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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
13/2006. (I. 20.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ,
kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások
megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról  szóló

228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény 404.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a vé de lem te rén alap ve tõ biz -
ton sá gi ér de ket érin tõ, ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del mi,
ren dé sze ti cé lok ra szánt áruk be szer zé sé re, il le tõ leg szol -
gál ta tá sok meg ren de lé sé re vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról 
 szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. ren de le tet (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.  § (1) E fe je zet al kal ma zá sá ban hir det mény köz zé -
té te lén az aján lat ké rõ hon lap ján tör té nõ köz zé té telt kell ér -
te ni. Az aján lat ké rõ tá jé koz ta tó jel leg gel a hir det ményt – a
hon la pon tör té nõ köz zé té telt köve tõen – bár mi lyen más
fó ru mon meg je len tet he ti. Az így köz zé tett hir det mény
nem tar tal maz hat más ada to kat, mint ame lyek a hon la pon
meg je len tek.

(2) A hon la pon tör té nõ meg je le nés nap ja egy ben a hir -
det mény köz zé té te lé nek nap ja.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg az R. mó do sí tá sá ról  szóló 87/2005.
(V. 5.) Korm. ren de let 7.  §-a a ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
7/2006. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi
és Rendezvényszervezõ Hivatal alapító okiratának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben és a
89.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
10.  §-ában, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – 
a Hon vé del mi Mi nisz té rium Nem zet kö zi és Ren dez vény -
szer ve zõ Hi va tal 65/2001. (HK 18.) HM ha tá ro zat tal, a
86/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat tal és a 34/2005. (HK 8.)
HM ha tá ro zat tal mó do sí tott 57/2001. (HK 16.) HM ha tá -
ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint módo -
sítom:

1. A ha tá ro zat 6. pont já nak he lyé be az aláb bi 6. pont lép:
„A HM NRH fel ügye le te: Fel ada ta it a Hon vé del mi

 Minisztérium köz igaz ga tá si ál lam tit kár alá ren delt sé gé -
ben, annak köz vet len irá nyí tá sa alatt hajt ja vég re.”

2. 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 honvédelmi miniszter
8/2006. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész
és Hadihajós Ezred alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel -
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hatalmazás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben
és a 89.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 
10.  §-ában, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – 
a Ma gyar Hon véd ség 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós
Ez red 67/2001. (HK 19.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó
ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be az aláb bi 4. pont lép:
„4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó

alap te vé keny sé ge:
a) tûz sze rész és ha di ha jós fel ada tok el lá tá sa,
b) rob ba nó tes tek ha tás ta la ní tá sa, meg sem mi sí té se,

egyéb tûz sze rész fel ada tok el lá tá sa, va la mint ha józ ha tó
víz i utak ak na vé del mé nek biz to sí tá sa.”

2. A ha tá ro zat 5. pont b) al pont ja he lyé be az aláb bi
b) al pont lép:

„b) az or szág te rü le tén és a kül föl di mû ve le tek ben vég zi 
a ka to nai ere de tû lõ sze rek, rob ba nó tes tek fel ku ta tá sát, ha -
tás ta la ní tá sát, meg sem mi sí té sét;”

3. A ha tá ro zat 5. pont ja az aláb bi g) és h) al pont tal egé -
szül ki:

„g) az or szág te rü le tén, va la mint kül föl di mû ve le tek
 során vég zi az imp ro vi zált rob ba nó szer ke ze tek fel de rí té -
sét, ha tás ta la ní tá sát és meg sem mi sí té sét;

h) a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 70.  § (1) be kez dés g) al pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján vég zi a ta lált rob ba nó tes tek
tûz sze ré sze ti men te sí té sét, il le tõ leg egyéb tûz sze ré sze ti
fel ada tok té rí tés el le né ben va ló vég re haj tá sát.”

4. A ha tá ro zat 6. pont ja az aláb bi mon dat tal egé szül ki:
„A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter,

fenn tar tó ja a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Lo gisz -
ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs no ka.”

5. A ha tá ro zat 8. pont ja he lyé be az aláb bi 8. pont lép:
„8. A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó

 hivatásos és szer zõ dé ses ka to nák, va la mint a Kjt. és a vég -
re haj tá si ren de le tek ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak
tel je sí te nek szol gá la tot, illetve áll nak jog vi szony ban.”

6. A ha tá ro zat 11. pont ja he lyé be az aláb bi 11. pont lép:
„11. A ka to nai szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si

rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 1. Hon -
véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez red pa rancs no ka ezen ha tá ro -
zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül  módosítja és azt
jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.”

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

vé te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz -
ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el -
len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és
köz zé té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004.
(HK 6.) HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá -
mító és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.”

8. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, egy -
ide jû leg a ha tá ro zat 7. pont já nak c) al pont ja, el sõ fran cia
be kez dé sé ben a „fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hszt.)” szö veg rész he lyé be
„a  Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú 
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) szö veg rész lép.

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

A honvédelmi miniszter
9/2006. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

Hejce község térségében 2006. január 19-én történt
légiközlekedési baleset kivizsgálásáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
64.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján, fi gye lem mel a
NATO STANAG 3531 FS (6 Edi ti on) 9. pont já ra és a
11. pont a) be kez dé sé re, illetve az egy sé ges NATO elõ -
írások el fo ga dá sá ról  szóló 12/2002. (HK 27.) HVKFh in -
téz ke dés XIII. pont já ra meg hoz tam az aláb bi

h a  t á  r o  z a  t o t

A Hej ce köz ség tér sé gé ben 2006. ja nu ár 19-én a Szlo -
vák Köz tár sa ság AN–24 tí pu sú lé gi jár mû vé vel be kö vet ke -
zett lé gi köz le ke dé si bal eset ki vizs gá lá sát – a szlo vák fél
meg ke re sé sé vel össz hang ban – a Szlo vák Köz tár sa ság lé -
gi köz le ke dé si bal eset ki vizs gá lá sá ra jo go sult szer ve ze te
vég zi.

A szak mai vizs gá lat so rán a szük sé ges szak ér tõ-meg fi -
gye lõ köz re mû kö dõ ket a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal fõ -
igaz ga tó ja biz to sít ja.

Indokolás

2006. ja nu ár 19-én 19 óra 40 perc kor Hej ce köz ség
(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye) kül te rü le tén a Szlo vák
Köz tár sa ság SVF 5606 lajst rom je lû AN–24 tí pu sú ál lam i
lé gi jár mû ve lé gi köz le ke dé si bal ese tet szen ve dett.

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
64.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben a ki zá ró lag ál lam i lé gi jár -
mû vel be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si bal eset tel és sú lyos
re pü lõ ese ménnyel, re pü lõ ese ménnyel és lé gi köz le ke dé si
rend el le nes ség gel kap cso la tos szak mai vizs gá la tok el vég -
zé se a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv fel ada ta.

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 20.
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A Ma gyar Köz tár sa ság NATO tag sá gá val össze füg gés -
ben a Ma gyar Hon véd ség a 12/2002. (HK 27.) HVKF he -
lyet te si in téz ke dé sé ben fenn tar tás nél kül el fo gad ta a
STANAG 3531 FS (Edi ti on 6) egy sé ge sí té si do ku men tu -
mot, amely 11. pont já nak a) és b) be kez dé sei ér tel mé ben
„alap ve tõ en az üze mel te tõ ál lam nak kell biz to sí ta ni a köz -
pon ti sze re pet a bal ese ti ki vizs gá ló bi zott ság ban”, amely -
hez a te rü le ti leg érin tett ál lam nak a leg szé le sebb kö rû
 támogatást kell biz to sí ta nia. A te rü le ti leg érin tett ál lam a
bal ese tet ki vizs gá ló bi zott ság ban meg fi gye lõ ként részt
 vehet.

A lé gi bal eset ben érin tett lé gi jár mû üzem ben tar tó ja a
Szlo vák Had se reg, a fe dél ze ten tar tóz ko dott sze mé lyek ál -
lam pol gár sá gu kat te kint ve nem ma gya rok.

A Ma gyar Köz tár sa ság ban AN–24 tí pu sú lé gi jár mû
nem sze re pel az Ál la mi Lé gi jár mû vek Lajst ro má ban, így a 
bal eset ki vizs gá lá sá hoz szük sé ges mû sza ki do ku men tá ció

és a tí pus ra ki kép zett ha zai mû sza ki szak sze mély zet nem
ál l ren del ke zés re, va la mint a lé gi jár mû fe dél ze ti adat rög zí -
tõ je a szlo vák fél ré szé re át adás ra ke rült.

A fen ti ek re és a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény hi vat ko zott ren del ke zé se i re fi gye lem mel,
a NATO STANAG 3531 ér vé nye sí té se ér de ké ben – össz -
hang ban a szlo vák ha tó sá gok meg ke re sé sé vel – a ren del -
ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá roz tam.

Fel hí vom a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal fõ igaz ga tó
 figyelmét, hogy a szak mai mun ka so rán a szlo vák ha tó sá -
gok kal tör té nõ együtt mû kö dést a leg szé le sebb mér ték ben
biz to sít sa.

Je len ha tá ro zat an gol és ma gyar nyel ven ké szült, mind -
két nyel ven egy aránt hi te les.

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

MINISZTERI RENDELKEZÉSEK

A honvédelmi miniszter
6/2006. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á  s a

az MH 10 éves tervének kidolgozásáról, valamint a
NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti 

feladatainak végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar
Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend -
jé rõl  szóló 2008/2005. (I. 25.) Korm. ha tá ro zat 2. d) pont -
já ra – az MH 10 éves ter vé nek ki dol go zá sá ra, va la mint a
NATO vé del mi ter ve zé si és át te kin té si el já rás nem ze ti fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

Az utasítás hatálya

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed:
a) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a továb biak ban:

HM), a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá ren -
delt szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban:
MH) ka to nai szer ve ze te i re,

b) a vo nat ko zó jog sza bá lyok el té rõ ren del ke zé se i nek
al kal ma zá sá val a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa és köz -
vet len fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re.

Általános rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

Az uta sí tás al kal ma zá sá ban:
a) erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv:

az MH va la mennyi ter ve zett fel ada tá nak vég re haj tá sá hoz
szük sé ges élõ erõ, esz kö zök, kész le tek, szol gál ta tá sok, va -
la mint pénz esz kö zök összes sé ge na tu rá lis for má ban,
illetve a fel hasz ná lás pénz ben ki fe je zett ér ték ben tör té nõ
össze sí tett, va la mint pénz for gal mi szem lé le tû (ki adá si)
igé nye;

b) fej lesz tés: olyan te vé keny ség, amely új, vagy a ko -
ráb bi nál mû sza ki, tech ni kai stb. szem pont ból ha té ko -
nyabb, illetve gaz da sá go sabb ké pes ség, tár gyi-, ha di tech -
ni kai esz köz, illetve hu mán erõ for rás lét re ho zá sá ra irá nyul, 
vagy azok meg lé võ pa ra mé te re i nek kor sze rû sí té sét va ló -
sít ja meg;

c) fel adat fi nan szí roz ás kö ré be tar to zó prog ra mok:
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let VII. fe je ze té ben meg ha tá ro zot -
tak;

d) fel tölt he tõ lét szám: a tár ca rend sze re sí tett lét szám -
ke re té nek azon rész e, amely – fi gye lem mel a nem ze ti elõ -
írásokra és a Szö vet ség ál tal meg ha tá ro zott had mû ve le ti,
va la mint egyéb kö ve tel mé nyek re – fo lya ma to san fel tölt -
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he tõ. A fel tölt he tõ lét szám szá za lé kos ará nya a rend sze re -
sí tett lét szám hoz vi szo nyít va ka to nai szer ve ze ten ként vál -
toz hat, de a szer ve zet bé ke mû kö dé sét fo lya ma to san biz to -
sí ta nia kell;

e) hosszú táv ú terv: 10 éves terv

f) ki emelt prog ram: olyan fej lesz té si terv, amely jel le -
gé nél fog va ki emel ke dõ je len tõ ség gel bír, ter ve zé sé re és
vég re haj tá sá ra az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let irány adó;

g) kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek: MH Szá raz föl di
Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH SZFP), MH Lé gi erõ
Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH LEP), MH Össz -
haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH ÖLTP), MH Hír adó és In for ma ti kai
Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH HIP), MH Egész ség -
ügyi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH EÜP), MH
 Budapesti Hely õr ség pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
BHP);

h) költ ség ve té si lét szám: az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 2.  §
28. pont já ban meg ha tá ro zot tak;

i) MH szin tû gaz dál ko dó szer vek: HM Köz pon ti Pénz -
ügyi és Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH),
HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal (a továb biak ban: HM IKH),
HM Tech no ló gi ai Hi va tal (a továb biak ban: HM TH), MH
ÖLTP, MH HIP, MH EÜP, HM Nem zet kö zi Ren dez vény -
szer ve zõ Hi va tal (a továb biak ban: HM NRH),

j) MH szin tû ter ve zõ szer vek: HM Hu mán po li ti kai Fõ -
osz tály (a továb biak ban: HM HPF), HM Had fel sze re lés
Fej lesz té si Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HFF), HM Vé -
de lem po li ti kai és Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM VPNEF), HM Ter ve zé si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tály (a továb biak ban: HM TKF), HM Vé de -
lem gaz da sá gi Fõ osz tály (a továb biak ban: HM VGF), HM
Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb biak ban: HM SZF), HM
Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály (a továb biak ban: HM KF), HM 
Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: HM VTF),
HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség (a továb -
biak ban HM HVK KTFCSF), HM HVK Mû ve le ti Fõ cso -
port fõ nök ség (HM HVK MFCSF), HM KPSZH, HM
NRH, HM Vé del mi Hi va tal (a továb biak ban: HM VH),
HM IKH, HM TH, MH HIP, MH EÜP, MH ÖLTP;

k) NATO ter ve zés ben érin tett szer ve ze tek: MH szin tû
ter ve zõ szer vek és a kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek;

l) op ci ók: al ter na tí vák egy adott fel adat vég re haj tá sá ra
az op ti má lis meg va ló sít ha tó sá gi terv ki vá lasz tá sá hoz;

m) op ci ók ki ter je dé se: a had erõ fej lesz té si, a ki emelt ki -
kép zé si, az al kal ma zá si, a ku ta tás-fej lesz té si és a fe je ze ti
fi nan szí ro zá sú fel ada tok ter ve zé sé re;

n) prog ram: va la mely fej lesz té si célt meg va ló sí tó fej -
lesz té si terv, mely több egy más sal össze füg gõ pro jekt út -
ján, az érin tet tek együtt mû kö dé sé vel va ló sul meg;

o) pro jekt: tar tal mi lag és for ma i lag rész le te sen ki dol -
go zott, meg fe le lõ pénz ügyi hát tér rel és vég re haj tá si üte -
me zés sel ren del ke zõ fej lesz té si terv;

p) rend sze re sí tett lét szám: az ál lo mány táb lák ban, mun -
ka kö ri jegy zé kek ben meg ha tá ro zott ka to nai és nem ka to -
nai szer ve ze tek fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz op ti má li san
szük sé ges lét szám.

q) rö vid táv ú terv: 1(+2) éves ter vek
r) sa já to san gaz dál ko dó szer ve ze tek (a továb biak ban:

SGSZ-ek): Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal
(a továb biak ban: KFGH), Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem (a továb biak ban: ZMNE), MK Ka to nai Bizton -
sági Hi va tal (a továb biak ban: MK KBH), MK Ka to nai
Fel de rí tõ Hi va tal (a továb biak ban: MK KFH) és Ka to nai
Ügyész ség (KÜ);

s) T év: a ter ve zés éve;
t) T–1 év: a ter ve zést meg elõ zõ év;
u) T+1 év: a 10 éves terv el sõ, a vég re haj tás éve.

A Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer rendeltetése

3.  §

(1) A Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer (a továb biak -
ban: TVTR) ren del te té se: a biz ton sá gi-, vé de lem po li ti kai
alap do ku men tu mok ban tá masz tott igé nyek nek, kö ve tel -
mé nyek nek, a nem ze ti és a nem zet kö zi el vá rá sok nak meg -
fe le lõ, mû kö dõ ké pes ma gyar had erõ mû kö dés-fenn tar tá -
sá nak, al kal ma zá sá nak és fej lesz té sé nek ké pes ség-, illetve
fel adat ori en tált meg ter ve zé se, to váb bá olyan el já rás rend
biz to sí tá sa, amely nek al kal ma zá sá val meg ter vez he tõ, irá -
nyít ha tó, el len õriz he tõ és nyo mon kö vet he tõ a ter ve zé si
mun ka fo lya mat.

(2) A TVTR El já rás rend jét az 1. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

A TVTR struktúrája és vezetési rendje

4.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter vé del mi ter ve zés sel kap -
cso la tos dön té se it a HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság ké szí -
ti elõ.

(2) A TVTR szak irá nyí tá sá ért a HM köz igaz ga tá si ál -
lam tit kár, rend szer szin tû mû köd te té sé ért és fej lesz té sé ért
a HM vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ fe le lõs.

(3) A TVTR al rend sze rei:
a) Stra té gi ai Ter ve zõ Al rend szer (STAR),
b) Ké pes ség- és Fel adat ter ve zõ Al rend szer (KFTAR),
c) Erõ for rás- és Költ ség ter ve zõ Al rend szer (EKTAR),
d) Költ ség ve tés Ter ve zõ Al rend szer (KTAR).
Az al rend sze rek a szer ve ze ti-, szak mai sa já tos sá ga ik -

nak meg fele lõen rész rend sze rek re ta go lód nak.
(4) Az al rend sze rek irá nyí tá sá ért és ko or di ná lá sá ért fe -

le lõs ve ze tõk:
a) a STAR-ért a HM vé de lem po li ti kai he lyet tes ál lam -

tit kár,
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b) a KFTAR-t a HM HVKF he lyet tes irá nyít ja, illetve
mû kö dé sét a HM HVK törzs igaz ga tó ko or di nál ja,

c) az EK TAR-ért a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár,
d) a KTAR-ért a HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes

 államtitkár.
(5) Az al rend sze rek mû köd te té sé ért és fej lesz té sé ért fe -

le lõs ve ze tõk:
a) a STAR te kin te té ben a HM vé de lem po li ti kai és

nem zet kö zi együtt mû kö dé si fõ osz tály ve ze tõ,
b) a KFTAR te kin te té ben a HM HVK ka to nai ter ve zõ

fõ cso port fõ nök,
c) az EKTAR te kin te té ben a HM vé del mi ter ve zé si fõ -

osz tály ve ze tõ,
d) a KTAR te kin te té ben a HM Köz pon ti Pénz ügyi és

Szám vi te li Hi va tal fõ igaz ga tó.

5.  §

Az al rend sze re ken be lül a rész rend sze rek, illetve szak -
te rü le tek ter ve zé si te vé keny sé gé ért, a ter ve kért az adott
szin tû ter ve zõ szerv, szer ve zet ve ze tõ je fe le lõs.

A ter ve zés ben részt ve võ szer vek, szer ve ze tek ve ze tõi
ál lo má nyuk ból je löl jék ki az erõ for rás-, költségszükség -
leti- és ki adá si igény ter ve zé sé ért fe le lõs sze mély(eke)t,
va la mint biz to sít sák, hogy az al rend sze rek szá má ra szük -
sé ges in for má ci ók ha tár idõ re és meg ha tá ro zott for má ban
ren del ke zés re áll ja nak.

A TVTR fejlesztése

6.  §

(1) A TVTR fej lesz té sé nek rend szer szin tû fel ada ta it a
HM VTF vég zi. Az El já rás rend re vo nat ko zó mó do sí tá so -
kat a HM vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ kez de mé nye -
zi.

(2) Az al rend sze rek mû kö dé sé ért és fej lesz té sé ért fe le -
lõs ve ze tõk a rend szer to vább fej lesz té sé re vo nat ko zó ja -
vas la ta i kat éven te feb ru ár 25-ig a HM VTF ré szé re küld jék 
meg.

(3) A HM VTF az al rend sze rek mû köd te té sé ért és fej -
lesz té sé ért fe le lõs ve ze tõk kel egyez tet ve, azok egyet ér té -
sé vel, illetve ja vas la tai alap ján ké szí ti el a TVTR El já rás -
rend jé re vo nat ko zó mó do sí tás(oka)t, és azo kat a HM VTB
ál lás fog la lá sát köve tõen a hon vé del mi mi nisz ter nek jó vá -
ha gyás ra ter jesz ti elõ.

Tervezési alapelvek

7.  §

(1) A TVTR-ben hosszú táv ú 10 éves ter vek, rö vid tá vú
1(+2) éves fel adat (és mun ka) ter vek, erõ for rás-, költ ség -

szük ség le ti- és ki adá si igény ter vek, va la mint az ál lam ház -
tar tás gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyok figye lem -
be véte lével éves költ ség ve té si ter vek ké szül nek.

(2) A 10 éves ter vek ki dol go zá sá nak fel ada ta it je len uta -
sí tás sza bá lyoz za. A költ ség ve tés ter ve zés fel ada ta it az
éven te ki adott HM uta sí tá sok, az MH szer vek és alá ren delt 
szer ve ze tek 1(+2) éves fel adat ter vei, va la mint erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény ter vei el ké szí té sé nek
rend jét az éven te ki adott HM KÁT vé del mi ter ve zé si in -
téz ke dés, az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek adott
évi fel ké szí té si és ki kép zé si fel ada ta it az éven te ki adott
HM HVKF in téz ke dés sza bá lyoz za.

(3) A 10 éves ter vek két éven te, pá ros évek ben, tel jes
ter ve zé si cik lus ban ke rül nek ki dol go zás ra.

(4) Pá rat lan évek ben, rö vi dí tett ter ve zé si cik lus ban – a
pá ros évek kel azo nos idõ ben – a jó vá ha gyott MH Ké pes -
ség- és fel adat terv nek, va la mint a HM Erõ for rás-, költ ség -
szük ség le ti- és ki adá si igény terv nek, illetve az MH
10 éves ter vé nek pon to sí tá sá ra ke rül sor.

8.  §

(1) A ter ve zés – a ve ze tés min den szint jén, a had erõ fej -
lesz tés, fel ké szí tés és al kal ma zás te rü le tén – a leg cél sze -
rûbb meg ol dá si le he tõ ség ki vá lasz tá sa és a fel adat le he tõ
leg gaz da sá go sabb vég re haj tá sa ér de ké ben a fel ada tok fon -
tos sá gi sor rend jé nek meg ha tá ro zá sá val, al ter na tív ja vas la -
tok ki dol go zá sá val (pri o ri zál tan és op ci ók ban) tör té nik.
Az op ci ók ki vá lasz tá sa – a mi nisz te ri irány el vek ben meg -
ha tá ro zott pri o ri tá sok alap ján – az al rend sze rek és a rend -
szer mû kö dé sét irá nyí tó ve ze tõk fel ada ta, fe le lõs sé ge.

(2) Az MH rend kí vü li, ese ti fel ada ta i nak ter ve zé se az
MH 10 éves ter vé ben jó vá ha gyott, illetve a pon to sí tott erõ -
for rá sok-, költ sé gek és ki adá si igé nyek figye lembe véte -
lével tör tén het. A rend kí vü li, ese ti fel ada tok  miatt szük sé -
ges erõ for rás-, költ ség és ki adá si igény vál to zá sok ra, a jó -
vá ha gyott fel ada tok mó do sí tá sá ra a HM KÁT kü lön in téz -
ke dik.

9.  §

(1) Min d a hosszú, min d a rö vid tá vú ké pes ség- és fel -
adat, va la mint erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény ter vek az MH Ké pes ség- és fel adat struk tú rá nak meg -
fele lõen, egy sé ges szer ke zet ben ké szül nek. Az erõfor -
rások-, költ sé gek- és ki adá si igé nyek szer ve ze ten ként,
illetve fe je ze ti szin ten fel ada tok hoz kö töt ten ke rül nek
meg tervezésre.

(2) A had erõ fej lesz tés, az MH ki emelt ki kép zé si, al kal -
ma zá si, va la mint a fe je ze ti fi nan szí ro zás kö ré be tar to zó
fel ada ta i nak erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igé -
nyei té te le sen, illetve prog ra mok ban, az MH mû kö -
dés-fenn tar tá si fel ada ta i nak erõ for rás-, költségszükség -
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leti- és ki adá si igé nyei nor ma tív ala pon, nor mák hi á nyá -
ban ta pasz ta la ti ada tok alap ján ke rül nek meg ter ve zés re.

(3) A had erõ-fej lesz tés ré szét ké pe zõ ku ta tás-fej lesz tés
fel ada ta it az MH ké pes sé gei lét re ho zá sa, fenn tar tá sa és al -
kal ma zá sa ér de ké ben min den te rü le ten az adott ké pes ség -
hez kö töt ten kell ki tûz ni és ter vez ni.

(4) A ter ve zés so rán az egy sé ge sí té si, ka to nai szab vá -
nyo sí tá si és dokt ri ná lis te vé keny ség rõl, va la mint a NATO
egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl, fel dol go zá sá ról 
és vég re haj tá sá ról  szóló HM uta sí tás ban fog lal ta kat kell
ér vé nye sí te ni.

10.  §

(1) A ké pes sé gek és fel ada tok, va la mint az erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igé nyek ter ve zé se a „fe lül -
rõl-le fe lé” és az „alul ról-föl fe lé” mód sze rek kom bi nált al -
kal ma zá sá val tör té nik.

(2) Köz pon ti lag ter ve zen dõ:
a) a had erõ fej lesz tés fel ada tai,
b) a ka to nai szer ve ze tek ki kép zé sé nek, fel ké szí té sé nek

és ké szen lé té nek kö ve tel mé nyei, fel ada tai,
c) a mû ve le tek ben, misszi ók ban stb. részt ve võ kon tin -

gen sek, sze mé lyek fel ada tai,
d) a lét szám elõ irány za tok, sze mé lyi jut ta tá sok és já ru -

lé kok,
e) a had fel sze re lés fej lesz té se, be szer zé se, rend szer be

ál lí tá sa, ipar i ja ví tá sa, ha tó sá gi vizs gá la ta és rend szer bõl
tör té nõ ki vo ná sa,

f) a kész let kép zé si fel ada tok,
g) az in gat lan- és épí tés-be ru há zás, fel újí tás, az inf ra -

struk tu rá lis üze mel te tés-fenn tar tás,
h) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok és egyéb köz pon ti

ki adá sok,
i) a nem zet kö zi fel ada tok,
j) a fel so rolt fel ada tok erõ for rás-, költ ség szük ség le ti-

és ki adá si igé nyei.
(3) In téz mé nyi szin ten ter ve zen dõ az alá ren delt szer ve -

ze tek ki kép zé si-, mû kö dés- és fenn tar tá si és egyéb fel ada -
tai, illetve azok vég re haj tá sá hoz szük sé ges erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igé nyek, me lyek köz pon ti -
lag nem biz to sí tot tak.

A 10 éves terv tartalma, részletezettsége

11.  §

(1) A 10 éves terv tar tal maz za a vé del mi igaz ga tá si fel -
ada tok ra, az MH ké pes sé ge i re és fel ada ta i ra, illetve azok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges erõ for rá sok ra és ki adá si igé -
nyek re, va la mint fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra és
egyéb köz pon ti ki adá sok ra vo nat ko zó, a fel sõ szin tû ve ze -
tõi dön té sek hez szük sé ges in for má ci ó kat.

(2) Az in for má ci ók rész le te zett sé ge olyan le gyen, ame -
lyek alap ján meg ter vez he tõk, meg ha tá roz ha tók és el szá -
mol ha tók a HM szer vek, a kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze -
tek, illetve a HM köz vet len alá ren delt, va la mint a mi nisz -
ter irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, va la -
mint ka to nai szer ve ze tek fel ada tai, erõ for rás-, költ ség -
szük ség le tei- és ki adá si igé nyei. A 10 éves terv rész le te -
zett sé ge fe lel jen meg az ál lam i költ ség ve tés ter ve zõ rend -
szer jog sza bá lya i nak és elé gít se ki a NATO/EU vé del mi
ter ve zé si és át te kin té si el já rá sok igé nye it is.

A 10 éves terv kidolgozásának részletes feladatai
(páros években)

Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez

12.  §

(1) Az „Össze fog la ló a Ma gyar Köz tár sa ság kül- és biz -
ton ság po li ti kai, va la mint a hon vé del mi cél ki tû zé sek rõl”
cí mû ok mány ki dol go zá sa/pon to sí tá sa a Nem ze ti Biz ton -
sá gi Stra té gi á ban és a Nem ze ti Ka to nai Stra té gi á ban azo -
no sí tott cé lok figye lembe véte lével.

Ha tár idõ: T–1 év ok tó ber 10.
Fe le lõs: HM VPNEF

(2) „A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton sá gát érin tõ fe nye ge -
tett sé gek” cí mû do ku men tum el ké szí té se/pon to sí tá sa a
Ma gyar Köz tár sa ság biz ton sá gát érin tõ fe nye ge té sek, koc -
ká za tok elem zé se, ér té ke lé se alap ján.

Ha tár idõ: T–1 év ok tó ber 10.
Fe le lõs: MK KFH

(3) Az (1) és (2) be kez dé sek, va la mint „A hon vé del mi
po li ti ka meg va ló sí tá sá ról, a Ma gyar Hon véd ség fel ké szí -
té sé rõl, ál la po tá ról és fej lesz té sé rõl  szóló Or szág gyû lé si
be szá mo ló” alap ján, az „MH ké pes sé gei, fel ada tai és a ter -
ve zés alap ve té sei” cí mû ok mány pon to sí tá sa.

Ha tár idõ: T–1 év no vem ber 01.
Fe le lõs: HM VPNEF

(4) A „HM Erõ for rás-szük ség le tei”-nek (hu mán-,
egész ség ügyi-, lo gisz ti kai-, inf ra struk tu rá lis- stb.) elõ ze tes 
fel mé ré se.

Ha tár idõ: T–1 év no vem ber 10.
Fe le lõs: HM VTF

(5) A 10 éves idõ szak ra vo nat ko zó „Vé del mi költ ség ve -
té si prog nó zis” össze ál lí tá sa és át adá sa a HM VPNEF-nek.

Ha tár idõ: T–1 év no vem ber 10.
Fe le lõs: HM KPSZH

(6) A (1)–(5) be kez dé sek alap ján a „Mi nisz te ri irány el -
vek a vé del mi ter ve zés hez” cí mû HM uta sí tás ter ve zet
össze ál lí tá sa, egyez te té se és HM VTB elé ter jesz té se.

Ha tár idõ: T–1 no vem ber 25.
Fe le lõs: HM VPNEF, HM VTF
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(7) A mi nisz te ri irány el vek ter ve ze té nek – a HM VTB
ál lás fog la lá sá nak meg fe le lõ – pon to sí tá sa, va la mint a hon -
vé del mi mi nisz ter hez jó vá ha gyás ra tör té nõ fel ter jesz té se.
Az irány el vek meg kül dé se az MH szin tû ter ve zõ, illetve
gaz dál ko dó szer vek, va la mint kö zép szin tû irá nyí tó szer ve -
ze tek ré szé re.

Ha tár idõ: T–1 no vem ber 30.
Fe le lõs: HM VTF

A 10 éves terv elgondolás

13.  §

(1) Az MH meg lé võ és el éren dõ ké pes sé gei kö zöt ti kü -
lönb sé gek meg ál la pí tá sa, illetve pon to sí tá sa az ál lo mány -
táb lák és a fej lesz té si törzs köny vek alap ján.

Ha tár idõ: T év feb ru ár 01.
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF

(2) „A hon vé del mi po li ti ka meg va ló sí tá sá ról, a Ma gyar
Hon véd ség fel ké szí té sé rõl, ál la po tá ról és fej lesz té sé rõl
 szóló Or szág gyû lé si be szá mo ló” el ké szí té se.

Ha tár idõ: T év feb ru ár 10.
Fe le lõs: HM TKF

(3) A mi nisz te ri irány el vek, va la mint az (1) és (2) be -
kez dé sek alap ján, va la mint a kö zép szin tû irá nyí tó szer ve -
ze tek ja vas la tai figye lembe véte lével a ké pes ség-fej lesz tés
fel ada ta i nak, a szer ve ze tek (hu mán-, had fel sze re lé si-, inf -
ra struk tu rá lis- stb.) fej lesz té si igé nye i nek, azok fon tos sá gi
sor rend jé nek (pri o ri tá sá nak) meg ál la pí tá sa.

Ha tár idõ: T év feb ru ár 20.
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek alap ján az „El gon do lás az
MH ké pes sé gei fej lesz té sé re „ cí mû ok mány, va la mint a
szer ve ze tek fej lesz té sé re vo nat ko zó „Prog ram el gon do lá -
sok” össze ál lí tá sa, illetve pon to sí tá sa és egyez te té se.

Ha tár idõ: T év már ci us 05.
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF

(5) A ké pes sé gek fej lesz té sé re vo nat ko zó el gon do lá sok
alap ján az MH ké pes sé gei lét re ho zá sá hoz, fenn tar tá sá hoz
és al kal ma zá sá hoz szük sé ges erõ for rá sok nagy ba ni meg ál -
la pí tá sa, az „Erõ for rás és költ ség becs lé sek” el vég zé se.

Ha tár idõ: T év már ci us 14.
Fe le lõs: HM VTF

(6) A (3)–(5) be kez dé sek, va la mint az MH (elõ zõ) 10
éves ter vé nek alap ján a „10 éves terv el gon do lás ter ve zet”
össze ál lí tá sa, egyez te té se és HM VTB elé ter jesz té se. Az
el gon do lás ter ve zet tar tal maz za:

a) a NATO had erõ-fej lesz té si ja vas la tok kal kap cso la -
tos nem ze ti ál lás pon tot, illetve az elõ ze tes ál lás pon tok vál -
toz ta tá sá ra vo nat ko zó ja vas la to kat,

b) a ter ve zett rend sze re sí tett és fel tölt he tõ lét szá mot
(ál lo mány cso por ton ként, cí men ként és al cí men ként, nyi tó
és zá ró bon tás ban), a rend szer be ál lí tás ra és ki vo nás ra ke -
rü lõ had fel sze re lést, az inf ra struk tu rá lis be ru há zá so kat.

Ha tár idõ: T év már ci us 20.
Fe le lõs: HM TKF, HM HVK KTFCSF, HM VTF

(7) A 10 éves terv el gon do lás ter ve ze té nek a HM VTB
ál lás fog la lá sá nak meg fe le lõ pon to sí tá sa, va la mint a pon to -
sí tott „10 éves terv el gon do lás ja vas lat” hon vé del mi mi -
nisz ter elé ter jesz té se jó vá ha gyás ra.

Ha tár idõ: T év már ci us 25.
Fe le lõs: HM VTF

(8) A „10 éves terv el gon do lás” meg kül dé se az MH
szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek, va la mint kö -
zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek ré szé re.

Ha tár idõ: T év már ci us 31.
Fe le lõs: HM VTF

Az MH Képesség- és feladat, valamint a HM Erõforrás-,
költségszükségleti- és kiadási igényterve

14.  §

(1) Az MH fel ké szí té sé re, ki kép zé sé re, mû kö dés-fenn -
tar tá sá ra vo nat ko zó szak uta sí tá sok, in téz ke dé sek sze rint
az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek ké pes sé ge i re és fel ada ta -
i ra vo nat ko zó ada tok, ja vas la tok, a fel ada tok vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges erõ for rá sok, va la mint ki adá si igé nyek
össze ál lí tá sa, egyez te té se és fel ter jesz té se a kö zép szin tû
irá nyí tó szer ve ze tek nek.

Ha tár idõ: T év áp ri lis 15.
Fe le lõs: MH ka to nai szer ve ze tek

(2) Az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek ál tal fel ter jesz tett
ada tok, ja vas la tok és igé nyek fe lül vizs gá la ta, egyez te té se.
A kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek ké pes sé ge i re és fel ada -
ta i ra vo nat ko zó ada tok és ja vas la tok, va la mint a fel ada tok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges erõ for rá sok és ki adá si igé nyek
össze ál lí tá sa, egyez te té se és át adá sa az ille té kes MH szin -
tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek nek.

Ha tár idõ: T év áp ri lis 30.
Fe le lõs: MH kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek

(3) Az MH fel ké szí té sé re, ki kép zé sé re, mû kö dés-fenn -
tar tá sá ra vo nat ko zó szak uta sí tá sok in téz ke dé sek sze rint a
HM hi va ta lok és hát tér in téz mé nyek, illetve spe ci á li san
gaz dál ko dó szer ve ze tek ké pes sé ge i re és fel ada ta i ra vo nat -
ko zó ada tok, ja vas la tok, va la mint a fel ada tok vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges erõ for rá sok, va la mint ki adá si igé nyek
össze ál lí tá sa, egyez te té se és át adá sa a ille té kes MH szin tû
ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek nek.

Ha tár idõ: T év áp ri lis 30.
Fe le lõs: HM hi va ta lok és hát tér in téz mé nyek, SGSZ-k
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(4) A jó vá ha gyott 10 éves terv el gon do lás alap ján az
alá ren delt szer ve ze tek és had erõ ne mek ké pes sé ge i re és
fel ada ta i ra vo nat ko zó ada tok, ja vas la tok figye lembe véte -
lével a „Ké pes ség- és fel adat terv ter ve zet”-ek össze ál lí tá -
sa, egyez te té se és át adá sa a HM HVK KTFCSF-nek és az
ille té kes MH szin tû gaz dál ko dó szer vek nek.

Ha tár idõ: T év má jus 10.
Fe le lõs: HM TKF, HM HVK KTFCSF osz tá lyai,

HM HVK MFCSF

(5) Az MH had erõ fej lesz té si fel ada ta i nak, prog ram el -
gon do lá sa i nak össze ál lí tá sa, egyez te té se a jó vá ha gyott
10 éves terv el gon do lás alap ján. A prog ram (törzs) adat la -
pok át adá sa a HM HPF-nek, HM HFF-nek, a HM
IKH-nak, az MH ÖLTP-nek, az MH EÜP-nek, va la mint a
HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 10.
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF1, 2

(6) A fel adat fi nan szí roz ás kö ré be tar to zó fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok, va la mint a szak ági (hu mán, had fel sze -
re lé si inf ra struk tu rá lis, ren dez vény szer ve zé si) prog ra mok, 
prog ram el gon do lá sok, va la mint fi nan szí ro zá si ok má nyok
ki dol go zá sa, egyez te té se a jó vá ha gyott 10 éves terv el gon -
do lás, illetve prog ram (törzs) adat la pok alap ján és át adá sa
a HM HVK KTFCSF-nek és a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 15.
Fe le lõs: HM HPF, HM HFF, HM IKH, HM NRH,

HM BBBH, MH ÖLTP, MH EÜP, MH
HIP1 2

(7) A 10 éves terv el gon do lás alap ján a sze mé lyi jut ta tá -
sok és já ru lé ka ik, a nem zet kö zi elõ irány za tok – ki vé ve a
misszi ók lo gisz ti kai és el he lye zé si jel le gû ki adá sai, me lye -
ket az MH ÖLTP és a HM IKH köz vet le nül kül d meg a
HM VTF ré szé re – és egyes fe je ze ti ke ze lé sû, illetve köz -
pon ti pénz ügyi elõ irány za tok, va la mint egyéb pénz ügyi
jel le gû ki adá sok nagy ba ni költ ség ve té si igé nye i nek össze -
ál lí tá sa, egyez te té se. A HM KPSZH fe le lõs sé gi kö ré be tar -
to zó „erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv
ter ve zet” el ké szí té se és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: HM KPSZH

(8) Az alá ren delt szer ve ze tek, kö zép szin tû irá nyí tó
szer ve ze tek egész ség ügyi igé nye i nek fe lül vizs gá la ta,
egyez te té se. A (4)–(6) be kez dé sek alap ján az egész ség -
ügyi biz to sí tás kö ré be tar to zó szak ági prog ra mok, köz -
ponti és in téz mé nyi szin tû fel ada tok erõ for rás szük ség le te -
i nek, va la mint ki adá si igé nye i nek össze ál lí tá sa, egyezte -
tése. Az MH EÜP fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó „erõ for rás-,

költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve zet” el ké szí -
té se, al ter na tív ja vas la tok ki dol go zá sa és át adá sa a HM
VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: MH EÜP

(9) Az alá ren delt szer ve ze tek, kö zép szin tû irá nyí tó
szer ve ze tek lo gisz ti kai igé nye i nek fe lül vizs gá la ta, egyez -
te té se. A (4)–(6) be kez dé sek alap ján a lo gisz ti kai tá mo ga -
tás kö ré be tar to zó szak ági prog ra mok, köz pon ti és in téz -
mé nyi szin tû fel ada tok erõ for rás szük ség le te i nek, va la -
mint ki adá si igé nye i nek össze ál lí tá sa, egyez te té se. Az MH 
ÖLTP fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó „erõ for rás-, költ ség szük -
ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve zet” el ké szí té se, al ter na -
tív ja vas la tok ki dol go zá sa és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: MH ÖLTP

(10) Az alá ren delt szer ve ze tek, kö zép szin tû irá nyí tó
szer ve ze tek inf ra struk tu rá lis igé nye i nek fe lül vizs gá la ta,
egyez te té se. A (4)–(6) be kez dé sek alap ján az inf ra struk tu -
rá lis fej lesz té sek, az üze mel te té si-, fenn tar tá si-, õr zés-vé -
del mi- és kör nye zet vé del mi fel ada tok erõ for rás szük ség le -
te i nek, va la mint ki adá si igé nye i nek össze ál lí tá sa, egyez te -
té se. A HM IKH fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó „erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve zet” el ké szí -
té se, al ter na tív ja vas la tok ki dol go zá sa és át adá sa a HM
VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: HM IKH

(11) Az MH szer vek pro to kol lá ris, ven dég lá tá si és ren -
dez vény szer ve zé si, illetve a nem fegy ve res kül szol gá la tot
tel je sí tõ, kül föl dön ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyek el -
lá tá sá val kap cso la tos igé nyek fe lül vizs gá la ta, egyez te té se. 
A (4)–(6) be kez dé sek alap ján az NRH fe le lõs sé gi kö ré be
tar to zó fel ada tok erõ for rás szük ség le te i nek, va la mint ki -
adá si igé nye i nek össze ál lí tá sa, egyez te té se. A HM NRH
fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó „erõ for rás-, költ ség szük ség le ti-
és ki adá si igény terv ter ve zet” el ké szí té se, al ter na tív ja vas -
la tok ki dol go zá sa és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: HM NRH

(12) A PM ál tal adott ter ve zé si ke ret szá mok alap ján
– 10 éves idõ szak ra vo nat ko zó an – a „Vé del mi költ ség ve -
té si prog nó zis” össze ál lí tá sa és egyez te té se a PM-mel.
A vár ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás fõ össze ge i nek, va la -
mint a ter ve zés hez szük sé ges gaz da sá gi mu ta tók meg ál la -
pí tá sa és meg kül dé se a HM VTF-nek, a HM HVK
KTFCSF-nek és a HM VPNEF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 313.
Fe le lõs: HM KPSZH

3 A vá lasz tá sok éve i ben, így 2006-ban a ha tár idõ jú ni us 30-ra módo -
sulhat.
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1 A nem ze ti kez de mé nye zé sû és fi nan szí ro zá sú vé del mi fej lesz té si fel -
ada tok prog ram ala pú ter ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 50/2004.
(HK 12.) HM uta sí tás sza bá lyoz za.

2 Az Észak-at lan ti szer zõ dés szer ve ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram -
ja ma gyar or szá gi vég re haj tá si rend jé rõl és sza bá lyo zá sá ról  szóló 31/2000.
(X. 27.) HM ren de let sza bá lyoz za.



(13) A (4)–(6) be kez dé sek alap ján az „MH Ké pes ség- és 
fel adat terv ter ve zet” össze ál lí tá sa, egyez te té se, és alter -
natív ja vas la tok (op ci ók) ki dol go zá sa a dön té sek hez, va la -
mint az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv 
ter ve ze té nek el ké szí té sé hez, ki egyen sú lyo zá sá hoz. Az
MH Ké pes ség- és fel adat terv ter ve zet át adá sa a HM
VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF

(14) A (7)–(13) be kez dé sek alap ján a „HM Erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve ze té nek”
össze ál lí tá sa, egyez te té se, va la mint az al ter na tív ja vas la -
tok (op ci ók) összeg zé se és elõ ké szí té se a dön té sek hez,
illetve ter vek ki egyen sú lyo zá sá hoz.

Ha tár idõ: T év jú ni us 15.
Fe le lõs: HM VTF

(15) Az MH Ké pes ség- és fel adat terv ter ve zet, a HM
Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve -
zet, va la mint a kap cso ló dó op ci ók és ja vas la tok HM VTB
elé ter jesz té se. A HM VTB ál lás fog la lá sa a ter vek pon to sí -
tá sá ra, ki egyen sú lyo zá sá ra. Az MH szin tû ter ve zõ, illetve
gaz dál ko dó szer vek tá jé koz ta tá sa a HM VTB ál lás fog la lá -
sá ról, illetve a ter ve zés to váb bi fel ada ta i ról.

Ha tár idõ: T év jú ni us 25.
Fe le lõs: HM VTF

(16) A HM VTB ál lás fog la lá sa alap ján a ké pes sé gek és
fel ada tok, va la mint az erõ for rás szük ség le tek és ki adá si
igé nyek (vissza)ter ve zé se. A Ké pes ség- és fel adat terv ja -
vas la tok, va la mint az Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki -
adá si igény terv ja vas la tok el ké szí té se és át adá sa a HM
HVK KTFCSF-nek és a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év jú li us 05.
Fe le lõs: MH szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó

 szer vek

(17) A (15) és (16) be kez dé sek, va la mint a NA TO-nak
fel aján lott had erõ cé lok alap ján az „MH Ké pes ség- és fel -
adat terv ja vas lat” össze ál lí tá sa, egyez te té se, al ter na tív ja -
vas la tok (op ci ók) ki dol go zá sa a dön té sek hez, illetve a
terv ja vas lat ki egyen sú lyo zá sá hoz.

Ha tár idõ: T év jú li us 15.
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF

(18) A (15) és (16) be kez dé sek alap ján a „HM Erõ for -
rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ja vas lat”
össze ál lí tá sa, egyez te té se, al ter na tív ja vas la tok (op ci ók)
ki dol go zá sa a dön té sek hez, illetve a terv ja vas lat ki egyen -
sú lyo zá sá hoz.

Ha tár idõ: T év jú li us 15.
Fe le lõs: HM VTF

(19) Az MH Ké pes ség- és fel adat terv ja vas lat nak, a HM 
Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ja vas -
lat nak, a ter vek ki egyen sú lyo zá sá ra vo nat ko zó op ci ók nak
a HM VTB elé ter jesz té se. A HM VTB elé ter jesz tett ter -

ve zé si ok má nyok el fo ga dá sa, a Bi zott ság ál lás fog la lá sa a
hon vé del mi mi nisz ter elé ter jesz ten dõ dön tés re vá ró kér -
dé sek ben.

Ha tár idõ: T év jú li us 20.
Fe le lõs: HM VTF

(20) Az MH Ké pes ség- és fel adat terv ja vas lat nak, a
HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv
ja vas lat nak a hon vé del mi mi nisz ter elé ter jesz té se jóvá -
hagyásra.

Ha tár idõ: T év jú li us 25.
Fe le lõs: HM VTF

(21) A mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott „HM Erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv” át adá sa a HM
KPSZH-nak a HM fe je zet költ ség ve té sé nek meg ter ve zé -
sé re. 

Ha tár idõ: T év jú li us 31.
Fe le lõs: HM VTF

(22) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott HM Erõ -
for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv alap ján a
rész le tes költ ség ve té si ter ve zé si elõ írások HM uta sí tás ban
tör té nõ meg ha tá ro zá sa.

Ha tár idõ: PM ter ve zé si kör irat sze rint
Fe le lõs: HM KPSZH

(23) A HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény ter vé nek, illetve az MH Ké pes ség- és feladatter -
vének a HM fe je zet költ ség ve té si ja vas lat sze rin ti mó do sí -
tá sa. A mó do sí tott ter vek rõl az MH szin tû ter ve zõ, illetve
gaz dál ko dó szer vek, a kö zép szin tû irá nyí tó és a költ ség ve -
tést ter ve zõ szer vek – rá juk vo nat ko zó mér té kû – tá jé koz -
ta tá sa.

Ha tár idõ: a költ ség ve té si ja vas lat fel ter jesz té sét
kö ve tõ 8 na pon be lül

Fe le lõs: HM HVK KTFCSF, HM VTF

(24) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott, ponto -
sított MH Ké pes ség- és fel adat terv, va la mint HM Erõ -
forrás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv alap ján a
HM szer vek és alá ren delt szer ve ze tek 1(+2) éves fel adat
(és mun ka), erõ for rás- és költ ség ter vek el ké szí té sé nek fel -
ada tai meg ha tá ro zá sa HM KÁT vé del mi ter ve zé si in téz ke -
dés ben.

Ha tár idõ: T év szep tem ber 30.
Fe le lõs: HM VTF

Az MH 10 éves terve

15.  §

(1) Az MH szin tû ké pes ség- és fel adat ter vek mó do sí tá sa 
az alá ren delt szer ve ze tek, illetve a kö zép szin tû irá nyí tó
szer ve ze tek Fel adat (és mun ka) terv ter ve ze tei figye lem -
be véte lével. A mó do sí tott ké pes ség- és fel adat ter vek
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 átadása a HM HVK KTFCSFCS-nek és az MH szin tû gaz -
dál ko dó szer vek nek.

Ha tár idõ: T év ok tó ber 20.
Fe le lõs: MH szin tû ter ve zõ szer vek

(2) A HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény ter vek mó do sí tá sa a kö zép szin tû irá nyí tó és alá ren -
delt szer ve ze tek erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény terv ter ve ze tei figye lembe véte lével. A mó do sí tott
erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény ter vek át -
adá sa a HM VTF-nek.

Az erõ for rás-, költ ség szük ség let- és ki adá si igény ter vek 
alap ján az éves be szer zé si ter vek össze ál lí tá sa és át adá sa a
HM HFF-nek.

Ha tár idõ: T év ok tó ber 28.
Fe le lõs: MH szin tû gaz dál ko dó szer vek

(3) A 10 éves terv I., stra té gi ai fe je ze té nek ki dol go zá sa,
egyez te té se és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év no vem ber 10.
Fe le lõs: HM VPNEF4

(4) A 10 éves terv II–VII., az MH ké pes sé ge i re és fel -
ada ta i ra vo nat ko zó fe je ze te i nek, va la mint 1–3. szá mú
mel lék le te i nek ki dol go zá sa, egyez te té se és át adá sa a HM
VTF-nek.

Ha tár idõ: T év no vem ber 10.
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF4

(5) A 10 éves terv VIII., a HM Erõ for rás-, költ ség szük -
ség le ti- és ki adá si igé nye i re vo nat ko zó fe je ze té nek, va la -
mint a 4. szá mú mel lék le té nek ki dol go zá sa, egyez te té se.

Ha tár idõ: T év no vem ber 10.
Fe le lõs: HM VTF4

(6) A 10 éves terv HM fe je zet vár ha tó költ ség ve té sé re
vo nat ko zó 5. szá mú mel lék le té nek ki dol go zá sa, egyez te -
té se és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év no vem ber 10.
Fe le lõs: HM KPSZH4

(7) A 10 éves terv fe je ze ti és mel lék le tei alap ján a ka to -
nai és gaz da sá gi koc ká za tok elem zé se, ér té ke lé se.
A 10 éves terv ter ve ze té nek össze ál lí tá sa, egyez te té se és
HM VTB elé ter jesz té se.

Ha tár idõ: T év no vem ber 20.
Fe le lõs: HM VTF

(8) A HM VTB ál lás fog la lá sa alap ján a 10 éves terv ja -
vas lat össze ál lí tá sa és át adá sa az MH szin tû ter ve zõ,
illetve gaz dál ko dó szer vek nek, va la mint a kö zép szin tû irá -
nyí tó szer ve ze tek nek.

Ha tár idõ: T év no vem ber 30.
Fe le lõs: HM VTF

4 A 10 éves terv tar tal mi és szer ke ze ti fel épí té sét az 1. sz. mel lék let tar tal -
maz za.

(9) A 10 éves terv ter ve zet, illetve ja vas lat, va la mint az
MH szin tû gaz dál ko dó szer vek és alá ren delt szer ve ze tek
éves be szer zé si ter vei alap ján a vo nat ko zó HM uta sí tás
elõ írásai sze rint az MH Éves Be szer zé si Ter vé nek össze ál -
lí tá sa és egyez te té se a HM VTF-el és a HM HVK
KTFCSF-el.

Ha tár idõ: T év no vem ber 30.
Fe le lõs: HM HFF

(10) A HM VTB ál tal el fo ga dott 10 éves terv ja vas lat
alap ján a „10 éves terv tar tal má ról  szóló je len tés” el ké szí -
té se, egyez te té se, hon vé del mi mi nisz te ri jó vá ha gya tá sa és
elõ ter jesz tése a Kor mány nak.

Ha tár idõ: T év de cem ber 15.
Fe le lõs: HM TKF

Az MH 10 éves tervének jóváhagyása

16.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény alap ján az MH 10 éves terv
el sõ évé nek pon to sí tá sa.

Ha tár idõ: T+1 év ja nu ár 20.
Fe le lõs: HM VTF

(2) A 10 éves terv tar tal má ról  szóló je len tés Kormány
ál ta li tu do má sul vé te lét köve tõen az MH (pon to sí tott)
10 éves ter vé nek hon vé del mi mi nisz te ri jó vá ha gyá sa.

Ha tár idõ: T+1 év ja nu ár 31.
Fe le lõs: HM VTF

(3) A 10 éves terv el sõ évi fel ada tai vég re haj tá sá ra,
 valamint az MH szer vek és az alá ren delt szer ve ze tek
1(+2) éves fel ada tai meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó HM uta -
sí tás ter ve zet el ké szí té se, egyez te té se és mi nisz te ri jóvá -
hagyatása. A HM uta sí tás ki adá sa.

Ha tár idõ: T+1 év feb ru ár 15.
Fe le lõs: HM TKF

A 10 éves terv pontosításának részletes feladatai
(páratlan években)

Az MH Képesség- és feladat, valamint a HM Erõforrás-,
költségszükségleti- és kiadási igénytervének pontosítása

17.  §

(1) Az MH fel ké szí té sé re, ki kép zé sé re, mû kö dés-fenn -
tar tá sá ra vo nat ko zó szak uta sí tá sok, in téz ke dé sek sze rint
az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek ké pes sé ge i re és fel ada ta -
i ra vo nat ko zó ada tok, ja vas la tok, a fel ada tok vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges erõ for rá sok, va la mint ki adá si igé nyek össze -
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állítása, egyez te té se és fel ter jesz té se a kö zép szin tû irá nyí tó
szer ve ze tek nek.

Ha tár idõ: T év áp ri lis 15.
Fe le lõs: az MH ka to nai szer ve ze tek

(2) Az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek ál tal fel ter jesz tett
ada tok, ja vas la tok és igé nyek fe lül vizs gá la ta, egyez te té se.
A kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek ké pes sé ge i re és fel ada -
ta i ra vo nat ko zó ada tok és ja vas la tok, va la mint a fel ada tok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges erõ for rá sok és ki adá si igé nyek
össze ál lí tá sa, egyez te té se és át adá sa az ille té kes MH szin -
tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek nek.

Ha tár idõ: T év áp ri lis 30.
Fe le lõs: MH kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek

(3) Az MH fel ké szí té sé re, ki kép zé sé re, mû kö dés-fenn -
tar tá sá ra vo nat ko zó szak uta sí tá sok in téz ke dé sek sze rint a
HM hi va ta lok és hát tér in téz mé nyek, illetve spe ci á li san
gaz dál ko dó szer ve ze tek ké pes sé ge i re és fel ada ta i ra vo nat -
ko zó ada tok, ja vas la tok, va la mint a fel ada tok vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges erõ for rá sok, va la mint ki adá si igé nyek
össze ál lí tá sa, egyez te té se és át adá sa a ille té kes MH szin tû
ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek nek.

Ha tár idõ: T év áp ri lis 30.
Fe le lõs: HM hi va ta lok és hát tér in téz mé nyek, SGSZ-k

(4) A jó vá ha gyott 10 éves terv alap ján az alá ren delt
szer ve ze tek és had erõ ne mek ké pes sé ge i re és fel ada ta i ra
vo nat ko zó ada tok, ja vas la tok figye lembe véte lével a
„ Képesség- és fel adat terv ter ve zet”-ek össze ál lí tá sa,
egyez tetése és át adá sa a HM HVK KTFCSF-nek és az ille -
té kes MH szin tû gaz dál ko dó szer vek nek.

Ha tár idõ: T év má jus 10.
Fe le lõs: HM TKF, HM HVK KTFCSF osz tá lyai,

 HM HVK MFCSF

(5) Az MH és az alá ren delt szer ve ze tek a ter ve zett rend -
sze re sí tett és fel tölt he tõ lét szá má nak (ál lo mány cso por ton -
ként, cí men ként és al cí men ként, nyi tó és zá ró bon tás ban),
a rend szer be ál lí tás ra és ki vo nás ra ke rü lõ had fel sze re lés -
nek, az inf ra struk tu rá lis be ru há zá sok nak pon to sí tá sa és át -
adá sa az MH szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek -
nek.

Ha tár idõ: T év má jus 10.
Fe le lõs HM TKF, HM VTF, HM HVK KTFCSF

(6) A fel adat fi nan szí roz ás kö ré be tar to zó, a fe je ze ti ke -
ze lé sû ki emelt, va la mint a szak ági (hu mán, had fel sze re lé si 
inf ra struk tu rá lis, ren dez vény szer ve zé si) prog ra mok, prog -
ram el gon do lá sok, va la mint fi nan szí ro zá si ok má nyok ki -
dol go zá sa, egyez te té se a jó vá ha gyott 10 éves terv el gon -
do lás, illetve prog ram (törzs) adat la pok alap ján és át adá sa
a HM HVK KTFCSF-nek és a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 15.
Fe le lõs: HM HPF, HM HFF, HM IKH, HM NRH,

 HM BBBH, MH ÖLTP, MH EÜP, MH
 HIP1, 2

(7) Az (5) be kez dés alap ján a sze mé lyi jut ta tá sok és já -
ru lé ka ik, a nem zet kö zi elõ irány za tok – ki vé ve a misszi ók
lo gisz ti kai és el he lye zé si jel le gû ki adá sai, me lye ket az
MH ÖLTP és a HM IKH köz vet le nül kül d meg a HM VTF
ré szé re -és egyes fe je ze ti ke ze lé sû, illetve köz pon ti pénz -
ügyi elõ irány za tok, va la mint egyéb pénz ügyi jel le gû ki -
adá sok nagy ba ni költ ség ve té si igé nye i nek össze ál lí tá sa,
egyez te té se. A HM KPSZH fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó
„erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve -
zet” el ké szí té se és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: HM KPSZH

(8) Az alá ren delt szer ve ze tek, kö zép szin tû irá nyí tó
szer ve ze tek egész ség ügyi igé nye i nek fe lül vizs gá la ta,
egyez te té se. A (4)–(6) be kez dé sek alap ján az egész ség -
ügyi biz to sí tás kö ré be tar to zó szak ági prog ra mok, köz pon -
ti és in téz mé nyi szin tû fel ada tok erõ for rás szük ség le te i -
nek, va la mint ki adá si igé nye i nek össze ál lí tá sa, egyez te té -
se. Az MH EÜP fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó „erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve zet” el ké szí -
té se, al ter na tív ja vas la tok ki dol go zá sa és át adá sa a HM
VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 15.
Fe le lõs: MH EÜP

(9) Az alá ren delt szer ve ze tek, kö zép szin tû irá nyí tó
szer ve ze tek lo gisz ti kai igé nye i nek fe lül vizs gá la ta, egyez -
te té se. A (4)–(6) be kez dé sek alap ján a lo gisz ti kai tá mo ga -
tás kö ré be tar to zó szak ági prog ra mok, köz pon ti és in téz -
mé nyi szin tû fel ada tok erõ for rás szük ség le te i nek, va la -
mint ki adá si igé nye i nek össze ál lí tá sa, egyez te té se. Az MH 
ÖLTP fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó „erõ for rás-, költ ség szük -
ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve zet” el ké szí té se, al ter na -
tív ja vas la tok ki dol go zá sa és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: MH ÖLTP

(10) Az alá ren delt szer ve ze tek, kö zép szin tû irá nyí tó
szer ve ze tek inf ra struk tu rá lis igé nye i nek fe lül vizs gá la ta,
egyez te té se. A (4)–(6) be kez dé sek alap ján az inf ra struk tu -
rá lis fej lesz té sek, az üze mel te té si-, fenn tar tá si-, õrzés-
 védelmi- és kör nye zet vé del mi fel ada tok erõ for rás szük -
ség le te i nek, va la mint ki adá si igé nye i nek össze ál lí tá sa,
egyez te té se. A HM IKH fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó „erõ -
for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve zet”
el ké szí té se, al ter na tív ja vas la tok ki dol go zá sa és át adá sa a
HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: HM IKH

(11) Az MH szer vek pro to kol lá ris, ven dég lá tá si és ren -
dez vény szer ve zé si, illetve a nem fegy ve res kül szol gá la tot
tel je sí tõ, kül föl dön ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyek el -
lá tá sá val kap cso la tos igé nyek fe lül vizs gá la ta, egyez te té se. 
A (4)–(6) be kez dé sek alap ján az NRH fe le lõs sé gi kö ré be
tar to zó fel ada tok erõ for rás szük ség le te i nek, va la mint
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 kiadási igé nye i nek össze ál lí tá sa, egyez te té se. A HM NRH
fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó „erõ for rás-, költ ség szük ség le ti-
és ki adá si igény terv ter ve zet” el ké szí té se, al ter na tív ja vas -
la tok ki dol go zá sa és át adá sa a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: HM NRH

(12) A PM ál tal adott ter ve zé si ke ret szá mok alap ján
– 10 éves idõ szak ra vo nat ko zó an – a „Vé del mi költ ség ve -
té si prog nó zis” össze ál lí tá sa és egyez te té se a PM-mel.
A vár ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás fõ össze ge i nek, va la -
mint a ter ve zés hez szük sé ges gaz da sá gi mu ta tók meg ál la -
pí tá sa és meg kül dé se a HM VTF-nek, a HM HVK
KTFCSF-nek és a HM VPNEF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 313.
Fe le lõs: HM KPSZH

(13) A (4)–(6) be kez dé sek alap ján az „MH Ké pes ség- és 
fel adat terv ter ve zet” össze ál lí tá sa, egyez te té se, és al ter na -
tív ja vas la tok (op ci ók) ki dol go zá sa a dön té sek hez, va la -
mint az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv 
ter ve ze té nek el ké szí té sé hez, ki egyen sú lyo zá sá hoz. Az
MH Ké pes ség- és fel adat terv ter ve zet át adá sa a HM
VTF-nek.

Ha tár idõ: T év má jus 31.
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF

(14) A (7)–(13) be kez dé sek alap ján a „HM Erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve ze té nek”
össze ál lí tá sa, egyez te té se, va la mint az al ter na tív ja vas la -
tok (op ci ók) összeg zé se és elõ ké szí té se a dön té sek hez,
illetve ter vek ki egyen sú lyo zá sá hoz.

Ha tár idõ: T év jú ni us 15.
Fe le lõs: HM VTF

(15) Az MH Ké pes ség- és fel adat terv ter ve zet, a HM
Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve -
zet, va la mint a kap cso ló dó op ci ók és ja vas la tok HM VTB
elé ter jesz té se. A HM VTB ál lás fog la lá sa a ter vek pon to sí -
tá sá ra, ki egyen sú lyo zá sá ra. Az MH szin tû ter ve zõ, illetve
gaz dál ko dó szer vek tá jé koz ta tá sa a HM VTB ál lás fog la lá -
sá ról, illetve a ter ve zés to váb bi fel ada ta i ról.

Ha tár idõ: T év jú ni us 25.
Fe le lõs: HM VTF

(16) A HM VTB ál lás fog la lá sa alap ján a ké pes sé gek és
fel ada tok, va la mint az erõ for rás szük ség le tek és ki adá si
igé nyek (vissza)ter ve zé se. A Ké pes ség- és fel adat terv ja -
vas la tok, va la mint az Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki -
adá si igény terv ja vas la tok el ké szí té se és át adá sa a HM
HVK KTFCSF-nek és a HM VTF-nek.

Ha tár idõ: T év jú li us 05.
Fe le lõs: MH szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek

3 A vá lasz tá sok éve i ben, így 2006-ban a ha tár idõ jú ni us 30-ra módo -
sulhat.

(17) A (15) és (16) be kez dé sek, va la mint a NA TO-nak
fel aján lott had erõ cé lok alap ján az „MH Ké pes ség- és fel -
adat terv ja vas lat” össze ál lí tá sa, egyez te té se, al ter na tív
 javaslatok (op ci ók) ki dol go zá sa a dön té sek hez, illetve a
terv ja vas lat ki egyen sú lyo zá sá hoz.

Ha tár idõ: T év jú li us 15.
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF

(18) A (15) és (16) be kez dé sek alap ján a „HM Erõ for -
rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ja vas lat”
össze ál lí tá sa, egyez te té se, al ter na tív ja vas la tok (op ci ók)
ki dol go zá sa a dön té sek hez, illetve a terv ja vas lat ki egyen -
sú lyo zá sá hoz.

Ha tár idõ: T év jú li us 15.
Fe le lõs: HM VTF

(19) Az MH Ké pes ség- és fel adat terv ja vas lat nak, a HM
Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ja vas lat -
nak, a ter vek ki egyen sú lyo zá sá ra vo nat ko zó op ci ók nak a HM
VTB elé ter jesz té se. A HM VTB elé ter jesz tett ter ve zé si ok -
má nyok el fo ga dá sa, a Bi zott ság ál lás fog la lá sa a hon vé del mi
mi nisz ter elé ter jesz ten dõ dön tés re vá ró kér dé sek ben.

Ha tár idõ: T év jú li us 20.
Fe le lõs: HM VTF

(20) Az MH Ké pes ség- és fel adat terv ja vas lat nak, a HM
Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ja vas -
lat nak a hon vé del mi mi nisz ter elé ter jesz té se jó vá ha gyás ra.

Ha tár idõ: T év jú li us 25.
Fe le lõs: HM VTF

(21) A mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott „HM Erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv” át adá sa a HM
KPSZH-nak a HM fe je zet költ ség ve té sé nek meg ter ve zé -
sé re.

Ha tár idõ: T év jú li us 31.
Fe le lõs: HM VTF

(22) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott HM Erõ -
for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv alap ján a
rész le tes költ ség ve té si ter ve zé si elõ írások HM uta sí tás ban
tör té nõ meg ha tá ro zá sa.

Ha tár idõ: PM ter ve zé si kör irat sze rint
Fe le lõs: HM KPSZH

(23) A HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény ter vé nek, illetve az MH Ké pes ség- és fel adat terv ének
a HM fe je zet költ ség ve té si ja vas lat sze rin ti mó do sí tá sa. A
mó do sí tott ter vek rõl az MH szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál -
ko dó szer vek, a kö zép szin tû irá nyí tó és a költ ség ve tést ter -
ve zõ szer vek – rá juk vo nat ko zó mér té kû – tá jé koz ta tá sa.

Ha tár idõ: a költ ség ve té si ja vas lat fel ter jesz té sét 
kö ve tõ 8 na pon be lül

Fe le lõs: HM HVK KTFCSF, HM VTF

(24) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott, pon to sí -
tott MH Ké pes ség- és fel adat terv, va la mint HM Erõ for -
rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv alap ján a HM 
szer vek és alá ren delt szer ve ze tek 1(+2) éves fel adat
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(és mun ka), erõ for rás- és költ ség ter vek el ké szí té sé nek fel -
ada tai meg ha tá ro zá sa HM KÁT vé del mi ter ve zé si in téz ke -
dés ben.

Ha tár idõ: T év szep tem ber 30.
Fe le lõs: HM VTF

Az MH 10 éves tervének pontosítása

18.  §

(1) Az MH szin tû ké pes ség- és fel adat ter vek pon to sí tá -
sa az alá ren delt szer ve ze tek, illetve a kö zép szin tû irá nyí tó
szer ve ze tek Fel adat (és mun ka) terv ter ve ze tei figye -
lembe véte lével. A pon to sí tott ké pes ség- és fel adat ter vek
át adá sa a HM HVK KTFCSF-nek és az MH szin tû gaz dál -
ko dó szer vek nek.

Ha tár idõ: T év ok tó ber 20.
Fe le lõs: MH szin tû ter ve zõ szer vek

(2) A HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény ter vek pon to sí tá sa a kö zép szin tû irá nyí tó és alá ren -
delt szer ve ze tek erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény terv ter ve ze tei figye lembe véte lével. A pon to sí tott
erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény ter vek át -
adá sa a HM VTF-nek.

Az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény ter -
vek alap ján az éves be szer zé si ter vek össze ál lí tá sa és át -
adá sa a HM HFF-nek.

Ha tár idõ: T év ok tó ber 28.
Fe le lõs: MH szin tû gaz dál ko dó szer vek

(3) A 10 éves terv pon to sí tá sa, egyez te té se és HM VTB
elé ter jesz té se.

Ha tár idõ: T év no vem ber 20.
Fe le lõs: HM VTF

(4) A HM VTB ál lás fog la lá sa alap ján a pon to sí tott 10 éves 
terv át adá sa az MH szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer -
vek nek, va la mint a kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek nek.

Ha tár idõ: T év no vem ber 30.
Fe le lõs: HM VTF

(5) A pon to sí tott 10 éves terv, va la mint az MH szin tû
gaz dál ko dó szer vek és alá ren delt szer ve ze tek éves be szer -
zé si ter vei alap ján a vo nat ko zó HM uta sí tás elõ írásai sze -
rint az MH Éves Be szer zé si Ter vé nek össze ál lí tá sa és
egyez te té se a HM VTF-el és a HM HVK KTFCSF-el.

Ha tár idõ: T év no vem ber 30.
Fe le lõs: HM HFF

19.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény alap ján az MH 10 éves terv
el sõ évé nek pon to sí tá sa.

Ha tár idõ: T+1 év ja nu ár 20.
Fe le lõs: HM VTF

(2) Az MH (pon to sí tott) 10 éves ter vé nek hon vé del mi
mi nisz te ri jó vá ha gyá sa.

Ha tár idõ: T+1 év ja nu ár 31.
Fe le lõs: HM VTF

(3) A 10 éves terv el sõ évi fel ada tai vég re haj tá sá ra,
 valamint az MH szer vek és az alá ren delt szer ve ze tek
1(+2) éves fel ada tai meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó HM uta -
sí tás ter ve zet el ké szí té se, egyez te té se és mi nisz te ri jó vá ha -
gya tá sa. A HM uta sí tás ki adá sa.

Ha tár idõ: T+1 év feb ru ár 15.
Fe le lõs: HM TKF

A NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás
nemzeti feladatai

Tervezési alapelvek

20.  §

(1) A NATO Vé del mi Szük ség le tek Át te kin té sét köve -
tõen, a had erõ-fej lesz té si ja vas la tok és cé lok ter ve zé sé nek
cik lu sá ban be ér ke zett fej lesz té si ja vas la tok ra a ma gyar ál -
lás pont ki ala kí tá sa, to váb bá a NATO Vé del mi Át te kin tés
fo lya ma tá ban a Vé del mi Ter ve zé si Kér dõ ív re a vá la szok
meg adá sa az MH 10 éves ter vé nek bá zi sán és kon dí ci ói
alap ján tör té nik.

(2) A NATO had erõ-fej lesz té si ja vas la tok/cé lok ter ve zé si, 
nyil ván tar tá si, be szá mo lá si ada ta i nak/fel ada ta i nak egy sé ges
ke ze lé se ér de ké ben törzs-adat lap ke rül be ve ze tés re, mely nek
nap ra kész ál la pot ban tar tá sá ért az adott fej lesz té si ja vas lat -
ra/cél ra fe le lõs ként ki je lölt szer ve zet a kö te le zett.

(3) A fej lesz té si cé lok vég re haj tá sá ról fél éven te a 2. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott rend ben je len tés ké szül a
HM VTB ré szé re. A je len tés össze ál lí tá sá hoz a fej lesz té si
fel ada to kért fe le lõs szer ve ze tek nap ra kész törzs-adatlap -
jaik alap ján éven te áp ri lis 10-ig, va la mint ok tó ber 10-ig
 jelentést ké szí te nek a HM VTF ré szé re. A je len tés alap ján
mi nisz te ri dön tést igény lõ kér dé sek ben HM VTF ké szít
ese ti elõ ter jesz tést.

(4) Az MH 10 éves terv e a NATO had erõ-fej lesz té si kö -
ve tel mé nyek te kin te té ben el kü lö nít ve tar tal maz za a had -
erõ-hoz zá já ru lá so kat igény lõ, to váb bá a had erõ-fej lesz tést 
igény lõ cé lo kat mint fel ada to kat. A had erõ-fej lesz té si cé -
lok nál le gyen meg je löl ve, hogy ön ál ló fel adat ként, vagy
mely prog ram ré sze ként ke rül nek meg ter ve zés re.

Haderõ fejlesztési javaslat/cél ciklus elõkészítõ fázis

21.  §

(1) A NATO Át ala kí tá si Pa rancs nok ság had erõ-fej lesz -
té si ja vas la ta i nak fo ga dá sa/ér kez te té se, meg kül dé se az
érin tet tek nek elõ ze tes ta nul má nyo zás ra.

Ha tár idõ: Be ér ke zés után azon nal
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF
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(2) Az elõ ze tes nem ze ti ál lás pont ki dol go zá sá nak üte -
me zé se, az egyes fej lesz té si fel ada to kért fe le lõs szer ve ze -
tek ki je lö lé se az érin tet tek be vo ná sá val.

Ha tár idõ: A had erõ-fej lesz té si ja vas la tok be ér ke zé-
sét köve tõen 5 mun ka na pon be lül

Fe le lõs: HM VTF

(3) Törzs-adat la pok alap ada ta i nak fel fek te té se új had erõ -
fej lesz té si ja vas la tok ese tén, illetve a meg lé võk mó do sí tá sa
az ak tu á lis ja vas la tok alap ján (3. sz. mel lék let sze rint).

Ha tár idõ: A had erõ-fej lesz té si ja vas la tok be ér ke zé-
sét köve tõen 5 mun ka na pon be lül

Fe le lõs: HM VTF

Kidolgozási fázis

22.  §

(1) Vé de lem po li ti kai ál lás pont ki ala kí tá sa, és az ezzel
kap cso la tos in for má ció biz to sí tá sa az érin tet tek ré szé re.

Ha tár idõ: A had erõ-fej lesz té si ja vas la tok be ér ke zé-
sét köve tõen 7 mun ka na pon be lül

Fe le lõs: HM VPNEF

(2) Az elõ ze tes nem ze ti ál lás pont ki ala kí tá sá ra vonat -
kozó fel adat sza bó ér te kez let meg tar tá sa, a fel adat és ütem -
terv meg ha tá ro zá sa.

Ha tár idõ: a had erõ-fej lesz té si ja vas la tok be ér ke zé sét 
köve tõen 7 mun ka na pon be lül

Fe le lõs: HM VTF

(3) A ja vas la tok meg íté lé se a ka to nai in do kolt ság, szük -
ség sze rû ség alap ján.

Ha tár idõ: Ütem terv sze rint
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF

(4) A (re le váns) ké pes ség had mû ve le ti/har cá sza ti kö ve -
tel mé nye i nek meg ha tá ro zá sa és rög zí té se a törzs-adat la pon.

Ha tár idõ: Ütem terv sze rint
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF

(5) A jo gi, sza bá lyo zá si hát tér tisz tá zá sa.

Ha tár idõ: Ütem terv sze rint
Fe le lõs: HM HVK KTFCSF

(6) A tech ni kai ki vi te lez he tõ ség meg íté lé se.

Ha tár idõ: Ütem terv sze rint
Fe le lõs: a fej lesz té si ja vas la tért fe le lõs szer ve ze tek

(7) A mû sza ki-tech ni kai kö ve tel mé nyek meghatáro -
zása.

Ha tár idõ: Ütem terv sze rint
Fe le lõs: a fej lesz té si ja vas la tért fe le lõs szer ve ze tek

(8) Erõ for rás, va la mint költ ség ve té si igény szám ve té se.

Ha tár idõ: Ütem terv sze rint
Fe le lõs: HM VTF

(9) Az (1)–(8) be kez dé sek alap ján az elõ ze tes nem ze ti
ál lás pont ki ala kí tá sa, el fo ga dott ság szint jé nek meg ha tá ro -
zá sa és in do ko lá sa.

Ha tár idõ: a NATO el já rás ban egyez te tett meg kül-
dé si ha tár idõ elõtt leg alább két hét tel

Fe le lõs: HM HVK KTFCSF

(10) Elõ ter jesz tés a Kormány ré szé re a NATO had erõ -
fej lesz té si ja vas la tok tár gyá ban ki ala kí tott elõ ze tes nem -
ze ti ál lás pont ról. A Kormány ha tá ro zat fel ha tal ma zást ad a 
hon vé del mi mi nisz ter ré szé re az elõ ze tes nem ze ti ál lás -
pont jó vá ha gyá sá ra, va la mint tár gya lá si man dá tu mot biz -
to sí t ré szé re az Össze vont Mul ti la te rá lis Kon zul tá ci ó ra.

Ha tár idõ: az össze vont kon zul tá ci ót meg elõ zõ en
Fe le lõs: HM VTF

(11) A mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott elõ ze tes nem ze ti ál lás -
pont (el fo ga dott ság) NATO ré szé re tör té nõ meg kül dé se.

Ha tár idõ: a NATO el já rás ban egyez te tett ha tár idõ re
Fe le lõs: HM VTF

Tárgyalási fázis

23.  §

(1) Fel ké szü lés az Össze vont Kon zul tá ci ó ra, a be ér ke -
zett elõ ze tes kér dé sek fel dol go zá sa, va la mint a Nyi tó Nyi -
lat ko zat ki dol go zá sa.

Ha tár idõ: a NATO el já rás ban egyez te tett idõ pont ját
 meg elõ zõ hé ten

Fe le lõs: HM VTF

(2) Az Össze vont Kon zul tá ció le foly ta tá sa, va la mint
annak ered mé nyei alap ján a szük sé ges kor rek ci ók el ké szí -
té se és meg kül dé se a NA TO-nak, va la mint a vál to zá sok
rög zí té se a törzs-adat la po kon.

Ha tár idõ: a kon zul tá ci ón egyez te tett idõ pon tig
Fe le lõs: HM VTF

(3) Fel ké szü lés a Mul ti la te rá lis Kon zul tá ci ó ra, a be ér -
ke zett elõ ze tes kér dé sek fel dol go zá sa, va la mint a Nyi tó
Nyi lat ko zat ki dol go zá sa.

Ha tár idõ: a NATO el já rás ban egyez te tett idõ pont ját
 meg elõ zõ hé ten

Fe le lõs: HM VPNEF

(4) A Mul ti la te rá lis Kon zul tá ció le foly ta tá sa.

Ha tár idõ: idõ pont a NA TO-val tör té nõ egyez te tés sze rint
Fe le lõs: HM VPNF

(5) A Mul ti la te rá lis Kon zul tá ció ered mé nyei alap ján a
szük sé ges kor rek ci ók el ké szí té se és meg kül dé se a
 NATO-nak. A vál to zá sok ról a fej lesz té si fel ada tért fe le lõs
szer ve ze tek tá jé koz ta tá sa.

Ha tár idõ: a Kon zul tá ci ón egyez te tett idõ pon tig
Fe le lõs: HM VTF
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(6) Kormány-elõ ter jesz tés ki dol go zá sa a had erõ fej lesz -
té si cé lok tár gyá ban ki ala kí tott vég le ges ma gyar ál lás pont -
ról. A Kormány ha tá ro zat fel ha tal ma zást ad a hon vé del mi
mi nisz ter szá má ra az ak tu á lis had erõ fej lesz té si cé lok jó vá -
ha gyá sá ra.

Ha tár idõ: a ta va szi mi nisz te ri ülést meg elõ zõ en
(pá ros év ben jú ni us vég e)

Fe le lõs: HM VTF

(7) A had erõ-fej lesz té si cé lok be épí té se a 10 éves terv -
be, a fej lesz té si cé lok vég re haj tá sá nak üte me zés sze rin ti
meg kez dé se, illetve a foly ta tó dó cé lok vég re haj tá sa.

Ha tár idõ: a 10 éves terv ki dol go zá si rend je sze rint
Fe le lõs: HM VTF

(8) Fél éves je len tés a had erõ fej lesz té si cé lok vég re haj -
tá sá nak hely ze té rõl, azok mennyi sé gi és pénz ügyi ada ta i -
ról a HM VTB ré szé re.

Ha tár idõ: éven te áp ri lis 30-ig és ok tó ber 31-ig
Fe le lõs: HM VTF

Védelmi Áttekintési Ciklus elõkészítõ fázis

24.  §

(1) NATO Vé del mi Ter ve zé si Kér dõ ív (DPQ) be ér ke -
zé se, meg kül dé se az érin tet tek ré szé re a kér dõ ív elõ ze tes
fel dol go zá sa cél já ból.

Ha tár idõ: Be ér ke zést köve tõen azon nal
Fe le lõs: HM VTF

(2) A vá la szok ki dol go zá sá nak üte me zé se, fe le lõ sök ki -
je lö lé se az érin tet tek be vo ná sá val.

Ha tár idõ: Be ér ke zést köve tõen 5 mun ka na pon be lül
Fe le lõs: HM VTF

(3) A Kér dõ ív ki töl té sé vel kap cso lat ban fel adat sza bó
ér te kez let meg tar tá sa, a ki töl tés fel ada ta i nak és ütem ter vé -
nek meg ha tá ro zá sa.

Ha tár idõ: Be ér ke zést köve tõen 7 mun ka na pon be lül
Fe le lõs: HM VTF

Kidolgozási fázis

25.  §

(1) A Kér dõ ív fe je ze te i nek ki dol go zá sa, a vá la szok biz -
to sí tá sa az elõ írt elekt ro ni kus for má ban a NATO au to ma ti -
zált, a vé del mi ter ve zést tá mo ga tó rend sze ré nek (NDPASS) 
al kal ma zá sá val.

Ha tár idõ: Ütem terv sze rint
Fe le lõs: a fe je ze tek ki töl té sé ért fe le lõs szer ve ze tek

(2) A tel jes Kér dõ ív össze ál lí tá sa, fe je ze tek har mó ni á já -
nak meg te rem té se.

Ha tár idõ: Ütem terv sze rint
Fe le lõs: HM VTF

(3) Elõ ter jesz tés a Kormány ré szé re a DPQ vá lasz ról.
A Kormány ha tá ro zat man dá tu mot biz to sí t a Tri la te rá lis és 
Mul ti la te rá lis Kon zul tá ci ó ra.

Ha tár idõ: (pá ros évek ben) jú li us 31-ét meg elõ zõ en
Fe le lõs: HM VTF

(4) A vá la szok meg kül dé se a Szö vet ség nek és az EU ré szé re

Ha tár idõ: pá ros évek, jú li us 31-ig
Fe le lõs: HM VTF

Tárgyalási fázis

26.  §

(1) Or szág-fe je zet ter ve zet fo ga dá sa és fel dol go zá sa.
Fel ké szü lés a Tri la te rá lis Kon zul tá ci ó ra, annak meg szer -
ve zé se és ma gyar rész rõl tör té nõ le ve ze té se. Nyi tó nyi lat -
ko zat ki dol go zá sa.

Ha tár idõ: Idõ pont a NA TO-val tör tént egyez te tés sze rint
Fe le lõs: HM VTF

(2) A Tri la te rá lis Kon zul tá ció le foly ta tá sa, ered mé nyei
alap ján a szük sé ges kor rek ci ók el ké szí té se és meg kül dé se
a NA TO-nak.

Ha tár idõ: Idõ pont a NA TO-val tör tént egyez te tés 
sze rint

Fe le lõs: HM VTF

(3) A Mul ti la te rá lis Kon zul tá ci ó ra de le gá ció ki je lö lé se,
fel ké szí té se, le foly ta tá sa és ve ze té se. Nyi tó nyi lat ko zat ki -
dol go zá sa.

Ha tár idõ: Idõ pont a NA TO-val tör tént egyez te tés 
sze rint

Fe le lõs: HM VPNEF

(4) A Kon zul tá ció alap ján a szük sé ges kor rek ci ók el ké -
szí té se és meg kül dé se a NA TO-nak.

Ha tár idõ: Idõ pont a NA TO-val tör tént egyez te tés sze rint
Fe le lõs: HM VTF

(5) Je len tés a Kormány ré szé re a ma gyar ter vek és had -
erõ-hoz zá já ru lás szö vet sé gi meg íté lé sé rõl.

Ha tár idõ: NATO jú ni u si vé del mi mi nisz te ri ülés utá ni
6 hé ten be lül

Fe le lõs: HM VTF

Záró rendelkezések

27.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* A ha tály -
be lé pés sel egy ide jû leg a Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer 
be ve ze té sé rõl, mû kö dé sé rõl és a rend szer fej lesz té sé rõl
 szóló 46/2005. (HK 10.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 9.
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28.  §

(1) A HM VTF dol goz za ki a TVTR El já rás rend alap ján
a TVTR in for ma ti kai tá mo ga tá sá nak kö ve tel mé nye it, fel -
ada ta it, le het sé ges mód sze re it meg ha tá ro zó spe ci fi ká ci ót.

(2) A spe ci fi ká ció alap ján a HM HVK KTFCSF ké szít -
sen meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt az in for ma ti kai rend -
szer nek a meg lé võ, illetve fej lesz tés alatt ál ló in for ma ti kai
rend sze rek fel hasz ná lá sá val tör té nõ ki ala kí tá sá ra, vagy új
in for ma ti kai rend szer lét re ho zá sá ra.

(4) A HM VTB te gyen ja vas la tot az in for ma ti kai rend -
szer fej lesz té sé re, mely kér dés ben a HM IHAB fog lal jon
ál lást.

29.  §

Az uta sí tás 20.  § (3) be kez dé sé ben sze rep lõ fel adat HM
In for má ció Kap cso la ti Rend szer be tör té nõ fel vé te lét a HM 
VTF kez de mé nyez ze.

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

1. sz. melléklet
a 6/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

A HM TÁRCA VÉDELMI TERVEZÕ RENDSZER
ELJÁRÁSRENDJE

1. A TVTR ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE
1.1. A ter ve zõ rend szer rel szem ben tá masz tott alap kö -

ve tel mé nyek
1.2. A TVTR struk tú rá ja és ve ze té si rend je
1.2.1. A Stra té gi ai Ter ve zõ Al rend szer (STAR)
1.2.2. A Ké pes ség- és Fel adat ter ve zõ Al rend szer

(KFTAR)
1.2.3. Az Erõ for rás- és Költ ség ter ve zõ Al rend szer

(EKTAR)
1.2.4. A Költ ség ve tés Ter ve zõ Al rend szer (KTAR)

2. A TERVEZÕ RENDSZER KÜLSÕ KAPCSO -
LATAI

2.1. Nem ze ti/ál lam i szin tû kap cso la tok
2.2. Nem zet kö zi/szö vet sé gi szin tû kap cso la tok
2.2.1. NATO vé del mi ter ve zé si (át te kin té si) el já rás sal

va ló kap cso la tok
2.2.2. Az Euró pai Unió vé del mi ter ve zé si te vé keny sé -

gé hez kap cso ló dó fel ada tok

3. A TERVEZÕ RENDSZER MÛKÖDÉSE: TER -
VE ZÉSI FOLYAMATOK

3.1. A 10 éves ter vek ki dol go zá sá nak fo lya ma ta
3.1.1. Mi nisz te ri irány el vek a vé del mi ter ve zés hez
3.1.2. A 10 éves terv el gon do lás

3.1.3. Az MH Ké pes ség- és fel adat, va la mint ki egyen -
sú lyo zott HM Erõ for rás- és költ ség ter ve

3.1.4. A 10 éves terv, illetve annak tar tal má ról  szóló
 jelentés össze ál lí tá sa

3.1.5. A 10 éves terv pon to sí tá sa és jó vá ha gyá sa
3.2. Az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek

1(+2) éves ter vei ki dol go zá sá nak fo lya ma ta
3.2.1. Vé del mi ter ve zé si in téz ke dés
3.2.2. Az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek

1(+2) éves ter vei
3.2.3. Az 1(+2) éves ter vek pon to sí tá sa és jó vá ha gyá sa
3.3. A HM fe je zet költ ség ve té sé nek ter ve zé si fo lya ma ta
3.3.1. A HM fe je zet költ ség ve té se
3.3.2. A költ ség ve tés (vissza)ter ve zé se
3.3.3. Az ele mi költ ség ve té sek

4. A TERVEZÕ RENDSZER ALAPVETÕ OK -
MÁNYAI

4.1. Mi nisz te ri irány el vek a vé del mi ter ve zés hez (MI)
4.2. 10 éves terv el gon do lás (10Te)
4.3. Ké pes ség- és fel adat terv (KFT)
4.4. Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény -

terv (EKT)
4.5. Költ ség ve té si adat szol gál ta tá si uta sí tás (KAU)
4.6. Költ ség ve té si rész le tes terv (KVT)
4.7. Vé del mi ter ve zé si in téz ke dés (VTI)
4.8. Az MH ... kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves

terv (10T)
4.9. Je len tés a 10 éves terv tar tal má ról (J10T)
4.10. Vég re haj tá si (fel adat sza bó) uta sí tás (VHU)
4.11. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról

 szóló HM ren de let (FER)
4.12. Költ ség ve tés ter ve zé si uta sí tás (KTU)

5. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

6. ÁBRÁK

1. A TVTR ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

A TVTR ren del te té se: a biz ton sá gi-, vé de lem po li ti kai
alap do ku men tu mok ban tá masz tott igé nyek nek, kö ve tel -
mé nyek nek, a nem ze ti és a nem zet kö zi el vá rá sok nak meg -
fe le lõ, mû kö dõ ké pes ma gyar had erõ, mû kö dés-fenn tar tá -
sá nak, al kal ma zá sá nak és fej lesz té sé nek ké pes ség-, illetve
fel adat ori en tált meg ter ve zé se, to váb bá olyan el já rás rend
biz to sí tá sa, amely nek al kal ma zá sá val meg ter vez he tõ, irá -
nyít ha tó, el len õriz he tõ és nyo mon kö vet he tõ a ter ve zé si
mun ka fo lya mat.

1.1. A ter ve zõ rend szer rel szem ben tá masz tott alap -
kö ve tel mé nyek

a) le gyen ké pes elég sé ges in for má ci ót biz to sí ta ni a po -
li ti kai és a szak mai dön té sek meg ho za ta lá hoz;

b) fog ja át a HM tár ca va la mennyi fel ada tá nak, azok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges erõ for rá sok nak és költ sé gek -
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nek, va la mint ki adá si elõ irány za tok nak a meg ter ve zé sét,
in téz mé nyi szint tõl fe je ze ti szin tig;

c) il lesz ked jen az ál lam i ter ve zõ rend sze rek hez, a
NATO és az EU ter ve zé si és át te kin té si el já rá sa i hoz;

d) se gít se a fel ada tok vég re haj tá sá nak nyo mon kö ve té -
sét és el len õriz he tõ sé gét;

e) le gyen cik li kus, gör dü lõ rend sze rû, fo lya mat rend je
sza bá lyo zott, egy más ra épü lõ te vé keny sé gek kel, egy ér tel -
mû en ki je lölt dön té si pon tok kal és fe le lõ sök kel;

f) le gyen ké pes ség- és fel adat ori en tált. Az in put ori en -
tált – pénz for gal mi szem lé le tû – ter ve zés mel lett biz to sít sa 
az out put ori en tált – a szer ve ze tek te vé keny sé gé nek ki me -
ne tét, ered mé nyét meg ha tá ro zó, a szük sé ges erõ for rá so kat
a fel ada tok hoz ren de lõ – ter ve zést;

g) a tár ca fel ada tai a vég re haj tás hoz szük sé ges erõ for -
rá sok és költ sé gek, va la mint ki adá si igé nyek, illetve költ -
ség ve té si elõ irány za tok a fej lesz té si, a ki emelt egye di ki -
kép zé si és al kal ma zá si fel ada tok hoz prog ra mo zot tan, a
mû kö dé si-fenn tar tá si, a ki kép zé si és az al kal ma zá si fel -
ada tok hoz nor ma tív ala pon ke rül je nek meg ter ve zés re.

1.2. A TVTR struk tú rá ja és ve ze té si rend je

A TVTR El já rás rend je az MH és alá ren delt szer ve ze te i -
nek ve ze tõ-, illetve ter ve zõ szer vei kö zöt ti sza bá lyo zott
fel adat-, ha tás-, fe le lõs sé gi- és dön té si jog kör rel biz to sít ja
a ter ve zést. A ter ve zõ rend szer egy más sal szo ros és több -
irá nyú kap cso la tot tar tó, egy más mû kö dé sét elõ se gí tõ és
egy más ra épü lõ al rend sze rek bõl ál l. Az al rend sze rek
együt tes te vé keny sé gé nek ered mé nyei biz to sít ják a ter ve -
zés cél ja i nak, kö ve tel mé nye i nek és fel ada ta i nak meg ha tá -
ro zá sát, a 10 éves terv és annak alap ján ké szü lõ 1(+2) éves
ter vek, va la mint a had erõ fej lesz tés prog ram ja i nak (pro -
jekt je i nek) ki dol go zá sát, jó vá ha gyá sát, a ve ze tés min den
szint jén a fel ada tok meg sza bá sát, a fel ada tok vég re haj tá -
sát, majd a vég re haj tott fel ada tok nak, a fel hasz nált erõ for -
rá sok nak és költ ség ve té si elõ irány za tok nak az el szá mo lá -
sát, elem zé sét és ér té ke lé sét.

A Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer al kal ma zá sát és
 fejlesztését a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár irá nyít ja.
A hon vé del mi mi nisz ter – ter ve zés sel kap cso la tos – dön té -
se it a HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság (HM VTB) ké szí ti 
elõ. A HM VTB a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ve ze té sé -
vel mû kö dik.

A ter ve zés az egyes al rend sze rek ben, ve ze té si szin te ken 
be lül és kö zött több szö ri egyez te tés sel, terv tár gya lás sal,
ite ra tív jel leg gel tör té nik.

A ve ze tõ ket a dön té sek elõ ké szí té se, illetve meg ho zá sa
so rán di na mi kus szer ve ze tek (bi zott sá gok, ka bi ne tek
stb.) tá mo gat ják. A di na mi kus szer ve ze tek nek meghatá -
rozó sze re pük van az al ter na tí vák ban (op ci ók ban) meg ter -
ve zett ké pes sé gek és fel ada tok ki vá lasz tá sá ban, illetve
azok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges erõ for rá sok és azok
meg szer zé sét biz to sí tó (prog nosz ti zált) költ ség ve té si for -
rá sok  közel op ti má lis el osz tá sá ban.

Az al rend sze rek, illetve a rész rend sze rek szak te rü le te in
ki dol go zott ter ve zé si ok má nyok kal kap cso la tos, meg elõ zõ 

dön té se ket az ille té kes ve ze tõ (ter ve zõ) szer vek szak mai
tes tü le tei, ka bi ne tek, bi zott sá gok ké szí tik elõ.

A TVTR al kal ma zá sá nak és fej lesz té sé nek rend szer
szin tû fel ada tai vég re haj tá sát szak ma i lag a HM VTF irá -
nyít ja.

A TVTR – sa ját szint jü kön ön ma guk ban is rend szer -
ként ke zel he tõ – al rend sze rei:

Stra té gi ai Ter ve zõ Al rend szer (STAR);
Ké pes ség- és Fel adat ter ve zõ Al rend szer (KFTAR);
Erõ for rás- és Költ ség ter ve zõ Al rend szer (EKTAR);
Költ ség ve tés Ter ve zõ Al rend szer (KTAR).
Az al rend sze rek a szer ve ze ti-szak mai sa já tos sá guk nak

meg fele lõen rész rend sze rek re ta go lód nak.
Az al rend sze rek ben, azo kon be lül min den szak (rész)

te rü le ten a ter ve zé si te vé keny sé ge kért, a ter ve kért az adott
szin tû ter ve zõ szerv ve ze tõ je fe le lõs.

1.2.1. A Stra té gi ai Ter ve zõ Al rend szer (STAR)
A STAR ren del te té se: a nem ze ti és nem zet kö zi kö te le -

zett sé gek bõl ere dõ, a Kormány po li ti kai szán dé ka i val – a
biz ton ság po li ti kai cé lok nak, a nem ze ti ér de kek nek és a
ren del ke zés re ál ló erõ for rá sok nak meg fele lõen – össz -
hang ban lé võ ka to nai ké pes sé gek lét re ho zá sa, al kal ma zá -
sa és fenn tar tá sa stra té gi ai cél ja i nak, irány el ve i nek meg ha -
tá ro zá sa, va la mint azok ter ve zé si fo lya mat ban va ló ér vé -
nye sü lé se és meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té se, érté -
kelése.

Az al rend szer (fõbb) fel ada tai:
– a Ma gyar Köz tár sa ság kül- és biz ton ság po li ti kai cél -

ki tû zé sei alap ján a hon vé del mi cél ki tû zé sek nek, a Nem ze -
ti Ka to nai Stra té gi á nak, a had erõ ren del te té sé nek, fel ada -
ta i nak azo no sí tá sa, pon to sí tá sa;

– irány el vek ki dol go zá sa a vé del mi ter ve zés hez;
– a ter ve zé si alap ve té sek, az MH ké pes sé gei, a had erõ -

fej lesz tés pri o ri tá sai, va la mint a vé del mi erõ for rá sok fel -
hasz ná lá sá nak irány el vei meg ha tá ro zá sa;

– a NATO had erõ fej lesz té si ja vas la tok kal kap cso la tos
nem ze ti ál lás pont hoz vé de lem po li ti kai ja vas la tok ki dol -
go zá sa;

– a Ké pes ség- és Fel adat ter ve zõ Al rend szer ben ké szí -
tett – az am bí ció szint tel je sí té sé hez ja va solt – ka to nai ké -
pes sé gek és had erõ struk tú ra vé le mé nye zé se, egyez te té se;

– a dön té sek hez a ki tû zött cé lok el éré se ér de ké ben dön -
té si al ter na tí vák fel ál lí tá sa a po li ti kai ve ze tés szá má ra;

– had erõ fej lesz té sé hez kap cso ló dó vé de lem po li ti kai
meg fon to lá sok, ja vas la tok ki dol go zá sa;

– a vé del mi ter ve zés re vo nat ko zó irány el vek ben meg -
ha tá ro zott po li ti kai és szak mai szán dék ér vény re jut ta tá sá -
nak, illetve meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té se.

Az al rend szer mû kö dé sét a HM vé de lem po li ti kai
 helyettes ál lam tit kár irá nyít ja, illetve fel ügye li. Az al -
rend szer mû kö dé sé ért és fej lesz té sé ért a HM vé de lem -
po li ti kai és nem zet kö zi együtt mû kö dé si fõ osz tály ve ze tõ 
fe le lõs.

Az al rend szer terv ok má nya it a HM Vé de lem po li ti kai és 
Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály (HM VPNEF) ké -
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szí ti el együtt mû köd ve az ille té kes MH szin tû ter ve zõ
szer vek kel.

1.2.2. A Ké pes ség- és Fel adat ter ve zõ Al rend szer
(KFTAR)

A KFTAR ren del te té se: a hon vé de lem ka to nai ké pes -
sé ge it biz to sí tó in téz mény rend szer bá zi sán, a pol gá ri és
rend vé del mi ter ve zõ szer vek kel együtt mû köd ve az MH
ké pes sé ge i nek, a vé del mi igaz ga tás fel ada ta i nak, a had erõ
ké pes sé gei lét re ho zá sá nak, al kal ma zá sá nak és fenn tar tá -
sá nak, va la mint az MH és alá ren delt szer ve ze tei fel ada ta i -
nak ter ve zé se, pri o ri tá si be so ro lá sa, a ké pes ség-kö ve tel -
mé nyek meg ha tá ro zá sa, a 10 éves terv el gon do lás és a
10 éves terv ké pes ség és fel adat fe je ze te i nek és mel lék le te -
i nek össze ál lí tá sa, dön tés-elõ ké szí té se, to váb bá a ter vek -
ben jó vá ha gyott fel ada tok vég re haj tá sá nak nyo mon köve -
tése.

Az al rend szer (fõbb) fel ada tai:
– a vé del mi ter ve zés re vo nat ko zó irány el vek ben meg -

ha tá ro zot tak sze rint a had erõ el éren dõ ké pes sé ge i nek rész -
le tes ki bon tá sa, a meg lé võ és az el éren dõ ké pes sé gek kö -
zöt ti kü lönb sé gek alap ján a ké pes ség hi á nyok meg ál la pí tá sa;

– a ké pes ség fej lesz tés fel ada ta i nak meg fo gal ma zá sa, a
szer ve ze ti fej lesz té si pro jek tek, ál lo mány táb lák, törzs -
köny vek össze ál lí tá sa;

– a fej lesz té si kö ve tel mé nye ket és üte me zést tartal -
mazó prog ram el gon do lá sok össze ál lí tá sa;

– a NATO had erõ ja vas la tok kal kap cso la tos nem ze ti ál -
lás pont ki ala kí tá sá hoz ka to nai-szak mai ja vas la tok ki dol -
go zá sa;

– a HM szer vek és alá ren delt szer ve ze tek, HM hiva -
talok és hát tér in téz mé nyek, va la mint a ka to nai szer ve ze tek 
mû ve le ti-, ké szen lé ti-, egyé ni- és csa pat ki kép zé si, ok ta tá si 
stb. fel ada ta i nak ter ve zé se;

– az MH és alá ren delt szer ve ze tei hu mán-, egész ség -
ügyi-, lo gisz ti kai-, inf ra struk tu rá lis-, nem zet kö zi- stb. fel -
ada ta i nak meg ál la pí tá sa;

– a ké pes ség- és fel adat ter vek ki dol go zá sa, illetve a fel -
adat (és mun ka) ter vek egyez te té se, és dön tés elõ ké szí té se;

– a ter vek pon to sí tá sa, a fel adat szab ás elõ ké szí té se, és
a fel ada tok vég re haj tá sá nak nyo mon kö ve té se.

Az al rend szer mû kö dé sét a HM HVK fõ nök he lyet -
tes irá nyít ja, illetve fel ügye li, és a HM HVK törzs igaz -
ga tó ko or di nál ja. Az al rend szer mû kö dé sé ért és fej lesz -
té sé ért a HM HVK ka to nai ter ve zé si fõ cso port fõ nök fe -
le lõs.

A ké pes sé gek- és fel ada tok ter ve zé sét az MH szin tû ter -
ve zõ szer vek vég zik. Az al rend szer terv ok má nya it a ka to -
nai szer ve ze tek re vo nat ko zó an a HVK Ka to nai Ter ve zõ
Fõ cso port fõ nök ség, a HM szer vek, HM hi va ta lok és hát -
tér in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban a HM Ter ve zé si és Ko or -
di ná ci ós Fõ osz tály ké szí ti és egyez te ti.

1.2.3. Az Erõ for rás- és Költ ség ter ve zõ Al rend szer
(EKTAR)

Az EKTAR ren del te té se: a KFTAR-ban meg ha tá ro -
zott ké pes ség fej lesz té si, mû kö dés-fenn tar tá si, ki kép zé si
és al kal ma zá si fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges erõ -

for rá sok és költ sé gek, va la mint ki adá si igé nyek feladat -
orientált ter ve zé se, a ter ve zés szak mai irá nyí tá sa, a kü lön -
bö zõ idõ tá vú és rész le te zé sû erõ for rás-, költ ség szük ség le -
ti- és ki adá si igény ter vek össze ál lí tá sa és tár ca szin ten tör -
té nõ összeg zé se. En nek so rán – más ter ve zõ al rend sze rek -
kel együtt mû köd ve – a for rás ke re tek el osz tá si ja vas la tá -
nak ki dol go zá sa, a pri o ri zált fel ada tok erõ for rás- és költ -
ség szük ség le te alap ján szám ve tett ki adá si igé nyek és a
ren del ke zés re ál ló for rá sok össze ve té se, dön té si al ter na tí -
vák ki ala kí tá sa, va la mint a prog ra mok meg va ló sí tá sá nak,
a nor ma tív erõ for rá sok fel hasz ná lá sá nak nyo mon köve -
tése.

Az al rend szer (fõbb) fel ada tai:

– elég sé ges in for má ció (erõ for rás- és költ ség becs lé sek, 
el sõd le ges for rás al lo ká ci ós ja vas la tok, nor mák, nor ma tí -
vák, árak stb.) biz to sí tá sa a TVTR al rend sze rei ré szé re a
fel ada tok és a gaz da sá gi le he tõ sé gek egyen sú lyá nak meg -
te rem té se a meg ala po zott dön té sek ér de ké ben;

– a gaz da sá gi ter ve zés hez nor mák, nor ma tí vák, ter ve -
zé si mu ta tók rend sze ré nek ki dol go zá sa, va lós rá for dí -
tás/ered mény elem zé sek, ér té ke lé sek ké szí té se;

– a tár ca va la mennyi fel ada tá nak vég re haj tá sá hoz
szük sé ges erõ for rá sok és költ sé gek, va la mint ki adá si igé -
nyek – prog ra mo zott és nor ma tív ala pú – ter ve zé se in téz -
mé nyi szint tõl fe je ze ti szin tig;

– a had erõ fej lesz té si fel ada ta i nak, va la mint a ki kép -
zés- fel ké szí tés és al kal ma zás egye di, egy sze ri fel ada ta i -
nak prog ra mo zott – tel jes élet cik lus ra tör té nõ – ter ve zé se;

– az egyes ki emelt, fel adat fi nan szí roz ás kö ré be tar to zó
prog ra mok erõ for rás- és ki adá si igény terv ok má nya i nak
el ké szí té se, dön tés-elõ ké szí té se;

– a 10 éves terv el gon do lás hoz erõ for rás- és költ ség -
becs lé sek ké szí té se, a 10 éves terv erõ for rás-, költ ség szük -
ség let- és ki adá si igé nye fe je ze té nek, illetve mel lék le té nek 
ki dol go zá sa, össze ál lí tá sa, dön tés-elõ ké szí té se;

– a prog ra mok meg va ló sí tá sá nak és a nor ma tív ala pú
tá mo ga tás vég re haj tá sá nak nyo mon kö ve té se;

– az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igé nyek
ter ve zé sé re vo nat ko zó nor ma tív sza bá lyo zók el ké szí té se,
jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ter jesz tése.

Az al rend szer mû kö dé sét köz vet le nül a HM köz igaz -
ga tá si ál lam tit kár irá nyít ja, illetve fel ügye li. Az al rend -
szer mû kö dé sé ért és fej lesz té sé ért a HM vé del mi ter ve -
zé si fõ osz tály ve ze tõ fe le lõs.

A fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges [hu mán (sze mé -
lyi)-, egész ség ügyi-, lo gisz ti kai, inf ra struk tu rá lis stb.] erõ -
for rá so kat és költ sé ge ket, va la mint ki adá si igé nye ket a
HM szint jén – az in téz mé nyek igé nyei, illetve ter vei alap -
ján – az MH szin tû gaz dál ko dó szer vek ter ve zik. A ki emelt 
(fel adat fi nan szí roz ás kö ré be tar to zó) prog ra mo kat prog -
ram iro dák, prog ram me ne dzse rek, a szak ági prog ra mo kat a 
HM HPF, az MH ÖLTP szol gá la ti ágai, az MH EÜP, az
MH HIP, a HM IKH, és a HM NRH ter ve zik. A had fel sze -
re lé si prog ra mok ter ve zé sét szak ma i lag a HM HFF irá nyít -
ja a HM KTFCSF-fel és a HM VTF-fel együtt mû köd ve.
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A nor ma tív ala pú ter ve zés hez szük sé ges nor mák, nor -
ma tí vák (azok hi á nyá ban ta pasz ta la ti ada tok) ki dol go zá -
sát, rend szer be fog la lá sát, va la mint a nor ma rend sze rek fo -
lya ma tos kar ban tar tá sát – a HM VTF ko or di ná lá sá val – az
MH szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek vég zik. A
nor ma rend sze re ket, illetve azok mó do sí tá sa it a HM VTF
ja vas la ta alap ján a hon vé del mi mi nisz ter hagy ja jó vá.

Az erõ for rás ter ve zés hez a HM Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal (HM KPSZH) 10 éves költ ség ve té si
prog nó zist biz to sí t a HM VTF ré szé re.

1.2.4. A Költ ség ve tés Ter ve zõ Al rend szer (KTAR)

A KTAR ren del te té se: a PM-mel egyez tet ve a HM fe -
je zet prog nosz ti zált for rás, illetve költ ség ve té si ke re te i nek 
össze ál lí tá sa, az EK TAR-ban ki dol go zott erõ for rás-, költ -
ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv, va la mint az elõ zõ
10 éves terv alap ján a költ ség ve té si tör vényjavaslat HM
fe je ze tet il le tõ ré sze i nek össze ál lí tá sa, a költ ség ve té si elõ -
irány za tok tel jes kö rû meg ter ve zé sé vel és jó vá ha gyá sá val, 
a költ ség ve té si gaz dál ko dás – jog sza bá lyok nak meg fe le lõ
– bel sõ sza bá lyo zá sá val, a költ ség ve té si fo lya ma tok mo ni -
tor ing já val, a sza bály sze rû költ ség ve té si elõ irány zat-gaz -
dál ko dás fel té te le i nek biz to sí tá sa, a költ ség ve té si elõ -
irány zat gaz dál ko dás fõ köny vi rend sze ren és ana li ti kus
nyil ván tar tá so kon ke resz tül tör té nõ nyo mon kö ve té se, a
be szá mo lás biz to sí tá sa.

Az al rend szer (fõbb) fel ada tai:
– a HM fe je zet prog nosz ti zált for rás-, illetve költ ség ve -

té si ke re te i nek össze ál lí tá sa;
– a költ ség ve tés ter ve zé sé re vo nat ko zó nor ma tív sza -

bá lyo zás el ké szí té se, jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ter jesz tése;
– a HM fe je zet költ ség ve té si par la men ti pre zen tá ci ó já -

nak és költ ség ve té si ter vé nek össze ál lí tá sa, dön tés-elõ ké -
szí té se, Pénz ügy mi nisz té rium, Kor mány- és par la men ti
szin tû egyez te té se;

– a HM tár ca szak ér tõi szin tû kép vi se le te az OGY
 Bizottságaiban, mó do sí tó bi zott sá gi és ön ál ló kép vi se lõi
in dít vá nyok fel dol go zá sa, vá lasz ter ve ze tek össze ál lí tá sa,
az OGY HB írás ban tör té nõ tá jé koz ta tá sa a költ ség ve té si
terv ja vas lat ról, a Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok
rész le tes költ ség ve té se i nek meg kül dé se az OGY Nem zet -
biz ton sá gi Bi zott ság ré szé re, a fe je zet szak ér tõi képvise -
lete annak meg tár gya lá sa so rán;

– a 10 éves terv el gon do lás és a 10 éves terv költ ség ve -
té si mel lék le te i nek össze ál lí tá sa a kö vet ke zõ tar tal mi ele -
mek sze rint:

= költ ség ve té si prog nó zis 10 év re
= fe je ze ti in dok lás 1(+2) év re
= elõ irány za tok le ve ze té se 1(+2) év re
= ke re se tek és költ ség ve té si lét szá mok ala ku lá sa

1(+2) év re
= köz pon ti be ru há zá sok be ru há zá si pro jek tek sze -

rint
= szö ve ges in do ko lás 1(+2) év re

– a költ ség ve té si ja vas la tok ki dol go zá sa;
– kincs tá ri költ ség ve té sek el ké szí té se;

– elõ irány za ti ke re tek meg ál la pí tá sa, ele mi költ ség ve -
té sek el ké szí té se, fe lül vizs gá la ta, jó vá ha gyás ra tör té nõ
fel ter jesz té se, jó vá ha gyás utá ni ki adá sa;

– a költ ség ve té si terv vég re haj tá sá nak, illetve a költ ség -
ve té si elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak nyo mon kö ve té se;

– a zár szám adá si tör vényjavaslat HM fe je ze tet érin tõ
szám sza ki és szö ve ges ré sze i nek össze ál lí tá sa, a fe je zet
szak ér tõi szin tû kép vi se le te a Pénz ügy mi nisz té ri um nál és
az Or szág gyû lés ben;

– tör vényi szin tû nor ma szö veg-ja vas la tok összeállí -
tása, kü lö nö sen a költ ség ve té si gaz dál ko dást, va la mint a
jog ál lá si tör vényt il le tõ en.

Az al rend szer mû kö dé sét a HM vé de lem gaz da sá gi
he lyet tes ál lam tit kár irá nyít ja, illetve fel ügye li. Az al -
rend szer mû kö dé sé ért és fej lesz té sé ért a HM Köz pon ti
Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal (HM KPSZH) fõigaz -
gató fe le lõs.

A HM fe je zet költ ség ve té si ter vét – együtt mû köd ve az
ille té kes MH szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek kel 
– a HM KPSZH a HM tár ca ki egyen sú lyo zott, a hon vé del -
mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott erõ for rás-, költ ség szük ség -
le ti- és ki adá si igény ter vé re ala po zot tan ál lít ja össze.
Az ele mi költ ség ve tés össze ál lí tá sa a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott elõ írások sze rint a HM KPSZH ál tal össze ál lí -
tás ra ke rü lõ HM uta sí tás alap ján ke rül vég re haj tás ra, az
ab ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti kör re ki ter je dõ en és el já -
rá si sza bá lyok sze rint. A 10 éves terv költ ség ve té si mel -
lék le tét, va la mint a költ ség ve té si tör vényjavaslat HM fe je -
ze tet il le tõ ré sze it a HM KPSZH ál lít ja össze. Költ ség ve té -
si kér dé sek ben a dön té si ha tás- és jog kö rö ket ál lam i szin tû
jog sza bá lyok és HM szin tû sza bály zók tar tal maz zák.

2. A TERVEZÕ RENDSZER KÜLSÕ
KAPCSOLATAI

A vé del mi ter ve zés rend sze ré ben alap ve tõ fel adat annak 
biz to sí tá sa, hogy a ter ve zé si fo lya mat üte me zé se és a fo -
lya mat ban meg szü le tõ terv ok má nyok ele get te gye nek az
ál lam ház tar tás terv rend sze re, va la mint a NATO és az
EU vé del mi ter ve zé si el já rá sai ál tal tá masz tott kö ve tel -
mé nyek nek.

2.1. Nem ze ti/ál lam i szin tû kap cso la tok
a) Ál la mi szin ten a vé del mi ter ve zés az or szág vé del mi

fel ké szí té sé re és vé del mé re vo nat ko zó – a hon vé del mi tár ca 
fel adat kö ré be tar to zó ka to nai vé del met is ma gá ba fog la ló –
ter ve zõ rend szer ki dol go zá sát, illetve mû kö dé sét je len ti.

A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en a HM tár ca ke re te in be lül
 folyó vé del mi ter ve zést ma gá ban fog la ló TVTR rész e
a kom plex hon vé de lem, illetve a nem zet gaz da ság
 védelmi fel ké szí té sét és moz gó sí tá sát ter ve zõ rend szer -
nek, és annak mû kö dé sé re vo nat ko zó elõ írások ér vény re
jut ta tá sa a rend szer mû kö dé sé nek meg ha tá ro zó kö ve tel -
mé nye.

b) Az ál lam ház tar tás rend sze ré hez a TVTR, azon
be lül a KTAR köz vet le nül négy pon ton – a költ ség ve té si
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tör vény elõ ké szí té se so rán a par la men ti pre zen tá ció elõ ál -
lí tá sa, a költ ség ve té si év nyi tá sa kor a kincs tá ri költ ség ve -
tés össze ál lí tá sa, az ele mi költ ség ve té sek el ké szí té se, va la -
mint a zár szám adás so rán – kap cso ló dik.

c) A ter ve zés a MH irá nyí tá sá nak és ve ze té sé nek
(egyik) meg ha tá ro zó ele me. Eb bõl kö vet ke zõ en a TVTR
rész e a HM tár ca ka to nai és gaz da sá gi ve ze té si rend sze -
ré nek. Az el já rás rend a je len le gi ve ze té si rend re épü l,
amely nek je len tõ sebb vál to zá sa az el já rás rend kor rek ci ó -
ját is szük sé ges sé te szi.

2.2. Nem zet kö zi/szö vet sé gi szin tû kap cso la tok

2.2.1. NATO vé del mi ter ve zé si (át te kin té si) el já rás sal
va ló kap cso la tok

A vé del mi ter ve zé si fo lya mat fe lül vizs gá la tá nak ered -
mé nye ként a NATO vé del mi mi nisz te rek az isz tam bu li
csúcs ér te kez le ten el fo gad ták az új „Vé del mi Ter ve zé si
 Eljárás”-t. (DPC-D(2004)0003, 24 Ju ne, De fen ce
 Planning Pro ce du re).

Az új el já rás fõ ele mei:

a) Po li ti kai Irány mu ta tás, mely há rom össze te võ bõl
ál l: Át fo gó Po li ti kai Út mu ta tás (Comp re hen si ve Po li ti cal
Gu i dan ce – to váb bi ak ban CPG), Mi nisz te ri Út mu ta tás
(Mi nis te ri al Gu i dan ce- to váb bi ak ban MG) és a Ki egé szí tõ
Út mu ta tás (Supp le men ta ry Gu i dan ce, to váb bi ak ban SG).
Ezek tar tal maz zák a szán dé ko kat, ame lye ket a Szö vet ség
meg kí ván va ló sí ta ni, rá vi lá gí ta nak mind azok ra a po li ti -
kai, gaz da sá gi, tech no ló gi ai és ka to nai té nye zõk re, ame -
lyek ha tás sal van nak a had erõ- és ké pes ség fej lesz tés re.
A po li ti kai irány mu ta tás meg ad ja a vé del mi, hang sú lyo -
zot tan a had erõ ter ve zés el vi ke re te it az el kö vet ke zõ
10 éves pe ri ó dus ra. Az Út mu ta tók négy éven ként a had -
erõ-fej lesz té si ja vas la tok/cé lok cik lus ide jé re ké szül nek, a
vá rat lan kö rül mé nyek re tör té nõ re a gá lás le he tõ sé ge  miatt,
szük ség ese tén két éven te meg le het újí ta ni azo kat.

b) Ter ve zé si Cél ki tû zé sek (Plan ning Tar gets) a ka to -
nai kö ve tel mé nyek azo no sí tá sá ra szol gál nak és a kö zö sen
el fo ga dott spe ci fi kus ter ve zé si cé lok ban (For ce Go als) tes -
te sül nek meg. A had erõ-fej lesz té si cé lok a Szö vet ség szá -
má ra szük sé ges ké pes sé gek re fó ku szál nak, min d mennyi -
sé gi, min d mi nõ sé gi te kin tet ben. A fej lesz té si cél cso mag
10 év re elõ re ter jed ki. A had erõ-fej lesz té si cé lok négy -
éven te ké szül nek a két éven kén ti kor rek ció le he tõ sé gé vel.

c) Vé del mi Át te kin tés (De fen ce Re vi ew) cél ja, hogy
kol lek tí ven és mély re ha tó an vizs gál ja min den tag or szág
had erõ-fej lesz té si és pénz ügyi ter ve it, ame lyek a had erõ -
cé lok 10 éves ter ve zé si cik lus ban tör té nõ vég re haj tá sá ra
irá nyul nak, ez ál tal ké pet kap jon az egyes or szá gok- és
össze sít ve a Szö vet ség hely ze té rõl. Az át te kin tés ered mé -
nye ki in du ló ala pot te remt a kö vet ke zõ cik lus meg ter ve zé -
sé hez. A Vé del mi Át te kin tés két éven te ke rül vég re haj tás ra.

2.2.2. Az Euró pai Unió vé del mi ter ve zé si te vé keny sé -
gé hez kap cso ló dó fel ada tok

Az EU kol lek tív ké pes ség cél ki tû zé sek (He ad li ne
 Goals) ke re té ben és az Euró pai Ké pes ség Ak ció terv
( European Ca pa bi lity Ac ti on Plan- ECAP) se gít sé gé vel

tö rek szik a szük sé ges ké pes sé ge ket biz to sí ta ni. A ké pes -
ség hi á nyok fel szá mo lá sá ra, konk rét ké pes sé gek ki ala kí tá -
sá ra az Euró pai Vé del mi Ügy nök ség (Eu ro pi en Def fen ce
Agen cy – EDA) szer ve ze té be in teg rált Pro jekt Mun ka cso -
por tok (Pro ject Gro up) jöt tek lét re, ame lyek mun ká já ban
Ma gyar or szág is részt vesz. Kö ve tel mény Ka ta ló gus ha tá -
roz za meg azt, hogy a fel aján lott erõk mi lyen el vá rá sok nak 
fe lel je nek meg. Az EU ér té ke lé si, mi nõ sí té si rend szer e je -
len leg ki dol go zás alatt ál l, a He ad li ne Go al Qu es ti on na i re
(ami a NATO DPQ-hoz ha son lít ha tó) be ve ze té se ere -
detileg ez év vé gé re ter ve zett.

A TVTR ki ala kí tá sa a szö vet sé gi fo lya mat figye lem -
be véte lével tör tént, a rend szer ké pes a NATO had erõ -
ter ve zés ben je lent ke zõ igé nyek fo ga dá sá ra és a meg fe -
le lõ vá la szok meg adá sá ra. Ha az EU vé del mi ter ve zés a
rend sze res és sza bá lyo zott ak tu sok irá nyá ba fej lõ dik,
el vi leg nincs aka dá lya az EU ter ve zé si kap cso la tok
rend szer be tör té nõ in teg rá lá sá nak.

3. A TERVEZÕ RENDSZER MÛKÖDÉSE:
TERVEZÉSI FOLYAMATOK

A TVTR-ben az MH 10 éves ter vei, az MH szer vek és
alá ren delt szer ve ze tek 1(+2) éves Fel adat (és mun ka)-,
 valamint erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény -
ter vek, az ál lam ház tar tás gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyok figye lembe véte lével éves költ ség ve té si ter vek
ké szül nek, va la mint a NATO és EU ter ve zé si el já rá sá nak
(nem ze ti) ese mé nyei és fel ada tai kü lön-kü lön ter ve zé si
 folyamatokba szer vez ve ke rül nek meg ha tá ro zás ra. A ter -
vek ki dol go zá sa, illetve a ter ve zés ese mé nyei és fel ada tai
kü lön fo lya ma tok ba ke rül nek szer ve zés re. A ter ve zé si
 folyamatok kap cso la ta it, illetve a fo lya ma tok rend szer be
fog la lá sát – meg ha tá ro zott tar tal mú és ha tár ide jû – in pu tok 
és out pu tok biz to sít ják.

3.1. A 10 éves ter vek ki dol go zá sá nak fo lya ma ta
A ter ve zé si fo lya mat ma gá ban fog lal ja az ak tu á lis

 védelmi,-, illetve ka to na po li ti kai hely zet ér té ke lé se, a
 Szövetségi és a nem ze ti el vá rá sok, va la mint Kor mány -
prog ram alap ján az MH ké pes sé ge i nek, va la mennyi fel -
ada tá nak, az azok vég re haj tá sá hoz szük sé ges erõ for rá sok -
nak és költ sé gek nek, va la mint ki adá si igé nyek nek a meg -
ter ve zé sét.

A ter ve zés so rán az MH ké pes sé gei és fel ada tai, a szük -
sé ges erõ for rá sok és költ sé gek – az adott terv idõ szak ra
prog nosz ti zál ha tó vé del mi (költ ség ve té si) for rá so kon be -
lül – pri o ri zál tan, op ci ók ban ke rül nek ki dol go zás ra.
Az op ci ók kö zül a (köz el) op ti má lis meg ol dás a meg fe le lõ
ve ze té si szin te ken vég re haj tott egyez te té sek, elem zé sek,
és ér té ke lé sek alap ján ke rül ki vá lasz tás ra és mi nisz te ri
dön tés sel meg ha tá ro zás ra.

A 10 éves ter vek HM szin ten ké szül nek. A kö zép szin tû
irá nyí tó és az alá ren delt szer ve ze tek a ter ve zés hez ada to -
kat szol gál tat nak, illetve 1(+2) éves ter ve ik fe lül vizs gált és 
egyez te tett in for má ci ói be épí tés re ke rül nek a 10 éves terv
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fe je ze te i be, mel lék le te i be. A ter vek rész le te zett sé ge meg -
fe lel az ál lam i költ ség ve té si ter ve zõ rend szer jog sza bá lyi
elõ írásainak és ki elé gí ti a NATO és az EU vé del mi ter ve -
zé si és át te kin té si el já rá sok igé nye it is.

A tel jes ter ve zé si cik lus két éven te is mét lõ dõ fo lya mat,
mely a terv évet meg elõ zõ T–1 év ok tó ber tõl T+1 év feb ru -
á rig tar t. Az MH 10 éves ter vei alap ve tõ en a pá ros évek ben 
ke rül nek ki dol go zás ra. A köz ben sõ, pá rat lan évek ben – a
pá ros évek kel azo nos idõ ben – a jó vá ha gyott ter vek pon to -
sí tás ra, a pon to sí tott ter vek a HM VTB ál tal el fo ga dás ra és
a hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyás ra ke rül nek, (kü -
lö nö sen) a HM fe je zet költ ség ve té si ter vé nek, va la mint az
MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek 1(+2) éves ter ve i nek 
(elõ) ké szí té sé hez.

A ter ve zé si fo lya mat egyes fá zi sa it HM VTB ál lás fog la -
lá sok, illetve mi nisz te ri dön té sek zár ják le és in dít ják.
A dön té se ket, illetve a kö vet ke zõ fá zis fel ada ta it rend szer
szin tû ter ve zé si ok má nyok tar tal maz zák. Eb ben a rend -
szer ben az el sõ ter ve zé si cik lus 2005 ok tó be ré ben in dul az
MH 2007–2016. kö zöt ti idõ szak 10 éves ter vé nek ki dol go -
zá sá val.

A ter ve zé si fo lya mat pá ros évek ben az 1.a sz., pá rat lan
évek ben az 1.b sz. áb rán lát ha tó.

3.1.1. Mi nisz te ri irány el vek a vé del mi ter ve zés hez
A ter ve zé si fo lya mat I. fá zi sá ban a HM VPNEF együtt -

mû köd ve a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal lal, a Kül ügy mi nisz té -
ri um mal és MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal lal, va la mint az
ille té kes MH szin tû ter ve zõ szer vek kel:

– az Or szág gyû lés, a Kormány ál tal a had erõ re meg ha -
tá ro zot tak alap ján a Nem ze ti Biz ton sá gi Stra té gi á ban és a
Nem ze ti Ka to nai Stra té gi á ban azo no sí tott cé lok figye -
lembe véte lével ki dol goz za az ,,Össze fog la ló a Ma gyar
Köz tár sa ság kül- és biz ton ság po li ti kai, va la mint a hon -
vé del mi cél ki tû zé sek rõl” (ÖKBHC) cí mû ok mányt;

– a MK KFH a NATO Ka to nai Bi zott ság ál tal jó vá ha -
gyott Fe nye ge tett ség Elem zé sek (Risk As ses ment) figye -
lembe véte lével át te kin ti a Ma gyar Köz tár sa ság biz ton sá -
gát érin tõ fe nye ge té se ket, koc ká za to kat és ki dol goz za
,,A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton sá gát érin tõ fenye -
getettségek” (MKBF) cí mû do ku men tu mot;

– pon to sít ja az ,,MH ké pes sé gei, fel ada tai és a ter ve -
zés alap ve té sei” (KFTA) cí mû ok mányt.

A HM VTF együtt mû köd ve az érin tett MH szin tû ter ve -
zõ szer vek kel fel mé ri a ,,MH hu mán (sze mé lyi)-, egész -
ség ügyi-, lo gisz ti kai-, inf ra struk tu rá lis- stb. erõ for rás
szük ség le te”-it (ESZ). A HM KPSZH a PM ál tal adott ter -
ve zé si ke ret szá mok alap ján – 10 éves idõ szak ra vonat -
kozóan – össze ál lít ja és a PM-mel egyez te ti a ,,Vé del mi
költ ség ve té si prog nó zis”-t (VKP).

A HM VPNEF az ille té kes MH szin tû ter ve zõ szer vek
be vo ná sá val az (T–1 évi) a Hon vé del mi po li ti ka meg va ló -
sí tá sá ról, az ma gyar Hon véd ség fel ké szí té sé rõl, ál la po tá -
ról és fej lesz té sé rõl  szóló Or szág gyû lé si be szá mo ló, a ki -
dol go zott ok má nyok, az el vég zett elem zé sek, ér té ke lé sek,
és egyez te té sek alap ján ki dol goz za a „Mi nisz te ri Irány el -
vek a vé del mi ter ve zés hez” (rö vi den: mi nisz te ri irány el -

vek) ter ve ze tét, mely tar tal maz za a had erõ vel szem ben
 támasztott kö ve tel mé nye ket, a had erõ-fej lesz tés pri o ri tá -
sa it és a vé del mi erõ for rá sok fel hasz ná lá sá nak irány el ve it.

Az irány el ve ket a HM VTB ál lás fog la lá sa alap ján a
hon vé del mi mi nisz ter hagy ja jó vá, és az HM uta sí tá ként
ke rül ki adás ra.

3.1.2. A 10 éves terv el gon do lás
A ter ve zé si fo lya mat II. fá zi sá ban a HM HVK KTFCSF

együtt mû köd ve az MH szin tû ter ve zõ szer vek kel és kö -
zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek kel:

– az ál lo mány táb lák és a fej lesz té si törzs köny vek alap -
ján meg ál la pít ja a meg lé võ és az el éren dõ ké pes sé gek kö -
zöt ti kü lönb sé gek alap ján a ké pes ség hi á nyo kat;

– a vé del mi ter ve zés re vo nat ko zó mi nisz te ri irány el -
vek ben meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen meg ál la pít ja a
ké pes ség fej lesz tés fel ada ta it, össze ál lít ja a szer ve ze tek
fej lesz té sé nek (hu mán, had fel sze re lé si, lé te sít mény stb.)
igé nye it;

– a hon vé del mi po li ti ka meg va ló sí tá sá ról, a Ma gyar
Hon véd ség fel ké szí té sé rõl, ál la po tá ról és fej lesz té sé rõl
 szóló Or szág gyû lé si be szá mo ló (OGYB) figye lembe véte -
lével el ké szí ti az ,,El gon do lás az MH ké pes sé gei fej lesz -
té sé re” (EKF) cí mû ok mányt, va la mint a szer ve ze tek fej -
lesz té sé re vo nat ko zó ,,Prog ram el gon do lá sok”-at (PE).

A HM VTF együtt mû köd ve a HM VPNEF-fel és a HM
HVK KTFCSF-fel a mi nisz te ri irány el vek nek meg fele -
lõen ki ala kít ja a had erõ cé lok kal kap cso la tos nem ze ti ál lás -
pon tot, az MH szin tû gaz dál ko dó szer vek be vo ná sá val
meg ál la pít ja az MH ké pes sé gei lét re ho zá sá hoz, al kal ma -
zá sá hoz és fenn tar tá sá hoz szük sé ges erõ for rá so kat. El ké -
szí ti és a HM HVK KTFCSF-fel egyez te ti az ,,Erõ for rás-
és költ ség becs lé sek”-et (EKB).

A HM VTF az ille té kes MH szin tû ter ve zõ szer vek kel
együtt mû köd ve a hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott
elõ zõ ,,10 éves terv” (10 T) figye lembe véte lével, az MH,
azon be lül az egyes szer ve ze tek ké pes ség fej lesz té se és
fel ada tai, va la mint a meg va ló sí tás hoz szük sé ges erõ for -
rás- és költ ség becs lé sek alap ján össze ál lít ja és egyez te ti
,,10 éves terv el gon do lás ter ve zet”-et (10 Tet), amely ben
az MH ké pes sé ge i re és fel ada ta i ra vo nat ko zó an – be le ért -
ve az elõ ze tes nem ze ti ál lás pont tal el fo ga dott NATO had -
erõ fej lesz té si ja vas la to kat is – al ter na tív, pri o ri zált ja vas -
la to kat (op ci ó kat) dol go z ki és ter jeszt elõ – a HM VTB út -
ján – dön tés re a hon vé del mi mi nisz ter nek.

A hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ,,10 éves terv
el gon do lás”-t (10 Te) a HM VTF meg kül di az MH szin tû
ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek nek és kö zép szin tû irá -
nyí tó szer ve ze tek nek.

3.1.3. Az MH Ké pes ség- és fel adat, va la mint ki egyen -
sú lyo zott HM Erõ for rás- és költ ség ter ve

A ter ve zé si fo lya mat III. fá zi sá ban a kö zép szin tû irá nyí -
tó, illetve az alá ren delt szer ve ze tek ada to kat szol gál tat nak
a ,,ké pes sé gek- és fel ada tok” (KFA), va la mint igé nye i ket 
fel ter jesz tik az ,,erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá -
si igé nyek” (EKI) meg ter ve zé sé hez. Az ille té kes MH
szin tû ter ve zõ szer vek – a jó vá ha gyott 10 éves terv el gon -
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do lás alap ján, az MH Fel adat struk tú rá nak meg fele lõen –
ter ve zik az MH ké pes sé gei lét re ho zá sá nak, al kal ma zá sá -
nak és fenn tar tá sá nak fel ada ta it és el ké szí tik ,,Ké pes ség-
és fel adat terv ter ve zet”-ei ket (KFTt).

A ka to nai szer ve ze tek fel ada ta i nak ter ve zé sét a HM
HVK KTFCSF, a HM szer vek, HM hi va ta lok és hát tér in -
téz mé nyek fel ada ta it a HM TKF szak ma i lag irá nyít ja.
Az ,,MH Ké pes ség- és fel adat terv ter ve zet”-et (KFTt) a
HM HVK KTFCSF ál lít ja össze.

Az MH szin tû gaz dál ko dó szer vek, a kö zép szin tû irá -
nyí tó, va la mint az alá ren delt anyag nem fe le lõs szol gá la ti
ágak be vo ná sá val – a jó vá ha gyott 10 éves terv el gon do lás,
a kö zép szin tû irá nyí tó, illetve az alá ren delt szer ve ze tek
igé nyei és az MH Ké pes ség- és fel adat terv ter ve ze te alap -
ján, illetve az zal pár hu za mo san – ter ve zik az MH ké pes sé -
gei el éré sé hez és va la mennyi fel ada ta vég re haj tá sá hoz
szük sé ges (hu mán (sze mé lyi)-, egész ség ügyi-, logisz -
tikai-, inf ra struk tu rá lis- stb.) erõ for rá so kat és költ sé ge ket,
va la mint ki adá si igé nye i ket, és el ké szí tik ,,Erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv”-ei ket (EKTt).

A HM VTF (EKTO) szak ma i lag irá nyít ja az erõ for rá -
sok és költ sé gek, va la mint ki adá si igé nyek ter ve zé sét,
össze ál lít ja a ,,HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki -
adá si igény terv”-ét (EKTt).

A HM HVK KTFCSF és a HM VTF együtt mû köd ve a
HM VPNEF-fel – a fel ter jesz tett al ter na tív ja vas la tok
figye lembe véte lével – ,,Op ci ó kat” (OPC) ál lí ta nak
össze- a vé del mi költ ség ve té si prog nó zis ke re te in be lül – a 
ter vek ki egyen sú lyo zá sá hoz.

Az MH Ké pes ség- és fel adat terv, va la mint a HM Erõ -
for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve ze te -
ket, majd ja vas la to kat a HM VTF – a HM HVK
KTFCSF-fel és a HM VPNEF-fel együtt mû köd ve – ter -
jesz ti elõ el fo ga dás ra a HM VTB-nek.

A ter ve ze te ket a HM VTB két kör ben tár gyal ja. Az el sõ
kör ben ál lást fog lal a ter vek to váb bi pon to sí tá sá ban, a
(nagy ba ni) ki egyen sú lyo zás kér dé se i ben, kü lö nö sen a ter -
vek el sõ, 1(+2) évé re vo nat ko zó an. A HM VTB ha tás kö rét 
meg ha la dó kér dé se ket pe dig elõ ter jesz ti a hon vé del mi mi -
nisz ter nek.

A HM VTB ál lás fog la lá sai, illetve a mi nisz ter dön té sei
sze rint az MH szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek
át dol goz zák ter ve i ket. Ezek alap ján a HM HVK KTFCSF
és HM VTF össze ál lít ja az ,,MH Ké pes ség- és fel adat terv 
ja vas lat”-á t (KFTj), va la mint a ,,HM Erõ for rás-, költ -
ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ja vas lat”-á t (EKTj).

A ja vas la to kat a HM VTB a má so dik kör ben tár gyal ja
és ál lást fog lal a dön tést igény lõ kér dé sek ben. A ja vas la to -
kat, illetve a dön tést igény lõ kér dé se ket a HM VTF ter jesz -
ti fe l jó vá ha gyás ra a hon vé del mi mi nisz ter nek.

A HM VTB ál tal el fo ga dott, illetve a hon vé del mi
 miniszter ál tal jó vá ha gyott 10 éves MH Ké pes ség- és fel -
adat terv, va la mint a HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és 
ki adá si igény terv el sõ há rom éve az alap ja az MH szer vek
és alá ren delt szer ve ze tek 1(+2) éves ter ve i nek, va la mint a
HM fe je zet költ ség ve té si ter vé nek.

A jó vá ha gyott ter ve ket, illetve azok ki vo na ta it a HM
VTF meg kül di az MH szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó
szer vek nek, a kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek nek, va la -
mint mind azon szer ve ze tek nek, ame lyek érin tet tek a HM
fe je zet éves költ ség ve té se meg ter ve zé sé ben.

A jó vá ha gyott HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és
ki adá si igény terv 1(+2) évét a HM VTF (költ ség ve té si
terv vé transz for mál ha tó szer ke zet ben) vég le ge sí ti és ad ja
át a HM KPSZH-nak a HM fe je zet költ ség ve té sé nek
össze ál lí tá sá hoz.

3.1.4. A 10 éves terv, illetve annak tar tal má ról  szóló
 jelentés össze ál lí tá sa

A ter ve zé si fo lya mat IV. fá zi sá ban a HM VPNEF, a HM 
HVK KTFCSF, a HM VTF és a HM KPSZH az MH szin tû
ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek be vo ná sá val – a jó vá -
ha gyott MH Ké pes ség- és fel adat terv (KFT) és HM
Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv
(EKT) alap ján – ki dol goz zák és egyez te tik a 10 éves terv
ter ve ze té nek fe le lõs sé gi kö rük be tar to zó fe je ze te it és mel -
lék le te it. A mel lék le te ket az al rend sze rek mû kö dé sét irá -
nyí tó, illetve fel ügye lõ ve ze tõk ír ják alá.

A HM VTF ál lít ja össze és egyez te ti a ,,10 éves terv ter -
ve zet”-et (10Tt), ame lyet el fo ga dás ra a HM VTB-nek ter -
jeszt elõ. A HM VTB ál lás fog la lá sá nak meg fele lõen ja ví -
tott, illetve el fo ga dott ,,10 éves terv ja vas lat” (10Tj) az
alap ja a to váb bi MH szin tû ter ve zõ mun ká nak.

A HM VTB ál tal el fo ga dott 10 éves terv ja vas lat alap ján:

– a HM TKF együtt mû köd ve a HM VPNEF-fel, HM
HVK KTFCSF-fel, a HM VTF-fel és HM KPSZH-val el -
ké szí ti a ,,Je len tés a 10 éves terv tar tal má ról” (J10T) cí -
mû ok mányt, ame lyet a hon vé del mi mi nisz ter a Kormány
elé ter jeszt;

– az MH ÖLTP, az MH EÜP, a HM IKH és a HM NRH
el ké szí ti az éves be szer zé si terv ja vas la ta it, ame lyek alap -
ján a HM HFF össze ál lít ja a ,,MH éves be szer zé si terv”-ét
(ÉBT).

3.1.5. A 10 éves terv pon to sí tá sa és jó vá ha gyá sa
A ter ve zé si fo lya mat V. fá zi sá ban a költ ség ve té si tör -

vény el fo ga dá sát köve tõen a HM fe je zet költ ség ve té sé nek
meg fele lõen a HM VTF együtt mû köd ve az MH szin tû ter -
ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek kel el vég zi a – el sõ év re
és annak kö vet kez mé nye ként a to váb bi évek re vo nat ko zó -
an – a ,,10 éves terv pon to sí tás”-á t (10 Tp).

A hon vé del mi mi nisz ter a – költ ség ve té si tör vénynek
meg fele lõen pon to sí tott – ,,10 éves terv”-et (10T) a
10 éves terv tar tal má ról  szóló je len tés nek Kormány ál tal
tör té nõ tu do má sul vé te le után hagy ja jó vá.

A 10 éves terv 1(+2) évi fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra
HM uta sí tás ke rül ki adás ra. A ,,vég re haj tá si (fel adat sza -
bó) uta sí tás”-t (VHU), amely ben meg ha tá ro zás ra ke rül -
nek a MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek fel ada tai a HM 
TKF ké szí ti, egyez te ti és ter jesz ti elõ alá írás ra, illetve ki -
adás ra a hon vé del mi mi nisz ter nek.
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3.2. Az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek
1(+2) éves ter vei ki dol go zá sá nak fo lya ma ta

Az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek éven te ké szí -
te nek – (egy) éves ele mi költ ség ve té sük kel össze han golt –
Fel adat (és mun ka) ter vet, va la mint Erõ for rás-, költ ség -
szük ség le ti- és ki adá si igény ter vet. A ter vek há rom,
1(+2) év re ké szül nek, az el sõ év re vo nat ko zó an rész le te -
sek, a to váb bi (+2) év re vo nat ko zó an na gyobb lép té kû ek, a 
fõ fel ada to kat tar tal maz zák. Az 1(+2) éves ter vek alap ja
– a HM VTB ál tal el fo ga dott, illetve a hon vé del mi mi nisz -
ter ál tal jó vá ha gyott – 10 éves MH Ké pes ség- és fel adat -
terv ének, va la mint a HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti-
és ki adá si igény ter vé nek el sõ há rom éve.

Az MH szer vek és az alá ren delt szer ve ze tek a 10 éves
terv ki dol go zá sá nak el sõ, má so dik fá zi sá ban nem ter vez -
nek, ha nem – az MH szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó
szer vek szak uta sí tá sa i nak, in téz ke dé se i nek meg fele lõen –
ada to kat szol gál tat nak és igé nye ket ter jesz te nek fe l a HM
szin tû ter ve zés hez.

A ter ve zé si fo lya mat – az MH Ké pes ség- és fel adat, va -
la mint a HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény ter ve alap ján ké szü lõ – a vé del mi ter ve zé si in téz ke -
dés ki adá sá tól (T év szep tem be ré tõl) a ter vek jó vá ha gyá -
sá ig (T+1 év már ci u sá ig) tar t. A pá rat lan évek ben, ami kor
nincs 10 éves terv ki dol go zás a vé del mi ter ve zé si in téz ke -
dés alap ja – a pá ros évek kel azo nos idõ ben – a HM VTB
ál tal el fo ga dott és a hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha -
gyott, pon to sí tott MH Ké pes ség- és fel adat terv, va la mint
HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv.

Mi vel a ter vek jó vá ha gyá sa át hú zó dik a vég re haj tás el sõ
évé re, ezért a ter vek – a vo nat ko zó HM uta sí tás nak meg fele -
lõen – a vég re haj tan dó fel ada to kat rész le te sen az el sõ év ja -
nu ár 01-tõl a má so dik év már ci us 31-ig tar tal maz zák.

A ter ve zé si fo lya mat a 2. sz. áb rán lát ha tó.

3.2.1. Vé del mi ter ve zé si in téz ke dés
A HM VTF együtt mû köd ve az MH szin tû ter ve zõ szer -

vek kel ál lít ja össze a 1(+2) éves ter vek el ké szí té sé re
 vonatkozó HM KÁT ,,Vé del mi ter ve zé si in téz ke dés ter -
vezet-”et (VTIt). Az In téz ke dés ter ve zet mel lék le té ben
– az MH Ké pes ség- és fel adat, va la mint a HM Erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv alap ján – ke rül nek
meg ha tá ro zás ra a HM szer vek, a HM hi va ta lok, hát tér in téz -
mé nyek, a mi nisz ter irá nyí tá sa és köz vet len fel ügye le te alá
tar to zó szer ve ze tek, a kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek
1(+2) éves fel ada tai és azok for rás ke re tei. A mel lék let hez a
HM, a HM hi va ta lok és hát tér in téz mé nyek fel ada ta it a HM
TKF, a ka to nai szer ve ze tek fel ada ta it a HM HVK KTFCSF – 
a MH Fel adat struk tú ra cso por to sí tá sa sze rint – ál lít ja össze.

A ,,Vé del mi ter ve zé si in téz ke dés”-t (VTI) a HM VTB
ál lás fog la lá sát köve tõen a HM KÁT hagy ja jó vá, és a HM
VTF meg kül di az MH szer vek nek, kö zép szin tû irá nyí tó szer -
ve ze tek nek, a HM hi va ta lok nak és hát tér in téz mé nyek nek.

A HM KÁT Vé del mi ter ve zé si in téz ke dés sel egy idõ ben 
ke rül ki adás ra az MH adott évi fel ké szí té si és ki kép zé si
fel ada ta it tar tal ma zó HM HVKF in téz ke dés, amely
(egyik) alap ja az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek fel -
ada tai meg ter ve zé sé nek.

A kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek kö zül az alá ren delt
ka to nai szer ve ze tek 1(+2) évi fel ada ta it, azok for rás ke re -
te it – a HM KÁT Vé del mi ter ve zé si in téz ke dé se alap ján –
a ha de rõ ne mi „Vé del mi ter ve zé si in téz ke dés"-ek ben
(VTIh) ha tá roz zák meg.

3.2.2. Az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek
1(+2) éves ter vei

Az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek a vé del mi ter -
ve zé si in téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen
– az MH Fel adat struk tú ra cso por to sí tá sa sze rint ké szí tik el
és elöl já ró/fe let tes ter ve zõ szer ve ik kel egyez te tik a ,,Fel -
adat (és mun ka) terv ter ve zet”-ei ket (FMTt). A Fel adat -
terv ter ve ze tek alap ján, azok el ké szí té sé vel pár hu za mo san 
meg ál la pít ják ki kép zé si, al kal ma zá si, mûködés-fenntar -
tási fel ada ta ik vég re haj tá sá hoz szük sé ges erõ for rá so kat.
A ré szük re ki adott ok mány min ták sze rint – együtt mû köd -
ve az õket el lá tó MH szin tû gaz dál ko dó szer vek kel –
 készítik el ,,Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény terv”-ei ket (EKTt).

Az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek fel ada ta ik
vég re haj tá sá hoz a ha tás kö rük be tar to zó, in téz mé nyi költ -
ség ve té si ke ret ter hé re meg va ló su ló erõ for rás szük ség le te -
i ket, va la mint ki adá si igé nye i ket ter ve zik, a köz pon ti- és
köz pon to sí tott ter mé szet be ni el lá tás kö ré be tar to zó erõ for -
rás-szük ség le te i ket pe dig az ille té kes köz pon ti el lá tó szer -
ve ze tek tõl, illetve az MH szin tû gaz dál ko dó szer ve ze tek -
tõl igény lik.

A gaz da sá gi szer ve zet tel és ön ál ló költ ség ve tés sel nem
ren del ke zõ MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek erõ for -
rás-szük ség le te it, va la mint ki adá si igé nye it – az ál ta luk
adott ada tok alap ján – az utalt sá gi rend sze rin ti ille té kes el -
lá tó-, vagy MH szin tû gaz dál ko dó szer vek ter ve zik.

Az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek Fel adat
(és mun ka) terv ter ve ze te i ket szol gá la ti elöl já ró/hi va ta li
fe let tes HM fõ osz tály ve ze tõ nek, HVK fõ cso port fõ nök nek
ter jesz tik fe l. Az Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
igény terv ter ve ze te ket a ka to nai szer ve ze tek az elöl já ró
kö zép irá nyí tó pa rancs nok sá gok hoz (a HM HVK köz vet -
len szer ve ze tek az MH ÖLTP-hez), az egész ség ügyi szer -
ve ze tek az MH EÜP-hez, a HM szer vek, hi va ta lok és hát -
tér in téz mé nyek, va la mint a spe ci á li san gaz dál ko dó szer -
ve ze tek köz vet le nül az ille té kességi te rü let alap ján az MH
ÖLTP-hez, MH EÜP-hez, MH HIP-hez, HM NRH-hoz,
HM IKH-hoz és a HM KPSZH-hoz ter jesz tik fe l, és pár hu -
za mo san meg kül dik a HM VTF-nek.

A kö zép szin tû irá nyí tó szer ve ze tek a fel ter jesz tett terv
ter ve ze te ket fe lül vizs gál ják. A fel ada to kat a meg lé võ erõ -
for rá sok és elõ irány zott költ ség ve té si ke re te ik függ vé nyé -
ben egyez te tik és tá jé koz tat ják ar ról a fel ter jesz tõ MH
szer ve ket, alá ren delt szer ve ze te ket.

Az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek a tá jé koz ta tá -
sok alap ján mó do sít ják Fel adat (és mun ka) terv-, va la mint
Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve -
ze te i ket, és a mó do sí tott ter ve ze tek alap ján ál lít ják össze
és kül dik meg Éves be szer zé si ter ve i ket az MH ÖLTP-nek, 
MH EÜP-nek, a HM NRH-nak és a HM IKH-nak.

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 233



3.2.3. Az 1(+2) éves ter vek pon to sí tá sa és jó vá ha gyá sa
Az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek Fel adat (és

mun ka) terv-, va la mint Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és
ki adá si igény terv ter ve ze te i ket a 10 éves terv 1(+2) évi fel -
ada tai vég re haj tá sá ra ki adott HM uta sí tás ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint – (egy) éves ele mi költ ség ve té se ik kel össz -
hang ban – pon to sít ják.

Az MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek ,,Fel adat (és
mun ka) terv”-ei (FMT), va la mint ,,Erõ for rás-, költ ség -
szük ség le ti- és ki adá si igény terv”-ei (EKT), illetve
,,Éves be szer zé si terv”-ei (ÉBT) a vo nat ko zó HM uta sí -
tá sok alap ján ke rül nek jó vá ha gyás ra.

3.3. A HM fe je zet költ ség ve té sé nek ter ve zé si fo lya -
ma ta

A költ ség ve tés ter ve zé sé nek rend jét kü lö nö sen az
 Államháztartásról  szóló több ször mó do sí tott 1992. évi
XXXVIII tör vény, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) és 226/2004.
(VII. 27.) Kor mány ren de le tek sza bá lyoz zák.

A ter ve zé si fo lya mat a 3.sz. áb rán lát ha tó.
3.3.1. A HM fe je zet költ ség ve té se
A HM KPSZH – a Pénz ügy mi nisz té rium ter ve zé si kör -

ira tá ban il le tõ leg a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lal tak
alap ján – el ké szí ti a „HM fe je zet .... 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 HM uta sí tást”, rö vi den ,,Költ ség ve té si adat szol -
gál ta tá si uta sí tás ter ve zet”-ét (KAUt). Az uta sí tás ter ve -
zet tar tal maz za a költ ség ve tés ter ve zé sé vel össze füg gõ, az
alá ren delt szer ve ze tek ter ve zé si fel ada ta i ra vo nat ko zó
alap ve tõ in for má ci ó kat.

A HM uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek – ide ért ve 
a Sa já to san Gaz dál ko dó Szer ve ze te ket is – a HM szint rõl
vissza iga zolt fel ada ta ik kal, va la mint for rás ke re te ik kel
össz hang ban ter ve zik költ ség ve té si igé nye i ket, ké szí tik el
és ter jesz tik fe l a HM KPSZH-nak ,,Költ ség ve té si igé nye -
ik re vo nat ko zó ada tok”-at (KVA) és a költ ség ve té si tör -
vénybe fel ven ni ja va solt nor ma szö ve get.

A HM KPSZH együtt mû köd ve az érin tett MH szin tû
ter ve zõ szer vek kel a hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha -
gyott, ki egyen sú lyo zott HM Erõ for rás-, költ ség szük ség le -
ti- és költ ség ve té si igény terv alap ján, va la mint költ ség ve -
tést ter ve zõ szer vek adat szol gál ta tá sai figye lembe véte -
lével:

– el ké szí ti és egyez te ti a HM fe je zet ,,Költ ség ve té si
rész le tes terv ter ve zet”-ét (KVTt), illetve ,,Költ ség ve té si 
Par la men ti Pre zen tá ció ter ve zet”-ét (KPPt) amit a HM
VTB meg tár gyal és el fo gad;

– a HM VTB ál lás fog la lá sa alap ján a ,,Költ ség ve té si
Par la men ti Pre zen tá ció ja vas lat”-ot (KPPj) fel ter jesz ti
a hon vé del mi mi nisz ter nek, aki jó vá ha gyást köve tõen
meg kül di a pénz ügy mi nisz ter nek a ,,Költ ség ve té si Par la -
men ti Pre zen tá ció”-t (KPP);

– össze ál lít ja a fe je zet költ ség ve té sé nek vég re haj tá sát
meg ala po zó nor ma szö veg ja vas la to kat, be le ért ve a költ -
ség ve té si tör vény és az az zal egy ide jû leg mó do sí tás ra ter -
ve zett tör vényeket, a HM fe je zet költ ség ve té si ja vas la tá ról 

 szóló tá jé koz ta tá so kat az OGY Hon vé del mi Bi zott sá ga, a
HM kol lé gi u ma, illetve a HM Ér dek egyez te tõ Fó ru ma stb.
ré szé re, szük ség sze rint kép vi se li a tár cát az OGY kü lön -
bö zõ bi zott sá ga i nak mun ká já ban, va la mint részt vesz kép -
vi se lõi in dít vá nyok fel dol go zá sá ban, a tár ca ál lás pont já -
nak ki ala kí tá sá ban.

A to váb bi ak ban – nem a TVTR ré sze ként – a pénz ügy -
mi nisz ter a Kormány elé ter jesz ti a ,,Költ ség ve té si tör -
vényjavaslat ter ve zet”-ét (KTJt), a Kormány be nyújt ja
az Or szág gyû lés nek az éves ,,Költ ség ve té si tör -
vényjavaslat”-ot (KTJ) és eh hez tá jé koz ta tá si cél lal mel -
lé ke li az ál lam ház tar tás hely ze tét be mu ta tó össze fog la ló
táb lá za to kat, mér le ge ket, majd a fe je ze ti rész le te zõ táb lá -
za to kat és ezek szö ve ges in dok lá sa it.

3.3.2. A költ ség ve tés (vissza)ter ve zé se
A költ ség ve té si tör vény ben el fo ga dott elõ irány za tok és

sza bá lyok sze rint, illetve ke re tei kö zött a HM KPSZH fel -
ter jesz té se alap ján a hon vé del mi mi nisz ter meg ál la pít ja a
,,Költ ség ve té si ke ret szá mok”-at (KVK).

A HM KPSZH a mi nisz te ri dön té sek nek meg fele lõen:
– ki ad ja a ,,Költ ség ve té si ke ret szá mok”-at (KVK);
– össze ál lít ja az „In téz mé nyi költ ség ve té si terv ja vas la -

tok el ké szí té sé nek és fe lül vizs gá la tá nak a rend jé re vo nat -
ko zó HM uta sí tás”-t, rö vi den ,,Költ ség ve tés ter ve zé si
uta sí tás ’á-t (KTU);

– el ké szí ti és be nyújt ja a ,,kincs tá ri költ ség ve tést”
(KKV);

– el ké szí ti ,,A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá si rend jé rõl  szóló HM ren de let”-et (FER).

3.3.3. Az ele mi költ ség ve té sek
Az in téz mé nyi költ ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé nek

és fe lül vizs gá la tá nak rend jé rõl  szóló HM uta sí tás – rö vi -
den ,,Költ ség ve tés ter ve zé si uta sí tás” (KTU) – ha tá lya
alá tar to zó, ele mi költ ség ve tés ter ve zé sé re kö te le zett szer -
ve ze tek az uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak sze rint a pon to sí -
tott Fel adat (és mun ka) ter ve ik kel, va la mint a pon to sí tott
Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv ter ve -
ik kel össz hang ban ké szí tik el, és ter jesz tik fe l a HM
KPSZH-nak az ,,Ele mi költ ség ve tés”-ei ket (EKV).

A MH szer vek és alá ren delt szer ve ze tek ele mi költ ség -
ve té se i rõl – az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
Korm. ren de let sze rint – már ci us 31-ig, illetve áp ri lis 30-ig 
kap nak tá jé koz ta tást.

4. A TERVEZÕ RENDSZER ALAPVETÕ
OKMÁNYAI

Az ope ra tív ter ve zés rend szer szin tû terv ok má nya i nak
ren del te té se, fel épí té se és tar tal ma:

4.1. Mi nisz te ri irány el vek a vé del mi ter ve zés hez
(MI)

Az irány el vek ren del te té se: a nem zet biz ton sá gi cél ki tû -
zé sek, a vé del mi tár ca (azon be lül ki e mel ten a had erõ)
 állapota alap ján tar tal maz za az MH 10 évet át fo gó cél ja it,
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a had erõ vel szem ben tá masz tott ké pes ség igé nye ket, kö ve -
tel mé nye ket, és pri o ri tá so kat, va la mint a gaz da sá gi, azon
be lül ki e mel ten a költ ség ve té si le he tõ sé ge ket és irány el ve -
ket (fej lesz té si-, mû kö dés- fenn tar tá si ki adá si ará nyo kat,
pri o ri tá so kat). Az irány elv le fe di a szö vet sé gi, illetve a
nem zet kö zi fel ada tok tel jes ská lá ját, be le ért ve az EU ve -
zet te mû ve le te ket is.

Az irány elv fel épí té se, tar tal ma:

I. Be ve ze tés.

II. A ter ve zé si idõ sza kot meg ha tá ro zó kö rül mé nyek
(biz ton sá gi kör nye zet, annak ha tá sa a had erõ re, a had erõ
hely ze te, gaz da sá gi, illetve költ ség ve té si fel té te lek).

III. A had erõ vel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek
(a had erõ kép, a had erõ fej lesz té sé nek pri o ri tá sai).

IV. A vé del mi erõ for rá sok fel hasz ná lá sá nak irány el vei.

4.2. 10 éves terv el gon do lás (10Te)

A 10 éves terv el gon do lás ren del te té se: A vé del mi
irány elv nek meg fele lõen tar tal maz za az MH Ké pes ség- és 
fel adat terv ének, va la mint az en nek tá mo ga tá si (gaz dál -
ko dá si) von za ta it be mu ta tó HM Erõ for rás-, költ ség szük -
ség le ti- és ki adá si igény ter vé nek ki dol go zá sá ra vo nat ko -
zó át fo gó el ve ket és ada to kat.

Az el gon do lás fel épí té se, tar tal ma:

I. Biz ton sá gi-, vé de lem po li ti kai, ka to nai hely zet ér té -
ke lé sek, cél ki tû zé sek és ter ve zé si alap ve té sek;

II.  A had erõ ké pes ség cél jai, fõbb fel ada tai, fel ké szí té -
sé nek alap ve tõ kö ve tel mé nyei;

III. Az MH te rü le ti el he lyez ke dé se, szer ve ze ti struk tú -
rá ja, lét szá ma, fõbb tech ni kai esz kö zei;

IV. A fej lesz ten dõ, lét re ho zan dó ké pes sé gek pri o ri zál -
tan, szük ség sze rint al ter na tí vák ban;

V. A HM tár ca nagy ba ni erõ for rás szük ség le tei, ter ve -
zett ki adá si igé nyei, a költ ség ve té si tá mo ga tás prog nó zi sa.

4.3. Ké pes ség- és fel adat terv (KFT)

A Ké pes ség és fel adat terv ren del te té se:

A Ké pes ség- és fel adat terv fel épí té se és tar tal ma:

A Ké pes ség- és fel adat ter vek – az MH Ké pes ség- és fel -
adat struk tú rák nak meg fe le lõ szer ke zet ben – tar tal maz zák
az MH ké pes ség cso ma gok ba, illetve prog ra mok ba ren de -
zett fej lesz té si fel ada ta it, a had erõ pers pek ti vi kus ál lo -
mány táb lák és fej lesz té si törzs köny vek alap ján szám ve -
tett, a dokt rí nák és ka to nai szab vá nyok alap ján meg ha tá ro -
zott ki kép zé si- fel ké szí té si és al kal ma zá si fel ada to kat,
va la mint a vo nat ko zó jog sza bá lyok és szak uta sí tá sok alap -
ján ter ve zett mû kö dés-fenn tar tá si fel ada to kat, az erõ -
for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény ter ve zés hez 
szük sé ges fel adat- és tel je sít mény mu ta tó kat.

4.4. Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény -
terv (EKT)

Az Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv
ren del te té se:

Az Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv
fel épí té se és tar tal ma:

Az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény -
ter vek ter ve zé si szin tek nek meg fe le lõ rész le te zett ség gel 
tar tal maz zák:

– a had erõ fej lesz tés ké pes ség cso ma gok ban, illetve a
prog ram el gon do lá sok ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak, a
ki kép zés- fel ké szí tés és al kal ma zás je len tõ sebb egye di
/egy sze ri fel ada ta i nak (pl. nem zet kö zi gya kor la tok nak,
mû ve le tek nek), va la mint a mû kö dés- fenn tar tás jól be ha tá -
rol ha tó, meg ha tá ro zott idõn be lül meg va ló sít ha tó fel ada ta -
i nak (pl. in kur rens ha di tech ni kai esz kö zök, ha di anya gok
meg sem mi sí té sé nek) prog ra mok ba ren de zett erõ for rás
szük ség le te it, va la mint erõ for rás- és költ ség ter ve zés sel
meg ala po zott ki adá si igé nye it, to váb bá

– a had erõ ki kép zé sé nek, mû kö dés-fenn tar tá sá nak és
egyéb (is mét lõ dõ) fel ada ta i nak nor ma tív ala pú erõ for rás-
és költ ség ter ve zés sel meg ala po zott ki adá si igé nye it.

4.5. Költ ség ve té si adat szol gál ta tá si uta sí tás (KAU)
Az uta sí tás meg ha tá roz za a tár ca nagy ba ni költ ség ve tés

ter ve zé sé ben részt ve võ HM és MH szin tû ter ve zõ szer ve -
ket, a szer vek hez kap cso ló dó ter ve zé si fel ada to kat. Alap -
ját egy részt a PM Ter ve zé si Kör ira tá ban elõ írt fel té tel -
rend szer, más részt a tár ca – hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó -
vá ha gyott és ki egyen sú lyo zott – 10 éves Erõ for rás-, költ -
ség szük ség le ti- és ki adá si igény ter ve ké pe zi. Az adat szol -
gál ta tás össze ál lí tá sa az ál lam ház tar tás költ ség ve tés ter ve -
zé si rend sze ré nek kö ve tel mé nyei és a PM Ter ve zé si Kör -
ira tá ban elõ ír tak ér vé nye sí té se ér de ké ben az uta sí tás ban
meg ha tá ro zott for má tum ban ke rül vég re haj tás ra.

A tár ca Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény -
ter vé nek költ ség ve té si igény terv vé va ló át for ga tá sát a HM
VTF együtt mû kö dé sé vel az MH szin tû ter ve zõ, illetve
gaz dál ko dó szer vei hajt ják vég re, és azo kat – ezen szer vek
adat szol gál ta tá sa alap ján – a HM KPSZH be épí ti a
1(+2) éves költ ség ve té si terv be, illetve terv ja vas lat ba.

4.6. Költ ség ve té si rész le tes terv (KVT)
A költ ség ve té si rész le tes terv fel épí té sét és tar tal mát a

PM ál tal ki adott Ter ve zé si Kör irat és a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok sza bá lyoz zák. Az ál lam ház tar tás ter ve zé si rend sze -
ré ben elõ ír tak sze rin ti fel épí té sû és tar tal mú költ ség ve té si
terv mel lett a Költ ség ve tés Par la men ti Pre zen tá ci ó já nak
szö ve ges in dok lá sa tar tal maz za a ter vek fel adat ori en tált
meg ala po zott sá gát. E mel lett a be nyúj tott ter vek nek ré szét 
ké pe zi a HM fe je zet ál tal elõ ter jesz tett költ ség ve té si tör -
vény nor ma szö veg ja vas lat is.

4.7. Vé del mi ter ve zé si in téz ke dés (VTI)
A vé del mi ter ve zé si in téz ke dés ren del te té se: az MH

szer vek és alá ren delt szer ve ze tek fel ada ta ik meg ha tá ro zá -
sa az 1(+2) éves ter ve ik el ké szí té sé hez.

Az in téz ke dés fel épí té se, tar tal ma:
I. Ál ta lá nos ren del ke zé sek a 10 éves terv, azon be lül az

el sõ há rom év rész le tes ter vei ki dol go zá sá ra;
II. Fõ cél ki tû zé sek, új, illetve meg vál to zott fõ fel ada -

tok, azok meg va ló sí tá sá nak gaz da sá gi fel té te lei;
III. Ké pes sé gek és fel ada tok, a vég re haj tás hoz ter vez -

he tõ erõ for rá sok, va la mint ki adá si igé nyek;
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IV. A ter vek fel ter jesz té sé nek rend je.
Az in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za a HM szer vek, a

HM hi va ta lok és hát tér in téz mé nyek, a ka to nai szer ve ze -
tek, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa és köz vet -
len fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek ter ve zett fel ada ta it
és a ter ve zés fõbb alap ada ta it.

4.8. Az MH ... kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves
terv (10T)

A 10 éves terv ren del te té se:
– meg fe le lõ ala pot és át te kin tést nyújt a had erõ-fej lesz -

tés, al kal ma zás és mû kö dés-fenn tar tás terv idõ szak ra
 vonatkozó át fo gó és ki emelt fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz, 
a pro fesszi o ná lis had erõ meg te rem té sé hez, a had erõ ké -
pes sé gé nek nö ve lé sé hez, fo lya ma tos fej lesz tés hez és fenn -
tar tás hoz;

– tar tal maz za az el éren dõ ka to nai ké pes sé ge ket, a had -
erõ struk tú rá ját, lét szá mát, ki emelt tech ni kai esz kö ze it, az
egyes ter ve zé si te rü le tek re (a had erõ fej lesz té sé re, mû kö -
dés-fenn tar tá sá ra és al kal ma zá sá ra) vo nat ko zó stra té gi át, a
had erõ ki ala kí tá sá nak fo lya ma tát és a fel ada tok üte me zé sét;

– rög zí ti a had erõ át ala kí tá sá hoz szük sé ges erõ for rá so -
kat, és ki adá si igé nye ket, va la mint el oszt ja a prog nosz ti -
zált for rá so kat;

– ala pul szol gál a NATO és EU fel aján lá sok meg té te lé -
hez, a NATO Vé del mi Ter ve zé si Kér dõ ív meg vá la szo lá -
sá hoz, az Éves Be szer zé si Terv el ké szí té sé hez, a HM fe je -
zet költ ség ve té si ter vé nek, illetve költ ség ve té si par la men ti 
pre zen tá ci ó já nak össze ál lí tá sá hoz;

– meg fe le lõ ala pot biz to sí t az Ál la mi Szám ve võ szék és
más, a tár ca te vé keny sé gé nek el len õr zé sé re hi va tott szer -
vek elõt ti be szá mo lás hoz, va la mint a tár ca szin tû fel ügye -
let hez és el len õr zé sé hez.

A 10 éves terv tar tal ma és fel épí té se:
A 10 éves terv alap do ku men tum ból és öt mel lék let bõl ál l.
Az alap do ku men tum tar tal ma:
I. A MK vé de lem po li ti kai cél jai, a MK biz ton sá gát

érin tõ fe nye ge té sek és a szük sé ges vé del mi, illetve ka to nai 
ké pes sé gek.

II. Az elõ zõ 10 éves terv ben meg ha tá ro zott fel ada tok
idõ ará nyos vég re haj tá sá nak fõbb ta pasz ta la tai.

III. Az MH ké pes sé gei ala kí tá sá nak ál ta lá nos cél jai,
pri o ri tá sai, a had erõ ké pes sé gei, am bí ció szint je, ké pes ség
szük ség le te.

IV. Az MH 10. terv év re ki ala ku ló szer ve ze ti struk tú -
rá já nak alap ve tõ ele mei és fõbb jel lem zõi, sa já tos sá gai.

V. A szö vet sé gi kö ve tel mé nyek sze rint biz to sí tott ké -
pes sé gek.

VI. A HM hu mán po li ti kai, ha di tech ni kai, inf ra struk tu -
rá lis fej lesz té si fel ada tai.

VII. Ki kép zé si, al kal ma zá si, szab vá nyo sí tá si és dokt ri -
ná lis fel ada tok.

VIII. Az MH mû kö dés-fenn tar tá si és egyéb fel ada tai.
IX. A HM tár ca Erõ for rás-, költ ség szük ség le tei- és ki adá -

si igé nyei, azok biz to sí tott sá ga, az igé nyek ki elé gít he tõ sé ge.
X. A 10 éves terv ka to nai és gaz da sá gi koc ká za tai.

Az alap do ku men tum mel lék le tei:
1. sz. mel lék let:
Az MH ké pes sé ge i nek ala kí tá sá hoz szük sé ges had erõ -

ter ve zé si kö ve tel mé nyek
Az erõk cso por to sí tá sa
A ki emelt pri o ri tá sú kö te lé kek fe la dat rend sze re és ké -

pes sé gi kö ve tel mé nyei
2. sz. mel lék let:
Az MH szer ve ze ti fel épí té se
3. sz. mel lék let:
A had erõ ké pes sé gei át ala kí tá sá nak rész le tes üte me zé se
4. sz. mel lék let:
A HM 10 éves össze ge zett Erõ for rás-, költ ség szük ség -

le ti- és ki adá si igény ter ve
5. sz. mel lék let:
A HM fe je zet prog nosz ti zált költ ség ve té si elõ irány za -

tai, illetve terv e 1(+2) év vo nat ko zá sá ban.

4.9. Je len tés a 10 éves terv tar tal má ról (J10T)
A je len tés ren del te té se:
– be mu tat ni a Kor mány nak az elõ zõ terv ben meg ha tá ro -

zott fel ada tok vég re haj tá sá nak ered mé nye it, ta pasz ta la ta it;
– is mer tet ni a mó do su ló fel ada to kat, azok oka it;
– be mu tat ni a lét szám csök ke né sek vég re haj tá sá nak

hely ze tét;
– rö vi den be mu tat ni a gör dí tett, az új idõ szak ra  szóló

10 éves terv tar tal mát;
– be mu tat ni a ma gyar és a NATO fej lesz té si ter vek,

illetve a ké pes ség fej lesz té si igé nyek össz hang ját és a had -
erõ fel aján lá sok hely ze tét.

A je len tés tar tal ma és fel épí té se:
I. Az elõ zõ 10 éves terv alap ján meg ha tá ro zott fel -

ada tok vég re haj tá sá nak ered mé nyei, fõbb ta pasz ta la tai.
II. A Ma gyar Hon véd ség ak tu á lis 10 éves terv e:
1. Kül-, biz ton ság- és vé de lem po li ti kai cé lok, a Ma gyar

Köz tár sa ság biz ton sá gát érin tõ le het sé ges fe nye ge té sek.
2. A Ma gyar Hon véd ség ké pes sé ge i nek fej lesz té se:
– fej lesz té si pri o ri tá sok;
– a NATO és az EU fel aján lá sok és fej lesz té si cé lok tel -

je sí té se.
3. A terv idõ szak fõbb fej lesz té si fel ada tai, erõ for rás- és 

költ ség ter ve zés sel meg ala po zott ki adá si igé nyei.
III. Összeg zés.

4.10. Vég re haj tá si (fel adat sza bó) uta sí tás (VHU)
Az uta sí tás ren del te té se:
– ha tály ba lép te ti a jó vá ha gyott 10 éves ter vet,
– el ren de li a 10 éves terv el sõ évi fel ada ta i nak vég re -

haj tá sát.
Az uta sí tás tar tal ma és fel épí té se:
HM uta sí tás a §-b a sze dett fel ada tok vég re haj tá sá nak

el ren de lé sé re.
Mel lék le tek: a tár ca fõ fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa.

4.11. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
ról  szóló HM ren de let (FER)

Ki je lö li a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok egyes jog -
cím-cso port ja i hoz kap cso ló dó an az elõ irány za tok ter ve zé -
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sé re, fel hasz ná lá sá ra és el szá mo lá sá ra, illetve az elõ irány -
za tok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ fel ada tok fel ügye le té re
vo nat ko zó jo go sít vá nyo kat gya kor ló szer ve ze te ket.

4.12. Költ ség ve tés ter ve zé si uta sí tás (KTU)
Meg ha tá roz za az MH és az alá ren delt ter ve zõ szer ve ket, 

a ha tás kö rük be tar to zó ter ve zé si fel ada to kat. Tar tal maz za
az ele mi költ ség ve tés össze ál lí tá sá hoz szük sé ges elõ -
írásokat va la mennyi ki emelt elõ irány zat te kin te té ben, e
mel lett a sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adó kat ter he lõ já ru -
lé kok ese té ben a szám ve té sek alap ját ké pe zõ pa ra mé te re -
ket, a nem zet kö zi fel ada tok hoz kap cso ló dó költ ség ve té sek 
össze ál lí tá sá nak alap ja it, illetve az el ké szí tett ele mi költ -
ség ve té sek fel ter jesz té sé nek, össze sí té sé nek fe lül vizs gá la -
tá nak rend jét.

5. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

10Te/t/j/p 10 éves terv (el gon do lás) ter ve zet) ja vas lat) 
pon to sí tás)

EKB Erõ for rás- és költ ség becs lés
EKF El gon do lás a ké pes sé gek fej lesz té sé re
EKI Erõ for rás és költ ség igé nyek
EKTt/j/p Erõ for rás- és költ ség terv (ter ve zet) ja vas -

lat/pon to sí tás)
EKV Ele mi költ ség ve tés
ESZ Erõ for rás- és költ ség szük ség let
ÉBTt Éves be szer zé si terv (ter ve zet)
FER Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá -

sá ra vo nat ko zó HM ren de let
FMT Fel adat- és mun ka terv
J10T Je len tés a 10 éves terv tar tal má ról
KAUt Költ ség ve té si adat szol gál ta tá si (HM ) uta sí -

tás (ter ve zet)

KFA Ké pes sé gek re és fel ada tok ra vo nat ko zó
ada tok

KFTt/j/p Ké pes ség- és fel adat terv (ter ve zet/ja vas -
lat/pon to sí tás)

KFTAp Ké pes sé gek, fel ada tok és ter ve zé si alap ve -
té sek (pon to sí tás)

KKV Kincs tá ri költ ség ve tés
KORM Kormány
KPPt/j Költ ség ve tés par la men ti pre zen tá ció (ter ve -

zet) ja vas lat)
KTJt/j Költ ség ve té si tör vényjavaslat (ter ve zet) ja -

vas lat)
KTUT Költ ség ve tés ter ve zé si (HM) uta sí tás (ter ve -

zet)
KTV Költ ség ve té si tör vény

KVA
Költ ség ve té si igé nyek re vo nat ko zó ada tok

KVK Költ ség ve té si ke ret szá mok
KVTt Költ ség ve tés (rész le tes) terv e (ter ve zet)
MI Mi nisz te ri irány el vek a vé del mi ter ve zés hez
MKBF MK biz ton ság po li ti kai fe nye ge té sek
OGY Or szág gyû lés
OGYB Or szág gyû lé si Be szá mo ló az MH fel ké szí -

té sé rõl, ál la po tá ról és fej lesz té sé rõl
OPC Op ci ók (al ter na tí vák)
ÖKBHC Össze fog la ló a MK kül- és biz ton ság po li ti -

kai, hon vé del mi cél ki tû zé se i rõl
PE Prog ram el gon do lás
VHU Vég re haj tá si HM uta sí tás
VKP Vé del mi költ ség ve té si prog nó zis
VTB Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság
VTIt (HM KÁT) Vé del mi ter ve zé si in téz ke dés

(ter ve zet)
VTIh (Ha de rõ ne mi) Vé del mi ter ve zé si in téz ke dés
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1/a. sz. ábra a 6/2006. (HK 4.) HM utasítás 1. sz. mellékletéhez

Az MH 10 éves terve kidolgozásának folyamata
(páros években)
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1/b. sz. ábra a 6/2006. (HK 4.) HM utasítás 1. sz. mellékletéhez

Az MH 10 éves terve kidolgozásának folyamata

(páratlan években)
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2. sz. ábra a 6/2006. (HK 4.) HM utasítás 1. sz. mellékletéhez

Az MH szervek és alárendelt szervezetek 1(+2) éves tervei készítésének folyamata
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3. sz. ábra a 6/2006. (HK 4.) HM utasítás 1. sz. mellékletéhez

A HM fejezet költségvetése tervezésének folyamata
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4. sz. ábra a 6/2006. (HK 4.) HM utasítás 1. sz. mellékletéhez

A NATO vé del mi ter ve zé si és át te kin té si el já rás fo lya ma tai
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2. sz. melléklet
a 6/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

NATO védelmi (haderõ) tervezési eljárásból
származó hazai feladatok végzésének rendje

Be ve ze tõ:
A Ter ve zé si Cé lok Cik lu sa: A NA TO-ban a Ter ve zé si

Cél ki tû zé sek (Plan ning Tar gets) a ka to nai kö ve tel mé nyek
azo no sí tá sá ra szol gál nak és a kö zö sen el fo ga dott spe ci fi -
kus ter ve zé si cé lok ban (For ce Go als – FG) tes te sül nek
meg. A NATO had erõ-fej lesz té si ja vas la tok/cé lok cik lu sa
ke re té ben a ha zai ter ve zõk ré szé re az in pu tot a NATO Át -
ala kí tá si Pa rancs nok ság négy éven te ki adás ra ke rü lõ had -
erõ-fej lesz té si ja vas la tok [For ce Pro po sals – FP XX(év)]
ter ve ze te, illetve a két éven te a ko ráb bi cél cso mag szük -
ség/dön tés sze rin ti meg újí tá sa ké pe zi, az out pu tot pe dig az 
ér vény ben lé võ 10 éves terv és for rás prog nó zi sok alap ján
ki ala kí tott nem ze ti ál lás pont, illetve a kü lön bö zõ tár gya lá -
si for du lók nyo mán szü le tõ hi va ta los kor rek ci ók je len tik.
Sza bá lyoz ni szük sé ges a ha zai ter ve zõ szer vek te vé keny -
sé gét az FP cso mag ér ke zé se és az elõ ze tes nem ze ti ál lás -
pont NA TO-nak tör té nõ meg kül dé se kö zött, a tár gya lá sok
idõ sza ká ban, illetve min den egyes fej lesz té si ja vas lat tal/
cél lal kap cso lat ban at tól kezd ve, hogy ja vas lat ba ke rül ad -
dig, amíg vég re haj tás  miatt, vagy más ok ból (pl. el avu lás)
a cso mag ból tör lik. A vég re haj tás ter ve zé sé nek sa já tos sá -
ga, hogy sem a tel jes cik lus ban, sem az eset le ges ak tu a li zá -
lás rö vid cik lu sá ban az FP cso mag be ér ke zé se, illetve a
tár gya lá sok el sõ for du ló ja (Össze vont Kon zul tá ció – Jo int
Con sul ta ti on) nincs rög zí tett idõ pont hoz köt ve, így az el -
vég zen dõ mun ká ra min dig ese ti üte me zést kell ki dol goz ni. 
Az FP/FG-k egy sé ges ke ze lé sé re, nyil ván tar tá sá ra, a vég -
re haj tás kö ve té sé re, a je len tés té te lek, DPQ ki dol go zás
meg könnyí té sé re, min den egyes fej lesz té si ja vas lat/cél
ese té ben törzs-adat lap ke rül be ve ze tés re, amely nek ki töl -
té sé ért, kar ban tar tá sá ért, az ese ti leg igé nyelt in for má ci ók
biz to sí tá sá ért az adott FP/FG-re fe le lõs ként ki je lölt szer -

ve zet (szer ve ze ti elem) a kö te le zett. Nem köz vet le nül a
fen ti mû ve let sor hoz kö tött, nem az out put ki ala kí tá sá hoz
szük sé ges, de az FG-k ke ze lé sé vel kap cso la tos, hogy a so -
ron lé võ 10 éves terv rõl a Kor mány nak ké szí tett je len tés -
nek tar tal maz nia kell a had erõ fel aján lá sok és a fej lesz té si
cé lok vég re haj tá sá nak hely ze tét is.

A Vé del mi Át te kin tés cik lu sa: Két éven te ke rül vég re haj -
tás ra. A NATO Vé del mi Át te kin tés (De fen ce Re vi ew) in -
put ját a Szö vet ség ré szé rõl meg kül dött, ál ta lá ban a pá ros
évek már ci us vé gé ig meg ér ke zõ Vé del mi Ter ve zé si Kér -
dõ ív (De fen ce Plan ning Qu es ti on na rie) ké pe zi. Az out pu -
tot a kér dõ ív re össze ál lí tott vá la szok nak a NATO Vé del mi 
Ter ve zést Tá mo ga tó Au to ma ti kus Rend sze ré bõl (NATO
De fen ce Plan ning Au to ma ted Sup port Sys tem) le kép zett
mdb. és pdf. ki ter jesz té sû fáj lok, illetve a tár gya lá sok ered -
mé nye ként ki ala kult hi va ta los kor rek ci ók je len tik. Sza bá -
lyoz ni szük sé ges a ha zai ter ve zõ szer vek te vé keny sé gét a
DPQ meg ér ke zé se és a vá la szok NA TO-nak tör té nõ meg -
kül dé se kö zöt ti idõ sza ká ban, to váb bá a kor rek ci ós igé -
nyek ke ze lé se ese tén. A vég re haj tás ter ve zé sé nek sa já tos -
sá ga, hogy a DPQ meg ér ke zé se nincs rög zí tett idõ pont hoz
köt ve, csak a vá lasz ha tár ide je. Ez min den pá ros év jú li us
31-e. Ezért a vég re haj tás ra min den egyes cik lus ban egye di 
ütem ter vet kell ké szí te ni. A DPQ vá la szok bá zis a csak a
had erõ tény le ges hely ze te, to váb bá az ér vény ben lé võ
10 éves terv és a hi va ta los for rás prog nó zis le het. Az IB fe -
je zet hez – az FG-k vég re haj tá si hely ze té nek je len té sé hez – 
a törzs adat la po kat kell el sõd le ge sen fel hasz nál ni. Nem
köz vet le nül a fen ti mû ve let sor hoz kö tött, nem az out put
ki ala kí tá sá hoz szük sé ges, de a Vé del mi Át te kin tést köve -
tõen a Kor mányt tá jé koz tat ni kell a ter ve zé si fo lya mat so -
rán ta pasz talt és a kü lön bö zõ NATO do ku men tu mok ban
sze rep lõ (Ge ne ral Re port – Ál ta lá nos Je len tés, Össze fog -
la ló Je len tés – Sum ma ry Re port, Co unt ry Chap ter –
 Ország Fe je zet, FP vá la szok ér té ke lé se nem ze ten ként) a
ma gyar tel je sí tést tag la ló szö vet sé gi meg íté lés rõl, amely -
hez eze ket a do ku men tu mo kat az érin tett ter ve zõ szer vek -
nek fe l kell dol goz ni uk.
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El já rás rend rész le tei:

A Tervezési Célok Ciklusa

Fsz. Fel adat Fõ fe le lõs Do ku men tum

Ké szí tõ
(össze -

állító)/együtt -
mûködõ

Jóvá -
hagyja/
alá ír ja

Ha tár idõ Meg jegy zés

1. FP könyv be ér ke zé se, meg kül dé se az érin -
tet tek nek elõ ze tes ta nul má nyo zás ra.

HM HVK
KTFCSF

A NATO Át ala kí tá si Parancs -
nokság FP köny ve (Al li ed Com -
mand Trans for ma ti on FP bo ok)

– – Meg ér ke zés után azon nal

2. Az elõ ze tes nem ze ti ál lás pont ki dol go zá sá -
nak üte me zé se. A fe le lõ sök ki je lö lé se az új
FPk-re az érin tet tek be vo ná sá val.

HM VTF Ütem terv HM VTF,
HM VPNEF,

HM HVK
KTFCSF

Az FP cso mag be ér ke zé sét
köve tõen 5 mun ka na pon be lül

3. Törzs-adat la pok alap ada ta i nak fel fek te té se,
illetve mó do sí tá sa az ak tu á lis FP cso mag
alap ján.

HM VTF Törzs-adat lap HM VTF – Az FP cso mag be ér ke zé sét
köve tõen 5 mun ka na pon be lül

Az új, vagy mó do sí tott
törzs-adat la pok a fel adat sza bó
ér te kez le ten, elekt ro ni kus úton
ke rül nek biz to sí tás ra. A FP/FG
meg ne ve zé se, a kö ve tel mény,
illetve a ma gyar ál lás pont an go -
lul is az adat lap ra ke rül.

4. Vé de lem po li ti kai ál lás pont ki ala kí tá sa, az
ezzel kap cso la tos in for má ció biz to sí tá sa
az érin tet tek ré szé re.

HM VPNEF Vé de lem po li ti kai ál lás fog la lás
Törzs-adat lap

HM VPNEF VP 
he lyet tes

állam -
titkár

Az FP cso mag be ér ke zé sét
köve tõen 7 mun ka na pon be lül

Ha nincs po li ti kai szem pont ból
el uta sí tott ja vas lat, ak kor ezt a
tényt a HM VPNEF a fel adat -
sza bó ér te kez le ten köz li az érin -
tet tek kel. Ha van, a VPNEF
ren del kez zen az ál lás pon tot és
in dok lást tar tal ma zó, a he lyet tes
ál lam tit kár ál tal jó vá ha gyott
 dokumentummal, amely nek
 tartalma rá ke rül a törzs-adat -
lapokra.

5. Fel adat sza bó ér te kez let meg tar tá sa. HM VTF HM VTF
 Védelmi
 Tervezési

 Szakirányítási
Osz tály/
VPNEF,

HM HVK
KTFCSF

Az FP cso mag be ér ke zé sét
köve tõen 7 mun ka na pon be lül

Na pi rend, elõ adá sok kidolgo -
zása.

6. A ja vas la tok meg íté lé se a ka to nai szük ség -
sze rû ség alap ján.

HM HVK
KTFCSF

Törzs-adat lap HM HVK
KTFCSF/HM
HVK MFCSF,
had erõ ne mek

HM HVK
KTFCSF

A HM HVK KTFCSF a ren del -
ke zés re ál ló idõ re ki ala kí tott
ütem ter vé nek meg fele lõen1

Ha a ja vas lat ka to na i lag
 indokolt, de ké pes ség el éré sé re
több al ter na tí va is lé te zik és
 azokat vizs gál ni szük sé ges, az
adat la pot az ere de ti kód -
szám/a–b–c al té te lek kel az al ter -
na tí vák, op ci ók szá má nak
meg fe le lõ pél dány ban kell el -
készíteni.
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Fsz. Fel adat Fõ fe le lõs Do ku men tum

Ké szí tõ
(össze -

állító)/együtt -
mûködõ

Jóvá -
hagyja/
alá ír ja

Ha tár idõ Meg jegy zés

7. A (re le váns) ké pes ség ki ala kí tá sa had mû ve -
le ti/har cá sza ti kö ve tel mé nye i nek (ha lé te zik
ilyen) meg ha tá ro zá sa és rög zí té se a
törzs-adat la pon.

HM HVK
KTFCSF

Törzs-adat lap HM HVK
KTFCSF

 Hadmûveleti
Osz tály/had erõ -

ne mek

HM HVK
KTFCSF

A HM HVK KTFCSF
 Ütemterve sze rint

8. A jo gi, sza bá lyo zá si hát tér tisz tá zá sa. HM HVK
KTFCSF

Törzs-adat lap A fej lesz té si
fel ada tért

 felelõs
 szervezet/
HM HVK
KTFCSF

 szakirányú
 osztályai

– A HM HVK KTFCSF
 Ütemterve sze rint

Sza bá lyo zá si hi á nyos ság ese tén
a szük sé ges fel ada tok fel so ro lá -
sa, rö vid le írá sa, a pót lás üte me -
zé se, az ille té kes szer ve ze tek nél
a mun ka in dí tá sá nak a kez de mé -
nye zé se.

9. A tech ni kai ki vi te lez he tõ ség meg íté lé se. A fej lesz té si
fel ada tért

 felelõs
 szervezetek

Törzs-adat lap HM HFF, HM
TH, HM BBBH

A HM HVK KTFCSF
 Ütemterve sze rint

Meg ítél ni, hogy ha zai ku ta -
tás-fej lesz tés, ki vi te le zés le het -
sé ges vagy in do kolt, illetve a
pi a con (ha zai, kül föl di) van -
nak-e le he tõ sé gek, ame lyek
szin tén al ter na tí vá kat képez -
hetnek.

10. A mû sza ki-tech ni kai kö ve tel mé nyek meg ha -
tá ro zá sa, ha a fej lesz tés mo der ni zá ci ó val,
vagy be szer zés sel jár.

A fej lesz té si
fel ada tért

 felelõs
 szervezetek

Törzs-adat lap MH ÖLTP
ille té kes

szer ve ze tei

A HM HVK KTFCSF
 Ütemterve sze rint

Ar ról, hogy a szük sé ges in for -
má ció az adat lap ra ke rül jön, a
fej lesz té si fel ada tért fe le lõs szer -
ve zet gon dos ko dik, de ez eset -
ben az ér de mi mun kát a
ké szí tõ/együtt mû kö dõ ro vat ban
meg je löl tek vég zik.

11. Erõ for rás igény szám ve tés ké szí té se. HM VTF Törzs-adat lap HM VTF
 Erõforrás és

Költ ség ter ve zõ
Osz tály/

HM HVK
KTFCSF

 Haderõtervezési 
és Modernizá -
ciós Osz tály

A HM HVK KTFCSF Ütem ter -
ve sze rint

A szám ve tés alap ján a vég re -
hajt ha tó sá got, annak le het sé ges
ide jét, mennyi sé gi- és mi nõ sé gi
mu ta tó it kell meg ítél ni. Az ered -
mé nyek törzs-adat lap ra ke rü lé -
sé rõl a fej lesz té si fel ada tért
fe le lõs szer ve zet (szer ve ze ti
elem) gon dos ko dik.

12. Nem ze ti ál lás pont ki ala kí tá sa az el fo ga dott -
ság szint jé vel és az in dok lás sal együtt.

HM HVK
KTFCSF

FP cso mag
Törzs-adat lap

HM HVK
KTFCSF

 Haderõtervezési 
és Modernizá -
ciós Osz tály/a
fej lesz té si fel -
ada tért fe le lõs
szer ve ze tek, a
had erõ ne mek,
HM VPNEF,

HM VTF

HM HVK
KTFCSF

A NATO el já rás ban egyez te tett
ha tár idõ elõtt leg alább két hét tel

A ki dol go zás a HM HVK
KTFCSF ve ze té sé vel és üte me -
zé sé vel cso por tos be ren de lé sek
és te am mun ka ke re té ben tör -
ténik.
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Fsz. Fel adat Fõ fe le lõs Do ku men tum

Ké szí tõ
(össze -

állító)/együtt -
mûködõ

Jóvá -
hagyja/
alá ír ja

Ha tár idõ Meg jegy zés

13. Elõ ter jesz tés a Kormány ré szé re a NATO
had erõ fej lesz té si ja vas la tok tár gyá ban ki ala -
kí tott elõ ze tes nem ze ti ál lás pont ról.
(HM VTB ülés)

HM VTF Szö ve ges össze fog la ló + mel lék -
le tek: elõ ze tes nem ze ti ál lás pont,

had erõ igény és hoz zá já ru lás

HM VTF
 Védelmi
 Tervezési

 Szakirányítási
Osz tály/

HM VPNEF,
HM HVK
KTFCSF

HM Az össze vont kon zul tá ci ót meg -
elõ zõ en

14. A Kormány jó vá ha gyást köve tõen az elõ ze -
tes nem ze ti el fo ga dott ság (ál lás pont) NATO 
ré szé re tör té nõ el jut ta tá sa.

HM VTF A NATO sza bá lyo zás nak meg -
fele lõen

HM VTF 
Vé del mi
Ter ve zé si

 Szakirányítási
Osz tály

A NATO el já rás ban egyez te tett
ha tár idõ re

Kro no szon

15. Fel ké szü lés az Össze vont Kon zul tá ci ó ra
(Jo int Con sul ta ti ons), a be ér ke zett elõ ze tes
kér dé sek fel dol go zá sa. Nyi tó Nyi lat ko zat
ki dol go zá sa.

HM VTF Nyi tó nyi lat ko zat HM VTF
 Védelmi
 Tervezési

 Szakirányítási
Osz tály/

HM VPNEF,
HVK KTFCSF, 
a fej lesz té si fel -
ada tért  felelõs 
szer ve ze tek

HM VTF
fõ osz tály -

ve ze tõ

A NATO el já rás ban sza bá lyo -
zot tak sze rint

Man dá tum biz to sí tá sa az Össze -
vont Kon zul tá ci ó ra, annak meg -
szer ve zé se, ma gyar rész rõl a
le ve ze té se.
Pre zen tá ci ók elõ ké szí té se meg -
íté lés (szük ség) sze rint.

16. Az ered mé nyek alap ján a szük sé ges sé vált
kor rek ci ók meg kül dé se a NA TO-nak, a vál -
to zá sok fel vi te le a törzs-adat la pok ra.

HM VTF HM VTF
 Védelmi
 Tervezési

 Szakirányítási
Osz tály/

HM HVK
KTFCSF,

a  fejlesztési
 feladatért fe le -
lõs  szervezetek

HM VTF
fõ osz tály -

ve ze tõ

Meg egye zés sze rint Kro no szon

17. Fel ké szü lés a Mul ti la te rá lis Kon zul tá ci ó ra
(Mul ti la te ral Con sul ta ti on), a be ér ke zett elõ -
ze tes kér dé sek fel dol go zá sa. Nyi tó Nyi lat -
ko zat ki dol go zá sa.

HM VPNEF Nyi tó Nyi lat ko zat HM VPNEF
Stra té gi ai

 Elemzõ és Ter -
ve zõ Osz tály,

HM VTF
 Védelmi
 Tervezési

 Szakirányítási
Osz tály, HM

HVK KTFCSF
Had erõ ter ve zé si 
és Modernizá -
ciós Osz tály, a
fej lesz té si fel -
ada tért fe le lõs
szer ve ze tek

HM
VPNEF

fõ osz tály -
ve ze tõ

Mul ti la te rá lis Kon zul tá ci ót meg -
elõ zõ hé ten
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Fsz. Fel adat Fõ fe le lõs Do ku men tum

Ké szí tõ
(össze -

állító)/együtt -
mûködõ

Jóvá -
hagyja/
alá ír ja

Ha tár idõ Meg jegy zés

18. Az ered mé nyek alap ján a szük sé ges sé vált
kor rek ci ók meg kül dé se a NA TO-nak, a vál -
to zá sok fel vi te le a törzs-adat la pok ra.

HM VTF HM VTF
 Védelmi
 Tervezési

 Szakirányítási
Osz tály/HM

HVK KTFCSF, 
a fej lesz té si fel -
ada tért fe le lõs
szer ve ze tek

HM VTF
fõ osz tály -

ve ze tõ

Meg egye zés sze rint Kro no szon

19. Elõ ter jesz tés a Kormány ré szé re a had erõ -
fej lesz té si cé lok tár gyá ban ki ala kí tott vég le -
ges ma gyar vá lasz ról, fel ha tal ma zás a
hon vé del mi mi nisz ter ré szé re a NATO ak tu -
á lis had erõ fej lesz té si cé lok jó vá ha gyá sá ra.

HM VTF a ta va szi mi nisz te ri ülést meg -
elõ zõ en (pá ros év ben jú ni us
vég e)

20. A had erõ-fej lesz té si cé lok be épí té se a 10
éves terv be, az FG-k vég re haj tá sá nak üte -
me zés sze rin ti meg kez dé se, illetve a foly ta -
tó dó cé lok vég re haj tá sa.

HM VTF Ak tu á lis 10 éves terv vo nat ko zó
fe je ze te

HM HVK
KTFCSF

 Haderõtervezési 
és Modernizá -
ciós Osz tály, a
fej lesz té si fel -
ada tért fe le lõs
szer ve ze tek

Az FG NATO jó vá ha gyá sát kö -
ve tõ el sõ év ben in du ló 10 éves
terv ki dol go zá si rend je sze rint

A 10 éves terv rõl a Kormány ré -
szé re ké szü lõ je len tés mu tas sa
be a szö vet sé gi igé nye ket és
azok ter ve zett tel je sí té sét.
Fe le lõs: HM VTF

21. Fél éves je len tés a vég re haj tás hely ze té rõl,
annak mennyi sé gi és pénz ügyi mu ta tó i ról a
HM VTB ré szé re.

HM VTF VTB elõ ter jesz tés HM VTF
 Védelmi
 Tervezési

 Szakirányítási
Osz tály/a fej -

lesz té si fel ada -
tért fe le lõs
szer ve ze tek

HM VTF
fõ osz tály -

ve ze tõ

Fél éven te, áp ri lis vég e, ok tó ber
vég e

A VTB elõ ter jesz tést a HM VTF 
ál lít ja össze a fej lesz té si fel ada -
to kért fe le lõs szer ve ze tek je len -
té sei alap ján. Ezen je len té sek
ha tár ide je min den év áp ri lis 10.
és ok tó ber 10.

A Védelmi Áttekintés ciklusa

Fsz. Fel adat Fõ fe le lõs Do ku men tum

Ké szí tõ
(össze -

állító)/együtt -
mûködõ

Jóvá -
hagyja/
alá ír ja

Ha tár idõ Meg jegy zés

1. DPQ be ér ke zé se, el jut ta tá sa az érin tet tek -
nek, a DPQ elõ ze tes fel dol go zá sa

HM VTF NATO DPQ – – Be ér ke zés után  azonnal

2. A vá la szok ki dol go zá sá nak üte me zé se HM VTF Ütem terv HM VTF
 Védelmi Ter ve -
zé si Szak irá nyí -

tá si Osz tály

HM VTF
fõ osz tály

ve ze tõ

A be ér ke zést kö ve tõ 5 munka -
napon be lül
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Fsz. Fel adat Fõ fe le lõs Do ku men tum

Ké szí tõ
(össze -

állító)/együtt -
mûködõ

Jóvá -
hagyja/
alá ír ja

Ha tár idõ Meg jegy zés

3. In dí tó ér te kez let, az elõ zõ cik lus ta pasz ta la -
ta i nak meg be szé lé se. Út mu ta tás a ki töl tés sel 
kap cso lat ban.

HM VTF HM VTF
 Védelmi Ter ve -
zé si Szak irá nyí -

tá si Osz tály/
MH szin tû

ter ve zõ szer vek

A be é ke zést kö ve tõ 7 mun ka na -
pon be lül

Elõ adá sok elõ ké szí té se.

4. Fe je ze tek ki dol go zá sa HM VPNEF A fe je ze tek írott és elekt ro ni kus
(mdb; doc.; exc. ki ter jesz té sû) 

vál to za ta.

HM VPNEF
Stra té gi ai
 Elemzõ és
 Tervezõ
 Osztály/

HM és MH
szin tû ter ve zõ

szer vek

fe je zet
 felelõsök

ál tal
 aláírtan

Ütem terv sze rint Az ak tu á lis 10 éves terv és a
had erõ tény le ges hely ze te alap -
ján. Ki dol go zás a fe je zet fe le lõ -
sök ve ze té sé vel, NDPASS mdb.
ver zió el ké szí té se és át adá sa a
HM VPNEF és VTF ré szé re.

IA fe je zet – vé del mi ter vek és védelem -
politika kér dé sei;

IB fe je zet – A had erõ-fej lesz té si cé lok vég -
re haj tá sá nak hely ze te;

HM HVK
KTFCSF

Had erõ-fej lesz -
té si cé lo kért

 felelõsnek ki je -
lölt szer ve ze tek

IC fe je zet – Lo gisz ti kai és egész ség ügyi ké -
pes sé gek;

MH ÖLTP MH ÖLTP/
MH EÜP

IIA–B fe je zet – Szá raz föl di erõk; HM HVK
KTFCSF

Szá raz föl di
Pság.

IVA–B fe je zet – lé gi erõ; HM HVK
KTFCSF

Lé gi erõ Pság.

VA–B–C fe je zet – hu mán po li ti ka, hu mán
és pénz ügyi erõ for rá sok.

HM KPSZH HM
KPSZH/HM

TKF, HM HPF,
HM HVK
KTFCSF

5. A tel jes DPQ össze ál lí tá sa, össze ol va sás, fe -
je ze tek har mó ni á já nak el len õr zé se.

HM VTF HM VTF
 Védelmi Ter ve -
zé si Szak irá nyí -

tá si Osz tály/
MH szin tû

ter ve zõ szer vek

Ütem terv sze rint

6. Elõ ter jesz tés a Kormány ré szé re a DPQ
 válaszokról, man dá tum biz to sí tá sa a tár gya -
lás ra.

HM VTF (pá ros évek ben) jú li us 31-ét
meg elõ zõ en

7. DPQ meg kül dé se a Szö vet ség nek és az
EU ré szé re.

HM VTF DPQ mdb, pdf
ki ter jesz té sû ver zió

HM VTF
 Védelmi Ter ve -
zé si Szak irá nyí -

tá si Osz tály

Pá ros év jú li us 31. Kro no szon
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Fsz. Fel adat Fõ fe le lõs Do ku men tum

Ké szí tõ
(össze -

állító)/együtt -
mûködõ

Jóvá -
hagyja/
alá ír ja

Ha tár idõ Meg jegy zés

8. Or szág-fe je zet (ter ve zet) fo ga dá sa, fel dol -
go zá sa, fel dol goz ta tá sa.

HM VTF Or szág-fe je zet (ter ve zet) HM VTF
 Védelmi Ter ve -
zé si Szak irá nyí -

tá si Osz tály/
HM VPNEF,

HM HVK
KTFCSF

Tri la te rá lis Kon zul tá ció elõtt

9. Man dá tum biz to sí tá sa a Tri la te rá lis Kon zul -
tá ci ó ra, annak meg szer ve zé se, ma gyar
 részrõl a le ve ze té se.
Nyi tó nyi lat ko zat ki dol go zá sa.

HM VTF HM VTF
 Védelmi Ter ve -
zé si Szak irá nyí -

tá si Osz tály

Idõ pont a NA TO-val tör tént
egyez te tés sze rint

Pre zen tá ci ók elõ ké szí té se meg -
íté lés (szük ség) sze rint.

10. A szük sé ges sé vált kor rek ci ók meg kül dé se a 
NA TO-nak.

HM VTF Kor rek ció mdb,
pdf. ki ter jesz té sû for má tum ban

HM VTF
 Védelmi Ter ve -
zé si Szak irá nyí -
tá si Osz tály/MH 
szin tû ter ve zõ

szer vek

Meg egye zés sze rint Kro no szon

11. A Mul ti la te rá lis Kon zul tá ci ó ra a man dá tum
biz to sí tá sa, de le gá ció ki je lö lé se, felkészí -
tése, ve ze té se.
Nyi tó nyi lat ko zat ki dol go zá sa.

HM VPNEF HM VPNEF
Stra té gi ai
 Elemzõ és
 Tervezõ

 Osztály/HM
VTF Vé del mi

Ter ve zé si
 Szakirányítási

Osz tály

Idõ pont a NA TO-val tör tént
egyez te tés sze rint

12. A szük sé ges sé vált kor rek ci ók meg kül dé se a 
NA TO-nak.

HM VTF Kor rek ció mdb,
pdf. ki ter jesz té sû for má tum ban

HM VTF Vé -
del mi Ter ve zé si 
Szak irá nyí tá si
Osz tály/MH

szin tû ter ve zõ
szer vek

Meg egye zés sze rint Kro no szon

13. Je len tés a Kormány ré szé re a szö vet sé gi
meg íté lés rõl.

HM VTF Kormány-elõ ter jesz tés HM VTF Hon -
védelmi
mi nisz ter

NATO jú ni u si vé del mi minisz -
teri ülés utá ni 6 hé ten be lül
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3. sz. melléklet a 6/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

Alapadatok

XXXXX (A fej lesz té si fel adat meg ne ve zés)
Fe le lõs Szer ve zet Név, rf. Te le fon Fax Ema il
A Fej lesz té si fel adat fõ fe le lõ se
Ha de rõ ne mi/fegy ver ne mi re -
fe rens
Szak ági re fe rens
Együtt mû kö dõk Szer ve zet Név, Rf. Te le fon Fax Ema il

Pri o ri tás Tör té ne te Po li ti ka i lag
tá mo ga tott

Ka to na i lag in do kolt Nem ze ti ál lás pont/ vég re haj tás hely ze te Vég re haj tás ide je

NATO I. II. Fo lyam. Mó dos. Új Igen Nem Igen Nem Részb. FP TE RE MA NE Kért Vál lalt
¤ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡

Ma gyar I. II. III. ¡ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ ¡ ¤ FG TE RE TÚL MA NE
¤ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡

NEMZETI ÁLLÁSPONT INDOKLÁSA

Más programok

FP/FG MEGNEVEZÉSE
AZONOSÍTÓ SZÁMA MINÕSÍTÉSE
TERVEZETT DÁTUM KEZDET BEFEJEZÉS
A FEJLESZTÉSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ
NEMZETI PROGRAMOK
KAPCSOLÓDÓ NATO PROGRAMOK (CP)
KAPCSOLÓDÓ EU PROGRAMOK
ÉRINTETT ALAKULATOK
AZ FP/FG RÖVID LEÍRÁSA, KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK, INFORMÁCIÓK

AZ FP/FG-hez KAPCSOLÓDÓ HADMÛVELETI / HARCÁSZATI KÖVETELMÉNYEK
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Jo gi szabályozás

Jo gi, sza bá lyo zá si hát tér biz to sí tott sá ga / új sza bá lyo zás, mó do sí tás ter ve zett ha tá y ba lép te té se

Sza bá lyo zás
Hely ze te

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sza bá lyo zott Rész ben sza b. Nem sza bá lyo zott

Tör vény ¡ ¡ ¤ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ren de let ¤ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Uta sí tás ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Sza bály zat, dokt rí na ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

STANAG ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ma gyar szab vány ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Al kal ma zá si, ve ze té si el vek ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Nor mák ¤ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Nor ma tí vák ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

A jo gi, sza bá lyo zá si hát tér biz to sí tá sá -
hoz szük sé ges fel ada tok fel so ro lá sa,
rö vid le írá sa
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Techn. követelmények

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK MÛSZAKI/TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI, A TECHNIKAI KIVITELEZHETÕSÉG MEGÍTÉLÉSE

ÉRTÉKELÉS/JELENTÉS A VÉGREHAJTÁS HELYZETÉRÕL
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Finanszírozás

VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK/BESZERZÉSRE KERÜLÕ ANYAGOK, ESZKÖZÖK/EGYÉB FELSZERELÉSEK ERÕFORRÁS IGÉNYE

Fõ esz kö zök – fel ada tok meg ne ve zé se Egy ség ár (mFt) Mennyi ség mér té ke Mennyi ség Össze sen (mFt)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Fõ esz köz össze sen: –

Rend szer be ál lí tás költ sé gei (Fõ esz kö zök-fel ada tok össz. 10%-a)

Egyéb esz kö zök, be ren de zé sek, szi mu lá to rok Egy ség ár (mFt) Mennyi ség mér té ke Mennyi ség Össze sen (mFt)

–

–

–

–

–

–

Egyéb esz köz össze sen –

Inf ra struk tú ra költ sé gei

Já ru lé kos költ sé gek

 Kész let kép zés költ sé gei (be szer zés 10%-a)

 Tar ta lék kép zés költ sé gei

 Sze mé lyi költ sé gek

 Ki kép zé si, át kép zé si költ sé gek (be szer zés 1%-a)

 Rend szer be ál lí tás elõt ti idõ szak mû kö dés-fenn tar tás költ sé gei (O&M ELÕTT)

Já ru lé kos költ sé gek össze sen: –

Pro jekt mind össze sen: –

A rend szer be ál lí tás utá ni idõ szak mû kö dés-fenn tar tás költ sé gei a tel jes élet cik lus ra (nem rész e a Pro jekt mind össze sen nek!)
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Üzemezés

KÖLTSÉGVETÉSI ÜTEMEZÉS/VÉGREHAJTÁS (mil lió Ft-ban)

Fel adat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Össze sen

Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr.

Fõ esz kö zök

A rend szer be ál lí tás költ sé gei

Egyéb esz kö zök, be rend.

Inf ra struk tú ra költ sé gei

Já ru lé kos költ sé gek

Kész let kép zés

Tar ta lék kép zés

Sze mé lyi költ sé gek

Ki kép zés, át kép zés költ sé gei

Rend szer be ál lí tás elõt ti kltg.

Egyéb költ sé gek

Mind össze sen

O&M
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A honvédelmi miniszter
10/2006. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á  s a

Miniszteri Irányelvek
a védelmi tervezéshez (2007–2016)

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel HM Tár ca
 Védelmi Ter ve zõ Rend szer el já rás rend jé re – a Ma gyar
Hon véd ség 10 éves, 2007–2016. kö zöt ti idõ szak ra vo nat -
ko zó ter vé nek ki dol go zá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ uta sí -
tást adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té ri -
um ra, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá ren -
delt szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze -
te i re, és a vo nat ko zó jog sza bá lyok el té rõ ren del ke zé se i nek 
al kal ma zá sá val a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re.

2.  §

A Ma gyar Hon véd ség 10 éves, 2007–2016. kö zöt ti idõ -
szak ra vo nat ko zó ter vé nek ki dol go zá sá ra irány adó Irány -
el ve ket a kö vet ke zõk ben ha tá ro zom meg:

„Ezen Irány el vek cél ja, hogy a biz ton sá gi kör nye zet
elem zé se alap ján út mu ta tást ad ja nak a vé del mi fe lül vizs -
gá lat ban, va la mint a Nem ze ti Ka to nai Stra té gi á ban ki tû -
zött cé lok tel je sí té sé hez a hon vé del mi tár ca szá má ra a
2007–2016. idõ szak ra.

Je len Irány el vek rög zí tik a ter ve zést meg ha tá ro zó kö -
rül mé nye ket, meg fo gal maz zák a Ma gyar Hon véd ség fej -
lesz té sé nek kö ve tel mé nye it, be le ért ve a Ma gyar Hon véd -
ség kö te lé kei kül föl di al kal ma zá sá ra vo nat ko zó nem ze ti
am bí ció szin tet, meg ha tá roz zák a fej lesz tés vé de lem po li ti -
kai pri o ri tá sa it, illetve le fek te tik a ter ve zé si idõ szak ban
ren del ke zés re ál ló erõ for rá sok fel hasz ná lá sá nak fõbb
szem pont ja it.

Az irány el vek ki dol go zá sá hoz a ha zai és szö vet sé gi vé -
de lem po li ti kai, ille tõ leg stra té gi ai do ku men tu mok szol -
gál tak ala pul, töb bek kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság Nem -
ze ti Biz ton sá gi Stra té gi á ja, a Kormány Nem ze ti Ka to nai
Stra té gi á ja, a Ma gyar Hon véd ség ké pes sé gei ala kí tá sá nak
2005–2014. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves terv e,
illetve a NATO Stra té gi ai Kon cep ci ó ja, a NATO Át fo gó
Po li ti kai Irány elve, a NATO Mi nisz te ri Irány el vek és az
Euró pai Biz ton sá gi Stra té gia.

A tervezési idõszakot meghatározó körülmények

Biz ton sá gi kör nye zet

A NATO- és EU-tag Ma gyar Köz tár sa ság biz ton sá gi
hely ze te sta bil, ha zán kat je len leg nem fe nye ge ti ha gyo má -
nyos jel le gû ka to nai ag resszió, és ez hosszú tá von sem

prog nosz ti zál ha tó. Ki csi a va ló szí nû sé ge annak is, hogy a
NATO, vagy az EU bár mely tag or szá gát ilyen jel le gû
 támadás ér je. A biz ton sá gi hely ze tün ket be fo lyá so ló vál -
ság öve ze tek ben hosszú tá von a hely zet sta bi li zá ló dá sá ra
le het szá mí ta ni, újabb el hú zó dó ka to nai je len lé tet igény lõ
vál sá gok ki ala ku lá sá nak az esé lye a köz vet len kör nye ze -
tünk ben csök ken. Ugyan ak kor a ré gi, vagy az eset le ge sen
új on nan ki ala ku ló vál ság öve ze tek ese mé nyei bár mi kor
gyors re a gá lást igé nyel het nek.

A nem szö vet sé ges köz vet len szom szé da ink de mok ra ti -
kus át ala ku lá sa, po li ti kai ori en tá ci ó já nak mó do su lá sa,
 euro-atlanti tö rek vé se, va la mint a NATO és az EU bõ ví té -
se a jö võ ben is ked ve zõ en be fo lyá sol ja ha zánk biz ton sá gi
hely ze tét. Tér sé günk ben azon ban to vább ra is koc ká za to -
kat je len t a kon szo li dá ció és az in sta bi li tás je gye it egy -
aránt mu ta tó nyu gat-bal ká ni tér ség, ahol a hely zet gyors
rom lá sá nak le he tõ sé ge még so ká ig fenn ma rad.

A ked ve zõ irá nyú vál to zá sok mel lett, a Ma gyar Köz tár -
sa ság biz ton sá gá ra 2016-ig el sõ sor ban a glo bá lis, illetve
transz na ci o ná lis fe nye ge té sek (ter ro riz mus, tö meg pusz tí tó 
és ha gyo má nyos fegy ve rek ter je dé se, mig rá ció, szer ve zett
bû nö zés, kör nye ze ti ka taszt ró fák stb.), ezen be lül is egy re
in kább a nem zet kö zi ter ro riz mus je len ti az el sõd le ges
 veszélyt annak el le né re, hogy ha zánk nem tar to zik a ter ro -
riz mus ál tal leg in kább fe nye ge tett or szá gok köz é. A ter ro -
riz mus el le ni küz de lem ben, va la mint a Szö vet ség re és tag -
or szá ga i ra ve szélyt je len tõ glo bá lis vál sá gok ke ze lé sé ben
a ka to nai erõ elõ tér ben ma ra dá sá val kell szá mol ni, ami
szük sé ges sé te he ti a Ma gyar Hon véd ség erõ i nek hosszabb
ide jû, vál ság kör ze tek ben tör té nõ al kal ma zá sát. Ter ror tá -
ma dá sok kal – egyes ha zai ob jek tu mok po ten ci á lis ve szé -
lyez te tett sé ge mel lett – el sõ sor ban a mû ve le tek ben részt -
ve võ ma gyar erõk ellen kell szá mol ni.

A Ma gyar Köz tár sa sá got érin tõ, 2016-ig elõ re je lez he tõ
biz ton sá gi ki hí vá sok el sõ sor ban nem ka to nai jel le gû ek, de
meg elõ zé sük ben és el há rí tá suk ban, va la mint ha tá sa ik fel -
szá mo lá sá ban a had erõ más sal nem he lyet te sít he tõ sze re pe 
fenn ma rad.

A biz ton sá gi kör nye zet ha tá sa a had erõ re

A Ma gyar Köz tár sa ság NATO és EU tag sá ga, va la mint
a biz ton sá gi kör nye zet vál to zá sai a ma gyar had erõ al kal -
ma zá sá val kap cso la tos alap fi lo zó fi á ban súly pont el to ló -
dást ered mé nye zett. En nek kö vet kez té ben egy részt nem
szá mo lunk a ma gyar had erõ ön ál ló mû ve le ti al kal ma zá sá -
val, ezért az in te ro pe ra bi li tás kö ve tel mé nye i nek tel je sí té se 
alap ve tõ. Más részt a ha za biz ton sá gá nak ka to nai vé del me
– a ha gyo má nyos ér tel me zés mel lett – ma gá ba fog lal ja az
ese ten ként ha tá ra ink tól tá vo li vál ság ke ze lõ mû ve le tek ben
va ló rész vé telt is, mely hez el en ged he tet le nül szük sé ges az
ex pe dí ci ós ké pes sé gek meg lé te.

Az or szág füg get len sé gét, szu ve re ni tá sát és te rü le ti ép -
sé gét ve szé lyez te tõ ka to nai fe nye get és sek kel szem be ni
vé de lem – az Észak-at lan ti Szer zõ dés 5. cik ke alap ján –
szö vet sé gi ke re tek kö zött va ló sul meg. Eb bõl kö vet ke zõ en 
fon tos fel adat a be ér ke zõ NATO csa pa tok te vé keny sé gét

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 255



elõ se gí tõ Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ka to nai fel adat -
rend szer ének fej lesz té se, fenn tar tá sa.

A vál sá gok ha té ko nyabb meg elõ zé sé hez és ke ze lé sé hez 
tör té nõ hoz zá já ru lás ke re té ben szük sé ges a ma gyar had erõ 
rész vé te le – egy idõ ben, akár több ré gi ó ban is – bé ke tá mo -
ga tó és vál ság ke ze lõ mû ve le tek ben. Eh hez gyor san al kal -
maz ha tó erõk re, ex pe dí ci ós ké pes sé gek re, a had ra fog ha tó -
ság és fel töl tött ség szint jé nek eme lé sé re, va la mint a vál to -
zó fel adat struk tú rát és ké pes ség kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ 
had erõ szer ke zet re van szük ség.

A bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mû ve le tek ben va ló
rész vé tel mel lett a biz ton sá got be fo lyá so ló nem ka to nai,
asszi met ri kus fe nye ge té sek el há rí tá sá ban va ló köz re mû -
kö dés igé nye fo ko zot tan je lent kez het.

Ha zánk szö vet sé gi tag sá ga, a biz ton sá gi kör nye zet ben
be kö vet ke zett po zi tív vál to zá sok, va la mint a ha di tech ni ka
fej lõ dé se le he tõ vé te szik egy a ko ráb bi ak nál ki sebb lét szá -
mú had erõ fenn tar tá sát, eh hez azon ban el en ged he tet len a
ké pes sé gek mi nõ sé gi fej lesz té se, a pro fesszi o ná lis és az
ex pe dí ci ós jel leg erõ sí té se.

A haderõvel szemben támasztott követelmények

A Ma gyar Hon véd ség az or szág vé del mi ké pes ség fenn -
tar tá sa és bé ke ide jû fel ada tai el lá tá sa mel lett le gyen ké pes
az or szág ha tá ra in kí vül foly ta tott mû ve le tek ben az aláb bi
össze sí tett mé re tû erõk egy ide jû al kal ma zá sá ra:

a) egy dan dár mé re tû erõ – az összes szük sé ges har ci
 támogató és har ci ki szol gá ló tá mo ga tó elem mel – hat ha vi, 
har ci kö rül mé nyek kö zöt ti al kal ma zá sa; és egy zász ló alj
mé re tû erõ tar tós (hat hó na pon tú li) nem har ci jel le gû te vé -
keny sé ge; vagy

b) egy zász ló alj mé re tû erõ tar tós (hat hó na pon tú li)
 harci kö rül mé nyek kö zöt ti al kal ma zá sa, és egy zász ló alj
mé re tû erõ tar tós (hat hó na pon tú li) nem har ci jel le gû te vé -
keny sé ge.

Had erõ kép 2016

A Ma gyar Hon véd ség vál jon a Szö vet ség át la gát meg -
kö ze lí tõ, kor sze rû en ki kép zett és fel sze relt, ex pe dí ci ós ké -
pes sé gek kel ren del ke zõ had erõ vé, mely nek alap ve tõ kö te -
les sé ge to vább ra is a ha za ka to nai vé del me és a nem zet kö -
zi szer zõ dé sek bõl ere dõ kol lek tív vé del mi fel ada tok el lá -
tá sa.

A Ma gyar Hon véd ség le gyen ké pes szö vet sé gi ke re tek
kö zött az or szág füg get len sé gé nek, szu ve re ni tá sá nak és te -
rü le ti ép sé gé nek vé del me ér de ké ben ho ni te rü le ten, és más 
NATO tag or szág meg se gí té se ese tén a Szö vet ség föld raj zi 
ha tá ra in be lül több nem ze ti össz ha de rõ ne mi had mû ve let
meg ví vá sá ban részt ven ni.

A ké pes ség fej lesz tés ered mé nye ként egy sok ol da lú an,
ru gal ma san és ha té ko nyan al kal maz ha tó, nem zet kö zi
(NATO, EU, ENSZ, EBESZ, ko a lí ci ós) együtt mû kö dés re
ké pes, kor sze rû esz kö zök kel fel sze relt, ma gas szin ten ki -
kép zett, fel töl tött és be vet he tõ szer ve ze tek kel ren del ke zõ,
fi nan szí roz ha tó had erõ jöj jön lét re.

A szá raz föl di had erõ és a lé gi erõ fel aján lott csa pa tai
– har ci tá mo ga tó és har ci ki szol gá ló tá mo ga tó al egy sé gek -
kel együtt – fe lel je nek meg a Szö vet ség ben és az EU-ban
rész vé te lünk kel ki ala kí tott kö ve tel mé nyek nek. Le gye nek
ké pe sek ex pe dí ci ós ké pes sé ge ket igény lõ, ha tá ra ink tól tá -
vo li mû ve le tek ben va ló rész vé tel re.

A lég vé de lem tel jes rend szer e le gyen ké pes a NATO
 integrált lég vé del mi rend szer ré sze ként mû köd ni.

A had erõ le gyen ké pes a rend vé del mi erõk támogatá -
sára szük ség ál la pot ide jén, va la mint ar ra ki je lölt szer ve -
zet tel, sze mé lyi ál lo mánnyal és fel sze re lés sel köz re mû -
köd ni ter mé sze ti és/vagy ipar i ka taszt ró fák kö vet kez mé -
nye i nek fel szá mo lá sá ban.

A hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás rend szer e biz to sít sa a
meg fele lõen kép zett ál lo mány fo lya ma tos ren del ke zés re
ál lá sát. A Ma gyar Hon véd ség ren del kez zen a ka to nai szol -
gá lat egé szét meg ala po zó in teg rált egyé ni fel ké szí té si,
kép zé si és ki kép zé si, a szer ve ze ti ver ti ká lis és ho ri zon tá lis
mo bi li tást biz to sí tó rend szer rel.

A Ma gyar Hon véd ség had rend je, szer ve ze ti struk tú rá ja, 
lét szá ma, bel sõ ál lo mány ará nyai, fegy ver ze te és fel sze re -
lé se fe lel jen meg a biz ton sá gi kör nye zet bõl, az or szág
 védelmi szük ség le te i bõl, a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben
vál lalt kö te le zett sé gek bõl adó dó kö ve tel mé nyek nek, va la -
mint az anya gi és pénz ügyi for rá sok ad ta le he tõ sé gek nek.

A had erõ fej lesz té sé nek pri o ri tá sai

A 2007–2016. idõ szak leg fon to sabb cél ki tû zé se a
 Magyar Hon véd ség transz for má ci ó já nak – a NA TO-ban
zaj ló fo lya ma tok kal össz hang ban tör té nõ – ki tel je sí té se és
vég re haj tá sa. Ezért a terv idõ szak ban az aláb bi védelem -
politikai pri o ri tá sok nak kell ér vé nye sül ni ük:

I. A Ma gyar Hon véd ség ex pe dí ci ós jel le gé nek erõ sí té se, 
ezen be lül:

1. a mû ve le tek re ki je lölt, illetve mû ve le ti rész vé tel re
ter ve zett al egy sé gek/szer ve ze ti ele mek át fo gó fej lesz té se
(ha di tech ni ka, te le pít he tõ ve ze tés-irá nyí tá si rend szer, fel -
de rí tés, ki kép zés, had ra fog ha tó ság stb.).

2. a NATO Re a gá ló Erõ és az EU harc cso port ro tá ci ók -
ba ki je lölt al egy sé gek fej lesz té se úgy, hogy azok ka ta li zá -
tor ként szol gál ja nak a Ma gyar Hon véd ség transzformá -
ciójához.

3. a hír adó-in for ma ti kai fej lesz té sek foly ta tá sa úgy,
hogy azok ala pul szol gál ja nak, illetve il leszt he tõk le gye -
nek a ki ala kí tan dó há ló zat ala pú had vi se lés ké pes ség hez.

II. A Ma gyar Hon véd ség pro fesszi o ná lis jel le gé nek erõ -
sí té se, ezen be lül:

1. a ve ze té si rend szer ra ci o na li zá lá sa, fej lesz té se.
2. a lo gisz ti kai és egész ség ügyi tá mo ga tó rend szer át -

ala kí tá sa, kor sze rû sí té se, ha té kony sá gá nak nö ve lé se.
3. a ki kép zés szín vo na lá nak nö ve lé se, a fel té tel rend -

szer ja ví tá sa.
4. a had erõ vonz ere jé nek, meg tar tó ké pes sé gé nek  növelése.
5. az ön kén tes tar ta lé kos rend szer ki ala kí tá sa.
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A had erõ fej lesz té sé nek kö ve tel mé nyei

A ké pes ség fej lesz tés alap el ve, hogy csak a Ma gyar
Hon véd ség elõtt ál ló fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
ké pes sé gek fej leszt he tõk. A ké pes sé gek re vo nat ko zó kö -
ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa kor figye lembe kell ven ni az
elõ zõ al kal ma zá sok nem ze ti és szö vet sé gi ta pasz ta la ta it.
A ké pes ség fej lesz tés alap já ul a kö rül te kin tõ en vég re haj -
tott mû ve le ti elem zé sek szol gál ja nak.

A vár ha tó mû ve le ti te rü le tek je len tõs tá vol sá ga, va la -
mint az ese ten kén ti gyors ka to nai be avat ko zás igé nye
 miatt meg ha tá ro zó a Ma gyar Hon véd ség ex pe dí ci ós ké -
pes sé gé nek erõ sí té se. Eh hez, töb bek kö zött meg fe le lõ
szer ve ze ti fel épí tés re, te le pít he tõ ve ze té si, hír adó és in for -
ma ti kai rend szer re, az anya gi kész le tek igény sze rin ti lép -
csõ zé sé re, illetve a stra té gi ai szál lí tó ka pa ci tá sok idõ be ni
biz to sí tá sá ra van szük ség. Az ex pe dí ci ós jel leg a csa pa tok
je len tõs tá vol sá gú be ve té sén túl me nõ en ma gá ban fog lal ja
azok mû kö dõ ké pes sé gé nek hu za mos ide jû fenn tar tá sát a
sze mé lyi ál lo mány vál tá sá val, va la mint az anya gi kész le -
tek után pót lá sá val.

A Ma gyar Hon véd ség, illetve annak ré szei a jö võ ben
szö vet sé gi, EU, vagy ko a lí ci ós ke re tek kö zött fog nak mû -
ve le tek ben részt ven ni, ezért az együtt mû kö dés hez szük sé -
ges ké pes sé gek fej lesz té sé nek je len tõ sé ge fel ér té ke lõ dött.
A kom pa tí bi lis ve ze té si, ki kép zé si és al kal ma zá si el vek,
va la mint a nyelv tu dás ki emelt je len tõ sé gû. Fe l kell gyor sí -
ta ni a bár hol te le pít he tõ tá bo ri hír adó-in for ma ti kai hát tér
meg te rem té sét.

A Ma gyar Hon véd ség in te ro pe ra bi li tá sá nak nö ve lé se
cél já ból be kell ve zet ni mind azon egy sé ge sí té si egyez -
ményt (STANAG), amely il lesz ke dik a ma gyar had erõ fej -
lesz té si vál la lá sok hoz.

Az or szág te rü le tén kí vü li mû ve le tek meg kez dé se és
foly ta tá sa ér de ké ben az ér vény ben lé võ meg ál la po dá sok
meg tar tá sá val biz to sí ta ni kell a stra té gi ai szál lí tó (lé gi és
ten ge ri) ka pa ci tá sok el ér he tõ sé gét. A Ma gyar Hon véd ség
je len leg meg lé võ lé gi szál lí tó ké pes sé gét ad dig le het fenn -
tar ta ni, amíg a rend szer ben lé võ re pü lõ gé pek biz ton sá go -
san és a for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sá val üze mel tet he -
tõk. A terv idõ szak el sõ fe lé ben meg kell vizs gál ni a je len -
le gi szál lí tó re pü lõ gé pek le vál tá sá nak fel té te le it, és ki kell
dol goz ni cse ré jük le het sé ges op ci ó it.

A stra té gi ai szál lí tó ké pes ség fenn tar tá sa mel lett fon tos
fel adat a mû ve le ti te rü le ten tör té nõ moz gás fel té te le i nek
biz to sí tá sa. En nek ér de ké ben, a terv idõ szak má so dik fe lé -
ben vég re kell haj ta ni a ka to nai szer ve ze tek dön tõ több sé -
gé nek új ge ne rá ci ós szál lí tó gép jár mû vek kel tör té nõ el lá -
tá sát, meg kell kez de ni a pán cé lo zott szál lí tó jár mû vek tí -
pus vál tá sá nak elõ ké szí té sét, és a kö ze pes szál lí tó he li kop -
te rek cse ré jét.

A had erõ fej lesz tés a mû ve le tek ben va ló rész vé tel kö ve -
tel mé nye i nek ki elé gí té sét szol gál ja, ezért a tech ni kai fej -
lesz té sek és a kor sze rû esz kö zök kel tör té nõ el lá tás so rán a
mû ve le ti rész vé tel re ter ve zett al egy sé gek él vez ze nek el -
sõbb sé get. 2010-ig az ide ig le nes ál lo mány táb lá val ren del -
ke zõ al egy sé gek vál ság ke ze lõ mû ve le tek ben tör té nõ al -
kal ma zá sa he lyett tel je sen át kell tér ni a had erõ struk tú rá -
ban már meg lé võ al egy sé gek al kal ma zá sá ra. A terv idõ -

szak el sõ fe lé ben te kint sék át a Ma gyar Hon véd ség mû ve -
le ti al kal ma zá si kon cep ci ó it, kü lö nös te kin tet tel a szá raz -
föl di csa pa tok tûz tá mo ga tá sá ra és a föld i te le pí té sû lég -
védelemre vo nat ko zó an. A szá raz föl di erõk tûz tá mo ga tá sa 
és a kü lön le ges mû ve le ti erõk be ve té se ér de ké ben a terv -
idõ szak kez de tén vizs gál ják meg a har ci he li kop te rek kor -
sze rû sí té sé nek szük sé ges sé gét, kö ve tel mé nye it, fel té te le it
és le he tõ sé gét.

A szö vet sé gi és EU tag ság gal já ró fon tos kö te le zett ség
az or szág te her bí ró ké pes sé gé vel ará nyos ka to nai hoz zá já -
ru lás biz to sí tá sa. A ka to nai erõ fel aján lá sát érin tõ gya kor -
la tot – mi sze rint a NATO és az EU ré szé re a Ma gyar Köz -
tár sa ság ugyan azo kat a ké pes sé ge ket biz to sít ja – to vább ra
is fenn kell tar ta ni. A har ci erõk biz to sí tá sa mel lett tö re -
ked ni kell az elöl já ró ve ze té si szint tá mo ga tó ele me i hez
tör té nõ ará nyos hoz zá já ru lás ra. A terv idõ szak el sõ fe lé ben 
ki kell ala kí ta ni a NATO had erõ struk tú ra el vei sze rin ti
 békeidõs együtt mû kö dést.

A fel aján lá sok meg ha tá ro zó ele me a NATO Re a gá ló
Erõ höz, illetve az EU harc cso port hoz tör té nõ hoz zá já ru -
lás, ami a transz for má ció ka ta li zá to ra ként kell, hogy szol -
gál jon. Leg ké sõbb a terv idõ szak vé gé re a Ma gyar Hon -
véd ség le gyen ké pes a NATO Re a gá ló Erõ ben egy tel jes
lö vész zász ló alj jal részt ven ni, és az EU harc cso port hoz
tör té nõ hoz zá já ru lást fenn tar ta ni.

A Ma gyar Hon véd ség szer ve ze ti ele me i nek meghatá -
rozó több sé gét – ren del te té sük és fel adat rend sze rük alap -
ján – a te le pít he tõ ség és al kal maz ha tó ság kö ve tel mé nye
alap ján kell fej lesz te ni. A szá raz föl di had erõ és a szá raz -
föl di al egy sé ge ket tá mo ga tó egyéb szer ve ze ti ele mek te le -
pít he tõ há nya da fo lya ma to san emel ked jen; 2010-ben kö -
ze lít se meg a 40%-ot, 2016-ra ér je el az 50–55%-ot; le -
gyen ké pes erõi leg alább 8%-á t fo lya ma to san mû ve let ben
tar ta ni; ez az ér ték az igé nyek és le he tõ sé gek függ vé nyé -
ben fo ko za to san emel ked het.

A ha té kony had vi se lés el en ged he tet len kö ve tel mé nye
az ak tu á lis in for má ci ók, fel de rí té si ada tok gyûj té se, fel -
dol go zá sa és azok nak a fel hasz ná lók hoz va ló idõ be ni el -
jut ta tá sa. Az új tí pu sú ki hí vá sok kal lé pést tart va fo lya ma -
to san fej lesszék az in for má ció gyûj tés és fel dol go zás ha té -
kony sá gát, illetve az azt tá mo ga tó tech ni kai esz kö zö ket,
kü lö nös te kin tet tel a dan dár szin tû fel de rí tõ (ISTAR) ké -
pes ség re. E te rü le ten is bõ vít sék NATO szö vet sé ge se ink -
kel, euró pai uni ós és más part ne re ink kel tör té nõ együtt mû -
kö dést.

Át kell te kin te ni a Ma gyar Hon véd ség sza ko so dá sá nak
irá nya it (víz tisz tí tó, híd épí tõ, ka to nai ren dész) és ameny -
nyiben in do kolt, a szük sé ges kor rek ci ó kat vég re kell haj ta -
ni. Az úgy ne ve zett „rés ké pes sé gek” – egész ség ügyi el lá -
tás, kü lön le ges mû ve le ti erõk, ci vil-ka to nai együtt mû kö -
dés, ve gyi vé del mi – ala kí tá sát, fej lesz té sét fo ko zott fi gye -
lem mel kell ke zel ni.

A ve ze té si rend szer kor sze rû sí té sé nek foly ta tá sá val
meg kell szi lár dí ta ni a ha té kony, költ ség ta ka ré kos mû kö -
dést. A bé ke ide jû ve ze tés biz to sít sa a Ma gyar Hon véd ség
nap i élet e, mû ve le ti rész vé te le és fej lesz té se ha té kony irá -
nyí tá sát. A Ma gyar Hon véd ség mi nõ sí tett idõ sza ki ve ze té -
si rend je csak a leg szük sé ge sebb mér ték ben tér jen el a bé -
ke ve ze tés rend jé tõl. A ve ze tés kor sze rû sí té sét to vább kell
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foly tat ni a kö zép szin tû ve ze té si rend szer (kö zép szin tû ve -
ze tõ szer vek) át te kin té sé vel, az össz ha de rõ ne mi jel leg erõ -
sí té sé vel.

A költ ség ha té kony el lá tás ér de ké ben a lo gisz ti ka te rü le -
tén – a lo gisz ti kai tá mo ga tás ra vo nat ko zó nem ze ti fe le lõs -
ség el vé nek figye lembe véte lével – tö re ked ni kell a több -
nem ze tû meg ol dá sok ra. Az együtt mû kö dés ki ala kí tá sát
bé ke idõ ben szük sé ges elõ ké szí te ni.

A tö meg pusz tí tó fegy ve rek el le ni vé de lem ér de ké ben a
csa pa tok ren del kez ze nek az elõ írt mennyi sé gû egyé ni vé -
dõ fel sze re lés sel. A költ ség ve té si le he tõ sé gek függ vé nyé -
ben kez dõd jön meg a kol lek tív ve gyi vé del mi esz kö zök be -
szer zé se, fe jez zék be a te le pít he tõ erõk ABV hely ze tet
 figyelõ, ri asz tó, elem zõ rend sze ré nek ki ala kí tá sát.

A Ma gyar Hon véd ség há ló zat ala pú had vi se lé si ké pes -
sé gé nek ki ala kí tá sá ra ter vet kell ki dol goz ni. En nek el sõ lé -
pé se ként, a Gri pen har cá sza ti re pü lõ gé pek be szer zé sé vel
pár hu za mo san ala kít sák ki a re pü lõ gé pek és a lé gi veze -
tési-irányítási rend szer kö zöt ti kap cso lat ele me it. Ezt
köve tõen kezd jék meg a ké pes ség ki ter jesz té sét a Ma gyar
Hon véd ség szá raz föl di al egy sé ge i re is.

A kor sze rû sí tett és a lé gi ve ze té si rend szer be il lesz tett
lég vé del mi esz kö zök a tech ni kai le he tõ sé gek sze rint,
illetve a gaz da sá gos üze mel tet he tõ ség ide jé ig ma rad ja nak
rend szer ben. A terv idõ szak el sõ fe lé ben vizs gál ják meg
to váb bi kor sze rû sí té sük, illetve kor sze rû esz kö zök kel va ló 
le vál tá suk szük sé ges sé gét és fel té te le it.

A ki kép zés és fel ké szí tés rend sze ré nek fej lesz té se, a ki -
kép zé sek vég re haj tá sa kap jon ki emelt fi gyel met. A har ci
re pü lõ gép ve ze tõk lé gi után töl tés sel kap cso la tos ki kép zé -
sé nek, va la mint az után töl tõ gé pek mû ve le ti el ér he tõ sé gé -
nek ér de ké ben meg kell vizs gál ni a két ol da lú együtt mû kö -
dés le he tõ sé ge it és fel té te le it.

Az élet- és mun ka kö rül mé nyek ja ví tá sát szol gá ló pro -
jek tek foly ta tá sá val, a ver seny ké pes jut ta tá sok rend sze ré -
nek és a ki szá mít ha tó ka to nai pá lya mo dell ki ala kí tá sá val,
az al kal ma zá si kö rül mé nyek hez kö ze li, ki hí vást je len tõ ki -
kép zé si prog ra mok össze ál lí tá sá val nö vel jék a pro fesszi o -
ná lis had erõ vonz ere jét és meg tar tó ké pes sé gét.

A védelmi erõforrások felhasználásának irányelvei

A vé del mi erõ for rás igé nyek ter ve zé se so rán a ké pes ség
és fel adat ala pú erõ for rás- és költ ség ter ve zé si te vé keny ség 
azo nos ala po kon, min den költ ség ve té si cím vo nat ko zá sá -
ban egy sé ges el vek sze rint le gyen vég re hajt va (ki vé ve a
ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok spe ci á lis gaz dál ko -
dás kö ré be tar to zó elõ irány za ta it). A ter ve zõ te vé keny ség
biz to sít sa a tár ca szin tû pri o ri tá sok ér vény re jut ta tá sát, a
kü lön bö zõ szin tû ter vek komp le xi tá sát, egy más ra épí tett -
sé gét és a tár ca szint jén tör té nõ össze gez he tõ sé gét.

A ter ve zés vég ter mé ke ként meg je le nõ kü lön bö zõ idõ -
távú erõ for rás- és költ ség igény ter ve ket, va la mint a rö vid -
tá vú költ ség ve té si ter ve ket té te les (na tu rá lis) erõ for rá sok -
kal alá tá maszt va dol goz zák ki, biz to sít va ezzel a ter ve zés -
ben az el ér ni kí vánt ké pes sé gek, a fel ada tok, és azok vég -
re haj tá sá hoz op ti má li san szük sé ges erõ for rá sok, va la mint
az ezek meg szer zé sé hez szük sé ges pénz ügyi for rás igé -
nyek – a költ sé gek – egy sé gét.

A tár ca ter ve zõ te vé keny sé ge so rán meg kell szi lár dí ta ni 
a ké pes ség- és fel adat ala pú erõ for rás- és költ ség ter ve zést,
amely nek alap ján té te le sen, meg fe le lõ szám ve té sek kel
alá támasztottan, ter vez he tõ vé és ki mu tat ha tó vá vál nak a
tár ca ré szé re prog nosz ti zál tan ren del ke zés re ál ló for rá sok -
ból vég re hajt ha tó fel ada tok, illetve ezek alap ján a ren del -
ke zés re bo csá tott erõ for rá sok. Ez a ter ve zé si rend szer biz -
to sí ta ni fog ja, hogy a ren del ke zés re ál ló erõ for rá so kat a
fel ada tok nak és a tár ca szin tû ér de kek nek meg fe le lõ pri o ri -
tá si sor rend ben hasz nál ják fe l.

A hu mán erõ for rás-ter ve zõ rend szer ké pez ze szer ves
 részét a vé del mi ter ve zõ rend szer nek és tá mo gas sa a sze -
mé lyi fel té tel rend szer op ti má lis ki ala kí tá sá hoz szük sé ges
dön tés-elõ ké szí tést.

A had erõ lét szá ma 2008. de cem ber 31-ig ér je el a mint -
egy 27 000 fõ t, ezzel egy ide jû leg ki kell ala kí ta ni a had erõ
fel ada ta i nak, nagy ság rend jé nek és szer ve ze té nek meg fe le -
lõ lét szám-, ál lo mány- és rend fo ko za ti ará nyo kat. 2010-re
tel je sen áll jon be a be osz tá sok és rend fo ko za tok össz hang -
ja. A le gény sé gi ál lo mány ak tu á lis lét szá mát – a fel tölt he tõ 
lét szá mon be lül – az al kal ma zá si ké szen lét idõ pont já hoz
kell iga zí ta ni.

Az ön kén tes tar ta lé kos rend szert to vább kell fej lesz te ni. 
Meg kell ha tá roz ni azo kat a fel ada to kat és be osz tá so kat,
ame lyek ese té ben tar ta lé ko sok kal le het szá mol ni. Tar ta lé -
ko so kat el sõd le ge sen nem ka to nai ké pe sí tést igény lõ tá -
mo ga tó és szak fel ada tok ra, va la mint olyan be osz tá sok ra
kell igény be ven ni, ame lyek re mû ve le tek ese tén je len tõ -
sebb, vagy pót ló la gos igény van a ha zai bé ke mû kö dés hez
ké pest.

Leg ké sõbb 2011-re az éves költ ség ve té si tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá nak a meg osz lá sa kö ze lít se meg a 40–30–
30%-os arányt a sze mé lyi ki adá sok, a mû kö dés- fenn tar tás
és a fej lesz té sek te kin te té ben. A ter vez he tõ fej lesz té si ki -
adá sok mint egy 2/3-át ha di tech ni kai fej lesz tés re kell ter -
vez ni és fel hasz nál ni.

Az éves költ ség ve té sek bõl a nem zet kö zi mû ve le tek
fenn tar tá sá hoz szük sé ges há nya dot kü lön kell ter vez ni,
amely a ter ve zé si idõ szak ban – éves át lag ban – mint egy
1000 fõ mû ve let ben tar tá sát fe dez ze.

A 10 éves tár ca szin tû ter vek ki dol go zá sa so rán, a vár ha -
tó koc ká za tok ke ze lé sé re az alap terv tõl kü lön ál ló ok mány -
ban meg fe le lõ meg ol dá si op ci ó kat kell ki dol goz ni. Az op -
ci ó kat a terv min den lé nye ges koc ká za ti té nye zõ jé re (for -
rás bõ vü lés, a prog nosz ti zált tá mo ga tá sok je len tõs csök ke -
né sét, a kül sõ-bel sõ kör nye ze ti fel té tel rend szer je len tõs
vál to zá sát, vagy a biz to sí tott tá mo ga tá sok nak a ter ve zet tõl
el té rõ fel hasz ná lá sát stb.) a meg ol dá si ja vas la tok kal együtt 
ki kell dol goz ni. Az inf ra struk tu rá lis te rü le ten ke let ke zõ, a
ter ve zett nél ma ga sabb össze gû több let for rá so kat (a kor lá -
to zá so kat figye lembe vé ve) alap ve tõ en az inf ra struk tu rá lis 
te rü le ten le het fel hasz nál ni a be vé te lek be ér ke zé si üte mé -
vel egye zõ en az éven kén ti költ ség ve té si tör vény vo nat ko -
zó elõ írásainak meg fele lõen.

Fo ko za to san vég re kell haj ta ni az el avult, gaz da sá go san 
rend szer ben nem tart ha tó tech ni kai esz kö zök cse ré jét.
A had rend bõl ki kell von ni azo kat a ha di tech ni kai esz kö -
zö ket, ame lyek a had mû ve le ti kö ve tel mé nyek nek már nem 
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fe lel nek meg és to váb bi mo der ni zá lá suk nem gaz da sá gos.
Ki vál tá suk ra, he lyet te sí té sük re ki zá ró lag kö rül te kin tõ en
vég re haj tott ve szé lyez te tett sé gi és had mû ve le ti elem zé sek 
alap ján ke rül het sor. Az esz kö zök cse ré jé nek ter ve zé se kor
figye lembe kell ven ni a le vál tás ra ter ve zett esz kö zök élet -
cik lus tar ta lé kát. Az új be szer zé sek so rán a hosszabb táv ú
rend szer ben tar tás, a könnyebb szál lít ha tó ság és a vé dett -
ség szem pont ja it kell figye lembe ven ni.

A had erõ fej lesz té se olyan be szer zé si és be ru há zá si
prog ra mo kon ke resz tül va ló sul jon meg, me lyek a prog ram 
tel jes idõ tar ta má ban biz to sít ják a ka to nai igé nyek és a gaz -
da sá gi le he tõ sé gek össz hang ját, azok for rá sa it és az erõ -
for rá sok költ ség-ha té kony fel hasz ná lá sát.

A tár ca szint jén a prog ra mo zott erõ for rás-ter ve zés nek
biz to sí ta nia kell a tár ca fel sõ ve ze té se ál tal el fo ga dott fej -
lesz té si el kép ze lé sek gaz da sá gi meg ala po zá sát, va la mint
azt, hogy a fej lesz té si cé lú pénz ügyi for rá sok el osz tá sa, va -
la mint a fej lesz té si prog ra mok meg va ló sí tá sa reál is erõ for -
rás- és költ ség igé nyek alap ján tör tén jen. A prog ra mok
vég re haj tá sát köve tõen ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a
fel hasz nált erõ for rá sok té te les el szá mo lá sá ra és a fel hasz -
ná lás el len õr zé sé re.

A tár ca nor ma tív jel le gû mû kö dé si erõ for rás igé nye i nek
a ter ve zé se so rán alap ve tõ kö ve tel mény a konk rét mû kö -
dé si fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges rész le tes, na tu -
rá lis, mér ték egy ség ben ki fe je zett erõ for rá sok és az ezek
meg szer zé sé hez szük sé ges költ ség igé nyek meg ala po zott
ter ve zé se. A ter ve zést az adott fel adat hoz, erõ for rás hoz
meg ha tá ro zott ha tá lyos nor mák, nor ma tí vák és mé rõ szá -
mok figye lembe véte lével hajt sák vég re. Amennyi ben a
nor mák el avult sá ga vagy hi á nya nem te szi le he tõ vé a ter -
ve zés ezen mód ját – pél dá ul egyes cik li ku san is mét lõ dõ
mû kö dé si, fenn tar tá si fel ada tok vo nat ko zá sá ban – ak kor
az erõ for rás igé nye ket az ak tu a li zált ta pasz ta la ti ada tok
alap ján, rész le tes erõ for rás- és költ ség szám ve té sek kel alá -
tá maszt va, a szük ség le tek al só szint jén kell meg ter vez ni.

Az erõ for rá sok fel hasz ná lá sá nál elõny be kell ré sze sí te -
ni a költ ség ha té kony, ta ka ré kos meg ol dá so kat. Az erõ for -
rá sok el osz tá sa so rán ki e mel ten kell ke zel ni a mû ve le tek -
hez szük sé ges ka to nai ké pes sé gek fej lesz té sét. A csa pat ta -
go zat ra for dít ha tó erõ for rá sok ará nyá nak nö ve lé se ér de ké -
ben vég re kell haj ta ni a lo gisz ti kai rend szer ha té kony sá gá -
nak nö ve lé sét, a ka to nai egész ség ügyi in téz mény rend szer
fe lül vizs gá la tát, éssze rû sí té sét, va la mint a ka to nai ok ta tás
kor sze rû sí té sét.”

3.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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 23.

A honvédelmi miniszter
12/2006. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á s

a közérdekû adatok közzétételének módjáról

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 elektro -
nikus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény 
(a továb biak ban: tör vény), a köz ér de kû ada tok elektro -
nikus köz zé té te lé re, az egy sé ges köz adat ke re sõ rend -
szerre, va la mint a köz pon ti jegy zék adat tar tal má ra, az
adat in teg rá ci ó ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló
305/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let re és a 18/2005.
(XII. 27.) IHM ren de let re – az aláb bi uta sí tást adom ki:

I.

Általános rendelkezések, fogalmak

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té ri -
um ra (a továb biak ban: HM), 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 re,
és a HM köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek
kö zül a HM Köz igaz ga tá si Ál lam tit ká ra (a továb biak ban:
HM KÁT) ál tal irá nyí tott szer ve ze tek re (a továb biak ban
ez utób bi: HM szer ve ze tek).

2.  §

Je len uta sí tást a tör vény va la mint a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény (a továbbiak ban: Ket.) 69.  §
(6) be kez dé sé vel és 80.  §-val össz hang ban kell al kal maz ni.

3.  §

(1) A HM-ben a tör vény vég re haj tá sá ról a HM KÁT
gon dos ko dik, a HM szer ve ze tek ese té ben a sa ját szer ve -
zet re vo nat ko zó köz ér de kû ada tok te kin te té ben az érin tett
szerv ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni a tör vény vég re haj tá -
sá ról.

(2) Adat fe le lõs: az a szer ve zet vagy szer ve ze ti egy ség,
amely az elekt ro ni kus úton köz zé te en dõ köz ér de kû ada tot
elõ ál lí tot ta, illetve amely nek mû kö dé se so rán ez az adat
ke let ke zett.

(3) Adat köz lõ: a 4.  §-ban meg fo gal ma zott ki vé te lek kel a
HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály (a továb biak ban: HM KF).

(4) A tör vény ben elõ írt köz ér de kû ada to kat – je len uta -
sí tás 4.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel –
a HM hon lap ján, a www.hon ve de lem.hu ol da lon kell köz -
zé ten ni.

(5) A sa ját szer ve zet re vo nat ko zó köz ér de kû ada tot az
érin tett szerv szol gál tat ja.
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4.  §

(1) A MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal (a továb biak ban:
KBH), a MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal (a továb biak ban:
KFH), a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem (a továb -
biak ban: ZMNE), a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si
Hi va tal (a továb biak ban: KFGH), HM Ka to nai Lég ügyi
Hi va tal (a továb biak ban: HM KLH), a HM Had tör té ne ti
In té zet és Mú ze um (a továb biak ban: HM HIM) és a HM
Tech no ló gi ai Hi va tal (a továb biak ban: HM TH) ese té ben a 
sa ját szer ve zet re vo nat ko zó köz ér de kû ada tok te kin te té -
ben az adott szerv ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni a tör vény
vég re haj tá sá ról.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben adatfe -
lelõs és adat köz lõ az érin tett szerv, mely az ada tot a sa ját
hon lap ján te szi köz zé.

II.

Közzétételi kötelezettség, az adatszolgáltatás
rendszeressége

5.  §

(1) Az ada to kat nem a sa ját hon la pon köz zé te võ adat -
felelõs a köz zé te en dõ ada to kat az adat köz lõ nek to váb bít ja, 
amely gon dos ko dik az ada tok nak hon la pon va ló köz zé té -
te lé rõl és ar ról, hogy egy ér tel mû le gyen, az egyes köz zé -
tett köz ér de kû adat me lyik szerv tõl szár ma zik, illetve me -
lyik re vo nat ko zik.

(2) Az adat köz lõ gon dos ko dik a hon lap ada tok köz zé té -
te lé re al kal mas ki ala kí tá sá ról, a fo lya ma tos üze mel te tés -
rõl, az eset le ges üzem za var el há rí tá sá ról és az ada tok fris -
sí té sé rõl.

(3) A hon la pon kö zért he tõ for má ban tá jé koz ta tást kell
ad ni a köz ér de kû ada tok egye di igény lé sé nek sza bá lya i ról. 
A tá jé koz ta tás nak tar tal maz nia kell az igény be ve he tõ jog -
or vos la ti le he tõ sé gek is mer te té sét is.

(4) A köz zé té tel re kö te le zett adat fe le lõs szerv ve ze tõ je
gon dos ko dik a tör vény 6.  §-ban meg ha tá ro zott köz zé té te li
lis tá kon sze rep lõ ada tok pon tos, nap ra kész és fo lya ma tos
meg kül dé sé rõl az adat köz lõ nek.

(5) A meg kül dött ada tok köz zé té te lé ért, fo lya ma tos
hoz zá fér he tõ sé gé ért, hi te les sé gé ért és az ada tok fo lya ma -
tos fris sí té sé ért az adat köz lõ fe le l.

(6) Az adat fe le lõs és az adat köz lõ a 14.  § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott bel sõ sza bály zat ban (a továb biak ban:
Köz zé té te li Sza bály zat) ál la pít ja meg a (4)–(5) be kez dés
sze rin ti kö te le zett ség tel je sí té sé nek rész le tes sza bá lya it.

(7) A köz zé tett ada tok – ha a tör vény vagy más jog sza -
bály el té rõ en nem ren del ke zik – a köz zé té telt kö ve tõ egy
évig a hon lap ról nem tá vo lít ha tó ak el. A szerv meg szû né se 
ese tén a köz zé té tel kö te le zett sé ge a szerv jog utód ját ter he li.

(8) Az adat fe le lõs gon dos ko dik a ke ze lé sé ben lé võ,
köz ér de kû ada to kat tar tal ma zó hon la pok, adat bá zi sok,
illetve nyil ván tar tá sok le író ada ta i nak a köz pon ti elekt ro -
ni kus jegy zék mû köd te tõ jé nek tör té nõ to váb bí tá sá ról és a
to váb bí tott ada tok rend sze res fris sí té sé rõl. Ugyan csak fe -
le l az egy sé ges köz adat ke re sõ rend szer be to váb bí tott köz -
ér de kû ada tok tar tal má ért és a to váb bí tott ada tok rend sze -
res fris sí té sé ért is.

(9) Az adat fe le lõs a köz ér de kû ada tok köz zé té te lé ben
va ló köz re mû kö dés re, az ada tok meg kül dé sé re ál lo má nyá -
ból egy fõ t je löl ki, er rõl az adat köz lõt ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja. A meg bí zott sze mély jo go sult a Köz zé té te li
 Szabályzatban meg je lölt e-ma il cím hasz ná la tá ra.

Egyedi közzétételi lista

6.  §

(1) Ha a szer ve zet ve ze tõ je egye di köz zé té te li lis tát kí ván 
ki ad ni, annak ter ve ze tét a 8. és 9.  §-ok ban meg ha tá ro zot tak
meg fe le lõ al kal ma zá sá val fel ter jesz ti a HM KÁT-hoz,
illetve a hon vé del mi mi nisz ter hez. A ter ve zet hez mel lé -
kel ni kell az egye di lis ta ki adá sá nak in do ka it tar tal ma zó
össze fog la lót.

(2) A HM KÁT fel ter jesz té se alap ján – az egye di köz zé -
té te li lis ta in do kolt sá ga ese tén – a hon vé del mi mi nisz ter
ki ké ri az adat vé del mi biz to s vé le mé nyét.

(3) Az adat vé del mi biz to s vé le mé nyé nek meg fele lõen a
HM KÁT jó vá hagy ja vagy el uta sít ja az egye di köz zé té te li
lis ta köz zé té te lét és azt vissza kül di a fel ter jesz tõ szer ve -
zet nek.

7.  §

A HM-ra vo nat ko zó an az ada tok szol gál ta tó it és az
adat szol gál ta tás gya ko ri sá gát je len uta sí tás 1. szá mú mel -
lék le te tar tal maz za.

III.

Közzétételi eljárás

Általános rendelkezések

8.  §

(1) Azt az ada tot, ame lyet a 3. és 4.  § sze rin ti szer ve ze -
tek nek köz zé kell ten ni vagy ame lyet köz zé kí ván ten ni, az
5.  § (9) be kez dés sze rint ki je lölt kap cso lat tar tó a ne gyed év
le jár ta után 1 nap pal, vagy ha a tör vény azon na li köz zé té -
telt ír elõ, a vál to zás el ren de lé sé nek, illetve meg tör tén té -
nek nap ján – a 9.  § (2) be kez dés ben mag ha tá ro zott el té rés -
sel – a 2. szá mú mel lék le té ben ta lál ha tó min ta sze rint meg -

260 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 4. szám



kül di a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály ra
(a továb biak ban: HM JIF).

(2) A HM JIF meg vizs gál ja, hogy az adat köz ér de kû-e
és azt, hogy köz zét ehe tõ-e. Az er rõl ké szült – a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti – vé le mé nye zé si la pot csa tol ja az adat -
hoz és 5 na pon be lül to váb bít ja a HM KF-ra.

(3) A HM KF az ada tot és a vé le mé nye zé si la pot
2  napon be lül a HM KÁT elé ter jesz ti, aki el ren de li az adat
köz zé té te lét vagy a köz zé té tel mel lõ zé sét.

(4) Az adat köz zé té te lét ak kor le het mel lõz ni, ha az nem
köz ér de kû, köz zé té te lét nem ír ja elõ a tör vény, illetve hon -
vé del mi ér dek a köz zé té tel mel lõ zé sét in do kolt tá te szi.

(5) A HM KÁT köz zé té tel re vo nat ko zó ren del ke zé sét
köve tõen a HM KF in téz ke dik az adat 2 na pon be lü li köz -
zé té te lé rõl az üze mel te tés sel meg bí zott szer ve ze ten ke -
resz tül.

A 4.  §-ban megjelölt szervekre vonatkozó
eltérõ elõ írások

9.  §

(1) A 4.  §-ban meg je lölt szer vek re vo nat ko zó köz ér de -
kû ada tot – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – a HM
KÁT jó vá ha gyá sa után a HM KF vissza kül di a jó vá ha -
gyás sal együtt az érin tett szerv nek, amely azt a sa ját hon -
lap ján te szi köz zé.

(2) A KBH-ra, a KFH-ra, a KFGH-ra és a ZMNE-re
 vonatkozó köz ér de kû adat köz zé té te lét a 4. szá mú mel lék -
let sze rin ti fel ter jesz tés alap ján a hon vé del mi mi nisz ter
hagy ja jó vá.

A jogszabálytervezetek közzététele

10.  §

(1) A jog sza bály ter ve ze tek szak ma po li ti kai egyez te té -
sét a HM JIF vég zi. A szak ma po li ti kai egyez te tést köve -
tõen a HM ál tal elõ ké szí tett tör vény-, kor mány ren de -
let-ter ve ze te ket, a hon vé del mi mi nisz ter ren de le te i nek ter -
ve ze te it és az azok hoz kap cso ló dó elõ ter jesz tést vagy
szak mai in do ko lá sát a HM JIF az 5. szá mú mel lék let ben
ta lál ha tó ja vas la ti lap pal együtt meg kül di a KF-nek.

(2) A HM KF – a KÁT ren del ke zé sét köve tõen, annak
meg fele lõen – a ter ve ze tet tel jes for má ban az elõ ter jesz -
téssel, illetve a szak mai in do ko lás sal együtt vagy csak a
ter ve zet cí mé nek meg je lö lé sé vel a köz igaz ga tá si egyez te -
tés re bo csá tás sal egy ide jû leg köz zé te szi és er rõl a kor -
mány szó vi võt tá jé koz tat ja. A jog sza bály ter ve ze tet és az
ah hoz kap cso ló dó elõ ter jesz tést, szak mai in do ko lást csak
egy al ka lom mal kell köz zé ten ni.

(3) A tör vény 10.  § sze rint ér ke zett vé le mé nye ket, ész -
re vé te le ket – a HM KÁT ál tal meg ha tá ro zott ha tár idõ (a
köz zé té tel tõl szá mí tott leg alább 15 nap, sür gõs eset ben pe -

dig a köz igaz ga tá si egyez te tés so rán meg ál la pí tott ha tár -
idõ) le tel te után – a ter ve ze tet elõ ké szí tõ szak mai szer ve zet 
meg vizs gál ja és a tör vény ben elõ ír tak nak meg fele lõen fel -
dol goz za.

(4) Az ész re vé te lek rõl és az ész re vé te lek el uta sí tá sá nak
in do ka i ról  szóló össze fog la lót a ter ve zet elõ ké szí té sé ért
fe le lõs szak mai szer ve zet a HM JIF-en ke resz tül meg kül di
a HM KF-re. A HM KF – a KÁT ren del ke zé sét köve tõen,
annak meg fele lõen – az össze fog la lót köz zé te szi.

(5) Nem kell köz zé ten ni a ter ve ze tet, ha az a Ma gyar
Köz tár sa ság kü lö nö sen fon tos hon vé del mi, nem zet biz ton -
sá gi, pénz ügyi, kül ügyi, ter mé szet vé del mi vagy örök ség -
vé del mi ér de ke i nek vé del mét ve szé lyez tet né, vagy ha a
jog sza bály kü lö nö sen gyors el fo ga dá sá hoz ki emel ke dõ
tár sa dal mi ér dek fû zõ dik. Az adat köz zé té te lét to váb bá ak -
kor le het mel lõz ni, ha az nem köz ér de kû, köz zé té te lét nem
ír ja elõ a tör vény.

(6) A jog sza bály ter ve ze tet, az ah hoz kap cso ló dó elõ ter -
jesz tést vagy szak mai in do ko lást és az (5) be kez dés sze rin -
ti össze fog la lót a jog sza bály el fo ga dá sát kö ve tõ egy évig
nem le het el tá vo lí ta ni a hon lap ról.

A Ket. szerinti közzététel

11.  §

(1) Amennyi ben a köz igaz ga tá si ha tó ság a Ket. 69.  §
(6) be kez dé se alap ján dön té sét bár ki szá má ra hoz zá fér he -
tõ vé kí ván ja ten ni, illetve a Ket. 80.  § alap ján a dön té sét
hir det mény út ján akar ja kö zöl ni, ak kor a dön té sét köz zé té -
tel cél já ból a HM KF-ra meg kell kül de nie. A HM KF a
dön tést a hon la pon 1 na pon be lül köz zé te szi.

(2) Amennyi ben a köz igaz ga tá si ha tó ság a 4.  §-ban
meg je lölt szer ve ze tek egyi ke, a dön té sét a sa ját hon lap ján
köz zé te szi, ezzel egy ide jû leg er rõl ér te sí ti a HM KF-t.

A Honvédelmi Közlöny közzététele

12.  §

(1) A Hon vé del mi Köz löny – a HM hi va ta los lap ja ként
– a www.hon ve de lem.hu hon la pon tör té nõ köz zé té tel lel
ke rül ki adás ra. A köz zé té tel rõl a HM KF gon dos ko dik. Az
így köz zé tett hi va ta los la p a hon lap ról nem tá vo lít ha tó el.

(2) A Hon vé del mi Köz löny ki adá sá nak nap ja a HM
hon lap ján, a www.hon ve de lem.hu hon la pon tör té nõ köz -
zé té tel idõ pont ja.

(3) A Hon vé del mi Köz löny ben köz zé ten ni, illetve kö -
zöl ni kí vánt uta sí tás, in téz ke dés, ha tá ro zat, pa rancs, köz le -
mény, hir det mény tel jes szö ve gét írás ban és az alá írt szö -
veg gel egye zõ elekt ro ni kus for má ban meg kell kül de ni a
HM JIF-re. Amennyi ben a bel sõ ren del ke zés nek, köz le -
mény nek csak a cí mét kell meg je len tet ni, ak kor ezt a tel jes
szö veg meg kül dé se kor kü lön kell kö zöl ni.
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IV.

Egyéb rendelkezések

13.  §

(1) A köz zé ten ni kí vánt ada tot elekt ro ni kus, Word for -
má ban kell el ké szí te ni és meg kül de ni az uta sí tás ban meg -
ha tá ro zott szer ve zet nek.

(2) Az ada tot az uta sí tás 6. szá mú mel lék le te sze rin ti
min ta alap ján kell köz zé ten ni.

V.

Záró rendelkezések

14.  §

(1) Je len uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
(2) A HM TKF az uta sí tás köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon

be lül vizs gál ja fe lül a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tát va la mint a HM Ha tás kö ri Jegy zé két és kez de mé -
nyez ze a szük sé ges mó do sí tá so kat.

(3) A HM KF az uta sí tás köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon
be lül ké szít se el a Köz zé té te li Sza bály zat min tá ját, mely
tar tal maz za a köz zé té te li el já rás so rán hasz nál ha tó e-ma il
cí me ket is, és azt tá jé koz ta tá sul küld je meg az uta sí tás ha -
tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nek. A Köz zé té te li Sza bály za -
tot az uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül min -
den szer ve zet nek el kell ké szí te ni és fel ter jesz te ni a HM

KÁT-hoz jó vá ha gyás ra, a KBH és a KFH ese té ben a hon -
vé del mi mi nisz ter hez.

(4) A HM KF az uta sí tás köz zé té te lét kö ve tõ 30 na pon
be lül vizs gál ja fe lül a Ma gyar Hon véd ség kom mu ni ká ci ós
te vé keny sé gé nek rend jé rõl  szóló 106/2005. (HK 25.) HM
uta sí tást és egyéb bel sõ ren del ke zé se ket, szük ség ese tén
kez de mé nyez ze azok mó do sí tá sát, illetve a HM vo nat ko -
zá sá ban ké szít se el a Köz zé té te li Sza bály za tot.

(5) A HM KF az uta sí tás köz zé té te lét kö ve tõ 30 na pon
be lül ké szít sen kö zért he tõ tá jé koz ta tást a köz ér de kû ada -
tok egye di igény lé sé nek sza bá lya i ról és az igény be ve he tõ
jog or vos la ti rend rõl és azt ter jessze fe l a HM KÁT-hoz jó -
vá ha gyás ra.

(6) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve zet ve ze tõ je
gon dos kod jon a tör vény és je len uta sí tás vég re haj tá sá nak
sze mé lyi és pénz ügyi fel té te le i rõl. Amennyi ben az adott
sze mély mun ka kö ré be nem tar to zó an lát ja el je len uta sí -
tás ban fog lal ta kat, úgy ré szé re hi va tá sos vagy szer zõ dé ses
ka to na ese té ben az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve zet
ve ze tõ je dön té se sze rint 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 108.  § (3) be kez dé sé ben vagy
53.  §-ban, köz tiszt vi se lõ ese té ben a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 49/B.  §-ban vagy
78.  §-ában, köz al kal ma zott ese té ben a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 24.  §-ban fog -
lal ta kat biz to sít ja.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 12/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Fris sí tés Szol gál ta tó

1. A köz fel ada tot el lá tó szerv hi va ta los ne ve, szék he lye, pos tai cí me, te le fon- és te le -
fax szá ma, elekt ro ni kus le vél cí me, hon lap ja, ügy fél szol gá la tá nak el ér he tõ sé gei

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM KF

2. A köz fel ada tot el lá tó szerv szer ve ze ti fel épí té se szer ve ze ti egy sé gek meg je lö lé sé vel,
az egyes szer ve ze ti egy sé gek fel ada tai

A vál to zá so kat
 követõen azon nal

HM KF,
HM TKF

3. A köz fel ada tot el lá tó szerv ve ze tõ i nek és az egyes szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek
ne ve, be osz tá sa, el ér he tõ sé ge (te le fon- és te le fax szá ma, elekt ro ni kus le vél cím)

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM TKF

4. A szer ve ze ten be lül ille té kes ügy fél kap cso la ti ve ze tõ ne ve és az ügy fél fo ga dá si rend A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM JIF

5. A köz fel ada tot el lá tó szerv irá nyí tá sa, fel ügye le te vagy el len õr zé se alatt ál ló, vagy
alá ren delt sé gé ben mû kö dõ más köz fel ada tot el lá tó szer vek meg ne ve zé se, és 1. pont -
ban meg ha tá ro zott ada tai

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM TKF

6. A köz fel ada tot el lá tó szerv több sé gi tu laj do ná ban ál ló, illetve rész vé te lé vel mû kö dõ
gaz dál ko dó szer ve zet [Ptk. 685.  § c) pont] ne ve, szék he lye, el ér he tõ sé ge, te vé keny -
sé gi kö re, kép vi se lõ jé nek ne ve, a köz fel ada tot el lá tó szerv ré sze se dé sé nek mér té ke

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM VGF

7. A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok ne ve, szék he lye, ala pí tó
ok ira ta, ke ze lõ szer vé nek tag jai

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM HPF,
HM SZEF

8. A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ala pí tott la pok ne ve, a szer kesz tõ ség és ki adó ne ve
és cí me, va la mint a fõ szer kesz tõ ne ve

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM KF

9. A köz fel ada tot el lá tó szerv fe let tes, illetve fel ügye le ti szer vé nek, en nek hi á nyá ban a
köz fel ada tot el lá tó szerv fe lett tör vényességi el len õr zést gya kor ló szerv 1. pont ban
meg ha tá ro zott ada tai

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM JIF



II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

Adat Fris sí tés Szol gál ta tó

1. A köz fel ada tot el lá tó szerv fel ada tát, ha tás kö rét és alap te vé keny sé gét meg ha tá ro zó,
a szerv re vo nat ko zó alap ve tõ jog sza bá lyok, ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zei,
 valamint
a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat vagy ügy rend ha tá lyos és tel jes szö veg e

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM JIF

HM TKF

2. Az or szá gos ille té kességû szer vek, va la mint a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va -
ta lok ese té ben a köz fel ada tot el lá tó szerv fel ada tá ról, te vé keny sé gé rõl  szóló tá jé koz -
ta tó ma gyar és an gol nyel ven

Ne gyed éven te HM TKF

3. Ál lam igaz ga tá si, és egyéb ha tó sá gi ügyek ben ügy cso por ton ként (ügy tí pu son ként) és
el já rás tí pu son ként a ha tás kör rel ren del ke zõ szerv meg ne ve zé se, ha tás kör gya kor lá sá -
nak át ru há zá sa ese tén a tény le ge sen el já ró szerv meg ne ve zé se, ille té kességi te rü le te,
az ügy in té zés hez szük sé ges do ku men tu mok, ok má nyok, el já rá si il le té kek (igaz ga tá si 
szol gál ta tá si dí jak) meg ha tá ro zá sa, alap ve tõ el já rá si sza bá lyok, az el já rást meg in dí tó 
irat be nyúj tá sá nak mód ja (he lye, ide je), ügy fél fo ga dás ide je, az ügyek in té zé sét se -
gí tõ út mu ta tók, az ügy me net re vo nat ko zó tá jé koz ta tás és az ügy in té zés hez hasz nált
le tölt he tõ for ma nyom tat vá nyok

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM TKF

Ha tás kör rel ren del -
ke zõ érin tett

ha tó ság

4. A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nyúj tott vagy költ ség ve té sé bõl fi nan szí ro zott köz -
szol gál ta tá sok meg ne ve zé se, tar tal ma, a köz szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek rend je,
a köz szol gál ta tá sért fi ze ten dõ díj mér té ke, az ab ból adott ked vez mé nyek

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM TKF
Egyéb érin tett szerv

5. A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal fenn tar tott adat bá zi sok, illetve nyil ván tar tá sok jegy -
zé ke, az adat vé del mi nyil ván tar tás ba be je len ten dõ nyil ván tar tá sok nak az Avtv.
28.  §-a sze rin ti azo no sí tó ada tai; a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal – alap te vé keny sé ge
ke re té ben – gyûj tött és fel dol go zott ada tok faj tái, a hoz zá fé rés mód ja, a má so lat ké -
szí tés költ sé gei

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

ZMNE,
HM TKF,
HM HIM,

HM KPSZH

6. A köz fel ada tot el lá tó szerv nyil vá nos ki ad vá nya i nak cí me, té má ja, a hoz zá fé rés
mód ja, a ki ad vány in gye nes sé ge, illetve a költ ség té rí tés mér té ke

Ne gyed éven te HM KF

7. Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény alap ján köz zé -
te en dõ jog sza bály ter ve ze tek és kap cso ló dó do ku men tu mok

Az elekt ro ni kus
 in for má ció sza -
bad ság ról  szóló
2005. évi XC. tör -
vény el té rõ ren del -
ke zé se hi á nyá ban
a be nyúj tás idõ -
pont ját köve tõen a
10.  § sze rint

HM JIF

8. A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ki írt pá lyá za tok szak mai le írá sa, azok ered mé nyei
és in do ko lá suk

Fo lya ma to san Érin tett szerv

9. A köz fel ada tot el lá tó szerv nél vég zett alap te vé keny ség gel kap cso la tos vizs gá la tok,
el len õr zé sek nyil vá nos meg ál la pí tá sai

A vizs gá lat ról
 szóló je len tés
meg is me ré sét
köve tõen ha la dék -
ta la nul

HM KEHH

10. A köz fel ada tot el lá tó szerv fel adat el lát ásá nak tel je sít mé nyé re, ka pa ci tá sá nak jel lem -
zé sé re, ha té kony sá gá nak és tel je sít mé nyé nek mé ré sé re szol gá ló mu ta tók és ér té kük,
idõ be li vál to zá suk

Ne gyed éven te Érin tett szerv

11. A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá nyuló igé nyek in té zé sé nek rend je, az ille té kes 
szer ve ze ti egy ség ne ve, el ér he tõ sé ge, s ahol ki je lö lés re ke rül, az adat vé del mi fe le lõs, 
vagy az in for má ci ós jo gok kal fog lal ko zó sze mély ne ve

Ne gyed éven te HM KF,
HM JIF

12. A köz fel ada tot el lá tó szerv te vé keny sé gé re vo nat ko zó, jog sza bá lyon ala pu ló sta tisz -
ti kai adat gyûj tés ered mé nyei, idõ be li vál to zá suk

Ne gyed éven te HM KPSZH,
HM KEHH,

HM TKF

13. A köz ér de kû ada tok kal kap cso la tos kö te le zõ sta tisz ti kai adat szol gál ta tás adott szerv -
re vo nat ko zó ada tai

Ne gyed éven te HM KPSZH,
HM KEHH,

HM JIF,
HM TKF

14. Azon köz ér de kû ada tok hasz no sí tá sá ra irá nyuló szer zõ dé sek lis tá ja, ame lyek ben a
köz fel ada tot el lá tó szerv az egyik szer zõ dõ fél

Ne gyed éven te HM KF

15. A köz fel ada tot el lá tó szerv ke ze lé sé ben lé võ köz ér de kû ada tok fel hasz ná lá sá ra,
hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM HIM,
HM KF
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III. Gazdálkodási adatok

Adat Fris sí tés Szol gál ta tó

1. A köz fel ada tot el lá tó szerv éves (ele mi) költ ség ve té se, szám vi te li tör vény sze rin ti
 beszámolója; a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mó don és gya ko ri ság gal – ké szí tett be szá mo lók

A vál to zá so kat
köve tõen azon nal

HM KPSZH

2. A köz fel ada tot el lá tó szerv nél fog lal koz ta tot tak lét szá má ra és sze mé lyi jut ta tá sa i ra
vo nat ko zó össze sí tett ada tok, illetve össze sít ve a ve ze tõk és ve ze tõ tiszt ség vi se lõk
 illetménye, mun ka bé re, és rend sze res jut ta tá sai, va la mint költ ség té rí té se, az egyéb
 alkalmazottaknak nyúj tott jut ta tá sok faj tá ja és mér té ke össze sít ve

Ne gyed éven te HM KPSZH

3. A köz fel ada tot el lá tó szerv költ ség ve té sé bõl nyúj tott, nem nor ma tív, cél jel le gû, fej -
lesz té si tá mo ga tá sok ked vez mé nye zett je i nek ne vé re, a tá mo ga tás cél já ra, össze gé re,
to váb bá a tá mo ga tá si prog ram meg va ló sí tá si he lyé re vo nat ko zó ada tok

Ne gyed éven te HM BBBH

4. Az ál lam ház tar tás pénz esz kö zei fel hasz ná lá sá val, az ál lam ház tar tás hoz tar to zó  vagyonnal 
tör té nõ gaz dál ko dás sal össze füg gõ – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ér té kû – áru -
be szer zés re, épí té si be ru há zás ra, szol gál ta tás meg ren de lés re, va gyon ér té ke sí tés re,
 vagyonhasznosításra, va gyon vagy va gyo ni ér té kû jog át adá sá ra, va la mint kon cesszi ó ba
adás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek meg ne ve zé se (tí pu sa), tár gya, a szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve, 
a szer zõ dés ér té ke, ha tá ro zott idõ re kö tött szer zõ dés ese té ben annak idõ tar ta ma

Ne gyed éven te HM BBBH,
HM IKF,

HM KPSZH

5. A kon cesszi ó ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott nyil vá nos ada tok (pá lyá za ti ki írá -
sok, pá lyá zók ada tai, az el bí rá lás ról ké szí tett em lé kez te tõk, pá lyá zat ered mé nye)

Ne gyed éven te HM BBBH,
HM IKH

6. A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nem alap fel ada tai el lá tá sá ra (így kü lö nö sen tár sa dal -
mi szer ve zet tá mo ga tá sá ra, fog lal koz ta tot tai szak mai és mun ka vál la lói érdek-kép -
viseleti szer vei szá má ra, fog lal koz ta tott jai, el lá tott jai ok ta tá si, kul tu rá lis, szo ciá lis
és sport te vé keny sé get se gí tõ szer ve zet tá mo ga tá sá ra, ala pít vá nyok ál tal el lá tott fel -
ada tok kal össze füg gõ ki fi ze tés re) for dí tott, öt mil lió fo rin tot meg ha la dó ki fi ze té sek

Ne gyed éven te HM KPSZH,
HM KF,
HM HPF

2. számú melléklet a 12/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

SZERVEZET
Nyt. szám:

HM Közigazgatási Államtitkára részére
HM Kommunikációs Fõosztály

fõosztályvezetõ és
HM Jogi és Információvédelmi Fõosztály

fõosztályvezetõ útján

Bu da pest

Tárgy: köz ér de kû adat köz zé té te le

Ál lam tit kár Úr je len tem!

Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény va la mint a köz ér de kû ada tok köz zé té te lé nek
mód já ról  szóló 12/2006. (HK 4.) HM uta sí tás sze rint a kö vet ke zõ ada tot köz zé kell ten ni:

Az adat el he lyez ke dé se a jegy zé ken be lül:
1. Szer ve ze ti, sze mély ze ti ada tok
1.1. Kap cso lat, szer ve zet, ve ze tõk
1.2. A fel ügyelt költ ség ve té si szer vek
1.3. Gaz dál ko dó szer ve ze tek
1.4. Köz ala pít vá nyok
1.5. La pok
1.6. Fe let tes, fel ügye le ti, tör vényességi el len õr zést gya kor ló szer vek
2. Te vé keny ség re, mû kö dés re vo nat ko zó ada tok
3. Gaz dál ko dá si ada tok
3.1. A mû kö dés tör vényessége, el len õr zé sek
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3.2. Költ ség ve té sek, be szá mo lók
3.3. Mû kö dés
4. Egye di köz zé té te li lis ta
* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.

Az új adat:

Adat meg ne ve zé se Új adat

*

* Az 6. szá mú mel lé ket alap ján kell meg je löl ni; csak a vál to zást kell meg kül de ni.

Az új adat ér vé nyes sé gé nek kez dõ idõ pont ja:

Egyéb köz len dõ:

Ké rem ál lam tit kár urat, hogy a köz ér de kû adat köz zé té te lét jó vá hagy ni szí ves ked jék.

Szék hely, dá tum

....................................................................
ve ze tõ alá írá sa

3. számú melléklet a 12/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
JOGI ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI
FÕOSZTÁLY

Nyt. szám:

Véleményezési lap

A ......................................................... (szer ve zet) ál tal ............................. nyil ván tar tá si szá mon fel ter jesz tett adat

köz ér de kû Igen Nem

köz zét ehe tõ Igen Nem

köz zé té te le hon vé del mi ér de ket sért Igen Nem

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.

Bu da pest, dá tum

....................................................................
HM JIF fõ osz tály ve ze tõ alá írá sa

A HM KÁT/hon vé del mi mi nisz ter ren del ke zé se:

A köz zé té telt jó vá ha gyom.

A köz zé té telt nem ha gyom jó vá.

Bu da pest, dá tum

....................................................................
alá írás
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4. számú melléklet a 12/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

SZERVEZET

Nyt. szám:

Honvédelmi Miniszter részére
HM Közigazgatási Államtitkár
HM Kommunikációs Fõosztály

fõosztályvezetõ és
HM Jogi és Információvédelmi Fõosztály

fõosztályvezetõ útján

Bu da pest

Tárgy: köz ér de kû adat köz zé té te le

Mi nisz ter Úr je len tem!

Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény va la mint a köz ér de kû ada tok köz zé té te lé nek
mód já ról  szóló 12/2006. (HK 4.) HM uta sí tás sze rint a kö vet ke zõ ada tot köz zé kell ten ni:

Az adat el he lyez ke dé se a jegy zé ken be lül:

1. Szer ve ze ti, sze mély ze ti ada tok

1.1. Kap cso lat, szer ve zet, ve ze tõk

1.2. A fel ügyelt költ ség ve té si szer vek

1.3. Gaz dál ko dó szer ve ze tek

1.4. Köz ala pít vá nyok

1.5. La pok

1.6. Fe let tes, fel ügye le ti, tör vényességi el len õr zést gya kor ló szer vek

2. Te vé keny ség re, mû kö dés re vo nat ko zó ada tok

3. Gaz dál ko dá si ada tok

3.1. A mû kö dés tör vényessége, el len õr zé sek

3.2. Költ ség ve té sek, be szá mo lók

3.3. Mû kö dés

4. Egye di köz zé té te li lis ta

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.

Az új adat:

Adat meg ne ve zé se Új adat

*

* Az 6. szá mú mel lé ket alap ján kell meg je löl ni; csak a vál to zást kell meg kül de ni.

Az új adat ér vé nyes sé gé nek kez dõ idõ pont ja:

Egyéb köz len dõ:

Ké rem mi nisz ter urat, hogy a köz ér de kû adat köz zé té te lét jó vá hagy ni szí ves ked jék.

Szék hely, dá tum

....................................................................

ve ze tõ alá írá sa

266 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 4. szám



5. számú melléklet a 12/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

JOGI ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI

FÕOSZTÁLY

Nyt. szám:

Javaslati lap

A ....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
cí mû jog sza bály-ter ve zet szak ma po li ti kai egyez te té se meg tör tént.

A. Ja vas lom a jog sza bály ter ve zet tel jes szö ve gé nek és a hoz zá kap cso ló dó elõ ter jesz tés, szak mai in do ko lás köz zé té te -
lét. A vé le mény adá si ha tár idõt ja vas lom ...... nap ban meg ál la pí ta ni.

B. Ja vas lom a jog sza bály ter ve zet cí mé nek köz zé té te lét.

C. Ja vas lom a jog sza bály ter ve zet köz zé té te lé nek mel lõ zé sét.

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó/ki töl ten dõ.

A köz igaz ga tá si egyez te tés re bo csá tás ter ve zett idõ pont ja: .....................................

Bu da pest, dá tum

....................................................................

HM JIF fõ osz tály ve ze tõ alá írá sa

A HM KÁT ren del ke zé se:

Bu da pest, dá tum

....................................................................

HM KÁT alá írá sa
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6. számú melléklet a 12/2006. (HK 4.) HM utasításhoz

A közzétételi egységek

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kap cso lat, szer ve zet, ve ze tõk
Köz zé té te li egy ség: El ér he tõ sé gi ada tok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Hi va ta los név (tel jes név)

Szék hely

Pos ta cím (pos ta fi ók sze rin ti cí me, ha van)

Te le fon szám (nem zet kö zi vagy bel föl di szám ként, utób bi eset ben 
kör zet szám mal, illetve szol gál ta tás- vagy há ló zat ki je lö lõ szám -
mal)

Fax szám (nem zet kö zi vagy bel föl di szám ként, utób bi eset ben
kör zet szám mal, illetve szol gál ta tás- vagy há ló zat ki je lö lõ szám -
mal)

Köz pon ti elekt ro ni kus le vél cím

A hon lap URL-je

Ügy fél szol gá lat vagy kö zön ség kap cso lat el ér he tõ sé ge (te le fon -
szám, te le fax szám, ügy fél fo ga dás he lye, pos ta cí me)

Ha több ön ál ló ügy fél szol gá lat vagy kö zön ség kap cso lat is van
(pl. szer ve ze ti egy sé gen ként el té rõ), ak kor az el ér he tõ sé gi ada to -
kat ügy fél szol gá la ton ként vagy kö zön ség kap cso la ton ként cso por -
to sít va.

Az ügy fél szol gá la ti vagy kö zön ség kap cso la ti ve ze tõ ne ve Ha több ön ál ló ügy fél szol gá lat vagy kö zön ség kap cso lat is van
(pl. szer ve ze ti egy sé gen ként el té rõ), ak kor az el ér he tõ sé gi ada to -
kat ügy fél szol gá la ton ként vagy kö zön ség kap cso la ton ként cso por -
to sít va.

Az ügy fél fo ga dás rend je Ha több ön ál ló ügy fél szol gá lat vagy kö zön ség kap cso lat is van
(pl. szer ve ze ti egy sé gen ként el té rõ), ak kor az el ér he tõ sé gi ada to -
kat ügy fél szol gá la ton ként vagy kö zön ség kap cso la ton ként cso por -
to sít va.

Köz zé té te li egy ség: A szer ve ze ti struk tú ra

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A szer ve ze ti struk tú ra áb rá ja (a szer ve ze ti egy sé gek és ve ze tõ ik
meg ne ve zé sé vel)

El érést biz to sít va a szer ve ze ti egy sé gek fel ada ta i nak le írá sát tar -
tal ma zó do ku men tu mok hoz.
Az e köz zé té te li egy ség ál tal össze fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé -
gek tel je sít he tõ ek a Kor mány za ti In for ma ti kai Tár ca kö zi
Egyez te tõ Bi zott ság (a továb biak ban: KIETB) 19. sz. aján lá sá ban 
fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az ezek
alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.

Köz zé té te li egy ség: A szerv ve ze tõi

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A szerv ve ze tõ jé nek, ve ze tõ i nek, va la mint tes tü le ti szerv ese tén a
tes tü le ti ta gok ne ve, be osz tás meg ne ve zé se, hi va ta li el ér he tõ sé ge
(te le fon, te le fax, pos ta cím, elekt ro ni kus le vél cím)

Az e köz zé té te li egy ség ál tal össze fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé -
gek tel je sít he tõ ek a KIETB 19. sz. aján lá sá ban fog lalt köz zé té te li
kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az ezek alap ján már köz zé tett 
ada tok ra hi vat ko zás sal is.

A szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek ne ve, be osz tás meg ne ve zé se,
hi va ta li el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, pos ta cím, elekt ro ni kus le -
vél cím)

Szer ve ze ti egy sé gen ként fel so ro lás sze rû en.
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1.2. A fel ügyelt költ ség ve té si szer vek
Köz zé té te li egy ség: A szerv irá nyí tá sa, fel ügye le te vagy el len õr zé se alatt ál ló, vagy alá ren delt sé gé ben mû kö dõ más

köz fel ada tot el lá tó szerv

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A szerv irá nyí tá sa, fel ügye le te vagy el len õr zé se alatt ál ló, vagy
alá ren delt sé gé ben mû kö dõ más köz fel ada tot el lá tó szer vek hi va -
ta los ne ve (tel jes ne ve), szék he lye, el ér he tõ sé ge (te le fon szám, te -
le fax szám, pos ta cím, elekt ro ni kus le vél cím)

A szerv irá nyí tá sa, fel ügye le te vagy el len õr zé se alatt ál ló, vagy
alá ren delt sé gé ben mû kö dõ más köz fel ada tot el lá tó szer vek hon -
lap já nak URL-je

A szerv irá nyí tá sa, fel ügye le te vagy el len õr zé se alatt ál ló, vagy
alá ren delt sé gé ben mû kö dõ más köz fel ada tot el lá tó szer vek ügy -
fél szol gá la tá nak vagy kö zön ség kap cso la tá nak el ér he tõ sé ge (te le -
fon szám, te le fax szám, ügy fél fo ga dás he lye, pos ta cí me),
ügy fél fo ga dá sá nak rend je

1.3. Gaz dál ko dó szer ve ze tek
Köz zé té te li egy ség: A szerv tu laj do ná ban ál ló vagy rész vé te lé vel mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve ze tek

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Azon gaz dál ko dó szer ve ze tek ne ve, szék he lye, el ér he tõ sé ge (te le -
fon, te le fax, föld raj zi hely, pos ta cím, elekt ro ni kus le vél cím),
ame lyek a köz fel ada tot el lá tó szerv több sé gi tu laj do ná ban áll nak,
illetve ame lyek fe lett köz vet len irá nyí tás sal ren del ke zik

A fen ti ek sze rin ti gaz dál ko dó szer ve ze tek te vé keny sé gi kö ré nek
le írá sa

A fen ti ek sze rin ti gaz dál ko dó szer ve ze tek kép vi se lõ jé nek ne ve

A fen ti ek sze rin ti gaz dál ko dó szer ve ze tek ben a köz fel ada tot el lá -
tó szerv ré sze se dé sé nek mér té ke

1.4. Köz ala pít vá nyok
Köz zé té te li egy ség: A szerv ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Azon köz ala pít vá nyok ne ve, ame lye ket a köz fel ada tot el lá tó
szerv ala pí tott, ame lyek ala pí tói jo gát õ gya ko rol ja

Az ala pí tó ok ira tok köz vet len el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val.

A fen ti ek sze rin ti köz ala pít vá nyok szék he lye

A fen ti ek sze rin ti köz ala pít vá nyok ke ze lõ szer ve tag ja i nak fel so -
ro lá sa

1.5. La pok
Köz zé té te li egy ség: La pok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ala pí tott la pok ne ve

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ala pí tott la pok szer kesz tõ sé gé nek 
és ki adó já nak ne ve és el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, föld raj zi
hely, pos ta cím, elekt ro ni kus le vél cím)

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ala pí tott la pok fõ szer kesz tõ jé nek
a ne ve

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 269



1.6. Fe let tes, fel ügye le ti, tör vényességi el len õr zést gya kor ló szerv
Köz zé té te li egy ség: Fe let tes, fel ügye le ti, tör vényességi el len õr zést gya kor ló szerv

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv fe let tes, illetve fel ügye le ti szer vé nek,
en nek hi á nyá ban a köz fel ada tot el lá tó szerv fe lett tör vényességi
el len õr zést gya kor ló szerv hi va ta los ne ve (tel jes ne ve), szék he lye, 
el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, föld raj zi hely, pos ta cím, elekt ro ni -
kus le vél cím), hon lap já nak cí me

A köz fel ada tot el lá tó szerv fe let tes, illetve fel ügye le ti szer vé nek,
en nek hi á nyá ban a köz fel ada tot el lá tó szerv fe lett tör vényességi
el len õr zést gya kor ló szerv ügy fél szol gá la tá nak vagy kö zön ség -
kap cso la tá nak el ér he tõ sé ge (te le fon szám, te le fax szám, ügy fél fo -
ga dás he lye, pos ta cí me), ügy fél fo ga dá sá nak rend je

2. Te vé keny ség re, mû kö dés re vo nat ko zó ada tok
Köz zé té te li egy ség: A szerv alap te vé keny sé ge, fel adat- és ha tás kö re

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv fel ada tát, ha tás kö rét és alap te vé keny -
sé gét meg ha tá ro zó, a szerv re vo nat ko zó alap ve tõ jog sza bá lyok,
ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zei, va la mint a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat vagy ügy rend lis tá ja

A jog sza bá lyok, ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zei, va la mint a
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat vagy ügy rend ha tá lyos és tel jes 
szö ve gét tar tal ma zó ön ál ló do ku men tu mok el ér he tõ sé gé nek biz -
to sí tá sá val.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ a Ket. 164.  § (1) és (2) be -
kez dé sé ben, va la mint a KIETB 19. sz. aján lá sá ban fog lalt
köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az ezek alap ján
már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.

Az or szá gos ille té kességû szerv fel ada tá ról, te vé keny sé gé rõl
 szóló tá jé koz ta tó szö veg e ma gyar és an gol nyel ven

A tar ta lom jegy zék ben a do ku men tum cí mét an gol nyel ven is meg 
kell je löl ni.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ a KIETB 19. sz. aján lá sá -
ban fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az
ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.

Köz zé té te li egy ség: A ha tó sá gi ügyek in té zé sé nek rend jé vel kap cso la tos ada tok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Az ál lam igaz ga tá si és egyéb ha tó sá gi ügyek ben a ha tás kör rel ren -
del ke zõ, ha tás kör gya kor lá sá nak át ru há zá sa ese tén a tény le ge sen
el já ró szerv ne ve

A köz zé té te li egy sé gen be lül ügy cso por ton ként (ügy tí pu son ként)
és el já rás tí pu son ként cso por to sít va.

Az ál lam igaz ga tá si és egyéb ha tó sá gi ügyek ben a ha tás kör rel ren -
del ke zõ, ha tás kör gya kor lá sá nak át ru há zá sa ese tén a tény le ge sen
el já ró szerv il le té kes sé gi te rü le te

Az ál lam igaz ga tá si és egyéb ha tó sá gi ügyek ben az ügy in té zés hez
szük sé ges do ku men tu mok, ok má nyok fel so ro lá sa

Az e köz zé té te li egy ség ál tal össze fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé -
gek tel je sít he tõ ek a Ket. 164.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt
köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az ezek alap ján
már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.

Az ál lam igaz ga tá si és egyéb ha tó sá gi ügyek ben az el já rá si il le té -
kek, igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak össze ge

Az ál lam igaz ga tá si és egyéb ha tó sá gi ügyek ben az alap ve tõ el já -
rá si sza bá lyok, ezek ma gya rá za ta, az ügy in té zést se gí tõ út mu ta -
tók, az ügy me net re vo nat ko zó tá jé koz ta tás

Az ál lam igaz ga tá si és egyéb ha tó sá gi ügyek ben az el já rást meg in -
dí tó irat be nyúj tá sá ra szol gá ló pos ta cím (pos ta fi ók sze rin ti cím,
ha van), ügy fél fo ga dá si vagy kö zön ség kap cso la ti cím és nyit va -
tar tá si idõ

Az ál lam igaz ga tá si és egyéb ha tó sá gi ügyek ben az el já rást meg -
indító irat be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ

Az ál lam igaz ga tá si és egyéb ha tó sá gi ügyek ben hasz nált for ma -
nyom tat vá nyok lis tá ja

A for ma nyom tat vá nyok le tölt he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val. E köz -
zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ a Ket. 164.  § (1) és (2) be kez dé -
sé ben, va la mint a KIETB 19. sz. aján lá sá ban fog lalt köz zé té te li
kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az ezek alap ján már köz zé tett 
ada tok ra hi vat ko zás sal is.
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Köz zé té te li egy ség: Köz szol gál ta tá sok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nyúj tott vagy költ ség ve té sé bõl
 finanszírozott köz szol gál ta tá sok meg ne ve zé se

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nyúj tott vagy költ ség ve té sé bõl
 finanszírozott köz szol gál ta tá sok tar tal má nak le írá sa

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nyúj tott vagy költ ség ve té sé bõl
 finanszírozott köz szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek rend jé re vo nat -
ko zó tá jé koz ta tás

Amennyi ben hosszabb ter je del mû ek, a tá jé koz ta tá so kat ön ál ló
do ku men tum ban, azok, va la mint az igény be vé tel hez hasz nált for -
ma nyom tat vá nyok el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val.

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nyúj tott vagy költ ség ve té sé bõl
 finanszírozott köz szol gál ta tá sok dí já nak és az ab ból adott ked vez -
mé nyek mér té ke

Köz zé té te li egy ség: A szerv nyil ván tar tá sai

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal az alap te vé keny sé ge el lá tá sá hoz
hasz nált sa ját fenn tar tá sú adat bá zi sok, illetve nyil ván tar tá sok
jegy zé ke

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal fenn tar tott, az adat vé del mi
 nyilvántartásba be je len ten dõ nyil ván tar tá sok ról az 1992. évi
LXIII. tv. 28.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ ada tok

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal – alap te vé keny sé ge ke re té ben
– gyûj tött és fel dol go zott ada tok faj tái

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal – alap te vé keny sé ge ke re té ben
– gyûj tött és fel dol go zott ada tok hoz va ló hoz zá fé rés mód ja

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal – alap te vé keny sé ge ke re té ben
– gyûj tött és fel dol go zott ada tok ról va ló má so lat ké szí tés költ sé gei

Köz zé té te li egy ség: Nyil vá nos ki ad vá nyok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv nyil vá nos ki ad vá nya i nak cí mei

A köz fel ada tot el lá tó szerv nyil vá nos ki ad vá nyai té má já nak le írá -
sa

Ki ad vá nyon kén ti bon tás ban.

A köz fel ada tot el lá tó szerv nyil vá nos ki ad vá nya i hoz va ló hoz zá -
fé rés mód ja

Amennyi ben a hon lap ról a ki ad vány le tölt he tõ, a ki ad vány el ér -
he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ a KIETB 19. sz. aján lá sá -
ban fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az
ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.

A köz fel ada tot el lá tó szerv nyil vá nos ki ad vá nya i ért fi ze ten dõ
költ ség té rí tés mér té ke vagy az in gye nes ség té nye

Köz zé té te li egy ség: A szerv dön té sei, kon cep ci ók, ter ve ze tek, ja vas la tok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Az Eitv. alap ján köz zé te en dõ jog sza bály al ko tás ra irá nyuló kon -
cep ci ók, jog sza bály ter ve ze tek fel so ro lá sa

Az Eitv. alap ján köz zé te en dõ jog sza bály al ko tás ra irá nyuló kon -
cep ci ók, jog sza bály ter ve ze tek te kin te té ben az egyez te tés ál la po ta

Kon cep ci ón kén ti, illetve jog sza bály ter ve ze ten kén ti bon tás ban.

Össze fog la ló a vé le mé nye zõk ész re vé te le i rõl, és az ész re vé te lek
el uta sí tá sá nak in do ka i ról

A nyil ván va ló an alap ta lan ész re vé te lek ese tén az el uta sí tás in do -
ka i ról nem kell össze fog la lót ké szí te ni.
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Köz zé té te li egy ség: Pá lyá za tok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ki írt pá lyá za tok fel so ro lá sa A pá lyá za tok szak mai le írá sát, ered mé nye it és in do ko lá sát tar tal -
ma zó do ku men tu mok el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ a KIETB 19. sz. aján lá sá -
ban fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az
ezek alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.

Köz zé té te li egy ség: Köz ér de kû ada tok igény lé se

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá nyuló igé nyek in té zé sé nek
rend je

A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá nyuló igé nyek te kin te té ben 
ille té kes szer ve ze ti egy ség ne ve

A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá nyuló igé nyek te kin te té ben 
ille té kes szer ve ze ti egy ség el ér he tõ sé ge (pos ta cí me, föld raj zi
 helye, te le fon szá ma, te le fax szá ma, elekt ro ni kus le vél cí me)

A köz ér de kû ada tok kal kap cso la tos kö te le zõ sta tisz ti kai adat szol -
gál ta tás adott szerv re vo nat ko zó ada tai

A köz fel ada tot el lá tó szerv ke ze lé sé ben lé võ köz ér de kû ada tok
fel hasz ná lá sá ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos szer zõ dé si
fel té te lek

Azon köz ér de kû ada tok hasz no sí tá sá ra irá nyuló szer zõ dé sek  lis -
tája, ame lyek ben a köz fel ada tot el lá tó szerv az egyik szer zõ dõ fél

Köz zé té te li egy ség: Köz zé té te li lis ták

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv re vo nat ko zó kü lö nös köz zé té te li lis ta A köz zé té telt el ren de lõ jog sza bály meg ne ve zé sé vel és el ér he tõ vé
té te lé vel.

A köz fel ada tot el lá tó szerv re vo nat ko zó egye di köz zé té te li lis ta A köz zé té telt el ren de lõ jog sza bály vagy egyéb ak tus meg ne ve zé -
sé vel el ér he tõ vé té te lé vel.

3. Gaz dál ko dá si ada tok
3.1. A mû kö dés tör vényessége, el len õr zé sek
Köz zé té te li egy ség: Vizs gá la tok, el len õr zé sek lis tá ja

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv nél vég zett alap te vé keny ség gel kap -
cso la tos – nyil vá nos meg ál la pí tá so kat tar tal ma zó – vizs gá la tok,
el len õr zé sek fel so ro lá sa

Köz zé té te li egy ség: Az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zé sei

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zé se i nek nyil vá nos megállapí -
tásai

Köz zé té te li egy ség: Egyéb el len õr zé sek, vizs gá la tok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A szerv re vo nat ko zó egyéb el len õr zé sek, vizs gá la tok nyil vá nos
meg ál la pí tá sai

Idõ rend ben.
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Köz zé té te li egy ség: A mû kö dés ered mé nyes sé ge, tel je sít mény

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv fel adat el lát ásá nak tel je sít mé nyé re, ka -
pa ci tá sá nak jel lem zé sé re, ha té kony sá gá nak és tel je sít mé nyé nek
mé ré sé re szol gá ló mu ta tók és ér té kük, idõ be li vál to zá suk

Köz zé té te li egy ség: Mû kö dé si sta tisz ti ka

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv te vé keny sé gé re vo nat ko zó, jog sza bá lyon
ala pu ló sta tisz ti kai adat gyûj tés ered mé nyei, idõ be li vál to zá suk

3.2. Költ ség ve té sek, be szá mo lók
Köz zé té te li egy ség: Éves költ ség ve té sek

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv éves (ele mi) költ ség ve té sei Éven kén ti bon tás ban.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ az Ámr. 22. mel lék le té ben
fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az ezek
alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.

Köz zé té te li egy ség: Szám vi te li be szá mo lók

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lói Be szá mol ón ként.

Köz zé té te li egy ség: A költ ség ve tés vég re haj tá sa

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv nek a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról
– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don és gya ko ri ság gal – 
ké szí tett be szá mo lói

Be szá mol ón ként.
E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ az Ámr. 22. mel lék le té ben
fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az ezek
alap ján már köz zé tett ada tok ra hi vat ko zás sal is.

3.3. Költ ség ve té sek, be szá mo lók
Köz zé té te li egy ség: A fog lal koz ta tot tak

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv nél fog lal koz ta tot tak lét szá ma

A ve ze tõk és a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk il let mé nye, mun ka bé re,
és rend sze res jut ta tá sai, va la mint költ ség té rí té se össze sí tett össze -
ge és át la gos mér té ke

Az egyéb al kal ma zot tak nak nyúj tott jut ta tá sok faj tá ja és mér té ke
össze sít ve

Köz zé té te li egy ség: Tá mo ga tá sok

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv költ ség ve té sé bõl nyúj tott, nem nor ma -
tív, cél jel le gû, fej lesz té si tá mo ga tá sok ked vez mé nye zett je i nek ne -
ve

Az e köz zé té te li egy ség ál tal össze fog lalt köz zé té te li kö te le zett sé -
gek tel je sít he tõ ek az Ámr. 22. mel lék le té ben fog lalt köz zé té te li
kö te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az ezek alap ján már köz zé tett 
ada tok ra hi vat ko zás sal is.

A köz fel ada tot el lá tó szerv költ ség ve té sé bõl nyúj tott, nem nor ma -
tív, cél jel le gû, fej lesz té si tá mo ga tá sok cél ja

Tá mo ga tá son ként és ked vez mé nye zet tek ként le bont va.

A köz fel ada tot el lá tó szerv költ ség ve té sé bõl nyúj tott, nem nor ma -
tív, cél jel le gû, fej lesz té si tá mo ga tá sok össze ge

Tá mo ga tá son ként és ked vez mé nye zet tek ként le bont va.

A köz fel ada tot el lá tó szerv költ ség ve té sé bõl nyúj tott, nem nor ma -
tív, cél jel le gû, fej lesz té si tá mo ga tá si prog ram meg va ló sí tá si he -
lyé re

Tá mo ga tá son ként és ked vez mé nye zet tek ként le bont va.
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Köz zé té te li egy ség: Szer zõ dé sek

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

Az ál lam ház tar tás pénz esz kö zei fel hasz ná lá sá val, az ál lam ház tar -
tás hoz tar to zó va gyon nal tör té nõ gaz dál ko dás sal össze füg gõ – a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ér té kû – áru be szer zés re, épí -
té si be ru há zás ra, szol gál ta tás meg ren de lés re, va gyon ér té ke sí tés re, 
va gyon hasz no sí tás ra, va gyon vagy va gyo ni ér té kû jog át adá sá ra,
va la mint kon cesszi ó ba adás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek meg ne ve zé -
se (tí pu sa), tár gya, a szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé se, a szer zõ dé sek
ér té ke, idõ tar ta ma

E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 15/B.  §-a ál tal elõ írt köz zé té te li kö -
te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az ezek alap ján már köz zé tett
ada tok ra hi vat ko zás sal is.

Köz zé té te li egy ség: Kon cesszi ók

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A kon cesszi ó ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott nyil vá nos ada -
tok (pá lyá za ti ki írá sok, pá lyá zók ada tai, az el bí rá lás ról ké szí tett
em lé kez te tõk, pá lyá zat ered mé nye)

E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 15/B.  §-a ál tal elõ írt köz zé té te li kö -
te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az ezek alap ján már köz zé tett
ada tok ra hi vat ko zás sal is.

Köz zé té te li egy ség: Egyéb ki fi ze té sek

Adat meg ne ve zé se Meg jegy zés

A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal nem alap fel ada tai el lá tá sá ra (így
kü lö nö sen tár sa dal mi szer ve zet tá mo ga tá sá ra, fog lal koz ta tot tai
szak mai és mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti szer vei szá má ra, fog -
lal koz ta tott jai, el lá tott jai ok ta tá si, kul tu rá lis, szo ciá lis és sport te -
vé keny sé get se gí tõ szer ve zet tá mo ga tá sá ra, ala pít vá nyok ál tal
el lá tott fel ada tok kal össze füg gõ ki fi ze tés re) for dí tott, öt mil lió fo -
rin tot meg ha la dó ki fi ze té sek cím zett jei

E köz zé té te li kö te le zett ség tel je sít he tõ az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 15/B.  §-a ál tal elõ írt köz zé té te li kö -
te le zett sé gek kel együt te sen, vagy az ezek alap ján már köz zé tett
ada tok ra hi vat ko zás sal is.
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A honvédelmi miniszter
7001/2006. (HK 4.) HM

i r á n y  e l v e

a Magyar Honvédség kommunikációs feladatairól

A Ma gyar Hon véd ség kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gé -
nek rend jé rõl  szóló 106/2005. (HK 25) HM uta sí tás 3.  §-a
alap ján – fi gye lem mel a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és
a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi
LXIII. tör vény 19.  §-á ra, va la mint a saj tó ról  szóló 1986.
évi II. tör vényre – a kö vet ke zõ irány el ve ket adom ki:

I.

Általános alapelvek

1. A Ma gyar Hon véd ség al kot má nyos mû kö dé sé nek és
ci vil el len õr zé sé nek, az ál lam pol gá rok hon vé del mi po li ti -
ká val kap cso la tos aka rat nyil vá ní tá sá nak alap ja a nyil vá -
nos ság.

2. A hon vé del mi tár ca kom mu ni ká ci ós te vé keny sé ge
át lát ha tó sá got és pro ak tív tá jé koz ta tá si po li ti kát kö vet,
mely a vo nat ko zó ti tok vé del mi elõ írások figyelembe véte -
lével egy aránt ér vé nye sül a kül sõ és a bel sõ kom mu ni ká -
ció te rü le tén.

3. A kom mu ni ká ci ós és kap csolat szer ve zõ (a továb -
biak ban PR) mun ka az ága za ti cé lok ra és fel ada tok ra épü l,
meg ala po zott stra té gi ai cé lok és prog ra mok sze rin ti in for -
má ció és ér ték köz ve tí tõ te vé keny ség.

4. A cent rá lis irá nyí tás sal és de cent ra li zált meg va ló sí -
tás sal mû kö dõ PR-te vé keny ség a ve ze tõi fe le lõs ség és fel -
adat rész e.

5. A Ma gyar Hon véd ség kom mu ni ká ci ó já nak szer ve -
zé se in teg rál tan (a kül sõ és bel sõ kom mu ni ká ció össz -
hang já ra épül ve), in ter ak tí van (két irá nyú in for má ció áram -
lás fo lya ma tos biz to sí tá sá val) és el len õr zöt ten (a vo nat ko -
zó elõ írások be tar tá sá val) va ló sul meg.

6. A Ma gyar Hon véd ség kom mu ni ká ci ós te vé keny sé ge 
so rán ma ra dék ta la nul ér vényt kell sze rez ni a köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi el já rás és a szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 2004. évi CXL. tör vény, va la mint az elekt ro ni kus
 információszabadságról  szóló 2005. évi XC. tör vény elõ -
írásainak.

II.

Fõ célkitûzések

1. A kül sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: A Ma gyar Hon -
véd ség, mint ön kén tes had erõ irán ti la kos sá gi bi za lom és



meg ér tés fenn tar tá sa, NATO tag sá gunk tár sa dal mi tá mo -
ga tott sá gá nak nö ve lé se, nem zet kö zi sze rep vál la lá sunk
meg ér te té se és el is mer te té se, a vé del mi fel ada tok si ke res
vég re haj tá sá hoz el en ged he tet len ked ve zõ kül sõ kör nye zet
biz to sí tá sa.

2. A bel sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: jól mû kö dõ bel -
sõ kom mu ni ká ci ós rend szer ki ala kí tá sá val és mû köd te té -
sé vel elõ se gí te ni a tár ca sze mé lyi ál lo má nyá nak gyors és
hi te les tá jé koz ta tá sát, a bi zal mi lég kör és ked ve zõ mun ka -
mo rál fenn tar tá sát, az ön azo nos ság tu dat fej lõ dé sét, a hi -
va tás sze re tet erõ sö dé sét, a ka to nai és mun ka he lyi kö zös sé -
gek ha té kony mû kö dé sét, vagyis az ön kén tes pro fesszi o -
na li zá ló dó Ma gyar Hon véd ség sta bi li tá sá nak és kor sze rû -
sí té sé nek meg va ló sí tá sát, az ön kén tes had erõ szol gá la ti
kul tú rá já nak meg úju lá sát.

3. A mû ve le ti és krí zis kom mu ni ká ció te rü le tén: a
Ma gyar Hon véd ség nem zet kö zi (mû ve le ti) fel ada tok ban
va ló rész vé te lé nek kom mu ni ká ci ós biz to sí tá sa (tár sa dal mi 
el fo gad ta tás, misszi ók tá jé koz ta tá sa ha zai ese mé nyek rõl,
misszi ók bel sõ kom mu ni ká ci ó ja és misszi ók nem zet kö zi
kom mu ni ká ci ó ja), olyan ké szült sé gi szint el éré se, amely
biz to sít ja a vál ság hely ze tek gyors és szak sze rû kom mu ni -
ká ci ó ját.

III.

Fõ feladatok

1. A kül sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: a kor sze rû PR és 
mar ke ting mód sze rek, esz kö zök al kal ma zá sá val, több cé lú 
(imázs, to bor zás) or szá gos, he lyi és re gi o ná lis ren dez vé -
nyek kel elõ se gí te ni az ön kén tes ma gyar had erõ tár sa dal mi
le gi ti má ci ó ját és in teg rá ci ó ját a tel jes ma gyar la kos ság és a 
re le váns nem zet kö zi kö zös ség kö ré ben. Ezen be lül stra té -
gi ai je len tõ sé gû a ma gyar if jú ság 14–29 éves kor osz tá lya i -
nak hon vé del mi tá jé koz ta tá sát, a hon vé del mi is me re tek
bõ ví té sét se gí tõ Be ve tés Klub ren dez vé nye i nek szer ve zé -
se, a klu bok mû kö dé sé nek biz to sí tá sa, amely hosszú tá von
meg ala poz za a to bor zás mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it, a hu -
mán erõ for rás gaz dál ko dás ered mé nyes sé gét.

2. A bel sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: a bel sõ kom mu -
ni ká ció szer ve ze ti és sze mé lyi fel té te le i nek biz to sí tá sa,
rend sze re i nek ha té kony mû köd te té se az ar cu lat épí tés, a tá -
jé koz ta tás a ha gyo mány õr zés va la mennyi esz kö zé vel: a
ka to nai saj tó in for má ció gaz dag sá gá nak nö ve lé se; az ál ta -
lá nos bel sõ tá jé koz ta tá si rend szer (ál lam pol gá ri, tár sa da -
lom po li ti kai is me re tek) tar ta lom mal va ló fel töl té se; az ön -
kén tes had erõ szer ve ze ti kul tú rá já nak fej lesz té se; a mi -
nisz té rium hon lap ja és az int ra net por tál tar ta lom fel töl té -
sé nek ja ví tá sa; a pa rancs no kok, és a ka to nai szer ve ze tek -
nél rend sze re sí tett kom mu ni ká ci ós tisz tek, va la mint meg -
bí zot tak kom mu ni ká ci ós fel ké szült sé gé nek ja ví tá sa; a bel -
sõ PR fel té te le i nek és mód sze re i nek ja ví tá sa.

3. A mû ve le ti és krí zis kom mu ni ká ció te rü le tén: a
misszi ók – mint a Ma gyar Hon véd ség ki emelt fel ada ta it
el lá tó ka to nai kon tin gen sek – irán ti ha zai és nem zet kö zi
köz vé le mény fi gyel mé nek kö zép pont já ban tar tá sa, a
misszi ók ban szol gá ló ka to nák tár sa dal mi el is mert sé gé nek
nö ve lé se. Krí zis kom mu ni ká ci ós el já rá sok, mód sze rek és
ter vek ki dol go zá sa.

IV.

A biztonságpolitikával kapcsolatos kommunikáció
célkitûzései

Az ága za ti kom mu ni ká ció cél ja, hogy az ön kén tes had -
erõ mû kö dé sé vel, fej lesz té sé vel kap cso la tos cé lok meg va -
ló sul ja nak, nö ve ked jen a hon véd ség meg be csült sé ge, és a
tár sa da lom el is mer je a Ma gyar Hon véd ség al kot má nyos
sze re pét és ered mé nye it.

1. A kül sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: az or szág vé del -
mi fel ada ta i nak, szö vet ség esi kö te le zett sé ge i nek is mer te -
té se, az azok tel je sí té sé re irá nyuló tár sa dal mi tá mo ga tás
erõ sí té se; ha zánk meg bíz ha tó sá gá nak, te kin té lyé nek nö -
ve lé se, a NATO szö vet sé ge sek el is me ré sé nek és az euró -
pai biz ton sá gi és vé del mi po li ti ka is mer te té se, a Ma gyar
Köz tár sa ság és a Ma gyar Hon véd ség meg íté lé sé nek to -
váb bi ja ví tá sa; a köz vé le mény hi te les tá jé koz ta tá sa; a
 Magyar Köz tár sa ság biz ton ság po li ti ká já nak be mu ta tá sa; a 
nem zet kö zi gya kor la tok mé dia nyil vá nos sá gá nak biz to sí -
tá sa; a ci vil-ka to nai kap cso la tok el mé lyí té se.

2. A bel sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: a Ma gyar Köz -
tár sa ság biz ton ság po li ti kai cél ja i nak be mu ta tá sa; a sze mé -
lyi ál lo mány fel ada tok kal tör té nõ azo no su lá sá nak elõ se gí -
té se, tá mo ga tá sá nak meg nye ré se; ak tu á lis tá jé koz ta tás a
hon véd ség elõtt ál ló fel ada tok ról; együtt mû kö dés a NATO 
pa rancs nok sá gok és a tag or szá gok had se re gei nyil vá nos -
sá gi mun kát vég zõ szak mai szer ve ze te i vel; a NA TO-ban
fo lyó biz ton ság po li ti kai, ka to nai vál to zá sok; a nem zet kö zi 
dön té sek is mer te té se, meg ér te té se; az Euró pai Biz ton sá gi
Stra té gia be mu ta tá sa; a nem zet kö zi gya kor la tok bel sõ tá -
jé koz ta tó mun ká já nak biz to sí tá sa.

V.

A szövetségi és más nemzetközi együttmûködéssel
kapcsolatos kommunikáció célkitûzései

1. A kül sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: a szö vet sé ge -
sek kel, az EU-val és a szom szé dos ál la mok kal va ló együtt -
mû kö dés erõ sí té se a kom mu ni ká ció esz kö ze i vel; a Ma gyar 
Hon véd ség nem zet kö zi sze rep vál la lá sa tár sa dal mi tá mo -
ga tott sá gá nak nö ve lé se; az új tí pu sú ka to nai fe nye ge té sek
és ki hí vá sok be mu ta tá sa; a nem zet kö zi fegy ver zet-el len -
õr zé si, va la mint bi za lom- és biz ton ság erõ sí tõ szer zõ dé -
sek kel, meg ál la po dá sok kal és do ku men tu mok kal kap cso -
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la tos fel ada tok vég re haj tá sá nak be mu ta tá sa; a Ma gyar
Hon véd ség nem zet kö zi együtt mû kö dé si ké pes sé gé nek be -
mu ta tá sa.

2. A bel sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: a hon vé de lem
meg vál to zott fel adat kör ének, a nem zet kö zi biz ton ság po li -
ti ká ban be kö vet ke zõ vál to zá sok is mer te té se; a Ma gyar
Hon véd ség nem zet kö zi misszi ó i nak nép sze rû sí té se, szük -
sé ges sé gük meg ér te té se; a kül szol gá la ti fel ada to kat el lá tó
ka to nák kom mu ni ká ci ós fel ké szí té se.

VI.

A MH mûködésével kapcsolatos kommunikáció
célkitûzései

A Ma gyar Hon véd ség ki kép zés sel, ok ta tás sal, át- és
 továbbképzéssel, a pol gá ri ha tó sá gok tá mo ga tá sá val, a
 katasztrófavédelemmel, a mi nõ sí tett idõ szak ka to nai te vé -
keny sé gé vel, a tûz sze ré sze ti biz to sí tás sal, a ku ta tás-men -
tés sel, a lég tér el len õr zés sel, a pro to kol lá ris biz to sí tás sal és 
a gaz dál ko dás sal össze füg gõ fel ada tok be mu ta tá sa.

1. A kül sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: a hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák ki kép zé sé nek, ok ta tá sá nak át- és to -
vább kép zé sé nek be mu ta tá sa; a köz pén zek fel hasz ná lá sá -
nak át lát ha tó sá ga; a pol gá ri ha tó sá gok kal együtt vég zett
– a la kos ság meg se gí té sé re irá nyuló – te vé keny ség be mu -
ta tá sa; az ön kén tes had erõ tár sa dal mi tá mo ga tott sá gá nak
szin ten tar tá sa; tá jé koz ta tás a szer zõ dé ses ka to nai szol gá -
lat ról, tech ni kai kor sze rû sí tés rõl, fej lesz té sek rõl, be ru há -
zá sok ról.

2. A bel sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: a ki kép zé si, ok -
ta tá si, át- és to vább kép zé si te vé keny ség le he tõ sé ge i rõl tör -
té nõ tá jé koz ta tás; a ki kép zés, a gya kor la tok bel sõ nyil vá -
nos sá gá nak biz to sí tá sa; a ve ze tõi ál lo mány kommuniká -
ciós fel ké szí té se; a szer ve ze ti kul tú ra-vál tás fel ada ta i nak
tá mo ga tá sa; a szer ve ze ti össze tar to zás erõ sí té se; bel sõ
imázs épí tés; a mo der ni zá ció ered mé nye i nek be mu ta tá sa;
a ho ri zon tá lis és ver ti ká lis in for má ció áram lás ja ví tá sa.

VII.

A Magyar Honvédség társadalmi integrációjával
kapcsolatos kommunikáció célkitûzései

1. A kül sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: a hon vé de lem
ha gyo má nya i nak ápo lá sa; a hon véd ség la kos sá gi bi za lom -
in de xé nek szin ten tar tá sa, nö ve lé se; a had erõ ci vil irá nyí -
tá sá nak és el len õr zé sé nek se gí té se; szé les kö rû együtt mû -
kö dés ki ala kí tá sa a ci vil szfé ra kü lön bö zõ szer ve ze te i vel;
az if jú ság fe lé irá nyuló kom mu ni ká ció erõ sí té se; az egy sé -
ges ar cu lat kül sõ ele me i nek meg te rem té se.

2. A bel sõ kom mu ni ká ció te rü le tén: a bel sõ meg íté -
lés ja ví tá sa; a sze mé lyi ál lo mány ön be csü lé sé nek erõsí -
tése; a ka to nai pá lya bel sõ presz tí zsé nek nö ve lé se; a ka to -

nai hi va tás sal tör té nõ azo no su lás elõ se gí té se; a hon vé de -
lem ha gyo má nya i nak ápo lá sa; fegy ver ne mi és csa pat ha -
gyo má nyok meg õr zé se; az egy sé ges ar cu lat bel sõ ele me i -
nek meg te rem té se.

VIII.

A kommunikáció feltételrendszerének fejlesztésével
összefüggõ célkitûzések

1. A HM és a Ma gyar Hon véd ség kom mu ni ká ci ó ja ha -
té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben a szak irá nyí tás és a
vég re haj tói szin tek kö zöt ti együtt mû kö dés ja ví tá sa, a nor -
ma tív cél meg ha tá ro zás és a tel je sít mény nor ma ér té ké nek
el ve a vég re haj tói szin te ken is ér vé nye sül jön. A pa rancs -
no ki te vé keny ség meg íté lés ben a kom mu ni ká ci ó val össze -
füg gõ ve ze tõi mun ká nak a sze re pel te té se.

2. A bel sõ kom mu ni ká ció szer ve zé sé nek, az ön kén tes
had erõ sze mé lyi ál lo má nya meg vál to zott élet ko ri össze té -
te lé nek, in for má ció igé nyé nek és in for má ció fo gyasz tá si
szo ká sa i nak figye lembevétele, fo lya ma tos elem zés és
 differenciáltabb cél cso port szeg men tá ció mód sze ré vel.

3. A ki kép zé si rend szer be in teg rált ak tu á lis tá jé koz ta -
tók, illetve a tár sa dal mi és biz ton ság po li ti kai tá jé koz ta tók
rend sze ré nek ha té kony mû köd te té se.

4. A mi nisz té rium hon lap ja rö vid tá von a kül sõ és bel sõ
tá jé koz ta tás leg ha té ko nyabb mé di u ma, az eh hez szük sé -
ges szer ve ze ti, sze mé lyi, tech ni kai fel té tel rend szer 2006.
el sõ ne gyed évé ben tör té nõ meg va ló sí tá sa.

5. A bel sõ tá jé koz ta tás rend sze ré ben – a ka to nai saj tó
tar tal mi bõ vü lé se mel lett – a ké pi in for má ci ós csa tor na
erõ sí té se.

6. A fel sõ és kö zép szin tû pa rancs no kok (ve ze tõk) rend -
sze res tá jé koz ta tá sa, egy er re a cél ra ké szü lõ mé di um rend -
sze res meg je len te té se.

7. A ka to nai szer ve ze tek kom mu ni ká ci ós esz köz el lá -
tott sá gá nak és inf ra struk tu rá lis fel té tel rend sze ré nek ja ví -
tá sa.

8. A HM és a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek ve ze tõi, a MH pa rancs no -
kai, és a ka to nai szer ve ze tek nél rend sze re sí tett kom mu ni -
ká ci ós tisz tek, va la mint e fel adat tal meg bí zot tak kom mu -
ni ká ci ós fel ké szí té se, zász ló alj pa rancs no ki szin tig be zá ró -
lag.

9. A Ma gyar Hon véd ség nép sze rû sí té sét cél zó, a kül sõ
és bel sõ cél cso por tok szá má ra egy aránt fon tos ki ad vá nyok 
szá má nak bõ ví té se, az an gol nyel vû tá jé koz ta tó anya gok
pél dány szá má nak nö ve lé se.

10. A kom mu ni ká ci ós szak mai fel ké szült ség nö ve lé se
ér de ké ben egy kor sze rû mód szer ta ni ki ad vány el ké szí té se.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
1963/352/2005. (HK 4/2006.) HM

h u  m á n  p o  l i  t i  k a i  i r á n y  e l  v e i

kiegészítés a 2006. évre

A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé -
rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la -
mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil -
ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de let
(továb biak ban: ren de let) 121.  § (1) be kez dé sé nek meg -
fele lõen a 2005. szep tem ber 1. és 2006. au gusz tus 31. kö -
zöt ti sze mély ügyi év re ki adott hu mán po li ti kai irány elv
– fi gye lem mel a sze mé lyi ál lo mány pi hen te té sé vel és a
szo ciá lis gon dos ko dás sal kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
31/2002. (V. 3.) HM ren de let 17.  §-ban fog lal tak ra – a hu -
mán szak anyag gaz dál ko dás fel ada ta i ra vo nat ko zó lag az
aláb bi ak sze rint ke rül ki egé szí tés re:

A hu mán szak anyag gaz dál ko dás fõ cél ki tû zé sei:
A 10 éves fej lesz té si prog ram alap ján a had erõ-át ala kí -

tás 2003–2006 kö zöt ti idõ sza ká ra vo nat ko zó hu mán szak -
anyag gaz dál ko dás idõ ará nyos vég re haj tá sa.

A szak mai szer vek be vo ná sá val az ér vény ben lé võ hu -
mán anya gi nor ma át dol go zá sa és be ve ze tés re tör té nõ elõ -
ké szí té se a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály szak mai irány -
mu ta tá sa alap ján.

Az ér vény ben lé võ hu mán anya gi nor ma figye lembe -
véte lével – a be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sá val – a hu -
mán szak anyag gal tör té nõ el lá tás ha té kony, kom plex mû -
köd te té se.

Szo ciá lis és jó lé ti te vé keny ség gel össze füg gõ hu mán
szak anyag gaz dál ko dás:

A hu mán- és sze mély ügyi szak te rü let ko or di ná ci ós te -
vé keny sé ge a hu mán szak anyag el lá tá si rend szer ha té kony 
mû kö dé sé re és a ta ka ré kos fel hasz ná lás biz to sí tá sá ra irá -
nyul jon.

A HM 10 éves fej lesz té si prog ram já ban meg ha tá ro zott
pri o ri tá sok sze rin ti be szer zé si terv el ké szí té se, a MH Össz -
ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai Tá mo ga tó Pa rancs nok ság Hu mán
Anya gi Al osz tály (továb biak ban: el lá tást biz to sí tó MH
szerv) ál tal.

Pri o ri tá sok:
– kül föl di misszi ók el lá tá sa (NRF-be és a NA TO-nak

fel aján lott erõk el lá tá sa);

– lak ta nya re konst ruk ció so rán ki ala kí tott vagy fel újí -
tott le gény sé gi épü le tek és a szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo -
mány ál tal hasz nált kö zös sé gi he lyi sé gek el lá tá sa;

– ki emelt, nem zet kö zi gya kor la tok el lá tá sa;
– nor ma sze rin ti el lá tás;
– hi va tá sos ál lo mány mun ka kö rül mé nye i nek ja ví tá sa;
– az elöl já ró in téz ke dé se alap ján meg ha tá ro zott fel ada -

tok és han gu lat ja ví tó in téz ke dé sek ben meg ha tá ro zott
szer ve ze tek el lá tá sa;

– nor mán fe lü li igé nyek ki elé gí té se.
A szak anya gok kal tör té nõ terv sze rû gaz dál ko dás a

 logisztikai uta lá si rend nek és a pri o ri tá sok nak meg fele lõen 
fo lya ma to san szol gál ja – az ide ig le nes hu mán anya gi nor -
mák ról  szóló, a 177/2002. (HK 19.) MH el lá tá si fõ nö ki in -
téz ke dés alap ján – az anyag el lá tás, a szol gál ta tá sok és a
kép zé sek szak sze rû, ta ka ré kos fi nan szí ro zá sát, a misszi ók
és a HM, MH szer ve ze tek hu mán anyag gal tör té nõ ellá -
tását.

A 2007. évi el lá tás ter ve zé sé nek ér de ké ben a HM
 Humánpolitikai Fõ osz tály 2006. áp ri lis 31-ig ké szít se el a
hu mán szak anyag gaz dál ko dás ra és be szer zés re vonat -
kozó irány el vet.

Az el lá tást biz to sí tó MH szerv a 2007. évi be szer zé si
ter vet 2006. ok tó ber 30-ig egyet ér tés re küld je meg a HM
Hu mán po li ti kai Fõ osz tály ra. A 2005. évi gaz dál ko dás ról
 szóló je len té sét a HM HÁT ré szé re ter jessze fe l 2006. már -
ci us 1-jé ig.

A hu mán szak anyag gal tör té nõ el lá tás biz to sít sa – anyag -
faj tán ként, kész le ten ként –5% tar ta lék kép zé sé vel az elõ re
nem lát ha tó fel adat vég re haj tá sát. A tar ta lék de cem ber 1-ig
tör té nõ fe l nem hasz ná lá sa ese tén az utal vá nyo zá si rend nek
meg fele lõen ke rül jön ki osz tás ra.

A szak anyag el lá tás, gaz dál ko dás el len õr zé se el sõ sor -
ban az anya gok nor ma sze rin ti el osz tá sá ra, fel hasz ná lá sá ra
és a sze mé lyi ál lo mány mi nõ sé gi pi hen te té sé nek ki szol gá -
lá sá ra irá nyul jon.

A gaz dál ko dás sal fog lal ko zó szak em be rek to vább kép -
zé se já rul jon hoz zá a szak anyag gal tör té nõ el lá tás ha té -
kony mû köd te té sé nek biz to sí tá sá hoz.

A hu mán szak anyag gaz dál ko dás be tar tá sát a hu mán po -
li ti kai he lyet tes ál lam tit kár fo lya ma to san kí sér je fi gye lem -
mel, szük ség ese tén te gyen ja vas la tot a gaz dál ko dás ra vo -
nat ko zó irány elv mó do sí tá sá ra.

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

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának és a Honvéd Vezérkar fõnökének

4/2006. (HK 4.) HM KÁT–HVKF

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

a NATO Reagáló Erõk kötelékének 7. váltásba
felajánlott állomány kijelölésérõl, az alegység

összeállításáról és felkészítésérõl szóló 160/2005.
(HK 24.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés

módosításáról*

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

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának és a Honvéd Vezérkar fõnökének

5/2006. (HK 4.) HM KÁT–HVKF 

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

a 2006. február havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

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

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
6/2006. (HK 4.) HM KÁT–HVKF

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

az Ügyeletes Mûveleti Fõcsoportfõnöki Szolgálat
kijelölésérõl, vezénylésérõl és feladatairól

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.) 100.  §.
(3) be kez dé sé ben és a 101 §. (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a hon vé del mi ága zat ka -
taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i -
ról  szóló 23/2005. (VI. 16.) HM ren de let re, a HM ügye le ti
és ké szen lé ti szol gá la tok ki ala kí tá sá nak, mû kö dé sé nek és
irá nyí tá sá nak rend jé rõl  szóló 77/2001. (HK 19.) HM uta sí -
tás (a továb biak ban: Uta sí tás) 3.  § (2) be kez dés a) pont já ra
és az 5.  § (6) be kez dé sé re, to váb bá a Ka taszt ró fa vé del mi
Ope ra tív Bi zott ság ál lo má nyá nak ki je lö lé sé rõl és ve zény -
lé sé rõl  szóló 123/2005. (HK 17.) HM KÁT–HVKF együt -
tes in téz ke dés re – az Ügye le tes Mû ve le ti Fõ cso port fõ nö ki
Szol gá lat el lá tá sá ról az aláb bi

i n  t é z  k e  d é s t

ad juk ki:
1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra 

(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar 
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re
ter jed ki.

A Szolgálat megnevezése és rendeltetése

2. A Ma gyar Hon véd ség fo lya ma tos ve ze té sé nek fenn -
tar tá sa, az azon na li in téz ke dé sek meg té te le, a misszi ók
nem ze ti ve ze té sé nek fo lya ma tos biz to sí tá sa, a HM és a
Ma gyar Hon véd ség ve ze tõ i nek tá jé koz ta tá sa ér de ké ben
Ügye le tes Mû ve le ti Fõ cso port fõ nö ki szol gá la tot ho zunk
lét re.

3. Az Uta sí tás 5.  § (5) be kez dé se alap ján az ügye le tes
mû ve le ti fõ cso port fõ nök egy ben a Hon vé del mi Ága za ti
Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Törzs ügye le tes tag ja és a
Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Bi zott ság ügye le tes veze -
tõje.

A Szolgálat alárendeltsége

4. Az ügye le tes mû ve le ti fõ cso port fõ nök – a HM
HVKF és a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár (a továb biak ban: 
HM KÁT) út ján – a hon vé del mi mi nisz ter nek van alá ren -
del ve.

5. A szol gá lat szol gá la ti elöl já ró ja az MH Köz pon ti
Ügye let nek (a továbbiak ban: MH KÜ), szol gá lat el lá tás
vo nat ko zá sá ban az MH had rend je sze rin ti szer ve ze tek
ügye le tes pa rancs no ka i nak, va la mint – az MH Lé gi erõ
 Parancsnokság ügye le tes tá bor no ka és az alá ren delt ké -
szen lé ti szol gá la tok ki vé te lé vel, az MH KÜ út ján – az MH
ügye le ti szol gá la ta i nak.

A Szolgálat vezénylése és váltása

6. A Szol gá la tot el lá tók a HM Hon véd Ve zér kar Mû ve -
le ti Fõ cso port fõ nök ség (a továb biak ban: HM HVK
MFCSF) fõ cso port fõ nö ke, illetve he lyet te sei ál lo má nyá -
ból ke rül nek ki je lö lés re.

7. A Szol gá la tot adó ál lo mány név jegy zé két a HM
HVKF pa rancs ban rög zí ti.

8. A Szol gá la tot ha vi szol gá lat ve zény lés alap ján kell
el lát ni.

9. A Szol gá lat ve zény lé sé rõl a HM HVK törzs igaz ga tó
ha von ta szol gá lat ve zény lé si pa ran csot ad ki.

10. A Szol gá lat vál tá sa a szol gá lat ve zény lé sé ben
 meghatározott na pon, 07.30–08.00 óra kö zött, a HM-I
 objektumban, az MH KÜ szol gá la ti he lyi sé gé ben tör -
ténjen.
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A Szolgálat tartózkodási helye, készenléte, riasztása,
kiértesítése, beérkezése, beszállítása, járandóságai

11. A Szol gá la tot el lá tó 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 2.  § (33) be kez dés sze rin ti, la ká -
son el töl tött ké szen lé ti szol gá la tot lá t el. A Szol gá la tot el -
lá tó sze mély mun ka idõ ben a szol gá la ti he lyén, mun ka idõ
után, olyan te le fo non el ér he tõ he lyen tar tóz kod jon, ahon -
nan a HM-I. ob jek tum ba va ló be ér ke zé se 3 órán be lül biz -
to sí tott.

12. A Szol gá la tot adó ri asz tá sát, ki ér te sí té sét az MH
KÜ vé gez ze. Szük ség ese tén a Szol gá lat be-, és vissza szál -
lí tá sá hoz, to váb bá szol gá la ti fel ada tai el lá tá sá hoz igény be
ve he tõ a HM ügye le tes gép jár mû.

13. A Szol gá la tot el lá tó kat 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 3/2002. (I. 25.) HM ren de let 27.  §
(1) e) pont ja sze rint ké szen lé ti díj il le ti meg.

A szolgálatba vezényeltek feladatai

14. Ellen õr zi a 60/2005. (HK 12.) HM uta sí tás sal ki -
adott Hon vé del mi Mi nisz té rium In for má ció Kap cso la ti
Rend szer e X. fe je zet „Azon na li je len té sek” alap ján tör té -
nõ je len té sek meg té te lét, illetve szük ség ese tén je len tést
tesz a HM KÁT, HM HVKF, HM KFHÁT ré szé re:

a) a ka taszt ró fa vé de lem mel össze füg gés ben be kö vet -
ke zett ese mé nyek rõl, ipar i bal ese tek rõl, egyéb ká ro sí tó,
vagy ve szé lyes ese mé nyek rõl;

b) a lég vé del mi ké szen lé ti szol gá la tok fel adat el lát ásá -
val össze füg gés ben be kö vet ke zett éles ri asz tás ról, fegy -
ver hasz ná lat ról, illetve lé gi jár mû vek re pü lõ ese mé nye i rõl, 
a tet t in téz ke dé sek rõl;

c) az élet el le ni, fegy ver rel, lõ szer rel, rob ba nó és mér -
ge zõ anyag gal el kö ve tett bûn cse lek mé nyek rõl;

d) a mér ge zés sel, jár vá nyok kal já ró tö me ges meg be te -
ge dé sek rõl;

e) a Ma gyar Hon véd ség ká rá ra tör té nõ 1 000 000 fo rin -
tot meg ha la dó kár oko zás ról, a tet t in téz ke dé sek rõl;

f) a Ma gyar Hon véd ség erõi, esz kö zei ál tal más nak
oko zott, 1 000 000 fo rin tot meg ha la dó kár ese mény rõl, a
tet t in téz ke dé sek rõl;

g) a kor mány za ti kom mu ni ká ció szem pont já ból re le -
váns, a HM tár cát érin tõ ese mé nyek rõl.

15. Az elöl já rói in téz ke dé sek figye lembe véte lével,
meg te szi a szük sé ges azon na li in téz ke dé se ket az MH had -
rend je sze rin ti szer ve ze tek ügye le tes pa rancs no kai, illetve
az MH KÜ-n ke resz tül az MH ügye le ti szol gá la tai út ján.

16. Biz to sít ja a ve ze tés fo lya ma tos sá gát, a sza bá lyo zott 
mû kö dé si rend fenn tar tá sát.

17. Biz to sít ja a ké szen lét fo ko zá sá val össze füg gõ fel -
ada tok szer ve zett meg kez dé sét a fel ada tok, va la mint a
 parancsok, in téz ke dé sek alá ren del tek ré szé re tör té nõ
 továbbításával az MH KÜ út ján.

18. Biz to sít ja a misszi ók fo lya ma tos nem ze ti ve ze té sét
és a Ma gyar Hon véd ség ve ze tõ i nek tá jé koz ta tá sát a fel -
ada tok vég re haj tá sá val kap cso la tos, azon na li in téz ke dést
igény lõ kér dé sek ben.

19. Ellen õr zi az MH KÜ szol gá lat ál lo má nyá nak szol -
gá lat-el lá tá sát, a szol gá la tot át ve võ vál tás fel ké szült sé gét
és a szol gá lat vál tá sát.

20. Ellen õr zi az MH KÜ-höz be ér ke zett ügy da ra bo kat,
meg te szi az azok hoz kap cso ló dó szük sé ges intézkedé -
seket.

21. A Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer mû -
köd te té sé vel kap cso la tos fel ada ta it a „Szol gá la ti uta sí tás a
Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer Hon vé del mi
Ága za ti Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Törzs ka taszt ró fa vé -
del mi ké szen lé ti szol gá la ta”, va la mint a „Szol gá la ti uta sí -
tás a Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer Ka taszt ró -
fa vé del mi Ope ra tív Bi zott ság ka taszt ró fa vé del mi ké szen -
lé ti szol gá la ta” tar tal maz za.

Záró rendelkezések

22. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le 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.,

Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
5/2006. (HK 4.) HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök el sõ he lyet tes
he lyet te sí té sé rõl*

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
4/2006. (HK 4.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a szer zõ dé ses le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas
je lent ke zõk 2006. évi be vo nu lá sá nak végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 101. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a szer zõ déses le gény sé gi szol gá lat ra
 alkalmas je lent ke zõk ka to nai szer ve zet hez tör té nõ be vo -
nu lá sá nak vég re haj tá sára az alábbi

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 ka to nai
szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A szer zõ dé ses le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas je -
lent ke zõk Ki kép zõ Köz pont ba tör té nõ be vo nu ltatá sát
2006. év ben az aláb bi idõ pon tok ban kell vég re haj ta ni:

– ja nu ár 16.,
– má jus 2.,
– au gusz tus 22.,
– de cem ber 5.
3. A NATO Re pü lõ gép-ve ze tõ Ki kép zé si Prog ram ra

(NFTC) je lent ke zõk – rö vi dí tett alap ki kép zés vég re haj tá sa 
ér de ké ben tör té nõ – be vo nul ta tá sát 2006. au gusz tus 1–10.
kö zöt ti idõ pont ban kell vég re haj ta ni.

4. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*, és
2006. de cem ber 31-én a ha tá lyát vesz ti.

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. ja nu ár 12.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
6/2006. (HK 4.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség katonai szervezetei
készenléte fenntartásának

és fokozásának követelményeirõl  szóló
001/2002. (HK 9.) HVKF intézkedés

módosításáról

A hon vé de lem rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 101.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban és a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze tei ké szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá -
nak rend jé rõl  szóló 009/2001. (HK 19.) HM uta sí tás 27.  §
(1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ma gyar
Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei ké szen lé te fenn tar tá sá nak
és fo ko zá sá nak kö ve tel mé nye i rõl  szóló 001/2002. (HK 9.)
HVKF in téz ke dést (továbbiakban: intézkedés) az alábbiak 
szerint módosítom:

1. Az in téz ke dés II/87/c) pont ját tör löm. Egy ide jû leg a
d) pont sor szá mo zá sa c)-r e változik.

2. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. ja nu ár 16.
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MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

41/2006. (HK 4.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a gyógyszerek rendelésérõl*

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató parancsnokának
50/2006. (HK 4.) MH ÖLTP

i n  t é z  k e  d é  s e

az egyes élelmezési gazdálkodási feladatokról  szóló
6/2002. (HK 5.) MH ÖLTP intézkedés

módosításáról

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 egyes élel me zé si gaz dál ko dá si fel -
ada tok ról  szóló 6/2002. (HK 5.) MH ÖLTP in téz ke dés
módosítására az alábbi

i n  t é z  k e  d é s t

adom ki.

1. Az in téz ke dés 4. szá mú mel lék let „VÉDÕITALOK”
cí mû táb lá za tá nak he lyé be az aláb bi táb lá zat lép:

Fsz. Mun ka kö rök, be osz tá sok
Vé dõ ital

meg nevezése
és mennyi sé ge

Normafüzet
kódszáma

1. Ólom ak ku mu lá tor-sze re lõ és ke -
ze lõ, ólom mal dol go zó fém szó -
rós, mí ni um, ólom fe hér,
ólomch ro mát fes ték kel fog lal ko -
zó má zoló, ólom ön tõ, csap ágy -
ön tõ, ól mo zó, ól mot csi szo ló,
ólom edzõ, ólom tar tal mú fé mek
és fes té kek szó rá sá val fog lal ko -
zó, he gesz tõ és vá gó, et hil ben -
zin-ke ve rõ, mély és
me gas nyo mók, ólom be tû sze dés -
sel fog lal ko zó, ben zol lal és to lu -
ol lal dol go zók, ben zol és
to lu ol tar tal mú fes té ke ket fel -
hasz ná ló szó ró fé nye zõk, va la -
mint ezen mun ka kö rök kel
kap cso la tos azo nos egész ség re
ár tal mas lég tér ben dol go zók

Na pon -
ként és
sze mé -
lyen ként
fél li ter
te j

563

Fsz. Mun ka kö rök, be osz tá sok
Vé dõ ital

meg nevezése
és mennyi sé ge

Normafüzet
kódszáma

2. Me le gí tõ ital ként ak kor, ha az
 Országos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat 
je len té se sze rint a vár ha tó nap i
kö zép hõ mér sék let +4 fok alatt
lesz, azok szá má ra, akik nap i
4 órát meg ha la dó an sza bad ban,
vagy nem fû tött he lyi ség ben dol -
goz nak, illetve te re pen gya kor la -
toz nak (sze re lõk, la ka to sok,
tech ni ku sok stb., illetve té li gya -
kor la to kon)

Na pon ta
és sze -
mé lyen -
ként a
nor ma
ér té ké -
ben tea

3. Egész éven át az MH Lé gi erõ Pa -
rancs nok ság alá ren delt ka to nai
szer ve ze tei harc ál lás pont ja in
szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány ré -
szé re, va la mint a rá dió lo ká tor
gép ko csi ban dol go zók nak. Má jus
15-tõl szep tem ber 15-ig a re pü lõ -
té ren sza bad ban dol go zó, a re pü -
lést ki szol gá ló re pü lõ – mû sza ki
szol gá lat ál lo má nya ré szé re, va la -
mint a ka zán fû tõk nek, zárt fel -
épít mé nyû gép ko csi ban,
harc jár mû ben dol go zók nak. 
A sza bad té ri mun ka he lyen dol go -
zók nak (gya kor la tok részt ve võ i -
nek), ha a le ve gõ a 24 fok ef fek tív
hõ mér sék le tet meg ha lad ja.
Az össz fegy ver ne mi ve gyi vé del -
mi vé dõ ru há ban gya kor la to zó
egy sé gek, al egy sé gek ál lo má nya
ré szé re a gya kor lat ide jé re, to váb -
bá a fel so rolt mun ka kö rök kel
kap cso la tos azo nos egész ség re ár -
tal mas lég tér ben dol go zók nak.

Szén sa -
vas víz,
ás vány -
víz, vagy 
szó da víz
a nor ma
ér té ké -
nek
függ vé -
nyé ben

565

4. Egyéb mun ka he lyen (iro dá ban,
dol go zó szo bák ban, egyéb he lyi -
sé gek ben) dol go zók nak. (A mun -
ka he lyek mun ka vé del mi
kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis
szint jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.)
SZCSM–EüM együt tes ren de le te
alap ján)

Ve ze té -
kes
 ivóvíz

2. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

3. Az in téz ke dés alá írá sá val egy ide jû leg az egyes élel -
me zé si gaz dál ko dá si fel ada tok ról  szóló 6/2002. (HK 5.)
MH ÖLTP in téz ke dés mó do sí tá sá ról  szóló 423/2005.
(HK 17.) MH ÖLTP in téz ke dés hatályát veszti.

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 23.
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SZERZÕDÉSEK

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

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Étel hul la dék el szál lí tá sa és ár tal mat la ní tá sa HM BBBH –
Bi o fil ter Kft.,

(01-10-045228)

54 896 2005. 12. 30. 2006. 01. 01. 2008. 12. 31.

Ma gyar Hon véd ség Ba kony Harc ki kép zõ 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

Vas-mû sza ki anya gok szál lí tá sa (ki kép zés tech ni ka) Har nos Kft.
11805270-2-19

6 400 2005. 12. 19. 2006. 01. 01. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Vil lany sze re lé si anya gok szál lí tá sa (ki kép zés tech ni ka) Fény áram Bt.
27257140-2-19

8 800 2005. 12. 19. 2006. 01. 01. 2006. 12. 31.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Gép jár mû tech ni kai al kat rész be szer zés Pan non Ar ma da Kft.
12847776-2-9

9 000 2005. 12. 20. 2006. 01. 01. 2006. 12. 31.
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Meg je lent a

JOGTANÁCSADÓ

cí mû jo gi szakfolyóirat februá ri szá ma.

Tá jé ko zód jon a Jog ta nács adó ból, s le gyen a min den na pok ban ön ma ga ügy véd je!

Kap ha tó a hír lap áru sok nál (pél dá nyon ként 598 Ft) vagy elõ fi zet he tõ az aláb bi szel vé nyen:

KÖZLÖNY

A kö vet ke zõ szá mok ter ve zett té má i ból

Új esz kö zök a la kás maf fia ellen n Tár sas há zak (so ro -

zat) n Lakás szövetkezetek (so ro zat) n La kás bér let n

Elõ szer zõ dés, fog la ló, köt bér n Holt nak nyil vá ní tás

– a ha lál  tényének meg ál la pí tá sa n A  végrendel kezés

és a kö te les rész n Örök lé si szer zõ dés, aján dé ko zás

 halál ese té re n Ha gya té ki vi ták n Há zi  õrizet, lakhely -

elhagyási ti la lom n Bí ró ság elé ál lí tás n Tár gya lás ról

le mon dás n Költ ség men tes ség a köz igaz ga tá si ha tó -

sá gi el já rás ban n Köz igazgatási pe rek n Csa lád tá mo -

ga tá si és szo ciá lis  el látások n Munka nélküliek  munka -

nélküli- és szo ciális el látása n Mun ka ügyi ellen õrzések
n Mun ka ügyi  rend bírság n Köz al kal ma zot tak  érdek -

védelme n  Munkaerõ- kölcsönzés n  Mun ka kö zi szü net n

Já ru lék men tes fog lal koz ta tás n Al kal mi mun ka vál la lás n
Mun ka ügyi és tb- perek n Mun kál ta tás sal össze -

függésben el követett adó csa lás n Gaz da sá gi bûn -

cselekmények n  Tes ti sér tés n Ön gyilkosságban köz re -

mû kö dés n Mag zat el haj tás n Rá gal ma zás, becsület -

sértés, ke gye let sér tés n Köz úti bûn cse lek mé nyek (köz -
úti  veszélyeztetés, köz úti bal eset oko zá sa, jármû vezetés 
it tas vagy  bódult ál la pot ban, jár mû ve ze tés til tott át en ge -

dé se, cser ben ha gyás) n Ha mis vád, ha mis  tanúzás n

Sze mé lyes sza bad ság meg sér té se n Kis ko rú el he lye zé -

sé nek meg vál toz ta tá sa n  Köz okirat-hamisítás, ma gán -

ok irat-ha mi sí tás n A sza bály sze rû kézbe sítés n Jog -
orvoslati  fórumok n  Hitel- és köl csön szer zõ dés n

 Polgári jo gi  kalauz A-tól Z-ig (so ro zat) n  Ajándé kozás n

Gyer me kek tar tá sa n Bér ga ran cia Alap ból nyúj tott tá mo -

ga tás n Fa lu si tu riz mus

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõ fi ze tem a Jog ta nács adót .......... pél dány ban. 2006. évi éves elõ fi ze té si díja (vál to zat la nul) 5796 Ft áfá val, fél év re
2898 Ft áfá val.

A be fi ze tés hez szám lát q, csek ket q ké rek.
Elõ fi ze tõ ne ve, cí me: .....................................................................................................................................................

          .....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ......................................................................................................................................

Dá tum: ...........................................................  Cég sze rû alá írás: ..............................................................................

Az elõ fi ze té si szel vényt a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. cí mé re vagy a
318-66668 fax szá má ra kér jük el kül de ni, illetve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/jog ta na csa do in ter net cí men ta lál ha tó
megrendelõ lapon. Az elõ fi ze tés rõl to váb bi in for má ció kér he tõ a 266-9290/234, 235-ös te le fon szá mon.



MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON

2006

TÁJÉKOZTATÓ

Az ál lam i köz szol gá lat presz tí zsé nek nö ve lé se, va la mint a köz hi va tal no ki ka r egy sé ges szel le mi sé -
gé nek ki ala kí tá sa és ez ál tal az ál lam ha tal mi, a kor mány za ti és az ön kor mány za ti szol gá lat ban fog -
lal koz ta tot tak meg is mer te té se ér de ké ben – az 1945 elõt ti ha gyo má nyo kat foly tat va – a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um mun ka tár sa i ból ál ló, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
lét re ho zott Le xi kon szer kesz tõ Bizottság közremûködésével 2006-ban is megjelenik a Magyar
Közigazgatási Lexikon.

Az – im má ron ne gye dik al ka lom mal – meg je le nõ al ma nach egy sé ges szem pon tok alap ján mu tat ja
be az ál lam i és ön kor mány za ti köz igaz ga tá si szer vek nél fog lal koz ta tott tiszt vi se lõk nek, a köz igaz -
ga tás ok ta tá sát és a köz igaz ga tás-tu do mány mû ve lé sét vég zõ in téz mé nyek mun ka tár sa i nak, to váb -
bá a köz igaz ga tá si szak mai és ér dek-kép vi se le ti szer vek tiszt ség vi se lõ i nek – a sze mé lyi ségi jo gok
tisz te let ben tar tá sa, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett – önként szolgáltatott
fõbb adatait.
A Le xi kon a sze mé lyi, kép zé si és fog lal koz ta tá si ada tok mel lett tar tal maz za a mun ka he lyi el ér he tõ -
ség re vo nat ko zó ada to kat is, amellyel a köz szol gá la ti ve ze tõk és szak ér tõk in téz mé nyes kap cso lat -
tar tá sá nak mód ját kívánjuk megkönnyíteni.
A ki ad vány tar tal maz za az ál lam i és ön kor mány za ti szer vek cím- és el ér he tõ sé gi ada ta it, a köz igaz -
ga tás ra vo nat ko zó leg fon to sabb tör vé nyek hatályos szövegét.

Mind ezek re fi gye lem mel kér jük, hogy – amennyi ben a Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 cí mû
ki ad vány ban sze re pel tet ni kí ván ja ada ta it – a név cikk el ké szí té sé hez az adat la pot ki töl te ni és a nyi -
lat ko zat tal (eset le ges meg ren de lõ vel) együtt a Le xi kon szer kesz tõ Bi zott ság nak

2006. február 15-ig

(Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, 1357 Bu da pest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) vissza kül de ni szí ves -
ked jen. Az adat lap be azo no sít ha tó e-ma il cí men vissza küld he tõ a va go.eri ka@meh.hu cím re is.

A Szer kesz tõ bi zott ság
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Nyilv. szám: c c c c c c c                   c c c c c c

ADATLAP*

a Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 élet raj zi név cik ké nek
szer kesz té sé hez és köz zé té te lé hez

1. Név:................................................................................................................................................

2. Je len le gi be osz tá sa:........................................................................................................................

3. Be osz tás ba he lye zés kel te:.............................................................................................................

4. Je len le gi mun ka he lyé nek ne ve: .....................................................................................................

5. Mun ka he lye cí me:....................................................................................................... c c c c

............................................................................................................................................................

6. Hi va ta li te le fon szá ma: ................................... Hi va ta li fax szá ma: ................................................

7. (I.:) Is ko lai vég zett sé ge és szak ké pe sí té se:....................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(Sz.:) Szü le té si hely és idõ:.................................................................................................................

8. (Ny.:). Ide gen nyelv-is me re te: ........................................................................................................

............................................................................................................................................................

9. (Mh.:) Ko ráb bi mun ka he lyek, be osz tá sok fel so ro lá sa, a be osz tás ide je: ......................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

10. (Mb.:) Egyéb hi va ta los meg bí za tá sa: ..........................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

11. (Tu.:) Tu do má nyos fo ko za ta, ok ta tá si te vé keny sé ge, leg fon to sabb szak mai pub li ká ci ói: ..........

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

12. (Ti.:) Tár sa dal mi meg bí za tá sa, tiszt sé gei: ....................................................................................

............................................................................................................................................................

13. (Ki.:) Ki tün te té sek, dí jak, el is me ré sek: ........................................................................................

............................................................................................................................................................

* Az adat lap sok szo ro sít ha tó!
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14. (Cs.:) Csa lá di ál la po ta, há zas tár sa ada tai: ....................................................................................

............................................................................................................................................................

15. (Gy.): Gyer mek e: ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................................

16. (Szü.:) Szü lei: ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

17. (E.:) Egyéb köz len dõk: .................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Az adat la pot író gép pel vagy szá mí tó gép pel kér jük ki töl te ni, kéz zel ki töl tött adat la pot nem ál l
mó dunk ban el fo gad ni. Azok nál a pon tok nál, ame lyek re nem kí ván vá laszt ad ni, kér jük a vá lasz
he lyét ki húz ni. A Le xi kon ban va ló köz zé té tel hez leg alább az 1–6. pon tok ki töl té se szük sé ges.
Amennyi ben az adat lap ro va tai nem elég sé ge sek vá la sza i hoz, kér jük, hogy a pon tok meg je lö lé sé vel 
külön lapot szíveskedjen hozzátûzni az adatlaphoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A 2–3. pont hoz: Azt a je len le gi hi va ta li be osz tást, köz igaz ga tá si tiszt sé get, ve ze tõi meg bí za tást
– a tiszt ség kez dõ idõ pont já val – ír ja be, amely a Le xi kon ban va ló sze rep lést meg -
ala poz za.

A 4. pont hoz: A köz igaz ga tás sal össze füg gõ tiszt sé ge sze rin ti fog lal koz ta tó szerv fel tün te té sét
kér jük ak kor is, ha az jo gi ér te lem ben nem mi nõ sül mun kál ta tó nak.

Az 5. pont hoz: A je len le gi mun kál ta tó pon tos cí mét (irá nyí tó szám mal, szék hellyel, ut ca név vel és
ház szám mal) kér jük meg ad ni.

A 6. pont hoz: Kér jük a kör zet szá mot is fel tün tet ni.
A 7. (I.:) pont hoz: Az ál ta lá nos, kö zép- és fel sõ fo kú in téz mény ne vét és az is ko lai vég zett ség meg -

szer zé sé nek idõ pont ját (év szám mal) kér jük fel tün tet ni. A má sod dip lo mát, szak -
ké pe sí tést és fel sõ fo kú szak tan fo lya mi vég zett sé get is kér jük fel tün tet ni az év -
szám mal együtt.

A 8. (Ny.:) pont hoz: Kö zép fo kú és fel sõ fo kú nyelv vizs ga, il le tõ leg tár sal gá si szin tû ide gen nyelv-is me -
ret ese tén kér jük ki töl te ni.

A 9. (Mh.:). pont hoz: Szak mai élet út ja szem pont já ból meg ha tá ro zó ko ráb bi mun ka he lyei meg ne ve zé sét 
(év szám mal) és ko ráb bi be osz tá sa i nak meg je lö lé sét kér jük.

A 10. (Mb.:) pont hoz: Je len le gi hi va ta los meg bí za tá sa it (pl.: or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi -
se lõ, bi zott sá gi tag, ál lam i vizs ga bi zott sá gi tag ság stb.) is kér jük fel tün tet ni.

A 11. (Tu.:). pont hoz: Egye te mi dok to ri, kan di dá tu si, aka dé mi ai nagy dok to ri stb. cí mek fel tün te té sét
(év szám mal), az ok ta tá si in téz mény ne vét és az elõ adott tan tárgy meg je lö lé sét, va -
la mint a szak mai pub li ká ci ók té ma kö ré nek meg je lö lé sét kér jük.

A 13. (Ki.:) pont hoz: Az ál lam i ki tün te té sek, a hi va ta los és szak mai dí jak, ál lam i és tár sa dal mi el is me ré -
sek meg je lö lé sét kér jük az ado má nyo zá si év szám mal együtt.

A 14–16. (Cs., Gy., Szü.) pont hoz: Csa lá di ál la po tá ra, há zas tár sa és gyer me kei, va la mint szü lei ne vé re, fog lal ko zá sá -
ra vo nat ko zó ada to kat kér jük.

A 17. (E.:). pont hoz: A szak mai élet út ja szem pont já ból meg ha tá ro zó egyéb ada to kat kér jük fel tün tet ni
(pl.: tar tós kül föl di ta nul mány út, ösz tön díj, má sod ál lás, mel lék fog lal ko zás, gaz da -
sá gi tár sa ság ban vi selt fel ügye lõ bi zott sá gi vagy igaz ga tó sá gi tag sá gi tiszt ség stb.).

A Szer kesz tõ bi zott ság fenn tart ja azt a jo got, hogy ter je del mi kor lá tok ra va ló te kin tet tel az Adat -
lapon köz zé ten ni kí vánt ada tok nál ke ve sebb szer kesz tett adat je len jen meg a Le xi kon ban.
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NYILATKOZAT

Ki je len tem, hogy az Adat lap ban le írt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek, és hoz zá já ru lok ah hoz,
hogy az ada tok – szer kesz tett for má ban és a szer kesz tõ ség ál tal meg ha tá ro zott ter je de lem ben – a
Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 címû kiadványban megjelenjenek.

Kelt: ........................................ 200... ............................... hó nap ............ nap.

                       ....................................................
                           adat szol gál ta tó

A ki töl tött adat la pot kér jük a Le xi kon szer kesz tõ Bi zott ság (Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, 1357 Bu da -
pest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) részére

2006. február 15-ig

meg kül de ni.

Amennyi ben a fen ti ha tár idõ ig az Adat lap nem ér ke zik be, a szer kesz tõ ség nem tu d fe le lõs sé get vál -
lal ni a név cikk megjelenéséért.

MEGRENDELÕ

Meg ren de lem a Ma gyar Köz igaz ga tá si Le xi kon 2006 cí mû ki ad ványt ................. pél dány könyv
for má tum ban (ár a: 13 000 Ft/db) – után vé tel lel – az alábbi címre:

Név: ......................................................................................

Pos ta cím: ..............................................................................

Kelt ......................................... 200... ................................. hó nap .......... nap.

                       ...............................................
                           meg ren de lõ

A ki adó a Le xi kon ban sze rep lõ sze mély meg ren de lé se es etén a könyv for má tu mú pél dány te kin te -
té ben 4000 Ft ár ked vez ményt al kal maz!
Az után vét pos ta költ sé ge a meg ren de lõt ter he li.
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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 dandártábornok
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 Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve  megrendelhetõ 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.
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06.0355 – 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


