ti -
kai jel le gû elõ irány za tok te kin te té ben – az MH ÖLTP-vel
tör tént egyez te tést és zá ra dé ko lást köve tõen, a fe lül vizs gá -
lat ered mé nyé nek írás ban tör té nõ meg je lö lé sé vel a HM
KPSZH-nak meg kül di.

(4) Az SGSZ-ek terv ja vas la ta i kat – az MH egész ség -
ügyi in té ze tek ki vé te lé vel – két pél dány ban köz vet le nül a
HM KPSZH-nak kül dik meg.

(5) A Ka to nai Fõ ügyész ség a lo gisz ti kai jel le gû ki -
adásainak terv ja vas la tát – az össze vont terv ja vas lat HM
KPSZH-ra tör té nõ meg kül dé sét meg elõ zõ en – az MH
ÖLTP-vel egyez tes se.

(6) A HM IKH a tel jes kö rû köz pon ti költ ség ve té si
terv ja vas la tát két pél dány ban a HM KPSZH-nak kül di
meg.

(7) Az ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tok az érin tett ka -
to nai szer ve ze tek pa rancs no ká nak (ve ze tõ jé nek), a HVK
egyéb köz vet len szer ve ze tei CRK ese té ben a HM HVKF
I. he lyet te sé nek, a HM Igaz ga tá sa al cím ese té ben pe dig a
HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak alá írá sá val ke rül je nek
fel ter jesz tés re (meg kül dés re).

21.  §

Az el ké szí tett, illetve fe lül vizs gált költ ség ve té si terv -
javaslatok HM KPSZH-ra tör té nõ meg kül dé sé nek ha tár -
ide je:

(1) Az SGSZ-ek ese té ben 2006. feb ru ár 10.

(2) Az 1. Hon vé del mi Mi nisz té rium költ ség ve té si  címhez
tar to zó szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban 2006. feb ruár 10.

(3) A HM TPSZI-k ese té ben az ál ta luk – az MH-t érin -
tõ en – össze sí tett pénz ügyi jel le gû elõ irány za tok te kin te té -
ben 2006. feb ru ár 17.

(4) Az MH egész ség ügyi in té ze tei ál tal az uta sí tás 17.  §
(4) be kez dés sze rint el ké szí tett és a 20.  § (3) be kez dés sze rint
egyez te tett terv ja vas la tok vo nat ko zá sá ban 2006. feb ru ár 17.

(5) A HM IKH és a HM PSZNYI köz pon ti költségve -
tése, va la mint az egyéb köz pon ti költ ség ve té si, illetve
 tárcaszintû fel adat tal össze füg gõ terv ja vas la tot össze ál lí tó
hon vé del mi szer ve ze tek te kin te té ben 2006. feb ru ár 17.

(6) Az MH ÖLTP-nek, a HM HVKF-el is egyez te tett
tel jes kö rû lo gisz ti kai jel le gû csa pat- és köz pon ti költ ség -
ve té si elõ irány za ti terv ja vas la tát il le tõ en – be le ért ve az
MH Egész ség ügyi in té ze te it is – 2006. feb ru ár 24.

(7) a) A 15.  § (1)–(5), (7), (9), (10), (13) és (14) be kez -
dé sek ben fog lalt nem zet kö zi fel ada tok költ ség ve té si terv -
ja vas la tai ese té ben 2006. feb ru ár 24.

b) Az egyéb, éves szin ten elõ re nem ter vez he tõ nem -
zet kö zi fel ada tok költ ség ve té si elõ irány zat igé nye it a
83/1998. HM ut.-ban fog lal tak nak meg fele lõen a ren dez -
vény meg kez dé se elõtt, a 15.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõk re kell meg kül de ni az ille té kes HM
TPSZI-nek, illetve a HM KPSZH ré szé re.
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A költségvetési tervjavaslatok jóváhagyásra való
felterjesztésének rendje

22.  §

A be nyúj tott ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tok jóvá -
hagyásra va ló fel ter jesz té se a HM KPSZH út ján a követ -
kezõk sze rint tör té nik:

(1) A köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tok vo nat ko zá -
sá ban:

a) Az MH ÖLTP tel jes kö rû ele mi köz pon ti költség -
vetési terv ja vas la ta a HM HVKF-el egyez te tet ten a hon vé -
del mi mi nisz ter hez ke rül fel ter jesz tés re.

b) A HM IKH tel jes kö rû ele mi köz pon ti költ ség ve té si
terv ja vas la ta – ide ért ve az 1/1 HM igaz ga tá sa költ ség ve té -
si al cí men ter ve zett inf ra struk tu rá lis fel ada tok (HM
I.  objektum üze mel te té si) ter ve it is – a hon vé del mi mi nisz -
ter hez ke rül fel ter jesz tés re.

(2) Egyes tár ca szin tû fel ada tok költ ség ve té si terv ja vas -
la tai te kin te té ben:

a) A Gri pen fel adat tal kap cso la to san be ér ke zett összes
terv ja vas la tot a HM KPSZH költ ség ve té si (al-)cím és azon 
be lül ki emelt elõ irány zat bon tás ban össze sít se és jó vá ha -
gyás ra a hon vé del mi mi nisz ter hez ter jessze fe l.

b) A HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár hoz kell felterjesz -
teni:

– A fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de -
lem mel kap cso la tos fel ada tok össze sí tett költ ség ve té si
terv ja vas la tát;

– a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok össze sí tett költ ség ve -
té si terv ja vas la tát;

– a ha di tech ni kai hir det mé nyek meg je len te té si ki adá -
sa i nak (HM BBBH) terv ja vas la tát;

– a HM KGIR költ ség ve té si terv ja vas la tát;
– a HM NRH-nak a 17.  § (6) be kez dés c) pont já nak

utol só fran cia be kez dé sé ben és a (9) be kez dé sé ben em lí tett 
költ ség ve té si terv ja vas la ta it.

c) A HM Vé de lem gaz da sá gi He lyet tes Ál lam tit kár hoz
kell fel ter jesz te ni:

A K+F fel adat nak a HM HVK-val egyez te tett költ ség -
ve té si terv ja vas la tát.

(3) A csa pa tok és in téz mé nyek költ ség ve té si terv ja vas -
la tát il le tõ en:

A költ ség ve té si terv ja vas la to kat költ ség ve té si (al-)cí -
men kén ti, illetve az 1/2, az 1/3 és a 6. költ ség ve té si
(al-)cí mek ese té ben hon vé del mi szer ven kén ti, a 2/1 költ -
ség ve té si al cím vo nat ko zá sá ban pe dig cím rend kó don -
kén ti rész le te zett ség gel és ezen be lül ki emelt elõ i rány za -
ton kén ti bon tás ban össze sí tet ten a hon vé del mi mi nisz ter -
hez kell fel ter jesz te ni.

(4) A nem zet kö zi fel ada tok költ ség ve té se it:
a) a bé ke mû ve le ti te vé keny ség ben részt ve võ kon tin -

gen sek és misszi ók te kin te té ben a hon vé del mi mi nisz ter;
b) a kül kép vi se le tek vo nat ko zá sá ban a HM köz igaz ga -

tá si ál lam tit kár;
c) az a) és b) pon tok ba nem tar to zó fel ada to kat il le tõ en

a 83/1998. HM ut.-ban meg ha tá ro zot tak alap ján el ké szí tett 
ese ti költ ség ve té si terv ja vas la to kat a HM védelemgaz -
dasági he lyet tes ál lam tit kár hagy ja jó vá.

Záró rendelkezések

23.  §

(1) Ezen uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren -
del ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.
Az uta sí tás alá írá sá val egy ide jû leg a 2005. évi in téz mé nyi
költ ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé nek rend jé rõl  szóló
5/2005. (HK 4.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

(2) A nem zet kö zi fel ada tok fe let ti szak mai fel ügye le tet
gya kor ló sze mé lyek és ke ret gaz da szer ve ze tek fel so ro lá -
sát az 5. sz. mel lék let tar tal maz za.

(3) Fel ha tal ma zom a HM KPSZH fõ igaz ga tó ját, hogy a
je len uta sí tás 4. szá mú mel lék le tét ké pe zõ HM KGIR cím -
rend kód ja i nak mó do sí tá sá ra az év kö zi vál to zá sok nak
meg fele lõen sa ját ha tás kör ben in téz ked jen.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 11.

166 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



1. sz. melléklet a 7/2006. (HK 3) HM utasításhoz

MINTA

Számszaki bizonyítás
(ezer Ft-ban)

Szám la-
cso port

Fõ köny vi-
szám la

Al szám la ST Elõ irány zat szám la meg ne ve zé se

TERVEZÉSI Nor ma
sze rin ti

il let mé nyes
a ter ve zé si
idõ szak ra

Vál toz ta tás
az elöl já ró
szerv ál talidõ szak mér t. egy ség mé rõ szám nor ma

11 Tá bor no kok, tisz tek alap il let mé nye 1 év fõ 10 000

12 Zász ló sok, tiszt he lyet te sek alap il let mé nye 1 év fõ 4 500

14 500

51111 Alap il let mé nyek

11 Tá bor no kok, tisz tek il let mény ki egé szí té se 1 év fõ 50% 5 000

12 Zász ló sok, tiszt he lyet te sek il let mény ki egé szí té se 1 év fõ 15% 675

51112 Il let mény ki egé szí té sek 5 675

5111 Rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok ki adá si elõ irány za ta: 20 175

51–52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 20 175

2. sz. melléklet a 7/2006. (HK 3.) HM utasításhoz

MINTA

KIMUTATÁS
a pénzügyi jellegû (99) AN elõirányzatokról

194 szám la cso port Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tá si köl csö nök ÁHT-n kí vül re Meg jegy zés

1942 Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tá si köl csön nyúj tá sá nak elõ irány za ta

1943 Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tá si köl csön meg té rü lé sé nek elõ irány za ta

51–52 szám la cso port Sze mé lyi jut ta tá sok

53 szám la cso port Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

54–56 szám la cso port Do lo gi ki adá sok

552133 Szer zõ dé ses ka to ná nak je lent ke zõk szál lí tá si áta lány dí ja HM KPSZH ter ve zi

55219993 Bi zal mi ki adá sok

56211 Bel föl di ki kül de tés

56212 Kül föl di ki kül de tés

562131 Nor ma sze rin ti rep re zen tá ci ós ki adá sok

562132 Egyéb rep re zen tá ci ós költ sé gek

3
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194 szám la cso port Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tá si köl csö nök ÁHT-n kí vül re Meg jegy zés

57 szám la cso port 57211 Mun kál ta tó ál tal fi ze tett szja HM PSZNYI ter ve zi

57117 Egyéb be fi ze té si kö te le zett ség (re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás) HM PSZNYI ter ve zi

5721352 Kö te le zõ gép jár mû fe le lõs ség biz to sí tás HM KPSZH ter ve zi

5721353 CASCO biz to sí tás HM KPSZH ter ve zi

57213621 Bank költ ség

57213622 Kincs tá ri szám la ve ze té si díj

57212 Nem zet kö zi tag sá gi dí jak

58 szám la cso port Tár sa da lom-, szo ci ál po li ti kai és egyéb tb-jut ta tá sok

58417 Egyéb pénz be li jut ta tá sok

* Meg jegy zés: a pénz ügyi jel le gû elõ irány za tok mel lett azok áfá ját is ter vez ni kell.

3. sz. melléklet a 7/2006. (HK 3) HM utasításhoz

MINTA

KIMUTATÁS
a jóváhagyásra javasolt költségvetési elõirányzatokról

(E Ft-ban)

Fsz. Ki emelt elõ irány za tok meg ne ve zé se

Ki adá si elõ irány zat össze ge Költ ség ve té si tá mo ga tás össze ge

Pénz ügyi
jel le gû

Lo gisz ti kai
jel le gû

Össze sen
HM PSZNYI

ré szé re
Szer ve zet

ré szé re
Össze sen

1. Sze mé lyi jut ta tá sok

2. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

3. Do lo gi ki adá sok

4. Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok

5. Mû kö dé si költ ség ve tés össze sen (1+2+3+4):

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

7. Fel újí tás

8. Fel hal mo zá si ki adá sok össze sen (6+7):

9. Köl csö nök

10. KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK össze sen (5+8+9):
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4. sz. melléklet a 7/2006. HM utasításhoz

HM KGIR címrendkódok
(2006. január 1-jétõl)

1/1 Hon vé del mi Mi nisz té rium igaz ga tá sa

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

A101 A101 HM igaz ga tá si te vé keny sé ge (csapat)

1/1 Spe ci á lis cím rend kód jai

A301 A301 Or szág-moz gó sí tás gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

A303 A303 Köz pon ti kul tu rá lis, PR és mé dia fel ada tok (csapat)

A305 A305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok)
(csapat)

A316 A316 Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge (csapat)

– A320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

A322 A322 Int ra net és egyéb in for ma ti kai ki adás (csapat)

A323 A323 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

A338 A338 Hu mán Prog ram vég re haj tá sa (csapat)

A339 A339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

A342 A342 HM–I. ob jek tum kar ban tar tás és fel újí tás (csapat)

A347 A347 Nyug dí jas ott ho ni el he lye zés igaz ga tá si fel ada tai (csapat)

A355 A355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

A356 A356 NKÖM együtt mû kö dés (csapat)

A357 A357 OSZK együtt mû kö dés (csapat)

A358 A358 Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek (csapat)

A369 A369 Re kon ver zi ós prog ram (csapat)

A370 A370 VTTIR-rel kap cso la tos ki adá sok (csapat)

A371 A371 HM Ro ma Re fe ra tú ra ki adá sai (csapat)

1/1 Nem zet kö zi cím rend kód jai

A502 A502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

A503 A503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

A510 A510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

A521 A521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

A532 A532 Nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok (csapat)

A536 A536 NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (Nem zet kö zi) (csapat)

1/1 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

A910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

A001 A001 1/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, a HM PSZNYI, és a HM 1. sz. TPSZI hasz nál hat ja) (csapat)

1/2 Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta lai

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

B101 B101 HM Vé del mi Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

B102 B102 HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal (HM KPSZH) te vé keny sé ge (csapat)

B103 B103 HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

B105 B105 HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal (csapat)

B202 B202 HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal (HM KPSZH) te vé keny sé ge (köz pon ti)
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1/2 Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta lai

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

B203 B203 HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal te vé keny sé ge (köz pon ti)

1/2 Spe ci á lis cím rend kód jai

B301 B301 Or szág-moz gó sí tás gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

B319 B319 NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (nem ze ti) (csapat)

– B320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

– B336 NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram le bo nyo lí tá sa (csapat)

B339 B339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

B346 B346 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (csapat)

B355 B355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

B439 B439 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (köz pon ti)

B455 B455 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (köz pon ti)

B472 B472 Ha di tech ni kai hir det mé nyek meg je len te té sé nek ki adá sai (HM BBBH) (köz pon ti)

1/2 Nem zet kö zi cím rend kód jai

B503 B503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

B510 B510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

B530 B530 MK ÁNK VPR mû kö dé se (csapat)

B531 B531 EBESZ ka to nai kép vi se let mû kö dé se (csapat)

B536 B536 NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (Nem zet kö zi) (csapat)

1/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

B910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

B001 B001 1/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, a HM PSZNYI, és a HM 1. sz. TPSZI hasz nál hat ja) (csapat)

1/3 Hon vé del mi Mi nisz té rium hát tér in téz mé nyei

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

C101 C101 HM 1. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság (HM 1. TPSZI) te vé keny sé ge (csapat)

C102 C102 HM 2. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság (HM 2. TPSZI) te vé keny sé ge (csapat)

C104 C104 HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság (HM PSZNYI) te vé keny sé ge (csapat)

C106 C106 HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um te vé keny sé ge (csapat)

C107 C107 HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

C108 C108 HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat te vé keny sé ge (csapat)

C109 C109 HM Tech no ló gi ai Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

C110 C110 HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal (HM NRH) in téz mé nyi mû kö dé si költ ség ve té se (csapat)

C111 C111 HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

C204 C204 HM PSZNYI köz pon ti te vé keny sé ge (köz pon ti)

C211 C211 HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal egyéb köz pon ti te vé keny sé ge (köz pon ti)

C284 C284 HM PSZNYI KGIR köz pon ti te vé keny sé ge (köz pon ti)

1/3 Spe ci á lis cím rend kód jai

C301 C301 Or szág-moz gó sí tás gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

C306 C306 Kór há zak köz pon ti ha tás kör ben tör té nõ fel újí tá sai (csapat)

C307 C307 Szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek kár men te sí té se (csapat)

C315 C315 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (csapat)

C319 C319 NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (nem ze ti) (csapat)

– C320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

C323 C323 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

C329 C329 K+F fel adat (HM TH)

C330 C330 Biz ton ság po li ti kai szer zõ dé se ket ko or di ná ló tár ca kö zi bi zott ság ki adá sai (HM NRH)

C339 C339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

170 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



1/3 Hon vé del mi Mi nisz té rium hát tér in téz mé nyei

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

C340 C340 Ho tel Ha dik és Is ten he gyi úti Ven dég ház mû kö dé si költ ség ve té se (HM NRH; csapat)

C341 C341 Ha zai ren dez vé nyi te vé keny sé gek költ ség ve té se (HM NRH; csapat)

C342 C342 HM–I. ob jek tum kar ban tar tás és fel újí tás (HM IKH) (csapat)

– C343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

– C344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

C346 C346 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (csapat)

C348 C348 Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram kör nye zet szennye zé sek kár men te sí té se (csapat)

C355 C355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

C401 C401 Or szág-moz gó sí tás gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (köz pon ti)

C406 C406 Kór há zak köz pon ti ha tás kör ben tör té nõ fel újí tá sai (köz pon ti)

C407 C407 Szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek kár men te sí té se (köz pon ti)

C411 C411 Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram (köz pon ti)

C412 C412 El he lye zé si szol gál ta tás meg vá sár lá sa (ten der) (köz pon ti)

C415 C415 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (köz pon ti)

C423 C423 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (köz pon ti)

C439 C439 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (köz pon ti)

C442 C442 HM–I. ob jek tum kar ban tar tás és fel újí tás (HM IKH) (köz pon ti)

– C443 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

– C444 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

C445 C445 HM IKH egyéb in gat lan-fel újí tá si ki adá sai (köz pon ti)

C446 C446 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (köz pon ti)

C448 C448 Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram kör nye zet szennye zé sek kár men te sí té se (köz pon ti)

C449 C449 Õr zés vé del mi fel ada tok (köz pon ti)

C451 C451 Nyug dí jas ott hon ka pa ci tás bér let (HM IKH) (köz pon ti)

C455 C455 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (köz pon ti)

1/3 Nem zet kö zi cím rend kód jai

C502 C502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

C503 C503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

C505 C505 Ka na dai re pü lõ ha jó zó kép zés (csapat)

C508 C508 MH Ira ki Ki kép zést Biz to sí tó Szá zad (csapat)

C510 C510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

C512 C512 UNFICYP (csapat)

C513 C513 MFO (csapat)

C514 C514 Ka to nai meg fi gye lõk (csapat)

C515 C515 KRK EUFOR (ALTHEA) (csapat)

C516 C516 KFOR te vé keny sé ge – MH ÕBZ és MH ÕBSZ(csapat)

C521 C521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

C529 C529 HM NRH nem ze ti tá mo ga tás (csapat)

C531 C531 EBESZ ka to nai kép vi se let mû kö dé se (csapat)

C532 C532 Nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok (csapat)

C533 C533 Két ol da lú kap cso la tok (csapat)

C538 C538 Nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak nem fel oszt ha tó költ sé gei (csapat)

C540 C540 Af ga nisz tá ni ISAF misszió (csapat)

C544 C544 NRF fel adat (csapat)

C545 C545 MH KFOR MLF Szá zad (csapat)

C608 C608 MH Ira ki Ki kép zést Biz to sí tó Szá zad (köz pon ti)

C615 C615 KRK EUFOR (ALTHEA) (köz pon ti)

C616 C616 KFOR te vé keny sé ge – MH ÕBZ és MH ÕBSZ (köz pon ti)
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1/3 Hon vé del mi Mi nisz té rium hát tér in téz mé nyei

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

C640 C640 Af ga nisz tá ni ISAF misszió (köz pon ti)

C644 C644 NRF fel adat (köz pon ti)

C645 C645 MH KFOR MLF Szá zad (köz pon ti)

1/3 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

C910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

C920 – HM tar ta lék elõ irány zat

C001 C001 1/3 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, a HM PSZNYI, és a HM 1. sz. TPSZI hasz nál hat ja) (csapat)

C002 C002 1/3 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, a HM PSZNYI, és a HM 1. sz. TPSZI hasz nál hat ja) (köz pon ti)

2/1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

D101 D101 MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság és alá ren delt jei te vé keny sé ge (csapat)

D102 D102 MH Bu da pes ti Hely õr ség-pa rancs nok ság és alá ren delt szer ve ze tei te vé keny sé ge (csapat)

D103 D103 HM HVK egyéb köz vet len szer ve ze tei te vé keny sé ge (csapat)

D106 D106 HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség alá ren delt szer ve ze te i nek te vé keny sé ge (csapat)

D107 D107 MH Egész ség ügyi Pa rancs nok sá ga és alá ren delt szer ve ze te i nek te vé keny sé ge (csapat)

D108 D108 HM Sze mély ze ti Fõ osz tály alá ren delt szer ve ze te i nek te vé keny sé ge (csapat)

D211 D211 Lo gisz ti kai szer vek köz pon ti költ ség ve té se (köz pon ti)

2/1 Spe ci á lis cím rend kód jai

D301 D301 Or szág-moz gó sí tás gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

D305 D305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok)
(csapat)

D308 D308 Drog pre ven ci ós prog ram (csapat)

D315 D315 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (csapat)

D316 D316 Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge (csapat)

– D320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

D322 D322 Int ra net és egyéb in for ma ti kai ki adás (csapat)

D328 D328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

D337 D337 Ide ig le nes ál lo mány jegy zé ken sze rep lõk el lá tá sa (csapat)

D339 D339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

– D343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

– D344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

D355 D355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

D358 D358 Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek (csapat)

D401 D401 Or szág-moz gó sí tás gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (köz pon ti)

D405 D405 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok)
(köz pon ti)

D408 D408 Drog pre ven ci ós prog ram (köz pon ti)

D414 D414 Gri pen bér le ti díj és egyéb ki adá sok (köz pon ti)

D415 D415 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (köz pon ti)

D423 D423 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (köz pon ti)

D424 D424 Sze mé lyi ál lo mány egyé ni fel sze re lé sé nek és ru há za ti anya ga i nak kor sze rû sí té se (köz pon ti)

D425 D425 Hír adó, in for ma ti kai és EHV fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

D426 D426 Gép jár mû prog ram (köz pon ti)

D427 D427 Ve gyi vé del mi fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

D428 D428 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (köz pon ti)

D431 D431 MIG–29 üzem idõ meg hosszab bí tás (köz pon ti)
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2/1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

D432 D432 He li kop te rek ja ví tá sa (MI–8, MI–17, MI–24) (köz pon ti)

D439 D439 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (köz pon ti)

– D443 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

– D444 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

D446 D446 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (köz pon ti)

D454 D454 Gri pen bér lé sé vel össze füg gõ fegy ver zet, egyéb be ren de zé si esz kö zök és anya gok be szer zé sé hez kap cso ló dó
ki adá sok (köz pon ti)

D455 D455 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (köz pon ti)

D459 D459 Csa pat szin tû szer ve ze tek on li ne ve ze tõi és kon fe ren cia há ló za tá nak fej lesz té se (köz pon ti)

D460 D460 Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás adat bá zis ki ala kí tá sa (köz pon ti)

D461 D461 Egyéb gép jár mû prog ra mok (köz pon ti)

D462 D462 Egyéb fegy ver ze ti prog ra mok (köz pon ti)

D463 D463 Köz le ke dé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D464 D464 Egész ség ügyi szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D465 D465 Élel me zé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D466 D466 Üzem anyag szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D467 D467 Hu mán nyelv kép zés (köz pon ti)

D468 D468 Gri pen re pü lõk höz kap cso ló dó elekt ro ni kai és hír adó szak ági prog ra mok (köz pon ti)

2/1 Nem zet kö zi cím rend kód jai

D508 D508 MH Ira ki Ki kép zést Biz to sí tó Szá zad (csapat)

D510 D510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

D512 D512 UNFICYP (csapat)

D513 D513 MFO (csapat)

D514 D514 Ka to nai meg fi gye lõk (csapat)

D521 D521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

D528 D528 KKH \ NKK \ NÖK mû kö dé se (csapat)

D529 D529 HM NRH nem ze ti tá mo ga tás (csapat)

D533 D533 Két ol da lú kap cso la tok (csapat)

D544 D544 NRF fel adat (csapat)

D545 D545 MH KFOR MLF Szá zad (csapat)

D608 D608 MH Ira ki Ki kép zést Biz to sí tó Szá zad (köz pon ti)

D610 D610 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

D612 D612 UNFICYP (köz pon ti)

D613 D613 MFO (köz pon ti)

D614 D614 Ka to nai meg fi gye lõk (köz pon ti)

D615 D615 KRK EUFOR (ALTHEA) (köz pon ti)

D616 D616 KFOR te vé keny sé ge – MH ÕBZ és MH ÕBSZ (köz pon ti)

D621 D621 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (köz pon ti)

D640 D640 Af ga nisz tá ni ISAF misszió (köz pon ti)

D644 D644 NRF fel adat (köz pon ti)

D645 D645 MH KFOR MLF Szá zad (köz pon ti)

2/1 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

D910 – Ve zér kar fõ nö ki tar ta lék elõ irány zat

D911 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

D921 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (köz pon ti)

D001 D001 2/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, a HM PSZNYI, és a HM TPSZI-k hasz nál hat ják) (csapat)

D002 D002 2/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, a HM PSZNYI, és a HM TPSZI-k hasz nál hat ják) (köz pon ti)
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2/2 Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di csa pa tai

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

E101 E101 MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság és alá ren delt jei te vé keny sé ge (csapat)

2/2 Spe ci á lis cím rend kód jai

E305 E305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok)
(csapat)

E308 E308 Drog pre ven ci ós prog ram (csapat)

E315 E315 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (csapat)

E316 E316 Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge (csapat)

– E320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

E328 E328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

E339 E339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

– E343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

– E344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

E355 E355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

2/2 Nem zet kö zi cím rend kód jai

E502 E502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

E503 E503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

E508 E508 MH Ira ki Ki kép zést Biz to sí tó Szá zad (csapat)

E510 E510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

E512 E512 UNFICYP (csapat)

E513 E513 MFO (csapat)

E515 E515 KRK EUFOR (ALTHEA) (csapat)

E516 E516 KFOR te vé keny sé ge – MH ÕBZ és MH ÕBSZ (csapat)

E521 E521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

E532 E532 Nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok (csapat)

E533 E533 Két ol da lú kap cso la tok (csapat)

E540 E540 Af ga nisz tá ni ISAF misszió (csapat)

E544 E544 NRF fel adat (csapat)

E545 E545 MH KFOR MLF Szá zad (csapat)

2/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

E910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

E001 E001 2/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, a HM PSZNYI, és a HM 2. sz. TPSZI hasz nál hat ja) (csapat)

2/3 Ma gyar Hon véd ség Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

F101 F101 MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság és alá ren delt jei te vé keny sé ge (csapat)

2/3 Spe ci á lis cím rend kód jai

F308 F308 Drog pre ven ci ós prog ram (csapat)

F315 F315 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (csapat)

F316 F316 Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge (csapat)

– F320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

F328 F328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

F339 F339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

– F343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

– F344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

F346 F346 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (csapat)

F355 F355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)
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2/3 Ma gyar Hon véd ség Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

2/3 Nem zet kö zi cím rend kód jai

F502 F502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

F503 F503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

F505 F505 Ka na dai re pü lõ ha jó zó kép zés (csapat)

F506 F506 Cseh re pü lõ ha jó zó kép zés (csapat)

F510 F510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

F512 F512 UNFICYP (csapat)

F513 F513 MFO (csapat)

F515 F515 KRK EUFOR (ALTHEA) (csapat)

F521 F521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

F533 F533 Két ol da lú kap cso la tok (csapat)

F541 F541 AN–26-os pi ló ták pénz ügyi jel le gû ki adá sai (csapat)

F544 F544 NRF fel adat (csapat)

F546 F546 AN–26-os pi ló ták lo gisz ti kai jel le gû ki adá sai (csapat)

2/3 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

F910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

F001 F001 2/3 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, a HM PSZNYI, és a HM 2. sz. T PSZI hasz nál hat ja) (csapat)

3/1 Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

G101 G101 MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

3/1 Spe ci á lis cím rend kód jai

G339 G339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

G352 G352 EG 0400 Stra té gi ai fel de rí tõ ké pes ség (csapat)

G355 G355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

3/1 Nem zet kö zi cím rend kód jai

G521 G521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

3/1 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

G910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

G001 G001 3/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, és a HM PSZNYI hasz nál hat ja) (csapat)

3/2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

H101 H101 MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

3/2 Spe ci á lis cím rend kód jai

H339 H339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

H355 H355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

3/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

H910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

H001 H001 3/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, és a HM PSZNYI hasz nál hat ja) (csapat)

4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

I101 I101 ZMNE alap te vé keny sé ge (csapat)

4 Spe ci á lis cím rend kód jai

I305 I305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok) (csapat)

I339 I339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)
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4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

I346 I346 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (csapat)

I353 I353 Ül lõi úti bá zis üze mel te té se (csapat)

I355 I355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

I358 I358 Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek (csapat)

4 Nem zet kö zi cím rend kód jai

I502 I502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

I503 I503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

I510 I510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

I521 I521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

4 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

I910 – Cím tar ta lék elõ irány zat

I001 I001 4 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, és a HM PSZNYI hasz nál hat ja) (csapat)

5 Ka to nai ügyész sé gek

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

J101 J101 Ka to nai ügyész sé gek te vé keny sé ge (csapat)

5 Spe ci á lis cím rend kód jai

J339 J339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

J355 J355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

5 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

J910 – Cím tar ta lék elõ irány zat

J001 J001 5 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, és a HM PSZNYI hasz nál hat ja) (csapat)

6 MH Egész ség ügyi in té ze tek

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

K101 K101 Köz pon ti Hon véd kór ház te vé keny sé ge (csapat)

K102 K102 Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház te vé keny sé ge (csapat)

K103 K103 HÉMORI te vé keny sé ge (csapat)

K104 K104 BKRI te vé keny sé ge (csapat)

K106 K106 Ve rõ cei Be teg ott hon te vé keny sé ge (csapat)

6 Spe ci á lis cím rend kód jai

– K320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél

K339 K339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

K355 K355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

6 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

– K001 Köz pon ti Hon véd kór ház tech ni kai kód (HM PSZNYI)

– K002 Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház tech ni kai kód (HM PSZNYI)

– K003 HÉMORI tech ni kai kód (HM PSZNYI)

– K004 BKRI tech ni kai kód (HM PSZNYI)

– K006 Ve rõ cei Be teg ott hon tech ni kai kód (HM PSZNYI)

K910 – Cím tar ta lék elõ irány zat

K011 K011 6 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH, a HM PSZNYI, és a HM 1. sz. TPSZI hasz nál hat ja) (csapat)
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7 Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

L101 L101 Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

7 Spe ci á lis cím rend kód jai

L339 L339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

L355 L355 Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

7 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

L910 – Cím tar ta lék elõ irány zat

L001 L001 7 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH és a HM PSZNYI hasz nál hat ja) (csapat)

8/1 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok – Be ru há zás

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

M101 M101 Ka to nai vé del mi be ru há zá sok

M102 M102 La kás tá mo ga tás

M103 M103 La kás épí tés

M104 M104 MH Köz pon ti Hon véd kór ház

8/2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok – Ága za ti cél elõ irány za tok

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

N202 N202 Nem zet kö zi kár té rí tés

N204 – Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak ki adá sa i hoz

– N205 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak ki adá sa i hoz (Ny. Alap)

– N206 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak ki adá sa i hoz (E. Alap)

N211 N211 Ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ban

N213 N213 HM Hon véd Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. kv. tá mo ga tá sa

N214 N214 HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós Kht. kv. tá mo ga tá sa

N215 N215 HM ReC re a tiv Üdül te té si, Egész ség meg õr zõ és Ren dez vény szer ve zõ kht. kv. tá mo ga tá sa

N216 N216 HM Tér ké pé sze ti Kht. kv. tá mo ga tá sa

N217 N217 Mo nos to ri Erõd Kht. kv. tá mo ga tá sa

N218 N218 Pé csi Tu do mány egye tem kv. tá mo ga tá sa

N220 N220 Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz

N222 N222 MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány fel adat terv ében sze rep lõ fel ada tok tá mo ga tá sa

N223 N223 MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal adott jut ta tá sok tá mo ga tá sa

N224 N224 Hon véd Mû vész együt tes tá mo ga tá sa

N227 N227 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa (Kul tu rá lis pá lyá za tok alap ján)

N228 N228 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa (Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa pá lyá za tok alap ján)

N229 N229 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa (Kom mu ni ká ci ós pá lyá za tok alap ján)

N230 N230 A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal össze füg gés ben fel me rült, a MÁK ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok dí jai

N231 N231 MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal el lá tott re kon ver zi ós cé lú fel ada tok tá mo ga tá sa

N232 N232 Hon véd szak szer ve zet tá mo ga tá sa

N233 N233 Hon véd sé gi Dol go zók Szak szer ve ze té nek tá mo ga tá sa

N234 N234 Baj tár si Egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé gé nek tá mo ga tá sa

N235 N235 Csa pa tok Ér dek vé del mi Szö vet sé gé nek tá mo ga tá sa

N236 N236 Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság tá mo ga tá sa

N237 N237 Er nyõ szer ve ze tek tá mo ga tá sa

N238 N238 Egyéb tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa
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8/2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok – Ága za ti cél elõ irány za tok

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

8/2 Nem zet kö zi cím rend kód jai

N526 N526 Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez

N527 N527 Hoz zá já ru lás a Nyu gat-Eu ró pai Fegy ver ze ti Cso port (WEAO) mû kö dé si költ sé ge i hez

N534 N534 Egyéb uni ós be fi ze té sek

8/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

N910 N910 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék

N001 N001 8/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPSZH és a HM PSZNYI hasz nál hat ja)

A meg ne ve zé sek vál to zá sa  miatt a 2003–2005. évek re tör té nõ le kér de zé sek nél a kó dok hoz, az ak kor ha tá lyos cím -
rend kód jegy zék bõl, az ak tu á lis meg ne ve zé se ket hoz zá kell ren del ni!

Speciális feladatok összesítõ kimutatása
(2006. január 1-jétõl)

Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fel adat cím

1. Or szág-moz gó sí tás gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa A301; B301;
C301; D301

C401; D401 OMGF

2. üres

3. Köz pon ti kul tu rá lis, PR és mé dia fel ada tok A303

4. üres

5. Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló köz re mû -
kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok)

A305; D305;
E305; I305

D405 NBEF

6. Kór há zak köz pon ti ha tás kör ben tör té nõ fel újí tá sai C306 C406 KKOF

7. Szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek kár men te sí té se C307 C407 SZFK

8. Drog pre ven ci ós prog ram D308; E308;
F308

D408 DROG

9. üres

10. üres

11. Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram C411

12. El he lye zé si szol gál ta tás meg vá sár lá sa (ten der) (köz pon ti) C412

13. üres

14. Gri pen bér le ti díj és egyéb ki adá sok D414

15. FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai C315; D315;
E315; F315

C415; D415 FPAA

16. Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge A316; D316;
E316; F316

MEBT

17. üres

18. üres

19. NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (nem ze ti) B319; C319 NSIN

20. Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a
jog utód szer ve zet nél

A320; B320;
C320; D320;
E320; F320;
K320

–

21. üres
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Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fel adat cím

22. Int ra net és egyéb in for ma ti kai ki adás A322; D322 INTR

23. Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos
fel ada tok

A323; C323 C423; D423 FBEI

24. Sze mé lyi ál lo mány egyé ni fel sze re lé sé nek és ru há za ti anya ga i nak
kor sze rû sí té se

D424

25. Hír adó, in for ma ti kai és EHV fej lesz té si prog ram D425

26. Gép jár mû prog ram D426

27. Ve gyi vé del mi fej lesz té si prog ram D427

28. Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok D328; E328;
F328

D428 ARVI

29. K+F fel adat (HM TH) C329

30. Biz ton ság po li ti kai szer zõ dé se ket ko or di ná ló tár ca kö zi bi zott ság ki -
adá sai (HM NRH)

C330

31. MIG–29 üzem idõ meg hosszab bí tás D431

32. He li kop te rek ja ví tá sa (MI–8, MI–17, MI–24) D432

33. üres

34. üres

35. üres

36. NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram le bo nyo lí tá sa B336

37. Ide ig le nes ál lo mány jegy zé ken sze rep lõk el lá tá sa D337

38. Hu mán Prog ram vég re haj tá sa A338

39. Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei,
azok fel hasz ná lá sai

A339; B339;
C339; D339;
E339; F339;
G339; H339;
I339; J339;
K339; L339

B439; C439;
D439

KVER

40. Ho tel Ha dik és Is ten he gyi Úti Ven dég ház mû kö dé si költ ség ve té se
(HM NRH)

C340

41. Ha zai ren dez vé nyi te vé keny sé gek költ ség ve té se (HM NRH) C341

42. HM–I. ob jek tum kar ban tar tás és fel újí tás (HM IKH) A342; C342 C442 HMIO

43. ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok C343; D343;
E343; F343

C443; D443 KTZM

44. MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok C344; D344;
E344; F344

C444; D444 KTKP

45. HM IKH egyéb in gat lan-fel újí tá si ki adá sai C445

46. Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok B346; C346;
F346; I346

C446; D446 GRIH

47. Nyug dí jas ott ho ni el he lye zés igaz ga tá si fel ada tai A347

48. Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram kör nye zet szennye zé sek kár men te -
sí té se

C348 C448

49. Õr zés vé del mi fel ada tok C449

50. üres

51. Nyug dí jas ott hon ka pa ci tás bér let (IKH) C451

52. EG 0400 Stra té gi ai fel de rí tõ ké pes ség G352

53. Ül lõi úti bá zis üze mel te té se I353

54. Gri pen bér lé sé vel össze füg gõ fegy ver zet, egyéb be ren de zé si esz kö zök 
és anya gok be szer zé sé hez kap cso ló dó ki adá sok

D454
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Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fel adat cím

55. Kincs tá ri in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei,
azok fel hasz ná lá sai

A355; B355;
C355; D355;
E355; F355;
G355; H355;
I355; J355;
K355; L355

B455; C455;
D455

KIER

56. NKÖM együtt mû kö dés A356

57. OSZK együtt mû kö dés A357

58. Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek A358; D358;
I358

IRKK

59. Csa pat szin tû szer ve ze tek on li ne ve ze tõi és kon fe ren cia há ló za tá nak
fej lesz té se

D459

60. Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás adat bá zis ki ala kí tá sa D460

61. Egyéb gép jár mû prog ra mok D461

62. Egyéb fegy ver ze ti prog ra mok D462

63. Köz le ke dé si szak ági prog ra mok D463

64. Egész ség ügyi szak ági prog ra mok D464

65. Élel me zé si szak ági prog ra mok D465

66. Üzem anyag szak ági prog ra mok D466

67. Hu mán nyelv kép zés D467

68. Gri pen re pü lõk höz kap cso ló dó elekt ro ni kai és hír adó szak ági prog ra -
mok

D468

69. Re kon ver zi ós prog ram A369

70. VTTIR-rel kap cso la tos ki adá sok A370

71. HM Ro ma Re fe ra tú ra ki adá sai A371

72. Ha di tech ni kai hir det mé nyek meg je len te té sé nek ki adá sai (HM BBBH) B472

Nemzetközi feladatok összesítõ kimutatása
(2006. január 1-jétõl)

Ssz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fe je ze ti Fel adat cím

1. üres

2. NATO és PfP tan fo lya mok A502; C502; 
E502; F502;
I502

TANF

3. Re gi o ná lis nyelv kép zés A503; B503; 
C503; E503; 
F503; I503

REGI

4. üres

5. Ka na dai re pü lõ ha jó zó kép zés C505; F505 NFTC

6. Cseh re pü lõ ha jó zó kép zés F506 CSEH

8. MH Ira ki Ki kép zést Biz to sí tó Szá zad C508; D508; 
E508

C608; D608 IKBS

9. üres

10. Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek A510; B510; 
C510; D510; 
E510; F510;
I510

D610 GYAK

11. üres
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Ssz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fe je ze ti Fel adat cím

12. UNFICYP C512; D512; 
E512; F512

D612 CYPM

13. MFO C513; D513; 
E513; F513

D613 MFOM

14. Ka to nai meg fi gye lõk C514; D514; D614 KMFM

15. KRK EUFOR (ALTHEA) C515; E515; 
F515

C615; D615 SKRK

16. KFOR te vé keny sé ge – MH ÕBZ és MH ÕBSZ C516; E516; C616; D616 KFOR

17. üres

18. üres

19. üres

20. üres

21. Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek A521; C521; 
D521; E521; 
F521; G521; 
I521

D621 MULT

22. üres

23. üres

24. üres

25. üres

26. Hoz zá já ru lás a NATO költ sé ge ve té sé hez (fe je ze ti) N526 NAKV

27. Hoz zá já ru lás a NATO ka to nai költ ség ve té sé hez WEAG
(fe je ze ti)

N527 WEAO

28. KKH / NKK / NÖK mû kö dé se D528 KKHM

29. HM NRH nem ze ti tá mo ga tás C529; D529 NTSZ

30. MK ÁNK VPR mû kö dé se B530 VPRM

31. EBESZ ka to nai kép vi se let mû kö dé se B531; C531 EBES

32. Nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok A532; C532; 
E532

NKFA

33. Két ol da lú kap cso la tok C533; D533; 
E533; F533

BILK

34. Egyéb uni ós be fi ze té sek N534

35. üres

36. NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (nem zet kö zi) A536; B536 NSIB

37. üres

38. Nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak nem fel oszt ha tó költ -
sé gei

C538

39. üres

40. Af ga nisz tá ni ISAF misszió C540; E540; C640; D640 ISAF

41. AN–26-os pi ló ták pénz ügyi jel le gû ki adá sai F541 ANPK

42. üres

43. üres

44. NRF fel adat C544; D544; 
E544; F544

C644; D644 NRFM

45. MH KFOR MLF Szá zad C545; D545; 
E545

C645; D645 MLFS

46. AN–26-os pi ló ták lo gisz ti kai jel le gû ki adá sai F546
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5. sz. melléklet a 7/2006. (HK 3.) HM utasításhoz

A nemzetközi feladatok felett felügyeletet gyakorló személyek és a keretgazda szervezetek

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

gya kor ló
Ke ret gaz da

(költ ség ve té si)

NATO és PfP tan fo lya mok HM HU HÁT HM HPF

Re gi o ná lis nyelv kép zés HM HU HÁT HM SZF

Cseh re pü lõ ha jó zó kép zés HM HVKF I. h. MH LEP

Ka na dai re pü lõ ha jó zó kép zés (NFTC) HM HVKF I. h. MH LEP/HM NRH

AN-26-os pi ló ták pénz ügyi jel le gû ki adá sai HM HVKF I. h. MH LEP

Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek HM HVKF I. h. HM HVK KTFCSF-ség

UNFICYP HM VP HÁT MH LEP/MH ÖLTP

MFO HM VP HÁT MH LEP/MH ÖLTP

Ka to nai Meg fi gye lõk HM VP HÁT HM HVK
MFCSF-ség/MH ÖLTP

MH Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens HM VP HÁT MH SZFP/MH
ÖLTP/HM IKH

KFOR ÖBZ és ÕBSZ te vé keny sé ge HM VP HÁT MH SZFP/MH
ÖLTP/HM IKH

Ira ki Ma gyar Ka to nai Kon tin gens HM VP HÁT MH SZFP/MH
ÖLTP/HM IKH

ISAF te vé keny sé ge (Af ga nisz tán) HM VP HÁT MH SZFP/MH
ÖLTP/HM IKH

NRF te vé keny sé ge HM VP HÁT MH SZFP/MH
ÖLTP/HM IKH

Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek HM VP HÁT HM VPNEF

Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz HM VG HÁT HM BBBH

Hoz zá já ru lás NATO költ ség ve té sek hez HM VG HÁT HM KPSZH

Hoz zá já ru lás a WEAO mû kö dé si költ ség ve té sé hez HM VG HÁT HM HFF

Egyéb uni ós be fi ze té sek HM VG HÁT HM KPSZH

MH Ka to nai Kép vi se lõ Hi va tal mû kö dé si költ ség ve té se (Brüsszel) HM VP HÁT HM HVKF I. h.

MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let mû kö dé si költ ség ve té se (Mons) HM VP HÁT HM HVKF I. h.

MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let mû kö dé si költ ség ve té se (Nor folk) HM VP HÁT HM HVKF I. h.

Nem fegy ve res kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk va la mint kül föl dön tar tó san ta nul -
má nyo kat foly ta tók nem ze ti tá mo ga tá sa

HM KÁT HM NRH

MK ÁNK VPR mû kö dé se HM VP HÁT HM VPNEF

EBESZ misszió Ka to nai kép vi se let mû kö dé se HM VP HÁT HM NRH

Nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok HM KABF, HÁT HM KF

Két ol da lú kap cso la tok HM VP HÁT HM VPNEF

Nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak nem fel oszt ha tó költ sé gei HM KÁT HM NRH

Szak mai fel ügye le tet gya kor ló szer ve zet: a ke ret gaz da ré szé re meg ha tá roz za a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ki tû zött
po li ti kai cé lok el éré sét szol gá ló nem zet kö zi fel ada tok kal kap cso la tos pri o ri tá so kat, va la mint a szak mai fel ada tok vég re -
haj tá sá val kap cso la tos be szá mo lás mód ját és rend jét.

Ke ret gaz da szer ve zet: a ke re tek fel hasz ná lá sá nak irá nyí tá sát, a fel ada to kat meg va ló sí tó költ ség vi se lõ szer ve ze tek
be szá mol ta tá sát, va la mint a fel ügye le tet gya kor ló szerv fe lé tör té nõ szak mai be szá mo lást és nagy ba ni költ ség el szá mo -
lást vég zi.
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A honvédelmi miniszter
8/2006. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2006. évi karácsonyi és újévi
munkaszüneti napok körüli

munkarendrõl

A hon vé de lemrõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a 2006. 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 Miniszté -
riumra, a hon vé del mi mi nisz ter nek köz vet le nül alá ren delt
szer ve ze tek re, az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal ra, az
MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal ra, a Kor mány za ti Frek -
venciagazdálkodási Hi va tal ra, a Zrí nyi Mik lós Nemzet -
védelmi Egye tem re, va la mint a Ma gyar 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 2006. de -
cem ber 27. és 2006. 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 2006. 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
mó don ter vez ték, 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 dé sé 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 -
látását.

3. §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban, a HM köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó HM szer ve ze tek nél csak a hiva -
tali 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, fõ cso port -
fõ nök ség, iro da, fõ igaz ga tó ság, igaz ga tó ság, hi va tal stb.)
leg alább 1 fõ – ve ze tõ be osz tá sú – hi va ta li ügye le test és
1 fõ gép írót – 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 HM szer vek, a HM köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó HM 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 Kor -
mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal 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 2007.
ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
9/2006. (HK 3 .) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség összhaderõnemi parancsnoksági 
feladatokat ellátó szervezete kialakításával összefüggõ 

elõkészítõ feladatokról  szóló 55/2005. (HK 12.) HM
utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ma gyar Hon véd ség össz -
ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gi fel ada to kat el lá tó szer ve ze te
ki ala kí tá sá val össze füg gõ elõ ké szí tõ fel ada tok ról  szóló
55/2005. (HK 12.) HM uta sí tás (a továb biak ban Uta sí tás)
mó do sí tá sá ra az aláb bi

u t a  s í  t á s t

adom ki.

1.  §

Az Uta sí tás 4.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be az aláb bi 
ren del ke zés lép:

„c) az El gon do lás ága za ton be lü li egyez te té se és fel -
terjesztése a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re a köz igaz ga tá si
ál lam tit kár út ján 2006. ja nu ár 31-ig.”

2.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba* és 2007.
má jus 31-én ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 12.
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

184/2005. (HK 3/2006.) HM KÁT–HVKF

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

a polgári közlekedési vállalatoktól bérelt szolgálati
autóbuszjáratok igénybevételének rendjérõl  szóló

10/2003. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (3) be kez dé se, va la mint
101.  § (4) be kez dé se alap ján a pol gá ri köz le ke dé si vál la la -
tok tól bé relt szol gá la ti au tó busz já ra tok igény be vé te lé nek
rend jé rõl  szóló 10/2003. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együt -
tes in téz ke dést (a továbbiak ban: In téz ke dés) az aláb bi ak
sze rint mó do sít juk:

1. Az In téz ke dés 4. pont ja 4. a) pont ra mó do sul és a kö -
vet ke zõ b) pont tal egé szül ki:

„b) Je len mó do sí tás hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon
be lül, az ad dig ki adott ér vé nyes ál lan dó bér le tek tu laj do -

no sa i ról az MH KKK küld jön ki mu ta tást az állományille -
té kes pa rancs no kok ré szé re. A ki mu ta tás ada tai: név, rend -
fo ko zat, uta zá si vi szony lat, bér let szám.

Ezt köve tõen a vál to zá sok ról, az elõ zõ hó nap ban új on -
nan ki adott va la mint a le já rat elõtt igény jo go sult ság meg -
szû né se  miatt vissza adás ra ke rült ál lan dó bér le tek rõl az
ille té kes ka to nai szer ve zet pa rancs no kát (az igény jo go sult
sze mély állományille té kes ve ze tõ jét) ha vi rend sze res ség -
gel írás ban ér te sít se.”

2. Az in téz ke dés mel lék le te he lyé be ezen in téz ke dés
mel lék le te lép.

3. Ezen in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Fa pál Lász ló s. k., Hav ril And rás
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár  ve zér ez re des s. k.,

a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 23.
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Melléklet a 184/2005. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Mel lék let a 10/2003. (HK 5.) HM KÁT–HM HVKF együt tes in téz ke dés hez

számú példány
„Telefaxon továbbítandó!”

..........................................
    fej rész

Nyt. szám:

MH Katonai Közlekedési Központ parancsnok

Bu da pest

Tárgy: Uta zá si igény be je len té se

Tisz telt Pa rancs nok Úr!

Ké rem, hogy az alább meg ne ve zett sze mély ré szé re la kó he lye és a szol gá la ti he lye kö zöt ti uta zás ra a szol gá la ti au tó -
busz já rat igény be vé te lét en ge dé lyez ni szí ves ked jen.

Név, rend fo ko zat:
Ál lo mány ka te gó ria:
(Szolg.) iga zol vány szá ma:
Ka to nai szer ve zet:
Uta zá si vi szony lat:
Fel szál lás he lye:
Le szál lás he lye:



Ál lan dó lak cím:
Ér te sí té si te le fon szám:
    fax szám:

Állományille té kes pénz ügyi ve ze tõ iga zo lá sa:
Iga zo lom, hogy ne ve zett a fen ti vi szony lat ban uta zá si költ ség té rí tés ben nem ré sze sül.

Dá tum:

Pénzügyi szerv P. H.

.........................................................................
Pénz ügyi ve ze tõ alá írá sa

Dá tum:

.........................................................................
Állományille té kes pa rancs nok alá írá sa

Ké szült: 2 pél dány ban
Egy pél dány 1 la p
Itsz.:
Ügy in té zõ (te l.):
Kap ják: 1. sz. pld.: Irat tár
    2. sz. pld.: Cím zett (fax: 02-25-74-89)
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A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

185/2005 (HK 3/2006.) HM KÁT–HVKF

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

a haderõnemek elhelyezési szakállománya
tevékenységének szabályozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  §-ának (3) be kez dé se,
101.  §-ának (4) be kez dé se, va la mint a szak irá nyí tás rend -
jé rõl  szóló 97/2005. (HK 21.) HM uta sí tás 6.  § alap ján
a had erõ ne mek el he lye zé si szak ál lo má nya tevékenysé -
gének sza bá lyo zá sá ra az aláb bi ak sze rint

in téz ke dünk.

Általános rendelkezések

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed:
a) a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal ra (a továb biak ban

HM IKH);
b) a MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság Lo gisz ti kai Fõ -

nök ség el he lye zé si szak ál lo má nyá ra;
c) a MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Lo gisz ti kai Fõ nök ség

el he lye zé si szak ál lo má nyá ra;
d) a MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó

 Parancsnokság Lo gisz ti kai Fõ nök ség el he lye zé si szak -

állományára [a továb biak ban a b)–d) pont ban je lölt szer -
ve ze tek együtt: ha de rõ ne mi el he lye zé si szak ál lo mány);

e) a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei hely õr ség
tá mo ga tó erõk bá zis üze mel te tõ szak ál lo má nyá ra (a továb -
biak ban együtt: el he lye zé si fel ada to kat el lá tó szak -
állomány).

A haderõnemi elhelyezési szakállomány
fõ feladatai

2. A ha de rõ ne mi el he lye zé si szak ál lo mány fo lya ma to -
san kap cso la tot tar t a HM IKH Te rü le ti Üze mel te tés-fel -
ügye le ti Osz tály osz tály ve ze tõ vel, va la mint a ka to nai szer -
ve ze tek el he lye zé si fel ada to kat el lá tó szak ál lo má nyá val.

3. Ha de rõ ne mi pa rancs nok ság szint jén gyûj ti, rend sze -
re zi és fe lül vizs gá lat után a – HM IKH te rü le ti osz tá lyok -
kal egyez tet ve – a HM IKH-hoz elõ ter jesz ti a csa pa tok nál
fel me rült el he lye zé si igé nye ket. A ha de rõ ne mi pa rancs no -
kok in téz ke dé sé re in for má ci ót szol gál tat a HM és MH ille -
té kes szer ve ze tei fe lé.

4. Az inf ra struk tu rá lis szak te rü le tet érin tõ en – mint a
ha de rõ ne mi pa rancs nok ság ter ve zõ, ki dol go zó, javaslat -
tevõ, dön tés elõ ké szí tõ szer ve – dön té si ja vas la to kat dol go -
z ki, elõ ké szí ti a ha de rõ ne mi pa rancs nok ré szé re.

5. In gat lan gaz dál ko dá si, in gat lan ke ze lé si, szak anyag -
biz to sí tá si és la kás gaz dál ko dá si te rü le ten kép vi se li a had -



erõ nem el he lye zé si ér de ke it. A hely õr sé gi la kás épí té si és
vá sár lá si igé nye ket szak ma i lag vé le mé nye zi és meg va ló sí -
tá suk ra ja vas la tot dol go z ki.

6. Köz re mû kö dik a ha zai és nem zet kö zi gya kor la tok,
misszi ók el he lye zé si biz to sí tá sá nak elõ ké szí té sé ben, ko or -
di ná lá sá ban, a vég re haj tá sa el len õr zé sé ben.

7. A had erõ nem alá ren delt sé gé ben te vé keny ke dõ misz -
szióktól be ér ke zõ el he lye zé si szak anyag, szol gál ta tá si,
fel újí tá si és be ru há zá si igé nye ket fe lül vizs gál ja, egyez te ti,
majd a lo gisz ti kai fõ nök zá ra dé ko lá sá val fel ter jesz ti a HM
IKH fõ igaz ga tó ré szé re.

8. A ké szen lét fo ko zá sa ke re té ben fo gad ja az alá ren delt
ka to nai szer ve ze tek „tá bo ri törzs bú tor ra” vo nat ko zó harc -
ér ték je len té se it. Ja vas la tot tesz a HM IKH fe lé – a te rü le ti
osz tá lyok kal egyez tet ve – ezen esz kö zök ha di nor ma sze -
rin ti rend sze re sí té sé re, ki vo ná sá ra, pót lá sá ra.

9. Elõ ké szí ti a ha de rõ ne mi pa rancs nok vé le mé nye zé sét
az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek hasz ná la tá ban lé võ in -
gat la no kat érin tõ szak igaz ga tá si ügyek ben.

10. Ja vas la tot tesz a fe les le ges sé vált HM va gyon ke ze -
lé sû in gat la nok ka to nai cél ból fe les le ges sé nyil vá ní tás elõ -
ter jesz tésére.

11. Elõ ké szí ti a „la kás el ide ge ní té si adat la pok” ha de rõ -
ne mi pa rancs no kok ál ta li vé le mé nye zé sét.

12. Ja vas la tot tesz az el he lye zé si szak anya gok ka to nai
szer ve ze tek kö zöt ti át cso por to sí tá sá ra.

13. Ki dol goz za a ka to nai vé del mi be ru há zá sok had erõ -
nem spe ci fi kus ka to nai-mû sza ki ter ve zé si kö ve tel mé nye it. 
Köz re mû kö dik a had erõ ne met érin tõ be ru há zá sok, lak ta -
nya re konst ruk ci ós prog ra mok, köz pon ti fel újí tá si fel ada -
tok mû sza ki elõ ké szí té sé ben, terv bí rá la to kon, mû sza ki át -
adás-át vé te li, üzem be he lye zé si el já rá so kon.

14. Részt vesz a HM IKH éves ér té ke lõ és fel adat sza bó
ér te kez le tén, va la mint a ne gyed éves be szá mol ta tá so kon.

15. Részt vesz a HM IKH éves szak mai to vább kép zé sén 
és az el he lye zé si fel ada to kat el lá tó szak ál lo mány ne gyed -
éves be szá mol ta tá sán.

16. Részt vesz a ha de rõ ne mi pa rancs nok át fo gó és cél el -
len õr zé sén. Vég re hajt ja a ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá -
sa el he lye zé si biz to sí tá sá nak el len õr zé sét.

A haderõnemi elhelyezési szakállomány
NATO biztonsági beruházási program
megvalósításával kapcsolatos feladatai

17. Vég re hajt ja a had erõ nem ál tal hasz nált ka to nai ob -
jek tu mok ka to nai és el he lye zé si ké pes sé ge i nek, ka pa ci tás -
ada ta i nak szám ba vé te lét, fel mé ré sét, a DPQ adat tá rá nak
össze ál lí tá sát.

18. Köz re mû kö dik a NATO Ka to nai-vé del mi Bizton -
sági Be ru há zá sok szük sé ges sé gé nek fel mé ré sé ben, a ka to -
nai-szak mai igény meg fo gal ma zá sá ban.

19. Köz re mû kö dik a vé del mi be ru há zá si igé nyek
egyez tetésében a HM szer vek kel és a NATO ka to nai-szak -
mai szer ve ze te i vel.

20. Részt vesz a ké pes ség cso ma gok ka to nai-szak mai
tar tal má nak össze ál lí tá sá ban, a NATO szer vek kel va ló
egyez te tés ben.

21. Részt vesz a mû sza ki tar ta lom, költ ség becs lé sek
(TBC) össze ál lí tá sá ban, a HM szer vek kel va ló konzul -
tációban.

22. Szak mai tá mo ga tást nyújt a ten der és ki vi te le zé si
terv do ku men tá ci ók össze ál lí tá sá ban, fel hasz ná lói szak mai 
kö ve tel mé nyek meg fo gal ma zá sá ban. Részt vesz a terv -
bírálati el já rá so kon.

23. Köz re mû kö dik a pá lyá za ti el já rá sok ban, a ki vi te le -
zé si mun kák hoz szük sé ges mun ka te rü le tek biz to sí tá sá ban, 
a mun ka vég zés fel té te le i nek ki ala kí tá sá ban, össze han go -
lá sá ban.

24. Szak ma i lag ko or di nál ja a jó vá ha gyott ké pes ség cso -
ma gok meg va ló sí tá si fo lya ma ta it, köz re mû kö dik a mû sza -
ki, pró ba üze mi és hasz ná lat ba vé te li el já rá sok ban.

25. Kez de mé nye zi a be ru há zás ból meg va ló sult lé te sít -
mé nyek ak ti vá lá sát, üze mel te té sé nek, fenn tar tá sá nak szol -
gál ta tói szer zõ dés ha tá lya alá vo ná sát, va gyonvé del mé nek 
meg szer ve zé sét.

26. Köz re mû kö dik a NATO meg erõ sí tõ erõk fo ga dá si
fel té te lei meg te rem té sé ben, a tech ni kai esz kö zök és a sze -
mé lyi ál lo mány el he lye zé si, tá ro lá si, ki szol gá lá si fel ada tai 
meg szer ve zé sé ben.

A haderõnemi elhelyezési szakállomány
Befogadó Nemzeti Támogatás körébe tartozó

feladatai

27. Részt vesz a ka to nai ob jek tu mok, lé te sít mé nyek mû -
sza ki és ka pa ci tás ada ta i nak fel mé ré sé ben.

28. Köz re mû kö dik az adat tár össze ál lí tá sá ban, fo lya ma -
tos pon to sí tá sá ban, az ada tok köz pon ti adat tár ba va ló fel -
adá sá ban.

Záró rendelkezések

29. Az együt tes in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály -
ba* és ezzel egy ide jû leg „ a ka to nai el he lye zé si el lá tás
meg vál to zott te vé keny sé gi és mû kö dé si rend jé rõl”  szóló
122/2003. sz. HM KÁT–HVKF együt tes in téz ke dés,
„a ka to nai el he lye zé si el lá tás, a ka to nai ob jek tu mok bé ke -
mû köd te té sé nek, illetve a csa pat ha tás kör ben mû kö dõ el -
he lye zé si szer vek szak mai irá nyí tá sá nak mó do sí tá sá ra”
 kiadott HM IKH fõ igaz ga tó – MH ÖLTP pa rancs nok
35/2004. (HK 9.) együt tes in téz ke dé se, va la mint a MH
ka to nai el he lye zé si fõ nök 316/2004. sz. „a tá bo ri el he lye -
zé si fel ada tok vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ra” vo nat ko zó 
szak in téz ke dé se ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fa pál Lász ló s. k., Hav ril And rás
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár  ve zér ez re des s. k.,

Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2005. de cem ber 12.
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MH fõ nö ki ren del ke zé sek

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokság

parancsnokának
3/2006. (HK 3.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek
kiképzéstechnikai létesítményekkel, eszközökkel

és anyagokkal történõ ellátásáról, nyilvántartásáról,
elszámoltatásáról

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 – Hon vé del mi Mi nisz -
té rium fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak
rend jé rõl  szóló 9/1998 HM uta sí tás ra és a Ma gyar
 Honvédség Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
 Parancsnokság gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel kap cso la tos 
fel ada tok vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó
349/2004 MH ÖLTPk. in téz ke dés re – a Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai szer ve ze te i nek ki kép zés tech ni kai lé te sít mé -
nyek kel, esz kö zök kel és anya gok kal tör té nõ el lá tá sá ra,
nyil ván tar tá sá ra, el szá mol ta tá sá ra az aláb bi ak sze rint

i n  t é z  k e  d e m

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a MH ki kép zés tech ni -
kai lé te sít mé nyek kel, ki kép zés tech ni kai esz kö zök kel és
anya gok kal ren del ke zõ, azo kat üze mel te tõ és el lá tó ka to -
nai szer ve ze te i re.

AZ ELLÁTÁS ALAPELVE, RENDSZERE,
GYAKORISÁGA

2. Az el lá tás alap el ve:
A ka to nai szer ve ze tek köz pon ti biz to sí tá sú ki kép zés -

tech ni kai lé te sít mé nyek kel, ki kép zés tech ni kai esz kö zök -
kel és anya gok kal tör té nõ el lá tá sát, va la mint el szá mol ta tá -
sát, össz hang ban az ér vé nyes lo gisz ti kai el lá tá si rend del
– a MH Ki kép zés tech ni kai Al osz tály szak mai irányítá -
sával – a MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont hajt ja vég re a
MH ÖLTP pa rancs nok ál tal jó vá ha gyott el lá tá si utalt sá gi
rend alap ján.

A köz pon ti biz to sí tá sú el lá tás egy ta go za tos el lá tá si
rend szer ben – a ka to nai szer ve ze tek igé nyei alap ján – köz -
pon ti vé te le zés sel ke rül vég re haj tás ra a MH HTEK Ki kép -
zés tech ni kai Rak tá rá ból (Esz ter gom- Kert vá ros).

3. Az el lá tá si rend szer irá nyult sá ga:
Az el lá tá si rend szer irá nyult sá ga sze rint két fé le:
– köz pon ti rak tár ból a ka to nai szer ve zet fe lé,
– ka to nai szer ve zet tõl köz pon ti rak tár ba.
Az el lá tást vég zõ szer ve zet:
– MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont
A MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont el lát:

A ki kép zés tech ni kai szak anya gok cikk jegy zé ke (Nytsz: 
463/213) sze rint, ki e mel ten:

– kü lön fé le tí pu sú lõt erek kel,
– gya kor ló te rek kel, gya kor ló pá lyák kal,
– ka to nai sport lé te sít mé nyek kel,
– te le pí tett szi mu lá to rok kal, tre na zsõ rök kel, ki kép zés -

tech ni kai esz kö zök kel,
– a ki emelt lé te sít mé nyek és szi mu lá ci ós rend sze rek fenn -

tar tá si te vé keny sé gé nek kül sõ szol gál ta tás biz to sí tá sá val:
= pol gá ri üze mel te té si szol gál ta tás sal,
= lé te sít mény és esz köz fel újí tás sal,
= lé te sít mény köz pon ti kar ban tar tás sal,
= köz pon ti ja ví tás sal,
= lõ té ri és gya kor ló té ri kész le te le mek kel,
= üze mel te té si anya gok kal:
= kü lön fé le cél alap anya gok kal,
= le mez és ket tõs fa lú cé lok kal,
= cél la pok kal,
= köz pon ti biz to sí tá sú ja ví tó anya gok kal, al kat ré szek kel,
– ki kép zés tech ni kai mû hely fel sze re lé sek kel,
4. Az el lá tás gya ko ri sá ga:
a) A ki kép zés tech ni kai lé te sít mé nyek, esz kö zök és

anya gok köz pon ti kész let bõl ka to nai szer ve ze tek ré szé re
tör té nõ ki adá sa, ka to nai szer ve ze tek kö zöt ti át cso por to sí -
tá sa, va la mint köz pon ti kész let be tör té nõ le adá sa:

– az új lé te sít mény, esz köz hasz ná lat ba vé te le kor a lé te -
sít mény, esz köz hasz ná lat ba vé te lé re ké szí tett „in téz ke dé si 
terv” alap ján,

– szer ve zé si idõ sza kon ként, a szer ve zé si in téz ke dés
uta sí tá sai alap ján,

– so ron kí vü li lé te sít mény és esz köz ki adás, vagy be vo -
nás, köz pon ti kész let bõl tör té nõ esz köz cse re, vagy készlet -
elem cse re az anyag nem fe le lõs in téz ke dé se alap ján.

– köz pon ti ja ví tás ra, fel újí tás ra ter ve zett esz kö zök,
kész letelemek be vo ná sa, cse ré je ese tén az éves ter vek
alap ján,

b) A ki kép zés tech ni kai fenn tar tá si anya gok köz pon ti
kész let bõl tör té nõ ki adá sa:

– cél anya gok ese té ben éven te két al ka lom mal a cél -
anyag el lá tá si terv alap ján,

– köz pon ti biz to sí tá sú lé te sít mény és eszközfenntar -
tási, ja ví tó anya gok ból éven te egy al ka lom mal, az el sõ cél -
anyag el lá tás sal egy idõ ben,

– so ron kí vü li fel ada tok vég re haj tá sá hoz rend kí vü li
anyag igény lés alap ján.

AZ IGÉNYLÉSEK ESETEI, MÓDJAI,
SORON KIVÜLI IGÉNYLÉSEK

5. Igény lé sek el ké szí té se:
a) A ki kép zé si fel adat vég re haj tá sá hoz szük sé ges ki -

kép zés tech ni kai lé te sít mé nyek, ki kép zés tech ni kai esz kö -
zök (szi mu lá to rok) lé te sí té sé nek, fel újí tá sá nak igény lé se a
MH ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok ál tal, a HM HVK Ka to -
nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök jó vá ha gyá sá val a MH ÖLTP
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pa rancs nok ré szé re fel ter jesz tett igény, illetve kü lön in téz -
ke dés alap ján tör té nik.

b) A köz pon ti biz to sí tá sú fenn tar tá si anya gok igény -
lése a vár ha tó igény be vé te lek alap ján éven te egy al ka lom -
mal, az elöl já ró jó vá ha gyá sá val szep tem ber 30-ig a MH
Ki kép zés tech ni kai Al osz tály ré szé re meg kül dött igény,
illetve kü lön in téz ke dés alap ján tör té nik.

c) A nem ter ve zett fel ada tok hoz (nem ter ve zett gya kor -
la tok, köz pon ti lag el ren delt be mu ta tó lö vé sze tek stb.)
szük sé ges anya go kat, esz kö zö ket, amennyi ben azok nem
áll nak ren del ke zés re az adott ka to nai szer ve zet nél,
– a szol gá la ti út be tar tá sá val – so ron kí vül le het igé nyel ni
a MH Ki kép zés tech ni kai Al osz tály tól.

d) A ki kép zés tech ni kai lé te sít mé nyek, esz kö zök mû kö -
dõ ké pes sé gét be fo lyá so ló rend kí vü li meg hi bá so dá sok el -
há rí tá sá hoz szük sé ges ja ví tá si szol gál ta tást, kész let ele me -
ket, anya go kat – amennyi ben a fel hasz ná ló ka to nai szer ve -
zet nél nem ál l ren del ke zés re – a MH Ki kép zés tech ni kai
Al osz tály tól kell igé nyel ni, az elöl já ró szer ve zet egy ide jû
tá jé koz ta tá sá val.

6. Igény lé sek össze ál lí tá sa:
a) A ki kép zés tech ni kai lé te sít mé nyek, ki kép zés tech ni -

kai esz kö zök fel újí tá sá nak, ja ví tá sá nak igény lé se:
A ka to nai szer ve ze tek a ke ze lé sük ben lé võ ki kép zés -

tech ni kai lé te sít mé nyek rõl, ki kép zés tech ni kai esz kö zök -
rõl ké szít se nek ál la pot fel mé rést és ál lít sa nak össze a fel -
adat el lá tás hoz szük sé ges ki kép zés tech ni kai lé te sít mé -
nyek re és esz kö zök re vo nat ko zó igényt. A fel mé rés tar tal -
maz za az adott ki kép zés tech ni kai lé te sít mény és esz köz
mû sza ki ál la po tá ra vo nat ko zó meg ál la pí tást (üzem ké pes,
rész le ge sen üze mel tet he tõ, rész le ges, vagy tel jes fel újí tás -
ra szo rul, in kur rens stb.) Az ál la pot fel mé rést olyan üte me -
zés sel kell el ké szí te ni, hogy az a szol gá la ti út be tar tá sá val
az adott év au gusz tus 30-ig. be ér kez zen a MH Ha di tech ni -
kai El lá tó Köz pont hoz. A MH HTEK az igé nye ket össze -
sí ti és ja vas la tá val meg kül di a MH Ki kép zés tech ni kai
 Alosztály ré szé re.

b) A fenn tar tá si anya gok igény lé se:
A köz pon ti el lá tás ha tás kö ré be tar to zó fenn tar tá si anya -

gok igény lé se a vár ha tó éves igény be vé te lek alap ján – fel -
mér ve az utalt ka to nai szer ve ze tek igé nye it is – a tárgy évet 
meg elõ zõ év au gusz tus 30-ig kell igé nyel ni a MH Ha di -
tech ni kai El lá tó Köz pont tól. A MH HTEK a be ér ke zett
igé nye ket össze sí ti, össze ve ti a vár ha tó igény be vé te li ter -
vek kel és a ren del ke zés re ál ló kész le tek kel és az el lá tá si
ja vas la tát szep tem ber 30-ig jó vá ha gyás ra meg kül di a
MH Ki kép zés tech ni kai Al osz tály ré szé re.

Az ala ku la tok el lá tá sa a jó vá ha gyott el lá tá si ter vek
alap ján tör té nik, a MH HTEK-el egyez te tett üte me zés sze -
rint.

c) A nem ter ve zett fel ada tok hoz szük sé ges ki kép zés -
tech ni kai anya gok igény lé se:

A nem ter ve zett fel ada tok hoz szük sé ges ki kép zés tech -
ni kai anya gok igény lé se a szol gá la ti út be tar tá sá val, az
igény mennyi sé gé nek, szük sé ges sé gé nek iga zo lá sá val
 soron kí vül tör tén het. Az igé nye ket a MH HTEK út ján a

MH Ki kép zés tech ni kai Al osz tály hoz kell be nyúj ta ni.
A MH HTEK a be nyúj tott igé nye ket ja vas la tá val ter jesz ti
fe l.

d) A so ron kí vü li fenn tar tá si anya gok igény lé se:
A ki kép zé si lé te sít mé nyek, ki kép zés tech ni kai esz kö zök 

fenn tar tá si anya ga i nak so ron kí vü li, cse ré vel tör té nõ biz -
to sí tá sát a szol gá la ti út be tar tá sá val a MH Ha di tech ni kai
El lá tó Köz pont tól kell igé nyel ni. A so ron kí vü li el lá tá si
igényt a meg hi bá so dás, a meg sem mi sü lés konk rét le írá sá -
val, a sür gõs ség meg adá sá val kell be nyúj ta ni.

A cse ré hez tör té nõ le adás ra csak kész let tel jes fenn tar -
tá si anya go kat le het ter vez ni. A nem ren del te tés sze rû el -
hasz ná ló dás, meg hi bá so dás  miatt hi á nyos egy sé gek nél,
kész let ele mek nél a hi ányt le írá si ta nú sít vánnyal kell iga -
zol ni. Sür gõs, a ki kép zé si lé te sít mény, esz köz to váb bi mû -
kö dé sét be fo lyá so ló kész le te lem meg hi bá so dá sa ese tén a
fenn tar tá si anyag igény lé sét a rend õrségi fel je len tés bir to -
ká ban is le het kez de mé nyez ni, az el já rás le foly ta tá sa utá ni
kár el já rás so rán tör té nõ el szá mo lás ren de zé sé vel.

e) A köz pon ti lag kül sõ szol gál ta tás sal biz to sí tás ra ke -
rü lõ so ron kí vü li ese ti, hely szí ni ja ví tá sok vég re haj tá sát
igé nyel ni kell:

A ki kép zé si lé te sít mé nyek, ki kép zés tech ni kai esz kö zök 
olyan meg hi bá so dá sa kor, ami kor a meg hi bá so dás a ki kép -
zé si lé te sít mény, ki kép zé si esz köz to váb bi ren del te tés sze -
rin ti mû kö dé sét be fo lyá sol ja. A so ron kí vü li ja ví tást a MH
Ki kép zés tech ni kai Al osz tály tól kell igé nyel ni az elöl já ró
tá jé koz ta tá sá val egy idõ ben. A so ron kí vü li ja ví tá si igényt
te le fa xon kell be je len te ni a meg hi bá so dás konk rét le írá sá -
val, a sür gõs ég meg adá sá val.

AZ ELLÁTÁS TERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

7. Az el lá tás ter ve zé se:
a) A MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont a be ér ke zett

igé nyek és a meg lé võ kész le tek egyez te té se után el ké szí ti
az el lá tá si terv ja vas la tát a ka to nai szer ve ze tek el lá tá sá nak
vég re haj tá sá ra.

b) Az el lá tá si terv ké szí té sé nél figye lembe kell ven ni:
– az el lá tott ság szint jét,
– a meg lé võ köz pon ti kész le tet,
– a fon tos sá gi sor ren det.
c) Az el lá tó köz pont az el lá tás so rán ki nem elé gí tett

igé nyek rõl ka to nai szer ve zet bon tás ban ve zes sen nyil ván -
tar tást. A hi ány zó anya go kat a be szer zés függ vé nyé ben az
el lá tó köz pont pót ló lag ad ja ki.

8. Az el lá tás vég re haj tá sa:
a) A ki kép zés tech ni kai lé te sít mé nyek kel, te le pí tett ki -

kép zé si esz kö zök kel (szi mu lá to rok kal) tör té nõ el lá tás:
A ki kép zés tech ni kai lé te sít mé nyek (lõt erek, gya kor ló -

te rek, ka to nai sport lé te sít mé nyek stb.), te le pí tett ki kép zés -
tech ni kai esz kö zök (gya kor ló esz kö zök, szi mu lá to rok,
 trenazsõrök, stb) te le pí té se, lé te sí té se az igény lõ ala ku la -
tok nál köz pon ti biz to sí tás sal va ló sul meg.

A ki kép zés tech ni kai lé te sít mény kész le te a te le pí tés
hely szí nén, a csa pat nál ke rül lét re ho zás ra, a köz pon ti lag
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biz to sí tott kész let ele mek és a hely szí nen lé te sí tett kész let -
ele mek fel hasz ná lá sá val. A ki kép zés tech ni kai rak tár csak
kész let ele me ket tá rol hat.

Ki kép zé si lé te sít mé nyek, te le pí tett ki kép zés tech ni kai
esz kö zök kész let ala kí tá sát a MH HTEK vég zi, az adott lé -
te sít mény, esz köz lé te sí té sé re vo nat ko zó mû sza ki kö ve tel -
mé nyek és a kész let ki ala kí tás ra vo nat ko zó in téz ke dé sek
alap ján. A mû sza ki kö ve tel mé nye ket a MH Ki kép zés tech -
ni kai Al osz tály biz to sít ja.

b) A ki kép zés tech ni kai lé te sít mé nyek, te le pí tett ki kép -
zés tech ni kai esz kö zök fel újí tá sa, re konst ruk ci ó ja:

A ki kép zés tech ni kai lé te sít mé nyek, te le pí tett ki kép zés -
tech ni kai esz kö zök fel újí tá sa a be nyúj tott és pri o ri zált igé -
nyek alap ján, a költ ség ve té si le he tõ sé gek függ vé nyé ben
köz pon ti lag tör té nik.

A fel újí tás vég re haj tá sá hoz az MH HTEK köz pon ti
kész let be, be vo ná si utal vá nyon – a MH utal vá nyo zá si
rend jé nek meg fele lõen – be von ja a fel újí tás ra ter ve zett ki -
kép zés tech ni kai lé te sít ményt, te le pí tett ki kép zés tech ni kai
esz közt. A be vont kész le tet kész let bon tá si jegy zõ könyv -
vel kész let ele mek re bont ja. A fel újí tott, le cse rélt készlet -
elemekkel új ra ala kít ja kész le tet és ki adá si utal vá nyon ki -
ad ja az üze mel te tõ ala ku lat ré szé re.

c) A köz pon ti biz to sí tá sú fenn tar tá si anya gok kal tör -
ténõ el lá tás:

A köz pon ti biz to sí tá sú fenn tar tá si anya gok kal tör té nõ
el lá tás a jó vá ha gyott el lá tá si terv sze rint éven te két al ka -
lom mal tör té nik, már ci us-áp ri lis ban és au gusz tus-szep -
tem ber ben.

A ki adá si in téz ke dést a MH HTEK ad ja ki, a ki adást
meg elõ zõ 15 nap pal az érin tet tek ré szé re. Az in téz ke dés
meg ha tá roz za a ki adás ra ke rü lõ köz pon ti biz to sí tá sú fenn -
tar tá si anya gok meg ne ve zé sét, mennyi sé gét, a vé te le zés
he lyét, ide jét.

A vé te le zés a MH HTEK Ki kép zés tech ni kai Rak tá rá -
ban tör té nik (Esz ter gom- Kert vá ros). A ki adá si utal vány
alá írá sá ra meg bí zó le vél lel, vagy nyílt pa ranccsal ren del -
ke zõ sze mély jo go sult.

A ki adott fenn tar tá si anya gok el szál lí tá sa a vé te le zõ ala -
ku lat fel ada ta. A ra ko dás hoz a MH HTEK KTR ra ko dó gé -
pet biz to sí t.

A köz pon ti biz to sí tá sú fenn tar tá si anya gok ki adá sá ra
vo nat ko zó utal vá nyo zá si rend fe lel jen meg a MH utal vá -
nyo zá si rend jé nek.

A ter ve zett vé te le zés sel egy idõ ben vég re haj tás ra ke rü -
lõ cse ré vel biz to sí tott fenn tar tá si anya gok ese té ben csak
kész let tel jes anya gok ke rül het nek le adás ra. A le adás ra
ter ve zett hi á nyos anya gok ese tén a hi ányt kár fel vé te li
jegy zõ könyv vel, le írá si ta nú sít vánnyal kell iga zol ni a kár -
el já rá sok le foly ta tá sá ra vo nat ko zó el já rá si rend sze rint.

d) A köz pon ti biz to sí tá sú szol gál ta tá sok kal kap cso la -
tos el lá tás:

A köz pon ti lag biz to sí tott kül sõ szol gál ta tá sok kö rét a
költ ség ve té si fe de zet függ vé nyé ben a MH Ki kép zés tech -
ni kai Al osz tály ter ve zi, együtt mû köd ve a MH HTEK és a
ki kép zés irá nyí tá sát vég zõ szer ve ze tek kel. A köz pon ti lag

biz to sí tott kül sõ szol gál ta tá sok ba be vont ka to nai szer ve -
ze tek a ter ve zett szol gál ta tá sok vég re haj tá sá ról, a szol gál -
ta tá sok üte me zé sé rõl, a szol gál ta tá sok vég re haj tá sa so rán
az érin tet tek fel ada ta i ról az adott év re vo nat ko zó fenn tar -
tá si szer zõ dés meg kö té se után tá jé koz ta tást kap nak.

A tá jé koz ta tást a meg kö tött szer zõ dés az érin tet tek re
vo nat ko zó ki vo na tá nak, a szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó
ütem ter vek nek a meg kül dé sé vel a MH Ki kép zés tech ni kai
Al osz tály vég zi.

A fel adat vég re haj tás nak tény le ges idõ pont ját az érin -
tett ka to nai szer ve zet és a vál lal ko zó meg ál la po dás ban
rög zí ti.

A vég re haj tott szol gál ta tá sok iga zo lá sa az érin tet tek ré -
szé re meg kül dött ki vo nat ban ke rül sza bá lyo zás ra.

e) A köz pon ti biz to sí tá sú so ron kí vü li te lep he lyi javí -
tási, so ron kí vü li hely szí ni ja ví tá si szol gál ta tá sok kal kap -
cso la tos el lá tás:

A so ron kí vü li ja ví tást – a MH Ki kép zés tech ni kai
 Alosztály in téz ke dé se alap ján- a MH HTEK ren de li meg.

A meg ren de lés tar tal maz za a so ron kí vü li ja ví tás mû -
sza ki tar tal mát, a fel adatvég re haj tás ha tár ide jét, a ja ví tás -
hoz át adás ra ke rü lõ köz pon ti biz to sí tá sú anya gok jegy -
zékét.

NYILVÁNTARTÁS, BIZONYLATKÉSZITÉS
ÉS KIADÁS RENDJE

A ki kép zés tech ni kai anya gok vo nat ko zá sá ban csak
„BÉKEÁLLAPOT” nyil ván tar tást kell ve zet ni.

9. Nyil ván tar tás ve ze té se:
a) Min den ka to nai szer ve zet – a ki kép zés tech ni kai

 létesítmények, esz kö zök és anya gok vo nat ko zá sá ban is –
az ér vény ben lé võ „HM fe je zet egy sé ges szám vi te li po li ti -
ká ja” alap ján ana li ti kus nyil ván tar tás ve ze té sé re köte -
lezett.

b) A MH ki kép zés tech ni kai szak te rü le ten ka to nai szer -
ve ze ten ként az MH egé szét át fo gó össze sí tett nyil ván tar -
tást a MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont nál kell ve zet ni.

10. Ki mu ta tás ve ze té se:
A MH SZFP, a MH LEP ki kép zés tech ni kai te rü let szak -

irá nyí tó ja – fel adat el lát ásá hoz szük sé ges mér ték ben –
 vezessen ki mu ta tást az alá ren delt szer ve ze tek ki kép zés -
tech ni kai lé te sít mé nye i rõl, szi mu lá to ra i ról, tre na zsõ re i rõl.

11. Bi zony lat ké szí tés- és ki adás rend je:
A ki kép zés tech ni kai lé te sít mé nyek, esz kö zök és anya -

gok ki adá sá ra, be vo ná sá ra, át cso por to sí tá sá ra a MH Ha di -
tech ni kai El lá tó Köz pont ad hat ki bi zony la tot a szám vi te li
rend nek meg fele lõen.

a) A MH HTEK pa rancs no ka jo go sult a MH Ki kép zés -
tech ni kai Al osz tály szak mai irá nyí tá sa mel lett a Ma gyar
Hon véd ség nél a ki kép zés tech ni kai lé te sít mé nyek, esz kö -
zök és anya gok ki adá sá ra, be vo ná sá ra, át cso por to sí tá sá ra,
el szá mol ta tá sá ra, je len té sek be ké ré sé re.

b) A ka to nai szer ve ze tek kö zött ki kép zés tech ni kai
 eszközök át cso por to sí tá sá ra az elöl já ró pa rancs nok(ok)
igé nye alap ján a MH ki kép zés tech ni kai al osz tály ve ze tõ
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 intézkedésére a MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont
 parancsnoka jo go sult.

c) Tár gyi esz köz át adá sa ese tén csa tol ni kell a pénz -
ügyi és szám vi te li szol gá lat ál tal ké szí tett tár gyi esz köz
tör té ne ti la pot is.

d) Kész le tek (anya gok) vo nat ko zá sá ban az át cso por to -
sí tás ra az elöl já ró pa rancs nok in téz ked het.

e) Az esz köz át adás ese tén az el ren de lõ nek ér te sí te ni
kell az át ve võ ka to nai szer ve ze tet is, elõ se gít ve ezzel az
esz kö zök és anya gok meg fele lõen elõ ké szí tett fo ga dá sát.

SELEJTÍTÉS, KÁRELJÁRÁSOK
LEFOLYTATÁSA

12. Se lej tí tés:
a) A ka to nai szer ve zet kész le té ben lé võ azon ki kép zés -

tech ni kai esz kö zö ket és anya go kat le het ki se lej tí te ni, ame -
lyek nek a fi zi kai el hasz ná ló dás foly tán a ja ví tá suk nem
gaz da sá gos, en nek kö vet kez té ben ren del te tés sze rû fel -
hasz ná lás ra nem al kal ma sak.

b) A ki kép zés tech ni kai esz kö zök és kész le tek se lej te -
zé sét és a se lej ti té si jog kö rö ket a 144/1996 (HK 21.) MH
szá raz föl di fõ cso port fõ nö ki in téz ke dés sza bá lyoz za.

c) A se lej te zé si el já rás le foly ta tá sát a HM se lej te zé si
sza bály za ta (3. szá mú mel lék let a 95/65/2001 HM KPSZH 
szám hoz) tar tal maz za.

d) A pa rancs nok se lej tí té si jog kö rét meg ha la dó ese tek -
ben a se lej ti tés re ja va solt esz kö zök rõl és anya gok ról ki mu -
ta tást kell ké szí te ni és meg kül de ni a MH Ki kép zés tech ni -
kai Al osz tály ré szé re. Egy ide jû leg kér ni kell az anyag be -
vo ná sát.

e) A köz pon ti kész let be be vont esz kö zök, anya gok
 selejtítését a MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont vég zi.
A se lej tí tést a MH ki kép zés tech ni kai al osz tály ve ze tõ
hagy ja jó vá.

f) A ka to nai szer ve zet ha tás kö ré ben le se lej tí tett
anya go kat az el lá tó köz pont hoz nem kell be szál lí ta ni.
Ér té ke sí té sük, fel hasz ná lá suk, meg sem mi sí té sük a MH
ÖLTP  parancsnok 604/2005 szá mú in téz ke dé se sze rint
tör té nik.

g) A MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont ál tal a hely szí -
nen köz pon ti lag ki se lej tí tett, illetve se lej te zés re ter ve zett
köz pon ti biz to sí tá sú anya go kat az el lá tó köz pont hoz kell
be szál lí ta ni.

13. Hul la dé kok köz vet len ér té ke sí té se, meg sem mi sí -
té se:

A MH ÖLTPk. 604/2005 in téz ke dé se 46. pont já ban
fog lal tak nak meg fele lõen a cik li ku san ke let ke zõ, sa ját ha -
tás kör ben hasz no sít ha tó ki kép zés tech ni kai hul la dé kok:

– cél la pok,
– fém le mez, ket tõs fa lú cél táb lák, fém cél ke re tek és cél -

lá bak,
– ju ta (hesszi án) cé lok,
– von ta tó sod rony kö te lek,
– fa cé lok, cél lá bak, amennyi ben a ren del te tés sze rû

hasz ná lat ra al kal mat lan ná vál tak és se lej tí té sük meg tör -
tént.

14. Kár el já rás, szem le ta nú sít vány ké szí té se:
a) A ki kép zés tech ni kai esz kö zök ben és anya gok ban

ke let ke zet kár, vagy az esz kö zök, anya gok el tu laj do ní tá sa
ese tén a ká rté rí té si el já rást 2001. évi XCV tör vény,
17/2002 HM (IV. 5.) és a 19/2002 (IV. 5.) HM ren de let
elõ írásai sze rint kell le foly tat ni.

b) Az el tu laj do ní tá sok ese tén a kár fel vé te li jegy zõ -
könyv vel együtt a jog erõs bí ró sá gi íté le tet, vagy ügyé szi,
rend õrségi vég zést kell az MH Ki kép zés tech ni kai Al osz -
tály ra fel ter jesz te ni.

c) A ki kép zés tech ni kai esz kö zök ben és anya gok ban
be kö vet ke zõ hi á nyok ról kár fel vé te li jegy zõ köny vet kell
ké szí te ni és a ke let ke zett ká ro kat és hi á nyo kat be kell
 vezetni a ká rok ról ve ze tett nyil ván tar tó könyv be (hi ány-
nyil ván tar tó).

d) A le írá si ta nú sít ványt a ve szen dõ be ment esz köz rõl és
anyag ról a le írá si jog kör rel ren del ke zõ pa rancs nok a kár fel -
vé te li jegy zõ könyv alap ján ad ja ki. A le írá si ta nú sít vány
alap ján a hi ányt min den faj ta nyil ván tar tás ból ki kell ve zet ni.

A KIKÉPZÉSTECHNIKAI BIZTOSÍTÁS RENDJE
AZ UTALT KATONAI SZERVEZETEKNÉL

15. A biz to sí tás ter ve zé se:
A ki kép zés tech ni kai esz közel lá tást, szak anyagel lá tást,

fenn tar tá si anyag el lá tást, va la mint a rend kí vü li mû sza ki
hi bák ki vizs gá lá sa, tech ni kai ki szol gá lás és ja ví tás vo nat -
ko zá sá ban az utalt ka to nai szer ve ze tek igé nyei alap ján az
el lá tó ka to nai szer ve zet nél kell ter vez ni és igé nyel ni.

Cél anyag el lá tást a lõt eret üze mel te tõ ka to nai szer ve zet
ter ve zi az összes – lõt eret hasz ná ló – ka to nai szer ve zet ré -
szé re az igény be vé te li terv alap ján.

16. Az utalt ka to nai szer ve ze tek ki kép zés tech ni kai
ki szol gá lá sá nak vég re haj tá sa.

a) A ki kép zés tech ni kai ki szol gá lá so kat az utalt ka to nai 
szer ve ze tek nél az aláb bi ak sze rint kell vég re haj ta ni:

A ki szol gá lá si fel ada tok meg ter ve zé sét és vég re haj tá sát
az ér vény ben lé võ el lá tá si utalt sá gi rend ben meg ha tá ro zott 
szer ve ze tek vé gez zék.

b) A ki kép zés tech ni kai ki szol gá lást vég zõ ka to nai
szer ve ze tek biz to sít sák az utalt (ak) ré szé re a ki kép zés -
tech ni kai lé te sít mé nyek és esz kö zök:

– fo lya ma tos, szak sze rû üze mel te té sét, ja ví tá sát,
– az utalt szer ve ze tek szak mai se gí té sét a sza bá lyos

 tárolás, nyil ván tar tás, meg õr zés és az idõ sza kos kar ban tar -
tá si mun kák meg szer ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban;

– ki kép zés tech ni kai lé te sít mé nyek, esz kö zök tech ni kai 
ál la po tá nak el len õr zé sét (a vo nat ko zó uta sí tá sok ban elõ írt
idõ kö zön ként).

c) Az utalt ka to nai szer ve ze tek nél az el lá tó to váb bi fel -
ada ta a ki kép zés tech ni kai ellen õr zés vég re haj tá sa:

A sza bá lyos tá ro lás, azo no sí tás, nyil ván tar tás, meg õr zés 
és idõ sza kos kar ban tar tá si mun kák el vég zé sé nek ellen -
õrzése is.

17. Ez az in téz ke dés köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokság

parancsnokának
13/2006. (HK 3.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

a PLUSSSZ Multivitamin tablettával történõ
ellátásról szóló 584/2004. (HK 27.) MH ÖLTP

intézkedés hatályon kívül helyezésérõl

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 az aláb bi 

i n  t é z  k e  d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség re
(a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a mi nisz té ri um nak köz -
vet len alá ren delt szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze te i re), 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, az MH élel me -
zé si pénz nor mái alap ján gaz dál ko dó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. Je len in téz ke dé sem mel ha tá lyon kí vül he lye zem a
PLUSSSZ mul ti vi ta min tab let tá val tör té nõ el lá tás ról szóló 
584/2004. (HK 27.) MH ÖLTP in téz ke dést.

3. Ez az in téz ke dés 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka

A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

280/2005. (HK 3/2006.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a 2006. 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 nák 
egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá gá ról  szóló 4/2003. 
(I. 31.) HM ren de let 12.  § (7) bekezdé sére (a továb biak ban:
Ren de let), 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 2006. évi vég re haj tá sá ra az aláb bi

i n  t é z  k e  d é s t

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

 Magyar 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, szer zõ dé -
ses 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, to -
váb bá a fel adat vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ hon -
véd-egész ség ügyi szak ál lo mány ra.

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) 2006-ban a 30 év alat ti és a 40 év fe let ti hi va tá sos és
szer zõ dé ses, va la mint a 2005-ben 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.

c) A vizs gá la to kat 2006. már ci us 1. és má jus 30. kö -
zött 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 2006. szep tem ber 1–30. 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 le he tõ ség sze -
rint úgy kell meg szer vez ni, hogy utá na 7 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. Ahol ez nem old ha tó meg, ott a
 fizikai ál la pot fel mé rés elõtt 7 na pon be lül el kell vé gez ni
az ál lo mány vizs gá la tát, és nyi lat koz ni kell annak fi zi kai
ter hel he tõ sé gé rõl.1

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
23–39.  §-ban elõ ír tak sze rint jár ja nak el.

1 A ren de let mó do sí tá sá nak meg je le né se után az ab ban fog lal tak az
irány adók.
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h) A ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szol gá la tai a
MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság ra (a továb biak ban: MH
EÜP) 2006. jú ni us 16-ig, a pót szû rés ada ta i val ki egé szít -
ve, össze sít ve 2006. 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 2005. 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 megszünte -
tése, 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.

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 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 2005.
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 elbírá -
lása 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
 katona 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 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 szû rõ vizs gá la to kat MH Kecs -
ke mé ti Re pü lõ kór ház (a továb biak ban MH KRK) 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: ROB) vizs -
gá la tai 2006. ja nu ár 2-án kez dõd nek.

– A vizs gá la tok idõ tar ta ma:

(1) a szu per szo ni kus re pü lõ gép ve ze tõk nél 3 nap,

(2) 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, a ki bõ ví tett re pü lõ al kal mas sá gi vizs gá lat nak
meg fele lõen vé gez zék el ki egé szí tõ vizs gá la to kat.

– 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: RAVO) fa xon je lent sék a vizs gá lat ra ter -
ve zet tek ne vét, rend fo ko za tát, any ja ne vét, szü le té si 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 az MH KRK-ba.
Min den ha jó zó vi gye 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.

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 szak or vo sai a mel lék le tek ben meg sza -
bott idõ pon tok ban a ka to nai szer ve ze tek nél a hely szí nen,
ki szál lás sal hajt sák vég re. A ka to nai szer ve ze tek egész -
ség ügyi köz pont pa rancs no kai nap i pa rancs ban, név sze -
rint je len tes sék meg a vizs gá lat ra kö te le zet te ket.

c) Az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság (a továb biak ban
MH LEP), a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal (a továb biak ban 
HM KLH), a ZMNE, va la mint az ORFK Lé gi ren dé sze ti
Szol gá lat ha jó zó ál lo má nya fél éves re pü lõ al kal mas sá ga
vizs gá la tát – a RAVO osz tály ve ze tõ fõ or vos sal tör tént elõ -
ze tes egyez te tés után – az MH KRK-ban hajt sák vég re.

d) A va dász pi ló ta je löl tek al kal mas sá gi vizs gá la tá ra
2006. ja nu ár 3-tól he ti 5 fõs lét szám mal ke rül sor, a vizs gá -
lat kedd tõl csü tör tö kig, há rom na pig tar t. 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-ig ér kez -
ze nek be az MH KRK-ba. A je löl tek vi gye nek ma guk kal
tisz tál ko dó esz közt, sza bad idõ ru hát, tor na ci põt, eset le ge -
sen meg lé võ bár mi lyen elõ ze tes egész ség ügyi do ku men tá -
ci ót.

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

a) Az 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 2 éven te kö te le -
zet tek.

b) Az MH KRK hajt sa vég re:

– MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis (továb -
biak ban MH 59. SZDRB) ál lo má nyá ból 2006. ja nu ár 3-án
5 fõ, feb ru ár 1-én 1 fõ, már ci us 29- én 3 fõ, jú ni us 6-án
5 fõ, jú ni us 7-én 6 fõ, szep tem ber 25-én 8 fõ;

– MH 86.Szol nok He li kop ter Ez red és MH Pá pa Bá zis -
re pü lõ tér ál lo má nyá ból 2006. au gusz tus 21–25-ig 10 fõ;
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– MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red ál lo má nyá -
ból 2006. no vem ber 14–16-ig nap i 2 fõs cso por tok ban;

9. Az MH LEP re pü lõ ala ku la ta i nál 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 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 la tát és szak szol gá la ti en ge dély hez szük sé ges mi nõ sí té -
sét 2006. má jus 29-tõl jú li us 6-ig 5 fõ/nap, illetve jú ni us
1-tõl 12 -ig (pén te ki na pok ki vé te lé vel) nap i 7 fõs cso por -
tok ban;

– az MMSZ ál lo mány pót szû ré sét igény sze rint 2006.
jú li us 4–5-én;

b) Az MH LEP 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 LEP va la mint az MH Szá raz föl di
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH SZFP) 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 ej tõ er nyõs 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) Az MH LEP alá ren delt ka to nai szer ve ze te i nek ej -
tõ er nyõs ál lo má nya al kal mas sá gi vizs gá la tát a MH KRK

– 2006. 10. 2–3.,
– 2006. 10. 4–5.,
– 2006. 10. 16–17. kö zött hajt sa vég re 20 fõs cso por -

tok ban.
b) A MH SZFP hi va tá sos és szer zõ dé ses ej tõ er nyõs ál -

lo má nyá nak al kal mas sá gi vizs gá la ti ter vét je len in téz ke -
dés 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

c) A ZMNE IV. éves ej tõ er nyõs ug rás vég re haj tá sá ra
ter ve zett hall ga tók al kal mas sá gi vizs gá la tá ra 2006. má jus
22–27. kö zött, nap i 25 fõs cso por tok ban ke rül sor.

11. A MH SZFP bú vár ál lo má nyá nak dekompresz -
sziós tû rõ ké pes sé gé nek, 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 zott idõ pon tok ban.

12. Kü lön le ges ál lo mány szû rõ vizs gá la ta
A MH KRK hajt son vég re szak or vo si szû rõ vizs gá la tot:
– a MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal ál tal ki je lölt ál lo -

mány nál 2006. már ci us 20–24., illetve no vem ber 27–30.
kö zött;

13. A HM és az MH ve ze tõ ál lo má nyá nak szû rõ vizs -
gá la ta

a) A MH EÜP Gyó gyí tó Fõ nök sé ge a HM és MH ve -
zetõ ál lo má nyú tag jai egész ség ügyi szû rõ vizs gá la tá nak
sza bá lyo zá sá ról  szóló 56/2002. (HK 20.) HM uta sí tás sal
mó do sí tott 42/2001. (HK 13.) HM uta sí tás2 alap ján 2006.
már ci us 1.–ok tó ber 31. kö zött szer vez ze meg a ve ze tõi ál -
lo mány vizs gá la ta it.

2 Az uta sí tás mó do sí tá sá nak meg je le né se után az ab ban fog lal tak az
irány adók.

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 Gyó gyí tó
 Fõnöksége ál tal meg kül dött név jegy zék alap ján.

c) 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.

d) Az eb be a ka te gó ri á ba tar to zó, de ROB 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 ROB vizs gá lat ke re té ben kell el vé gez ni, de a
 vezetõ 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 NATO és EU be osz tás ban kül föl dön szol -
gálatot tel je sí tõ és ve lük kül föl dön tar tóz ko dó család -
tagi pót lék ra jo go sult hoz zá tar to zó ik, va la mint a
 NATO-nak fel aján lott erõk ál lo má nyá nak szû rõ vizs -
gá la ta

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

– A NATO 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;

– 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, illetve az MH KHK 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, 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 fo lya ma to san, elõ ze tes egyez te tés alap ján
hajt sa vég re.
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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:
– A szá mí tó gép pel ren del ke zõ 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 te le pí tett
prog ra 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 prog ram 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 2006. ok tó ber
30-ig elekt ro ni kus adat hor do zón ter jesszék fe l az MH
EÜP Gyó gyí tó fõ nök sé gé re.

– Azon egész ség ügyi szol gá la tok, ame lyek nem ren -
del kez nek szá mí tó gép pel, vagy gé pük nem al kal mas a
prog ram ke ze lé sé re, ott kéz zel tölt sék ki a ko ráb bi szû rõ -
vizs gá la ti adat la po kat és a szû rõ vizs gá lat ered mé nyé rõl
össze sí tett je len tést ké szít se nek és azt leg ké sõbb 2006. ok -
tó ber 15-ig küld jék meg az MH EÜP ré szé re.

– Azon egész ség ügyi szol gá la tok, ame lyek nél 2005.
év ben még kéz i adat rög zí tés tör tént, de idõ köz ben szá mí -
tó gép pel lát ták el õket, a prog ram te le pí té si ide jé nek és he -
lyé nek pon to sí tá sa ér de ké ben 2006. ja nu ár 30-ig ve gyék
fe l a kap cso la tot az MH EÜP Hír adó és In for ma ti kai Fõ -
nök sé gé vel.

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

– A szá mí tó gé pen tör tént adat be vi tel ese tén, nyom tas -
sák ki a prog ram ban sze rep lõ „Sze mé lyi szû rõ vizs gá la ti
ada tok összeg zé se” cí mû do ku men tu mot és azt íras sák alá
a vizs gált sze méllyel.

– 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 sé gi 
ada ta im sta tisz ti kai cé lú fel dol go zá sá hoz hoz zá já ru lok.”
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, úgy adat lap ját úgy má sol ják le, hogy az 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 szá mí tás tech ni kai úton tör té nõ
fel dol go zá sa ér de ké ben az MH EÜP Gyó gyí tó Fõ nök ség
a je len 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 adat la pok ada ta it
dol goz za fe l.

18. Az al kal mas sá gi és szû rõ vizs gá la tok ered mé nye i -
nek 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 jó zó, 

va dász pi ló ta je lölt és ej tõ er nyõs ál lo mány) idõ tar ta ma
1 nap. Az MH KRK-ba 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.
 Reggelit 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
fegye lméért.

– 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) A MH KRK 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 hi -
te le sí té sét 2006. 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 meg -
ismételni, annak té nyét és ered mé nyét azon ban az alap -
ellátás szû rõ vizs gá la ti ered mé nyé ben kü lön fe l kell tün -
tetni. (,,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 megelõ -
zõen, az elõ ze tes or vo si al kal mas sá gi vizs gá lat so rán kell
 kitölteni, és ered mé nyét a tel jes ál lo má nyé val együtt fel -
dol goz ni.

d) Az MH EVI és az MH KRK a 2007. évi al kal mas -
ság-, és szû rõ vizs gá la ti in téz ke dés ter ve ze tét 2006. no -
vem ber 15-ig küld je meg a MH EÜP Gyó gyí tó Fõ nök sé -
gé re.

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 be szá mo ló je len tés ben.

20. Ezen in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba, 
ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni, és
2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Svéd Lász ló or vos ve zér õr nagy s. k.,
MH egész ség ügyi pa rancs nok
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1. sz. melléklet a 280/2005. (HK 3.) MH EÜPK intézkedéshez

A HAJÓZÓÁLLOMÁNY ROB VIZSGÁLATÁNAK 2006. ÉVI NAPTÁRI TERVE

Vizs gá lat idõ pont ja MH 59. SZDRB
MH 59. SZDRB

AN–26
HM KLH MH LEP

ORFK KR
 Légirend. Szolg

MH 86. Szol nok
He li kop ter Ez red

2006. 01. 2–3. 2
2006. 01. 3–5. 2 1 1
2006. 01. 4–5. 1 1

2006. 01. 9–10. 7
2006. 01. 11–12. 8
2006. 01. 16–17. 1 3
2006. 01. 17–19. 2
2006. 01. 18–19. 5
2006. 01. 23–24. 3
2006. 01. 25–26. 3 1 2
2006. 01. 30–31. 3
2006. 02. 1–2. 1 1 5
2006. 02. 6–7. 1 1 4
2006. 02. 7–9. 3
2006. 02. 8–9. 7

2006. 02. 13–14. 7
2006. 02. 15–16. 1 1 4
2006. 02. 20–21. 5
2006. 02. 22–23. 2 5
2006. 02. 27–28. 1
2006. 03. 1–2. 1 2 1 1 2
2006. 03. 7–9. 6
2006. 03. 6–7. 1 2
2006. 03. 8–9. 4

2006. 03. 13–14. 8
2006. 03. 27–28. 2 7
2006. 03. 29–30. 3
2006. 04. 3–4. 2 4

2006. 04. 5–06. 1 1 3 9
2006. 04. 10–11. 2 7
2006. 04. 12–13. 1 2 6
2006. 04. 18–19. 3 10
2006. 04. 24–25. 4 1 2 7
2006. 04. 26–27. 2 8
2006. 05. 2–3. 1 2 1
2006. 05. 8–9. 3 1

2006. 05. 10–11. 2 2 4
2006. 05. 29–30. 1 3 5

2006. 05. 30–06.1. 1
2006. 06. 13–15. 1 2 7
2006. 09. 26–28. 5
2006. 10. 10–12. 8
2006. 10. 24–26. 5
2006. 11. 7–9. 5
2006. 11. 8–9. 1

2006. 11. 21–23. 7
2006. 11. 22–23. 3
2006. 12. 19–21. Pót ROB

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

2006. 05. 4 MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ Bá zis

2006. 07. 3 MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red

2006. 09. 4 MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red

3. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 195



2. sz. melléklet a 280/2005. (HK 3.) MH EÜPK intézkedéshez

MH LEP, MH SZFP alárendeltségében szolgálatot teljesítõ ejtõernyõs-, búvár- és kettõsbeosztású állomány
éves ROB vizsgálatának 2006-os naptári terve

Vizs gá lat idõ pont ja ZMNE MH LEP eje. áll. MH SZFP eje. áll.
MH SZFP
bú vár áll.

MH SZFP
eje. + bú vár áll.

MH Pá pa Bá zis
Rep tér

2006. 01. 3. 6

2006. 01. 5. 6

2006. 01. 19. 6

2006. 01. 24. 6

2006. 01. 26. 6

2006. 01. 31. 6

2006. 02. 9. 3

2006. 02. 14. 6

2006. 02. 16. 14

2006. 02. 20. 7

2006. 02. 21. 4

2006. 02. 23. 3

2006. 03. 2. 9

2006. 03. 7. 10

2006. 03. 9. 9

2006. 03. 14. 16

2006. 03. 16. 14 4

2006. 03. 27–28 10 M

2006. 03. 30. 12

2006. 04. 4. 20 8

2006. 04. 6. 20 F

2006. 04. 11. 8

2006. 04. 12. 1

2006. 04. 13. 20

2006. 04. 19. 20 F

2006. 04. 25. 20 F

2006. 04. 26–27 10 M

2006. 04. 27. 15

2006. 05. 2. 10

2006. 05. 8. 9

2006. 05. 15. 9

2006. 05. 16. 9

2006. 05. 17. 9

2006. 05. 18. 9

2006. 05. 22. 25 F

2006. 05. 23. 25 F

2006. 05. 24. 25 F

2006. 05. 25. 25 F

2006. 05. 26. 25 F

2006. 05. 30. 5

2006. 06. 1. 10

2006. 06. 13. 11 5

2006. 06. 14. 15

2006. 06. 15. 15
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Vizs gá lat idõ pont ja ZMNE MH LEP eje. áll. MH SZFP eje. áll.
MH SZFP
bú vár áll.

MH SZFP
eje. + bú vár áll.

MH Pá pa Bá zis
Rep tér

2006. 06. 19. 15 F

2006. 06. 20. 15 F

2006. 06. 21. 15 F

2006. 06. 22. 8

2006. 06. 26. 10

2006. 06. 27. 5

2006. 06. 28. 5

2006. 06. 29. 10

2006. 08. 28. 5

2006. 08. 29. 5 10

2006. 08. 30. 5

2006. 08. 31. 5

2006. 09. 5. 10 7

2006. 09. 6. 10

2006. 09. 11–12. 10 M

2006. 09. 13. 10 9

2006. 09. 14. 10 2 F

2006. 09. 18–19. 10 M

2006. 09. 19. 7

2006. 09. 20. 6

2006. 09. 21. 5 12

2006. 09. 25. 10

2006. 10. 2. 6

2006. 10. 2–3. 4 M

2006. 10. 3. 4 6 10

2006. 10. 4. 9

2006. 10. 5. 10

2006. 10. 12. 5 2

2006. 10. 16. 8

2006. 10. 17. 7

2006. 10. 18. 15

2006. 10. 19. 6 6

2006. 11. 6. 10

2006. 11. 13. 10

2006. 11. 20. 10

2006. 12. 4–5. 10 M

2006. 12. 5. 5

2006. 12. 6–7. 10 M

2006. 12. 11. 10

2006. 12. 12. 10

2006. 12. 13. 10

2006. 12. 14. 10

2006. 12. 18. 6

2006. 12. 19. 6

Meg jegy zés:

F: fa kul ta tív eje.

M: ma gas sá gi ug rás
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A HM Katonai Légügyi Hivatal fõigazgatójának
379/2005. (HK 3/2006.) HM KLH

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Légijog az állami célú légiközlekedésben” címû
fõnökségi kiadvány kiadásáról

1. 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 uta sí tás 7. § (3) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a „Lé gi jog az ál lam i
 célú lé gi köz le ke dés ben” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt a je len
in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írá sa it az ál lam i 
cé lú lé gi köz le ke dés ben szak fel ada tot el lá tó sze mé lyek a
rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer jék meg és al kal maz zák.

3. Az in téz ke dés a meg je le nés kor, a fõ nök sé gi ki ad vány 
pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Já ro mi Bar na bás ez re des s. k.,
HM KLH fõ igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
katonai tervezési fõcsoportfõnökének
30/2005. (HK 3/2006.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Katonai Szó és Kifejezés Gyûjtemény
I. rész

angol–magyar”
címû kézikönyv 2. kiadásának hatálybaléptetésérõl

1. A Ma gyar Hon véd ség sza bá lyo zó te vé keny sé gé nek
rend jé rõl szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 9. §-ának
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a fen ti
 címû ké zi köny vet a je len in téz ke dés mel lék le te ként ki -
adom.1

2. A ké zi könyv egy sé ges rend szer be fog lal ja a kü lön bö -
zõ ka to nai-szak mai te rü le te ken el szór tan meg lé võ szó sze -
det-kez de mé nye zé se ket, az egy ál ta lán nem, vagy csak
rész ben el ér he tõ ka to nai szak nyel vi adat bá zi so kat.

3. A ké zi könyv hasz nál ha tó a nyel vi kép zés so rán és a
hi va tá sos ál lo mány to vább kép zé sé ben, va la mint a Ma gyar 
Hon véd ség nél fo lyó tu do má nyos ku ta tó mun ká ban is.

4. Az in téz ke dés a meg je le nés kor, a ké zi könyv pe dig ki -
adás kor lép ha tály ba.

5. A 27/2003. (HK 13.) HM HVK HTCSF in téz ke dés a
ké zi könyv ki adá sa kor ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Ist ván ve zér õr nagy s. k.,
HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso port fõ nök

1 A mel lék le tet az érin tett szer ve ze tek kü lön el osz tó sze rint kap ják meg.

A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
267/2005. (HK 3/2006.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az „MH Légierõ Parancsnokság Állandó Mûködési
Eljárások” 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 -
jérõl 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
„MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Ál lan dó Mû kö dé si El já rá -
sok” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé re az aláb -
bi ak sze rint

i n  t é z  k e  d e m

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 Ál lan dó Mû kö dé si El já rá so kat éven ként a be -
következett szer ve ze ti és ha di tech ni kai vál to zá sok függ -
vé nyé ben fe lül vizs gá lom.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

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

A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
275/2005. (HK 3/2006.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Helikopterek alkalmazása szárazföldi
mûveletekben [ATP-49 (D)] II. kötet” címû

fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben, és a
 Magyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé -
rõl szóló 25/1997. (HK 11.) HM szá mú uta sí tás 7. § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az „a lég tér el len -
õr zés és a lé gi had mû ve le tek har cá sza ti irá nyí tá sa (lé gi irá -
nyí tó mû ve le tek) dokt rí na” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha -
tály ba lép te té sé re az aláb bi ak sze rint

i n  t é z  k e  d e m

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.
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2. A je len in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett fõ nök sé gi ki -
ad vány tar tal mát a lé gi erõ sze mé lyi ál lo má nya a szol gá la ti
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Var ga Já nos dan dár tá bor nok s. k.,
MH LEP pa rancs nok he lyet tes

A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
278/2005. (HK 3/2006.) MH LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az „MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred Állandó
Mûködési Eljárások” 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 uta sí tás 7. § (3) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az „MH 54. Veszp rém
Lég tér el len õr zõ Ez red Ál lan dó Mû kö dé si El já rá sok” cí mû 
fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé re az aláb bi ak
 szerint

i n  t é z  k e  d e m :

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 MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red
 parancsnoka és az Ál lan dó Mû kö dé si El já rá so kat éven -
ként a be kö vet ke zett szer ve ze ti és ha di tech ni kai vál to zá -
sok függ vé nyé ben vizs gál ja fe lül a Lé gi erõ Pa rancs nok ság 
szak mai fel ügye le té vel.

4. 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. Egy ide jû leg ha tá lyon
kí vül he lye zem az MH 64. Veszp rém Ve ze té si és Ra dar
Ez red Ha tá lyos Mû kö dé si Uta sí tá sá ról szóló LEPK
194/2003. (HK 23/2003.) in téz ke dést.

Var ga Já nos dan dár tá bor nok s. k.,
MH LEPK pa rancs nok he lyet tes

A Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság
parancsnokának

585/2005. (HK 3/2006.) MH SZFP

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Könnyû Lövészraj-, Szakasz Doktrína” címû
fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl

1. A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé -
gé nek rend jé rõl szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 9. §
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zá som alap ján a fen ti
cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt a je len in téz ke dés mel lék le te -
ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írá sa it az
MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság és alá ren delt ka to nai szer -
ve ze tei a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer jék meg és
 alkalmazzák.

3. Az in téz ke dés a meg je le nés kor, a fõ nök sé gi ki ad vány 
pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Gyõ rös sy Fe renc al tá bor nagy s. k.,
MH szá raz föl di pa rancs nok
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SZERZÕDÉSEK

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INGATLANKEZELÉSI HIVATAL

Adatlap a szerzõdésekkel kapcsolatos adatszolgáltatáshoz 2005. 12. 19.–12. 31. idõszakban

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés ér té ke**
A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

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

Ki vi te le zé si Szol nok MH 86. He likp ter Ez red EJE épü let te tõ szi ge te lé si
mun kái.

VENTO Kft.
10856747-2-13

5693 2005. 12. 19. 2005. 12. 19. 2006. 01. 30.

Ki vi te le zé si Szé kes fe hér vár MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság Törzs fõ nök
és Törzs fö nõk he lyet tes iro dák kar ba he lye zé si mun kái.

KIPSZER ESZ. Rt.
10838411-2-42

5606 2005. 12. 19. 2005. 12. 19. 2006. 01. 30.

Ki vi te le zé si Bu da pest V. ke r. Ba la ton u. hom lok zat hely re ál lí tá sa. TRI-TEAM BAU
Kft. 13583536-2-13

13585 2005. 12. 22. 2005. 12. 22. 2006. 02. 10.

Ki vi te le zé si Haj dú szo bosz ló kony ha épü let HACCP rend szer sze rin ti fel -
újí tás.

ANDRO-FÉNY Kft.
129877353-2-15

11878 2005. 12. 21. 2005. 12. 21. 2006. 02. 20.

Ki vi te le zé si Haj dú had ház MH 5. Bocs kai Ist ván KLD.ak ku mu lá tor töl tõ
épü let kar ba he lye zé se.

HADÉP Kft.
12113415-2-09

7988 2005. 12. 21. 2005. 12. 21. 2006. 01. 31.

Ki vi te le zé si Bu da pest V. ke r. Ba la ton u.B. épü let rész le ges kar ba he lye -
zé si mun kái.

KIPKERSZOLG Kft. 
12172724-2-13

23658 2005. 12. 22. 2005. 12. 22. 2006. 02. 25.

Ki vi te le zé si Szol nok MH 86. He li kop ter Ez red 2 db. fém szer ke ze tû rak -
tár épü let lé te sí té se.

WALTEX DUÓ Kft.
12591255-2-16

9994 2005. 12. 22. 2005. 12. 22. 2006. 01. 31.

Ki vi te le zé si Nagy tar csa MH Hír adó Pa rancs nok ság ke rí tés át he lye zé si
mun kái.

HBF Épí tõ ipa ri Kft.
12747937-2-41

21 265 2005. 12. 22. 2005. 12. 22. 2006. 01. 30.

Ki vi te le zé si Mát ra há za Hon véd Üdü lõ kony há já nak HACCP rend szer
sze rin ti fel újí tá sa.

MEGA LOGISTIC
Rt. 13117429-2-51

11917 2005. 12. 22. 2005. 12. 22. 2006. 01. 30.

Ki vi te le zé si Bu da pest XIV. ke r. Ho tel Ha dik kony há já nak HACCP rend -
szer sze rint rész le ges fel újí tá sa.

VERAVA Kft.
10927865-2-43

44252 2005. 12. 22. 2005. 12. 22. 2006. 03. 10.

Ki vi te le zé si Szol nok MH 86. He li kop ter Ez red 6 db épü let kar ba he lye -
zé si mun kái.

KLIMA VILL Rt.
13053242-2-43

30306 2005. 12. 19. 2005. 12. 19. 2006. 02. 15.

Ki vi te le zé si Szé kes fe hér vár HM II. TPSZI te rü le tén lé võ sport kom bi nát
fõ be já rat elõt ti par ko ló va la mint iro dák és fo lyo só kar ba he -
lye zé si mun kái.

MEGA LOGISTIC
Rt. 13117429-2-51

5323 2005. 12. 22. 2005. 12. 22. 2006. 03. 31.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés ér té ke**
A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

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

Ki vi te le zé si Szol nok MH 86. He li kop ter Ez red le szál ló pá lya hossz és
ke reszt irá nyú re pe dé se i nek ja ví tá si mun kái.

OAT Kft.
10238361-2-43

5404 2005. 12. 21. 2005. 12. 21. 2006. 02. 25.

Ki vi te le zé si Bu da pest I. ke rü let HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um
4 db ter mé nek kar ba he lye zé si mun kái.

Pé ter he gyi és Deák
Kft. 12190335-2-41

11360 2005. 12. 21. 2005. 12. 21. 2006. 02. 25.

Ki vi te le zé si Veszp rém MH 54. Lég tér el len õr zõ Ez red Feny ves lak ta nya
pa rancs no ki épü let fo lyo sók és Ba rakk épü let fo lyo só va la -
mint az ob jek tum bel sõ út bur ko la tá nak asz fal to zá si mun kái.

LÉGRÁDI ÉPÍTÕ
Kft. 13534800-2-19

5824 2005. 12. 21. 2005. 12. 21. 2006. 03. 31.

* Gaz dál ko dó szer ve zet ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM NEMZETKÖZI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÕ HIVATAL SZERZÕDÉSEI

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés ér té ke**
A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

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

Szol gál ta tá si Szál lít má nyo zás Pe nett Kft.,
Adó szám:

13249748-2-13

max. 11 400 2005. 12. 30. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si Üdí tõk Bud márk Kft.,
Adó szám:

11895680-2-42

max. 8 271 2005. 12. 29. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si Hús és hen tes áru Deb re ce ni Hús Rt.,
Adó szám:

11142982-2-09

max. 14 160 2005. 12. 30. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si Ét ter mi ven dég lá tás hoz szük sé ges ége tett sze szek Dup lex Drink Kft.,
Adó szám:

13363857-2-42

max. 7 800 2005. 12. 27. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si Vi rág csok rok, ko szo rúk, illetve vi rág dí szek Fle u rop
Ma gyar or szág Kft.,

Adó szám:
13289294-2-43

max. 6 222 2005. 12. 29. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést 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 Ás vány víz Im mo fix Kft.,
Adó szám:

13528393-2-41

max. 6 361 2005. 12. 30. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si Cuk rá sza ti ter mé kek Nán do ri és Tár sa Kft.,
Adó szám:

13319896-2-43

max. 14 760 2005. 12. 27. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si Ba rom fi áruk Ró zsa völ gyi Kft.,
Adó szám:

10847309-2-43

max. 7 057 2005. 12. 29. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si Emb lé má zott és fel ira to zott pa pír áruk Su per Mé dia Kft.,
Adó szám:

10741708-2-41

max. 14 640 2005. 12. 27. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si Zöld sé gek, gyü möl csök és to jás Ter mál-Pol lák Kft.,
Adó szám:

10798463-2-41

max. 14 400 2005. 12. 28. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si Ház tar tá si fel sze re lé sek Üvért Bu da pest Kft.,
Adó szám:

12054776-2-41

max. 14 280 2005. 12. 28. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si Ke nyér és pék áruk Zsem le Trió Kft.,
Adó szám:

10908253-2-41

max. 5 939 2005. 12. 30. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szol gál ta tá si Szá mí tó gé pek kar ban tar tá si fel ada ta i nak el lá tá sa Alp ha Net Kft.,
Adó szám:

12211166-2-13

max. 11 759 2005. 12. 29. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szol gál ta tá si Sok szo ro sí tá si esz kö zök kar ban tar tá si fel ada ta i nak el lá tá sa CO-BA Print Kft.,
Adó szám:

12755460-2-43

max. 5 812 2005. 12. 28. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szol gál ta tá si Nyom ta tók kar ban tar tá si fel ada ta i nak el lá tá sa Euro One
Szá mí tás tech ni kai Rt.,

Adó szám:
10649297-2-42

max. 10 679 2005. 12. 29. 2006. 01. 1. 2006. 12. 31.

Szol gál ta tá si Iro da tech ni kai esz kö zök kar ban tar tá si fel ada ta i nak el lá tá sa LKH Kft.,
Adó szám:

10750823-2-43

max. 7 591 2005. 12. 28. 2006. 01. 1. 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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MAGYAR HONVÉDSÉG HADTÁPANYAG ELLÁTÓ KÖZPONT

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

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

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

2003 M gya kor ló ru há zat MH HTPEK –
Vek tor Szö vet ke zet

(01-09-729267)

119 095 2005. 12. 30. 2005. 12. 30. 2006. 03. 31.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Ren dész fel sze re lés MH HTPEK –
Un ion Plus Kft
(01-09-072633)

23 846 2005. 12. 27. 2005. 12. 27. 2006. 01. 05.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Posz tó kö peny MH HTPEK –
Mé re tes Sza bó Kft

(19-09-000613)

12 872 2005. 12. 29. 2005. 12. 29. 2006. 02. 10.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Ren dész fel sze re lés MH HTPEK –
Com bat Kft

(01-09-163831)

23 840 2005. 12. 27. 2005. 12. 27. 2006. 01. 05.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Kü lön fé le nyom tat vá nyok MH BBBH –
Ál la mi Nyom da Rt

(01-10-042030)

9 989 2005. 12. 22. 2005. 12. 22. 2006. 02. 28.

KORMÁNYZATI FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI HIVATAL

A szer zõ dés
meg ne ve zés (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
(E Ft-ban)

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 já ra tá nak

dá tu ma

Bér le ti
szer zõ dés
ki egé szí tés

A Hi va tal el he lye zé sé vel kap cso la tos 2006. évi bér le ti díj
meg ál la pí tá sa

HM Elekt ro ni kai,
Lo gisz ti kai

és Va gyon ke ze lõ
Rész vény tár sa ság,

adó szám:
10815135-2-51

29 195 2005. de cem ber 2006. ja nu ár 1. 2006. de cem ber 31.
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KÖZLEMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdasági helyettes államtitkárának

3/2006. (HK 3.) HM VGHÁT

k ö z  l e  m é  n y e

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 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 NATO 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 ki adom.

I. ELFOGADÁS
1. STANAG 4493 (Ed.1 RD.1) TANK AMMUNI -

TION, SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE
ASSESSMENT

– Ma gyar or szág nem vesz részt

2. STANAG 4106 (Ed.3) PROCEDURES TO
DETERMINE THE DEGREE OF BALLISTIC
PERFORMANCE SIMILARITY OF NATO INDI -
RECT FIRE AMMUNITION AND THE APPLI CABLE
CORRECTIONS TO AIMING DATA

– Ma gyar or szág nem vesz részt

3. STANAG 4648 (Ed.1 RD.1) INTERNATIONAL
TEST OPERATION PROCEDURES (ITOP) ON
TESTING OF SENSORS

– Fenn tar tás nél kül el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel nél kül

4. STANAG 4093 (Ed.4) MUTUAL ACCEPT ANCE
BY NATO MEMBER COUNTRIES OF QUALI -
FICATION OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL
COMPONENTS FOR MILITARY USE

– Meg jegy zés sel tör té nõ fenn tar tás nél kül el fo ga dás
Meg jegy zés: a szük sé ges szer ve ze tek lét re ho zá sá ig

nem al kal maz zuk
5. STANAG 4406 (Ed.2 RD. 1) MILITARY

MESSAGE HANDLING SYSTEM
– Al kal ma zás ba vé tel nél kü li el fo ga dás

6. S TA NAG 5525 (Ed.1. RD 1) JOINT
CONSULTATION, COMMAND AND CONTROL
INFORMATION EXCHANGE DATA MODEL
(JC3IEDM)

– Fenn tar tás nél kül el fo ga dás;
– Az al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes ide je: 2009. 01.

7. STANAG 2872 (Ed.3) MEDICAL DESIGN
REQUIREMENTS FOR MILITARY MOTOR
AMBULANCES

– Meg jegy zés sel tör té nõ fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;

– Az al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes ide je: 2007. 01.
– Meg jegy zés: az új on nan be szer zés re ke rü lõ esz kö -

zök re al kal maz zuk

8. STANAG 2906 (Ed.3) ESSENTIAL PHYSICAL
REQUIREMENTS AND PERFORMANCE CHA -
RACTER ISTICS OF FIELD TYPE HIGH PRES -
SURE STEAM STERILIZ ERS

– Fenn tar tás nél kül el fo ga dás;
– Az al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes ide je: 2006. 05.

9. STANAG 3416 (Ed.5) METHANOL/WATER AND
DEMINERALIZED WATER REPLENISH MENT

– Meg jegy zés sel tör té nõ fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Az al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes ide je: 2006. 02.
– Meg jegy zés: csak az MH 59. Szent györ gyi De zsõ re -

pü lõ bá zi son (Kecs ke mét) lesz al kal maz va

10. STANAG 3278 (Ed.8) AIRCRAFT TOWING
ATTACHMENTS AND DEVICES

– Meg jegy zés sel tör té nõ fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Az al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes ide je: a lé gi erõ nél

2007. 01.
– Meg jegy zés: csak új be szer zé sû esz kö zök nél al kal maz zuk

11. STANAG 3329 (Ed.6) NUMERALS AND
LETTERS IN AIRCREW STATIONS

– Meg jegy zés sel tör té nõ fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Az al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes ide je: a lé gi erõ nél

2007. 01.
– Meg jegy zés: új be szer zé sû esz kö zök nél vagy kor sze -

rû sí tés ese tén al kal maz zuk

12. STANAG 3542 (Ed. 5) TECHNICAL CRITE -
RIA FOR THE TRANSPORT OF CARGO BY HELI -
COP TER

– Meg jegy zés sel tör té nõ fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Az al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes ide je: a lé gi erõ nél

2007. 01.
– Meg jegy zés: új be szer zé sû esz kö zök nél

13. STANAG 3701 (Ed.3) AIRCRAFT INTERIOR
COLOUR SCHEMES

– Meg jegy zés sel tör té nõ fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Az al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes ide je: a lé gi erõ nél

2007. 01.
– Meg jegy zés: nagy ja ví tás ese tén, vagy új be szer zé sû

esz kö zök nél al kal maz zuk

II. ALKALMAZÁSBA VÉTEL TÉNYLEGES IDÕ -
PONTJA

1. STANAG 2361 (Ed.2) MINIMUM ESSENTIAL
MEDICAL SUPPLY ITEMS IN THEATRES OF
OPE RATIONS

– Az al kal ma zás ba vé tel tény le ges ide je: 2006. 04.
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Bu da pes ti Ka to nai Ügyész ség

k ö z  l e  m é  n y e

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé de lem gaz da sá gi Fõ osztály ál lo má nyá ba tar to zó Ha nitz Zsolt õr nagy 1302 szá mú nyo -
mo zó tisz ti igazolványa érvénytelen.

MH Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti Nyom da

k ö z  l e  m é  n y e

2005-ben meg je lent nyílt szol gá la ti köny vek árai:

1. Ált/20
Ki adá si év: 2005

Ára: 8 300 Ft

Egy sé ges lö vé sze ti szak uta sí tás

2. Vv/9
Ki adá si év: 2005

Ára: 2 300 Ft

Uta sí tás a bi o ló gi ai hely zet ér té ke lé sé re és a csa pa tok ri asz tá sá ra

3. Vv/12
Ki adá si év: 2005

Ára: 2 200 Ft

Uta sí tás a nem csa pás ból szár ma zó ki bo csá tá sok kö vet kez té ben ki ala ku ló ve gyi- és sugár helyzet ér té ke lé sé re 
és a csa pa tok ri asz tá sá ra

4. Hír/3
Ki adá si év: 2005

Ára: 2 700 Ft

A Ma gyar Hon véd ség Rá dió for gal mi Szak uta sí tá sa

5. Ált/22
Ki adá si év: 2005

Ára: 2 100 Ft

A Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za ta

6. Ált/22 CD le mez
Ki adá si év: 2005

Ára: 1 000 Ft

A Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za ta
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má nyok ra
vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál lan dó ro vat rend del,
kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, 
tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál lam i, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló szerkesztõ -
bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz té sé ben, s vál to zat la nul
a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le, 
amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen
be lül hang sú lyo san a köz szfé ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek
tük ré ben – a ma gyar nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek -
vé sek rõl, s a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö ze -
lít ve a tu do má nyos ered mé nyek iránt is nyi tott. Ily mó don a meg úju ló Pénz ügyi Szem lét
 haszonnal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi és pénz ügyi szak emberek, 
köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi
és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:

1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., pos ta cí mén: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.

Éves elõ fi ze té si díj 2006. év re 20 000 Ft áfá val, vagy 80 eu ró.

Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 eu ró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...................................................................................................

cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): .....................................................................

bank szám la szá ma: .............................................................................................................

ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ..............................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la
kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ……………………………

                                             …………………………………

                                  cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te a

Jog ta ná csa dó

Új adó sza bá lyok 2006
cí mû kü lön szá mát

Adó tör vé nyek a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben,
ma gya rá za tok kal

 g Sze mé lyi jö ve de lem adó
 g Tár sa sá gi adó és osz ta lék adó
 g Egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó
 g Egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si 
   hoz zá já ru lás
 g Ál ta lá nos for gal mi adó
 g Jö ve dé ki adó
 g Adó zás rend je

A tör vé nyek hez fû zött ma gya rá za to kat
a Pénz ügy mi nisz té rium szak em be rei ál lí tot ták össze

Ára: 1150 Ft áfá val

Ke res se a hír lap áru sok nál!
Meg vá sá rol ha tó vagy meg ren del he tõ

a Ma gyar  Hivatalos Köz löny ki adó Köz löny bolt já ban
(1085 Bu da pest,  Somogyi Bé la u. 6.; pos ta cím: 1394 Bp. 62., Pf. 357;

te le fon/fax: 267-2780) vagy az 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30.
(be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban is

(te le fon: 321-5971; fax: 321-5275).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük az

Új adó sza bá lyok 2006
cí mû Jog ta nács adó kü lön szá mot  ……………  pél dány ban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra.

Kel te zés: ……………………………………        ……………………………………..……
                                cég sze rû alá írás
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Hol ló And rás és dr. Ba logh Zsolt 1994-ben ha tá roz ták el elõ ször, hogy az Al kot mány té te le i hez ren del ten köz re ad ják az al kot -
mány bí ró sá gi gya kor lat – fõ ként el vi té te le ket tar tal ma zó – váz la tát:

Az ér tel me zett Al kot mány

cí mû köny vet. Az öt éves ítél ke zé si gya kor lat össze fog la lá sá ról meg je lent kö tet po zi tív szak mai vissz hang ja bá to rí tot ta a szer kesz tõ -
ket, hogy újabb öt év el tel té vel meg je len tet ték a má so dik kö te tet. Ezt a mun kát so kan for gat ták mind azok, akik nek az al kot mány jo gi
is me re tek fo lya ma tos fris sí té se meg ke rül he tet len, de azok is, akik csu pán ér dek lõd tek az Alkot mány bíró ság te vé keny sé gé rõl, jog -
fej lesz tõ ítél ke zé sé rõl.

Is mét el telt öt év. A szer kesz tõk úgy dön töt tek, hogy – im már ha gyo mány ként – el ké szí tik a ti zen öt éves gya kor lat össze fog la lá sát.
E har ma dik kö tet meg fe le lõ ki in du ló pon tot je len t annak meg is me ré sé ben, hogy az Al kot mány egyes ren del ke zé sei mi ként ha tá lyo -
sul tak a gya kor lat ban, az Al kot mány sza bá lya i ból mi lyen el vi kö vet kez te té sek adód nak az ál lam szer ve zet, a jog rend szer mû kö dé sét 
il le tõ en. A ti zen öt éves gya kor lat össze fog la lá sa pe dig eb ben szi lárd hát te ret je len t.

Ajánl juk e köny vet a jog al ko tás szak em be re i nek, a jog al kal ma zók nak, el sõ sor ban a bí rák nak, ügyé szek nek, az ön kor mány za tok nál
dol go zó jo gá szok nak, ügy vé dek nek, va la mint az egye te mi ok ta tók nak és hall ga tók nak egy aránt. A je lölt szak mai kör min den na pi
mun ká ját elõ se gí tõ könyv olyan „ki vo nat”, amely az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat is mer te té sén ke resz tül – a szer kesz tõk re mé nyei
sze rint – az al kot má nyos jog ál lam mû kö dé sé hez el en ged he tet len ér ték rend del is meg is mer tet.

A kö tet meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6.
 tel./fax: 267-2780; in ter net cím: www.mhk.hu/koz lony bolt), to váb bá a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán)
alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük Az ér tel me zett Al kot mány cí mû ki ad ványt (ár a: 8832 Ft áfá val) .....................  pél dány ban, és kér jük, jut tas sák el az

aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ...........................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar 
Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                               cég sze rû alá írás   

A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lapja
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: 474-1111/21-511
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Má tyus Fe renc ezredes
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 nál. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357,
vagy fa xon 318-6668. 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 ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, illetve
meg ren del he tõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 943 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

06.0256 – 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


