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JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter
2/2006. (I. 30.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz
kapcsolódó munkaköri követelményekrõl  szóló
20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Hjt.
79.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint a mun ka vé de lem -
rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény 9.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd ség egyes be osz tá sa i -
hoz kap cso ló dó mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló
20/2002. (IV. 10.) HM ren de le tet (a továb biak ban: R.) a
kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az MH ka to nai be osz tá sai el lá tá sá hoz a Hjt. 79.  §-a 
és az e ren de let 4.  §-a szak mai kö ve tel mé nye i nek meg fele -
lõen fel sõ-, kö zép-, illetve alap fo kú is ko lai vég zett ség gel
és szak ké pe sí tés sel, to váb bá konk rét fel ada tok ra fel ké szí -
tõ tan fo lya mi vég zett ség gel kell ren del kez ni.”

(2) Az R. 5.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Egyes spe ci á lis be osz tá sok nál, ahol a rend fo ko za ti
elõ me ne telt nem le het ma ga sabb is ko lai vég zett ség, szak -
kép zett ség vagy szak mai tan fo lya mi vég zett ség meg szer -
zé sé hez köt ni, az elõ me ne tel hez szük sé ges fel ké szí té sen
és vizs gán túl, rend sze res szak mai fel ké szí té sen is részt
kell ven ni.”

(3) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az egyes rend fo ko za tok ba tör té nõ elõ me ne tel fel -

té te le a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ elõ me ne te li tan fo -
lyam si ke res el vég zé se.”

2.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek

tel je sí té se alól men te sül az ál lo mány nak az ide gen -
nyelv-is me re ti kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re elõ írt ha tár idõ
le jár tá ig 45. élet évet be töl tõ tag ja.

(5) A (4) be kez dés ben meg fo gal ma zott ki vé tel nem al -
kal maz ha tó a (3) be kez dés ben sze rep lõ be osz tá sok ra meg -
ha tá ro zott ma ga sabb kö ve tel mé nyek al kal ma zá sa kor, a
Hjt. 51.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja ese tén, to váb bá a
misszi ós és kül föl di el len õr zé si fel ada to kat el lá tók ra.”

3.  §

Az R. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A Ma gyar Hon véd ség ille té kes egész ség ügyi szer -
ve ze te (a továb biak ban: Szol gá lat), együtt mû köd ve a
Hon vé del mi Mi nisz té rium ille té kes mun ka vé del mi szer -
vé vel, fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri, elem zi és ér té ke li
a sze mé lyi ál lo mány egész sé gi ál la po tát ve szé lyez te tõ, a
mun ka vég zés bõl szár ma zó fi zi kai, fi zi o ló gi ai, pszi chés és
men tá lis ter he lé se ket, va la mint a mun ka kör nye ze ti fi zi kai, 
ké mi ai, bi o ló gi ai, pszi cho szo ci á lis, er go nó mi ai, kó ro ki té -
nye zõk ha tá sát. A vizs gá la tok ered mé nyé rõl – a jog erõs
ha tá ro zat egy pél dá nyá nak meg kül dé sé vel – tá jé koz tat ja a
mun ka kör elem zés vég re haj tá sá ért fe le lõs szer vet. Ha a
Szol gá lat ál tal vég re haj tott vizs gá lat alap ján ho zott és jog -
erõ re emel ke dett ha tá ro zat alap ján fenn áll egy mun ka kör
ese té ben a be töl tés re vo nat ko zó kor lá to zás, annak ál lo -
mány táb lá ban, mun ka kö ri jegy zék ben tör té nõ meg je lö lé -
sé vel egy ide jû leg a Jegy zék ben lévõ, az adott be osz tás ra
vo nat ko zó jegy zék lap cse ré jét is vég re kell haj ta ni.”

4.  §

(1) Az R. 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben sze rep lõ „2005.
szep tem ber 1-jei” szö veg rész he lyé be „2007. szep tem ber
1-jei” szö veg rész lép.

(2) Az R. 12.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mán nak a 4. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott ide gen nyelv-is me re ti kö ve -
tel ményt 2010. de cem ber 31-ig kell tel je sí te ni.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be a je len ren de -
let 1. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek he lyé be a je len ren de -
let 2. szá mú mel lék le te lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, azon ban a 4.  § (1) be kez dé sét 2005. szep tem ber
1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) Az R. 12.  §-ának (5) be kez dé sét a je len ren de let ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ ki ne ve zé sek re nem le het al kal maz ni.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet a  2/2006. (I. 30.) HM rendelethez 
 
[1. számú melléklet a 20/2002. (IV. 10.) HM rendelethez] 
 

A Magyar Honvédségben rendszeresített katonai  
munkakörök térképe 

Magyarázat a munkakör azonosító kód használatához: 

A munkakör azonosító kód (MAK) a munkakörök azonosítására és egyidejűleg az azok betöltéséhez szükséges 
követelmények egy részének jelölésére szolgál. 

A MAK 11 karakterből (számok és betűk csoportja) áll. 

Tartalék 
Fegyvernemi  

(szakági)  
azonosító 

Fegyvernemi  
(szakági)  
alcsoport 

Rendfokozati  
azonosító 

Nemzet-  
biztonsági  
ellenőrzés  

szintje 

Állomány- 
kategória 

szakmai  
specifikáció Nyelvismeret 

2 karakter 2 karakter 2 karakter 1 karakter 1 karakter 1 karakter 2 karakter 

Például: 

 1  0  A  a  1  4  A  Z  R  A  K 
 

Az állománytáblákban, munkaköri jegyzékekben a tizenegy karakterből álló MAK külön rovatban szerepel. Az első hat 
karakter és a munkakör megnevezése a beosztástípust azonosítja. 

Az utolsó öt karakter a beosztás betöltéséhez szükséges alapvető követelményeket jelöli. 

A munkakör azonosító kód kialakítása: 

1. Az első két karakter a fegyvernemi (szakági) azonosító. 
Jelölése két szám, például: 10 (lövész); 
jelentése: az adott fegyvernem (szakág) egésze.  

 1  0                   

2. A harmadik karakter a fegyvernemi (szakági) alcsoport. 
Jelölése egy nagybetű, például: A (általános); 
jelentése: az adott fegyvernem (szakág) egy területe.  

 1  0  A                 

3. A negyedik karakter a munkakör. 
Jelölése egy kisbetű, például: a (parancsnok); 
jelentése: az adott fegyvernemi (szakági) alcsoporton belül az azonos munkakörök (ezen munkaköröket a rendfokozati 

azonosítóval, a beosztási szintnek megfelelően lehet megkülönböztetni*).  
 1  0  A  a               

  
 
 

 * A legjellemzőbb beosztásokat általában az alábbi betűkkel kell jelölni: 
 „a”  minden szintű parancsnok (a rajpk.-tól a Honvéd Vezérkar főnökéig), az intézmények, 

objektumok parancsnokai, a hivatalok vezetői (hivatalvezetők, főigazgatók, igazgatók stb.), 
az adott szakág legfelső szintű vezetői (legfőbb ügyész, főosztályvezető, csoportfőnök stb.); 

 „b”  az „a” betűvel jelölt parancsnoki beosztások első (általános) helyettesei; 
 „c”  a csapatok törzsfőnökei, törzsigazgatók, illetve az ennek megfelelő beosztások; 
 „d”  a vezető beosztású törzstisztek (főnökök, osztály, alosztály, részlegvezetők, illetve az ennek 

megfelelő beosztások); 
 „h”  a „c” és a „d” betűvel jelölt vezető beosztások helyettesei; 
 „e”  a kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, tiszthelyettes; 
 „f”  a mérnök (kiemelt főmérnök, főmérnök); 
 „g”  az oktató, szakoktató, kiképző. 
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 „i”  irányzók; 
 „k”  mindenhol a legáltalánosabb, alapbeosztás (pl. kezelő, szerelő, beosztott lövész stb.); 
 „m”  műszerész vagy más fegyvernemeknél: mesterkezelő (pl. mesterlövész); 
 „n”  nyilvántartó; 
 „o”  oktató, szakoktató, kiképző; 
 „r”  raktáros (raktárvezető); 
 „s”  alegység ellátó; 
 „t”  technikus; 
 „v”  gép- és harcjárművezető. 
 Amely fegyvernemnél (szakágnál) a fenti legjellemzőbb munkakörök nincsenek rendszeresítve, ezeket 
a betűket más jellemző munkakör jelölésére lehet felhasználni. 

4. Az ötödik–hatodik karakter a rendfokozati azonosító. 
Jelölése két szám, például: 14 (alezredes); 
jelentése: az adott munkakör besorolási szintjét jelöli. 
Az egyes rendfokozati azonosító kódokat az alábbi táblázat tartalmazza:  
 00  rendfokozat nélküli  10  hadnagy 
 01  őrvezető  11  főhadnagy 
 02  tizedes  12  százados 
 03  szakaszvezető  13  őrnagy 
 04  őrmester  14  alezredes 
 05  törzsőrmester  15  ezredes 
 06  főtörzsőrmester  16  dandártábornok 
 07  zászlós  17  vezérőrnagy 
 08  törzszászlós  18  altábornagy 
 09  főtörzszászlós  19  vezérezredes 

  
 1  0  A  a  1  4           

5. A hetedik karakter az adott beosztáshoz szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje. 
Jelölése egy nagybetű, például: A („A” típusú ellenőrzés); 
jelentése az alábbi táblázat szerint:  

 Z  nem szükséges ellenőrzés 
 A  „A” típusú ellenőrzés 
 B  „B” típusú ellenőrzés 
 C  „C” típusú ellenőrzés 

  
 1  0  B  a  1  4  A         

6. A nyolcadik karakter az állománykategóriát azonosítja. 
Jelölése egy nagybetű, például: Z (nincs specifikáció); 
jelentése az alábbi táblázat szerint:  

 Z  hivatásos vagy szerződéses katonával tölthető be 
 H  csak hivatásos katonával tölthető be (2001. évi XCV. törvény szerinti tábornoki 

beosztások) 
 S  CSAK A LEGÉNYSÉGI BEOSZTÁSOKNÁL, azokat jelöli, amelyek szerződéses 

legénységi állományban lévő katonákkal tölthetők be 
 M  hadkötelezettség bevezetése után katonával tölthető be 
 N  hadkötelezettség bevezetése után önkéntes tartalékossal tölthető be 
 K  köztisztviselővel, közalkalmazottal vagy katonával is betölthető 

 
 1  0  A  a  1  4  A  Z       

7. A kilencedik karakter tartalék karakter, amely a sérülékeny csoportba tartozók alkalmazási korlátozása esetén azt jelöli. 
Jelölése egy nagybetű: az R. 12. § (8) bekezdés szerinti korlátozás esetén T, egyéb esetben R  

 1  0  A  a  1  4  A  Z  R     
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8. A tízedik és tizenegyedik karakter az adott beosztáshoz szükséges nyelvet és a nyelvismeret szintjét jelenti, melynek 
jelölése: egy állami vagy azzal azonos nyelvvizsga esetén két nagybetű (pl. A K, azaz angol középfok). 

A jelölés több nyelv esetén: egy nagybetű és egy szám (pl. H 3, azaz angol és bármely más nyelv, melyek mindegyikére 
középfokú szintet határoz meg). 

A nyelvismereti követelmények kódolását az alábbi táblázat alapján kell végrehajtani: 

Kód Nyelv megnevezése Kód Nyelvismeret szintje 
Z nincs Z nem szükséges 
A angol A alapfok 
B bármely más (egy) nyelv K középfok 
C angol, francia vagy német F felsőfok 
H angol és bármely más nyelv T tolmács szint 
K bármely kettő vagy több nyelv  első második további 
  1 Alap Alap Alap 
  2 Közép Alap Alap 
  3 Közép Közép Alap 
  4 Felső Közép Alap 
  5 Felső Közép Közép 
  6 Felső Felső Alap 
  7 Felső Felső Közép 
  8 Felső Felső Felső 
  9 Tolmács Felső Felső 
  0 Tolmács Tolmács Felső 

 
A példában szereplő beosztásra, illetve a betöltőjével szemben támasztott követelményekre vonatkozó meghatározások 

összefoglalása a teljes kód alapján. 

 1  0  A  a  1  4  A  Z  T  A  K 

Lövész (10) általános (A) alegységparancsnok (a) alezredes (14) rendfokozattal rendszeresítve, azaz egy olyan 
zászlóaljparancsnok beosztás, melynek betöltője: 

– Megfelel az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés követelményeinek. (A) 
– Hivatásos vagy szerződéses állományú katona. (Z) 
– A beosztás betöltőjének kiválasztásakor figyelemmel kell lenni a Jegyzékben található tiltó, illetve korlátozó (pl. terhes 

nő nem töltheti be) rendelkezésekre. (T) 
– Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie. (A K) 

 
A munkakörök térképének tartalma: 

I. ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK 01–09 
II. SZÁRAZFÖLDI HADERŐ 10–19 
III. LÉGIERŐ 20–29 
IV. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 30–49 
V. LOGISZTIKA 50–69 
VI. EGYÉB TÁMOGATÁS 70–76 
VII. GÉP- ÉS HARCJÁRMŰVEZETŐK 77–79 
VIII. KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK 80–81 
IX. OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS 82–83 
X. KATONAI ÜGYÉSZSÉG ÉS JOGI IGAZGATÁS 84–85 
XI. HUMÁN 86–87 
XII. TÁBORI LELKÉSZEK 88–89 
XIII. KATONAI IGAZGATÁS 90–91 
XIV. EGYÉB BIZTOSÍTÁSI ÉS KISZOLGÁLÁSI FELADATOK 92–99 

 
 



ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK 01–09

Össz had erõ ál ta lá nos ka to nai 01

Szá raz föl di had erõ 02

Lé gi erõ 03

Lo gisz ti ka 04

Ve zény lõ tiszt he lyet te sek 06

Kül szol gá la ti 07

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

01 ÖSSZHADERÕNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., fcsf., fõ igaz ga tó, igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C nem ze ti kép vi se le ti c törzs fõ nök,  törzs igaz ga tó

D nem zet kö zi kap cso la tok d
fõ nök, iro da ve ze tõ, in teg rá ci ós fõ nök, ov., alov., 
rlg. vez.

E el len õr zé si e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fel ügye le ti, ha tó sá gi fel ügye le ti f ki emelt  fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G köz gaz da sá gi g ta nács adó

H had mû ve le ti h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I had mû ve le ti biz to sí tá si i

J be szer zés, be ru há zás j

K ka taszt ró fa vé del mi k

L kör nye zet vé del mi l el len õr, ki emelt el len õr

M mun ka vé del mi m

N frek ven cia gaz dál ko dá si n

O ki kép zé si o

P ci vil-ka to nai együtt mû kö dés p

Q q

R lé lek ta ni mû ve le ti r ki emelt re fe rens, re fe rens

S saj tó s szó vi võ

T tûz vé del mi t tech ni kus

U erõ for rás-, költ ség ter ve zõ u tit kár

V elem zõ, ér té ke lõ v

W w vál tás pa rancs nok

X tûz ol tó x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

02 SZÁRAZFÖLDI HADERÕ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I had mû ve le ti biz to sí tá si i

J j

K k

L l el len õr, ki emelt el len õr

M m

N n

O ki kép zé si o

P p

Q q

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s

T t

U u

V v

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

03 LÉGIERÕ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ej tõ er nyõs c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F lé gi erõ fel de rí tõ f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I had mû ve le ti biz to sí tá si i

J lé gi erõ elekt ro ni kai had vi se lés j

K k

L lég ügyi ha tó sá gi l el len õr, ki emelt el len õr

M m

N n

O ki kép zé si o

P p

Q q

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s

T t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

04 LOGISZTIKA

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., iro da ve ze tõ, alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G gaz dál ko dá si g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K költ ség ve té si k

L l el len õr, ki emelt el len õr

M m

N n nyil ván tar tó

O ki kép zé si o

P p

Q q

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s

T t tech ni kus

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

06 VEZÉNYLÕ TISZTHELYETTESEK

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

07 KÜLSZOLGÁLATI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., csf., igaz ga tó, ka to nai kép vi se lõ

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C vé de lem po li ti kai c törzs fõ nök, törzs igaz ga tó, misszió ve ze tõ

D szá raz föl di d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E lé gi erõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F lo gisz ti kai f

G fel de rí tõ g ok ta tó, ki kép zõ

H hír adó h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I had mû ve le ti i

J jo gász j

K k

L in for ma ti kai l ügy ke ze lõ

M m

N ka to nai biz ton sá gi n nyil ván tar tó

O ki kép zé si o

P ci vil ka to nai együtt mû kö dés p

Q ok ta tá si q

R rejt jel zõ r rak tá ros

S sze mély ügyi s se gí tõ

T tá jé koz ta tá si t tech ni kus

U ügy vi te li u tit kár ság ve ze tõ, tit kár

V pénz ügyi v

W egész ség ügyi w vál tás pa rancs nok, ügye le tes

X x

Y y

Z z gép ko csi ve ze tõ
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SZÁRAZFÖLDI HADERÕ 10–19

Lö vész 10

Harc ko csi zó 11

Tü zér 12

Fel de rí tõ 14

Mû sza ki 15

Ve gyi vé del mi 16

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

10 LÖVÉSZ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i harc jár mû irány zó

J j

K k be osz tott lö vész

L l el len õr, ki emelt el len õr

M m mes ter lö vész

N n

O o gép pus ka irány zó

P p kézi pct. fegy ver irány zó

Q q

R r

S s

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

11 HARCKOCSIZÓ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C kö ze pes harc ko csi zó c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i irány zó

J j

K k

L l el len õr, ki emelt el len õr

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

12 TÜZÉR

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B von ta tott tü zér b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ön já ró ta rac kos c törzs fõ nök

D ak na ve tõ d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E so ro zat ve tõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tü zér fel de rí tõ f

G tü zér be mé rõ g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H hang fel de rí tõ h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i irány zó

J j ki dol go zó

K ra ké ta har ci gép k ke ze lõ

L lo ká tor fel de rí tõ l el len õr, ki emelt el len õr

M m

N n

O o

P ra ké ta in dí tó áll vány p

Q q

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s

T t táv mé rõ

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

14 FELDERÍTÕ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B mély sé gi fel de rí tõ b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C kü lön le ges mû ve le ti c törzs fõ nök

D tech ni kai fel de rí tõ d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F ej tõ er nyõs bú vár f

G hu mán g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H elekt ro ni kai had vi se lés h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I szá raz föl di elekt ro ni kai had vi se lés i harc jár mû irány zó

J j ér té ke lõ, tá jé koz ta tó

K elekt ro ni kai el len õr zõ k ke ze lõ, be osz tott fel de rí tõ

L l

M spe ci á lis fel de rí tõ m mes ter lö vész

N n ej tõ er nyõ haj to ga tó

O o gép pus ka irány zó

P p tol mács

Q q egész ség ügyi be osz tá sok

R r rak tá ros, rak tár ve ze tõ, el lá tó

S kü lön le ges hír adó s ki hall ga tó

T t táv ír ász

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

15 MÛSZAKI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B mû sza ki utász b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C mû sza ki fel de rí tõ c törzs fõ nök

D ak na ku ta tó tûz sze rész d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E de szant át ke lõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F út épí tõ f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G híd épí tõ g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H ál cá zó h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I mû sza ki men tõ i ak nász, tûz sze rész, ak na te le pí tõ höz be osz tot tak

J mû sza ki tech ni kai j fel de rí tõ, bú vár be osz tot tak

K ál lás épí tõ k
be osz tott mû sza ki, hi dász, épí tõ, ke ze lõ, légs. 
gép kez., ál cá zó, la bo ráns, gépész

L víz tisz tí tó l vil la mos ács mû hely hez be osz tot tak, vi lá gí tó

M mû sza ki zár te le pí tõ m föld gya lu hoz és föld mun ka gép hez be osz tot tak

N ha di ha jós n ha jó ra és ro csó-, mo csó- és AVM-hez be osz tot tak

O bú vár o de szant át ke lõ esz kö zök höz be osz tot tak

P anyag-elõ ké szí tõ és fel dol go zó p bul dó zer hez be osz tot tak

Q q útp ro fi lo zó és út hen ger hez be osz tot tak

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s fe de zé ká só hoz és kot ró hoz be osz tot tak

T t tech ni kus

U u
mû sza ki (kút-, ta laj fú ró, daru, von ta tott ke ret fû rész)
esz kö zök höz beosztottak

V vas út épí tõ v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X vi lá gí tó x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y spe ci á lis re pü lõ té ri kar ban tar tó és hely re ál lí tó y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

16 VEGYIVÉDELMI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ve gyi- és su gár fel de rí tõ b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ve gyi- és su gár men te sí tõ c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F elem zõ és in for ma ti kai f

G ve gyi-, nuk le á ris-bal eset el há rí tás g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H ve gyi-, sufi. és hely zet ér té ke lés h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I adat gyûj tõ, ér té ke lõ, tá jé koz ta tó i disz pé cser

J j

K k ke ze lõ

L l la bo ráns

M m

N n

O o

P p ér té ke lõ

Q q

R r

S s

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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LÉGIERÕ 20–29

Re pü lõ 20

Lég vé del mi ra ké ta és tü zér 21

Légi ve ze tés 22

Re pü lõ harc biz to sí tó 23

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

20 REPÜLÕ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B har cá sza ti re pü lõ gép b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C fel de rí tõ re pü lõ gép c törzs fõ nök

D ki kép zõ re pü lõ gép d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E szál lí tó re pü lõ gép e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G har ci he li kop ter g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H szál lí tó-, ku ta tó-men tõ he li kop ter h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I ki kép zõ he li kop ter i he li kop ter ve ze tõ-lö vész

J fu tár he li kop ter j légi egész ség ügyi ti., tts.

K k be osz tott

L elek ro ni kai za va ró he li kop ter l fe dél ze ti meg fi gye lõ

M m me cha ni kus

N n fe dél ze ti rá di ós

O o

P p re pü lõ gép- (he li kop ter)ve ze tõ, fõ pi ló ta

Q q

R r

S s

T t irá nyí tó

U u al kal ma zá si

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

21 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D kö ze li, kis ha tó tá vú lég vé del mi rakéta d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F lég vé del mi tü zér f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I fel de rí tõ i irány zó

J harc ál lás pont ve ze té si törzs j

K k ke ze lõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

22 LÉGI VEZETÉS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B lég tér gaz dál ko dás b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C légi hely zet kép elõ ál lí tás c törzs fõ nök

D fegy ver irá nyí tás d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E va dász irá nyí tás e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F ra dar f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i va dász irá nyí tó

J j együtt mû kö dõ

K k ke ze lõ

L l el len õr, ki emelt el len õr

M m adat fel dol go zó, adat köz lõ

N n re pü lés nyil ván tar tó

O o

P p

Q q

R r

S s ér té ke lõ

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

23 REPÜLÕ HARCBIZTOSÍTÓ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B hdm.-i köz pont (vez. pont) b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C lé gi for gal mi irá nyí tó c törzs fõ nök

D harc té ri irá nyí tó d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F re pü lés biz ton sá gi f

G lé gi for gal mi tá jé koz ta tó g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j be ve ze tõ irá nyí tó

K k re pü lõ té ri irá nyí tó

L l re pü lõ té ri be je len tõ

M m adat fel dol go zó, adat köz lõ

N n kö zel kör zet irá nyí tó

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 30–39

Ál ta lá nos hír adó 30

Rá dió hír adás 31

Rá dió re lé hír adás 32

Hír köz pon tok 33

Ve ze té kes hír adás 34

FTP hír adás 35

FRISZ 36

In for má ció vé del mi, ügy vi te li 37

Ve ze té si 38

In for ma ti kai 39

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

30 ÁLTALÁNOS HÍRADÓ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D had mû ve le ti d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F táv köz lés f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

31 RÁDIÓHÍRADÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B pa rancs no ki rá dió ál lo más b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C pk.-i pán cé los rá dió ál lo más c törzs fõ nök

D kö ze pes tel je sít mé nyû rá dió ál lo más d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E vevõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F kis tel je sít mé nyû rá dió ál lo más f

G nagy tel je sít mé nyû rá dió ál lo más g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k ke ze lõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q táv be szé lõ

R r

S s

T t táv ír ász

U u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

32 RÁDIÓRELÉ HÍRADÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B har cá sza ti rá dió re lé b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C had mû ve le ti rá dió re lé c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E mik ro hul lá mú ál lo más e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k ke ze lõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t táv ír ász

U u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

33 HÍRKÖZPONTOK

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B hír köz pont (táv be szé lõ köz pont) b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ex pe di á ló c törzs fõ nök

D vi võ köz pont d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E rá dió ve zér lõ köz pont e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F hír adó ve ze té si pont f

G gép táví ró köz pont g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H áram el lá tás h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I lég vé del mi harc ál lás pont i

J rend szer fel ügye let j

K tá bo ri hír köz pont (táv be szé lõ köz pont) k ke ze lõ

L ki se gí tõ hír köz pont l

M m

N n

O o

P p to váb bí tó

Q q táv be szé lõ

R r

S s

T t táv ír ász

U u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ

314 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

34 VEZETÉKES HÍRADÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ne héz ve ze té kes b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C könnyû ve ze té kes c törzs fõ nök

D ETNV d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E le csat la ko zó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F bel sõ há ló zat épí tõ f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q táv be szé lõ

R r

S s

T t tech ni kus

U u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

35 FTP HÍRADÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B kül de mény b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C mi nõ sí tett kül de mény c törzs fõ nök

D nyílt szol gá la ti kül de mény d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E pos tai kül de mény e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tá bo ri pos ta kül de mény f

G cso mag kül de mény g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H saj tó kül de mény h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I ma gán kül de mény i fu tár

J j

K k ke ze lõ

L l el len õr zõ

M m ex pe di tõr, ro va to ló, mál há zó

N n

O o

P p csa pat pos tás

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z

316 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

36 FRISZ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B irány adó b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C irány mé rõ c törzs fõ nök

D le szál lí tó lo ká tor d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E kö zel na vi gá ció e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F ki he lye zett in di ká tor f

G irány szög adó g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H sik ló szög adó h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K fény tech ni kai k ke ze lõ

L fény ma jak l

M fény szó rós m

N n

O o

P p

Q q

R r

S rep. irá nyí tó rá dió s

T ERIP t tech ni kus

U he li kop ter le szál lí tó u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

37 INFORMÁCIÓVÉDELMI, ÜGYVITELI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C cen zor c

D do ku men tum vé del mi d fõ nök, ov., alov., iro da ve ze tõ, rlg. vez.

E in for má ció vé del mi e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F elekt ro ni kus in for má ció vé del mi f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H kom mu ni ká ció biz ton sá gi h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I in for ma ti ka biz ton sá gi i iro da ve ze tõ

J had mû ve le ti biz to sí tá si j

K rend szer biz ton sá gi k ke ze lõ

L in for má ció biz ton sá gi l ügy ke ze lõ, ve ze tõ ügy ke ze lõ

M m ügy ke ze lõ-gép író

N n nyil ván tar tó, do ku men tá ció ke ze lõ

O o

P p ír nok, ír nok-raj zo ló

Q q

R rejt jel zõ r

S ti tok vé del mi s

T tit ko sí tó t tech ni kus

U ügy vi te li u ügye le tes

V ügy vi tel szer ve zé si v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

38 VEZETÉSBIZTOSÍTÓ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

39 INFORMATIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B rend szer szer ve zõ b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C biz ton sá gi rend szer szer ve zõ c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F rend szer fel ügye lõ f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j adat rög zí tõ

K k be osz tott

L l

M rend szer üze mel te tõ m mû szak ve ze tõ

N n

O o

P p prog ra mo zó

Q q

R há ló zat fel ügye lõ r

S há ló zat üze mel te tõ s

T t

U u

V v

W w

X rend szer gaz da x

Y fel dol go zók y

Z z
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LOGISZTIKA 50–69

Ha di tech ni kai 50

Fegy ver zet tech ni kai 51

Pán cé los- és gép jár mû tech ni kai 52

Re pü lõ mû sza ki 53

Elekt ro ni kai 54

Mû sza ki tech ni kai 55

Ve gyi vé del mi tech ni kai 56

Ki kép zés tech ni kai 57

Kü lön le ges be ren de zés tech ni kai 58

Mé rés ügy és mi nõ ség biz to sí tá si 59

Harc anyag 61

Had táp 64

Köz le ke dés és szál lí tás 67

Vám 68

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

50 HADITECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a

B b

C c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

51 FEGYVERZETTECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B fegy ver zet (30 mm-ig) b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C lö veg rend sze rek c törzs fõ nök

D hely meg ha tá ro zó be ren de zés d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E nagy ha tó tá vú fel de rí tõ lo ká tor e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tü zér sé gi fel de rí tõ lo ká tor f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G re pü lõ gép le szál lí tó lo ká tor g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H me te o ro ló gi ai lo ká tor h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I lé ze res fel de rí tõ és cél meg je lö lõ be ren de zés i

J j

K k

L pán cél tö rõ ra ké ta esz kö zök l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M mû hely fel sze re lés m mû sze rész

N kö ze li ha tó tá vú lég vé del mi rakéta n

O o

P kö ze pes ha tó tá vú lég vé del mi rakéta p

Q q

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S lég vé del mi au to ma ti zált ve ze té si rend sze rek s sze re lõ

T re pü lõ esz köz fe dél ze ti ra ké ta t tech ni kus

U op ti ka, elekt ro-op ti kai rend szer u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X ra ké ta tech ni kai ki szol gá ló esz kö zök x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y tûz ve ze tõ rend sze rek y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

52 PÁNCÉLOS- ÉS GÉPJÁRMÛTECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G gép jár mû, után fu tó g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H harc ko csi h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i vizs ga biz tos, el len õr

J jár mû vizs gá la ti j

K ke re kes harc jár mû k

L lánc tal pas harc jár mû l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m mû sze rész

N n

O o

P p

Q q

R r rak tá ros, rak tár ve ze tõ, el lá tó

S s sze re lõ

T t tech ni kus

U u elekt ro mos sze re lõ

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

53 REPÜLÕMÛSZAKI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., szf., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B re pü lõ gép (su gár haj tó mû ves) sár kány-haj tó mû b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C re pü lõ gép (du gattyús) sár kány-haj tó mû c törzs fõ nök

D he li kop ter sár kány-haj tó mû d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E fe dél ze ti rá dió tech ni kai rend sze rek e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fe dél ze ti fegy ver tech ni kai rend sze rek f
ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, ki emelt mér nök fõ tiszt, 
mér nök fõ tiszt, mér nök tiszt

G fe dél ze ti mû szer és au to ma ti ka rend sze rek g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H sár kány h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I haj tó mû i

J gaz dál ko dás j

K fe dél ze ti ak ku mu lá tor töl tõ k kü lön le ges gép jár mû ke ze lõ

L l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M met ro ló gia m me cha ni kus

N nit ro gén el lá tó n
nyil ván tar tó, adat fel dol go zó, do ku men tá ci ós
technikus

O ka ta pult be ren de zé sek o

P oxi gén, sû rí tett le ve gõ el lá tó p ki ér té ke lõ

Q q kar ban tar tó

R fe dél ze ti ra ké ta elõ ké szí tõ r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, anyag el lá tó, anyag ter ve zõ

S s fõ sze re lõ, sze re lõ

T t tech ni kus

U im pul zus tech ni ka u fõ tech no ló gus, tech no ló gus

V kü lön le ges be ren de zé sek (gép jár mû vek) v

W elekt ro ni kai had vi se lé si esz köz w

X gya kor ló be ren de zés, re pü lõ szi mu lá tor x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z re pü lé si ada tok z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

54 ELEKTRONIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C in for ma ti ka c törzs fõ nök

D elekt ro ni kai had vi se lés (EHC) d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E FRISZ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I rá di ó na vi gá ció i

J j

K hír adó k ke ze lõ

L rá dió be ren de zés l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M rá dió re lé és mik ro hul lá mú be ren de zés m mû sze rész

N köz pont, vivõ és gép táv író be ren de zés n

O o

P in for má ció vé de lem p

Q q

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S ve ze té kes be ren de zés s sze re lõ

T t tech ni kus

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

55 MÛSZAKI TECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ál cá zó b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C út- és ál lás épí tõ c törzs fõ nök

D át ke lõ d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E híd épí tõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H ha di ha jós h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I bú vár esz köz i

J j

K re pü lõ tér ja ví tó és -kar ban tar tó k

L l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M mû sza ki gé pek és esz kö zök m mû sze rész

N hid ra u li ka n

O o

P p

Q q

R mû sza ki harc anyag r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s sze re lõ

T tûz sze rész tech ni ka t tech ni kus

U ak na te le pí tõ és men te sí tõ u elekt ro mos sze re lõ

V víz tisz tí tó v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

56 VEGYIVÉDELMI TECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F ve gyi-, su gár fel de rí tõ esz köz f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H HAVARIA – la bo ra tó ri um h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L ve gyi vé del mi és ra di o ló gi ai la bo ra tó ri um l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M men te sí tõ esz köz m mû sze rész

N n ra di o ló gus

O o

P p la bo ráns

Q q gé pész

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S AMAR – szer viz s sze re lõ

T tûz vé del mi be re de zés t tech ni kus

U u

V ve gyi vé del mi be ren de zés v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

57 KIKÉPZÉSTECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K ki kép zé si bá zis és lé te sít mény k be osz tott

L l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m mû sze rész

N n

O o

P p

Q q

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S szi mu lá to rok s

T t tech ni kus

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

58 KÜLÖNLEGES BERENDEZÉS TECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D daru d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E áram for rás be ren de zés e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fû tõ- és hû tõ be ren de zés f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G ne héz nyer ges von ta tó g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H hid ra u li ka h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i disz pé cser

J j

K k be osz tott

L elekt ro mos be ren de zés l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m mû sze rész

N n

O o

P lú gos ak ku mu lá tor p

Q q

R sa vas ak ku mu lá tor r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s sze re lõ

T harc ko csi von ta tó t tech ni kus

U u elekt ro mos sze re lõ

V kö ze pes ke re kes von ta tó v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X fegy ver ne mi kü lön le ges jár mû vek x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

59 MÉRÉSÜGY ÉS MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E ja ví tó anyag el lá tó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fegy ver zet tech ni ka f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G pán cé los- és gép jár mû tech ni ka g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H elekt ro ni ka h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J ál ta lá nos ja ví tó j

K ki kép zés tech ni ka k

L pán cél tö rõ ra ké ta esz kö zök l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M mû sza ki tech ni ka m mû sze rész

N mé rés ügyi n

O o

P p

Q q

R re pü lõ tech ni ka r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S ja ví tás szer ve zõ s sze re lõ

T t tech ni kus

U op ti kai, elekt ro op ti kai rend sze rek u

V ve gyi vé del mi tech ni ka v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

61 HARCANYAG

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E egyéb anyag e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k be osz tott

L lõ szer és rob ba nó anyag l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m mû sze rész

N n

O o

P p

Q q

R ra ké ta r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s sze re lõ

T t tech ni kus

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

64 HADTÁP

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E élel me zé si és víz el lá tó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H hu mán anya gi h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i sza kács

J j hen tes

K ka to nai el he lye zés k be osz tott

L l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m mû sze rész

N n

O o la bo ráns

P p fõ át ve võ, át ve võ, anyag be szer zõ

Q q fel szol gá ló

R ru há za ti és egyé ni fel sze re lés r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s sze re lõ

T tér ké pé sze ti t tech ni kus

U üzem anyag u ét kez de ve ze tõ

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

67 KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., szf., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B szál lít mány kí sé rõ b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E vas úti szál lí tó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F köz úti szál lí tó f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G vízi szál lí tó g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H légi szál lí tó h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i disz pé cser

J j

K köz úti ko men dáns k be osz tott

L l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m

N n

O o

P p

Q q

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s anyag moz ga tó, ra ko dó

T t tech ni kus

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

68 VÁM

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez., csop. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

334 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



EGYÉB TÁMOGATÁS 70–76

Tér ké pész 70

Me te o ro ló gia 71

Pénz ügy 72

Egész ség ügy I. 73

Egész ség ügy II. 74

El len õr zé si és ha tó sá gi  75

Inf ra struk tu rá lis 76

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

70 TÉRKÉPÉSZ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez., szf.

B to po grá fus b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ge o dé ta c

D fo to gramm éter d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E ki ér té ke lõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fény ké pész f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G tér kép szer kesz tõ g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H kar tog rá fus h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I tér in for ma ti kus i

J sok szo ro sí tó j

K te rep elem zõ k be osz tott

L ka to nai ge og rá fus l el len õr

M m mû sze rész

N n

O o

P p

Q q

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s

T t tech ni kus

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

71 METEOROLÓGIA

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A me te o ro ló gus a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez., szf.

B elõ re jel zõ b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C tü zér me te o ro ló gia c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i asszisz tens, ve ze tõ asszisz tens

J j ész le lõ

K k ke ze lõ

L l ki dol go zó

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t tech ni kus, ve ze tõ tech ni kus

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

72 PÉNZÜGY

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez., csop. vez.

E el len õr zé si e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fi nan szí ro zá si f

G köz gaz da sá gi g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H el len jegy zõ h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J sze mé lyi já ran dó sá gi j

K költ ség ve té si k

L l el len õr, bel sõ el len õr

M nyug díj meg ál la pí tó m

N nem zet kö zi pénz ügyi n

O o

P p pénz tá ros

Q q

R r re fe rens, ve ze tõ re fe rens

S szám vi te li s

T tár sa da lom biz to sí tá si t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

73 EGÉSZSÉGÜGY I.

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B bel gyó gyá szat b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c MH fõ szak or vos

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F re u ma to ló gia f
fõ or vos, ad junk tus, or vos, al or vos, pszi cho ló gus, 
bi o ló gus, ergonómus

G bõr gyó gyá szat g
kö zeg. fel ügye lõ, di e te ti kus, eü. tiszt, gyógy tor nász,
eü. fej lesz tõ tiszt

H re pü lõ or vos h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i fel cser, eü. tiszt he lyet tes

J j légi eü. ti., tts.

K ideg- és el me gyó gyá szat k be osz tott

L l ve ze tõ-, szak asszisz tens, asszisz tens

M m mû sze rész

N köz egész ség ügy – jár vány ügy n ve ze tõ-, szak ápo ló, ápo ló

O fog lal ko zás egész ség ügy o kö tö zõ

P pszi cho ló gia p

Q fo gász q ve ze tõ-, fõ mû tõs, mû tõs

R re ha bi li tá ció r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s sta tisz ti kus

T alap el lá tás t tech ni kus

U u gáz mes ter, bonc mes ter

V di ag nosz ti ka v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w
ki se gí tõ, eü. ki se gí tõ, be teg hor dó, mû tõs se géd, 
eü. katona

X egész ség ügyi anyag el lá tó x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z egész ség fej lesz tés, egész ség ne ve lés z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

74 EGÉSZSÉGÜGY II.

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B se bé szet b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c MH fõ szak or vos

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f fõ or vos, ad junk tus, or vos, al or vos

G g ku ta tó, tu do má nyos mun ka társ

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j gyógy sze rész

K sze mé szet k be osz tott

L fül-orr-gé gé szet l ve ze tõ-, szak asszisz tens, asszisz tens

M szü lé szet-nõ gyó gyá szat m mû sze rész

N ana est he si o ló gia és in ten zív te rá pia n ve ze tõ-, szak ápo ló, ápo ló

O o kö tö zõ

P p eü. ka to na

Q ku ta tás-fej lesz tés q ve ze tõ-, fõ mû tõs, mû tõs, mû tõs se géd

R kór bonc tan r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat s

T t tech ni kus

U igaz ság ügyi or vos tan u gáz mes ter, bonc mes ter

V v

W w

X gyógy sze ré szet x

Y y

Z ál lat egész ség ügy z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

75 ELLENÕRZÉSI ÉS HATÓSÁGI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si a fõ igaz ga tó, igaz ga tó, pa rancs nok

B mun ka vé del mi b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ál ta lá nos el len õr zé si c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E egész ség ügyi e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G épí tés ha tó sá gi g

H h a „d” pont ban sze rep lõk helyettesei

I i

J jár mû vizs gá la ti j

K ka taszt ró fa vé del mi k

L kör nye zet vé del mi l ki emelt fõ el len õr, fõ el len õr, el len õr

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T tûz vé del mi t szak tech ni kus

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

76 INFRASTRUKTURÁLIS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., fõ igaz ga tó, igaz ga tó, hiv. vez.

B biz ton sá gi be ru há zá si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C fenn tar tá si c

D lé te sít mé nyi d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E be ru há zá si e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F ko or di ná ci ós f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G gaz dál ko dá si g

H in gat lan ke ze lé si h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I in gat lan-fel ügye le ti i disz pé cser

J in gat lan-gaz dál ko dá si j

K kör nye zet vé del mi k

L la kás-fel ügye le ti l

M szak igaz ga tá si m

N be szer zé si n

O tá ro lá si o ener ge ti kus

P anya gi ko or di ná ci ós p

Q ke ze lés-fel ügye le ti q

R la kás gaz dál ko dá si r rak tár ve ze tõ

S lak ha tás tá mo gat ási s

T ter ve zé si, ér té ke sí té si t tech ni kus

U üze mel te tés-fel ügye le ti u tit kár

V v

W w

X x

Y y

Z z
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GÉP- ÉS HARCJÁRMÛVEZETÕK 77

Gép jár mû ve ze tõk 77

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

77 GÉPJÁRMÛVEZETÕK

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A mo tor ke rék pár a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B sze mély gép ko csi b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C te her gép ko csi 7,5 t-ig c

D te her gép ko csi 7,5 t fe lett d

E busz 16 sze mé lyig e

F busz 16 sze mély fe lett f

G g ok ta tó ve ze tõ, ki kép zõ

H h

I i

J j

K kü lön le ges fel épít mé nyû k

L l

M m ve ze tõ

N n

O o

P p

Q q

R ra ké ta szál lí tó r

S s

T mun ka gép t

U üzem anyag töl tõ u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK 80–81

Ka to nai fel de rí tés 80

Ka to nai biz ton sá gi 81

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

80 KATONAI FELDERÍTÉS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a fõ igaz ga tó, igaz ga tó, fõov., iro da ve ze tõ

B mû ve le ti b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ c

D elem zõ-ér té ke lõ d fõ nök, ov., alov., rlg. vez., közp. pk.

E ka to nai dip lo má cia e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f fõ mér nök,

G ál ta lá nos tá mo ga tó g szak ok ta tó

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i disz pé cser, táv ír ász

J j véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé he lyet tes

K k ke ze lõ

L l véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé

M m

N n adat fel dol go zó, nyil ván tar tó

O o

P p

Q q

R r re fe rens, kiem. re fe rens

S s asszisz tens

T t tech ni kus

U u

V v gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás ve ze tõ

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

81 KATONAI BIZTONSÁGI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a fõ igaz ga tó, igaz ga tó, fõ osz tály ve ze tõ

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l biz ton sá gi ügy in té zõ

M mû ve le ti m

N mû ve let tá mo ga tó n

O o

P p biz ton sá gi adat ke ze lõ

Q q

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s

T törzs mû ve le ti t ope ra tív tech ni kus

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS 82–83

Ok ta tás, kép zés, ki kép zés 82

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

82 OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., igaz ga tó, hiv. vez.

B ok ta tás fel ügye let b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C egye te mi (mes ter fo ko za tú MSc/MA) c törzs fõ nök, fõ tit kár

D fõ is ko lai (alap fo ko za tú BSc/BA) d fõ nök, ov., alov., rlg. vez., iro da ve ze tõ, csop. vez.

E tiszt he lyet tes kép zés e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tan fo lyam rend sze rû kép zés f

G gaz da sá gi g
ta nár, do cens, ad junk tus, ta nár se géd, szak ok ta tó,
kiképzõ

H dok to ri és ha bi li tá ci ós h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I in té ze ti i

J ta go zat j

K ál ta lá nos ka to nai ki kép zés k ke ze lõ

L kol lé gi u mi l el len õr, ki emelt el len õr

M táv ok ta tás és mul ti mé dia m

N ok ta tás biz to sí tás n

O ok ta tás szer ve zés o ne ve lõ

P ta nul má nyi p

Q q

R kari r rak tá ros, rak tár ve ze tõ, el lá tó

S szak cso port s mun ka társ

T test ne ve lõ t tech ni kus

U ki kép zõ köz pont u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y ki kép zé si bá zis y

Z z ki kép zen dõ
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KATONAI ÜGYÉSZSÉG ÉS JOGI IGAZGATÁS 84–85

Ka to nai ügyész ség 84

Jogi és igaz ga tá si 85

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

84 KATONAI ÜGYÉSZSÉG

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ügyész ség a fõov., ka to nai fõ ügyész

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d ov., csop. vez.

E e

F f ügyész

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t igaz ság ügyi szak ér tõ

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

85 JOGI ÉS IGAZGATÁSI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A jo gász a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I igaz ga tá si i

J j jog ta ná csos

K k

L l

M m

N n

O o

P p do ku men tá ció ke ze lõ

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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HUMÁN 86–87

Hu mán 86

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

86 HUMÁN

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov.g, csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C sze mély ügy c

D hu mán szol gá lat d fõ nök, ov., alov., rlg. vez. 

E ér dek vé de lem e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f pszi cho ló gus

G to bor zá si g

H ha gyo mány ápo lás h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i fény ké pész

J bé lyeg zõ ké szí tõ j gép mes ter

K kul tu rá lis k be osz tott

L l

M mû ve lõ dés m

N nyom da n

O o

P pszi cho ló gia p

Q q

R rek re á ció r re fe rens, kiem. re fe rens

S szo ci o ló gia s

T tá jé koz ta tás (PR) t tech ni kus

U sza bad idõ-sport u

V szo ci á lis v

W mun ka erõ-pi a ci w

X x

Y y

Z z ki kép zen dõ
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TÁBORI LELKÉSZEK 88–89

Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat 88

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

88 TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ka to li kus tá bo ri lel ké szi szol gá lat a püs pök, rab bi

B ró mai-ka to li kus b

C gö rög-ka to li kus c

D pro tes táns tá bo ri lel ké szi szol gá lat d
ál ta lá nos hely nök, püs pö ki hi va tal ve ze tõ, iro da-
ve ze tõ

E re for má tus e lel kész, rab bi

F evan gé li kus f ki emelt ve ze tõ lel kész

G zsi dó tá bo ri lel ké szi szol gá lat g

H h

I i

J j püs pö ki tit kár

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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KATONAI IGAZGATÁS 90–91

Ka to nai igaz ga tás 90

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

90 KATONAI IGAZGATÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C moz gó sí tá si c törzs fõ nök

D ki egé szí té si d fõ nök, ov., alov., rlg. vez. 

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F te rü let vé del mi f

G had erõ ter ve zé si g

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z ki kép zen dõ
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EGYÉB BIZTOSÍTÁSI ÉS KISZOLGÁLÁSI FELADATOK  92–99

Ka to nai ren dész és ko men dáns 92

Ka to nai bün te tés vég re haj tás 93

Dí szel gõ 94

Ka to na ze nész 95

Ku ta tás, fej lesz tés 96

Ál ta lá nos mun ka kö rök 99

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

92 KATONAI RENDÉSZ ÉS KOMENDÁNS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B for ga lom sza bály zó b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ob jek tum biz to sí tó ren dész c törzs fõ nök

D ko men dáns d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E õr és biz to sí tó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i irány zó

J j

K hely õr ség tá mo ga tók k be osz tott

L l

M m

N n

O o gép pus ka irány zó

P p

Q q

R ko men dáns hi va tal r

S s

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

93 KATONAI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez. 

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j fog lár

K k fo goly kí sé rõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

94 DÍSZELGÕ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez. 

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k be osz tott

L l

M m

N n

O o gép pus ka irány zó

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

95 KATONAZENÉSZ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ze nész a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d ze ne kar ve ze tõ

E e

F f

G g ok ta tó, ne ve lõ, ki kép zõ

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i szó lam ve ze tõ

J j

K k be osz tott ze nész

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r ze nész szol gá lat ve ze tõ

S s ze nész kot ta tá ros

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

96 KUTATÁS, FEJLESZTÉS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A biz ton ság po li ti kai a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B vé de lem po li ti kai b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C hu mán és szer ve zet épí té si c

D had tör té ne ti d fõ nök, ov., alov., rlg. vez. 

E tár gyi gyûj te mé nyi e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F mú ze u mi do ku men tá ci ós f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G tu do mány szer ve zé si g ta nács adó

H had fel sze re lés fej lesz té si h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I irat tá ro zá si i

J tér kép tá ri j ve ze tõ ku ta tó, ku ta tó

K könyv tá ri k ke ze lõ

L le vél tá ri l fõ le vél tá ros, le vél tá ros

M mi nõ ség biz to sí tá si m fõ mu ze o ló gus, mu ze o ló gus

N vé de lem gaz da sá gi n fõ szer kesz tõ, szer kesz tõ

O kri mi na lisz ti ka o

P ok ta tá si p

Q q

R in téz mény fej lesz té si r fõ könyv tá ros, könyv tá ros

S ha di sír s mun ka társ

T szab vá nyo sí tá si t tech ni kus

U gé pé sze ti u

V lõ kí sér le ti v

W w

X elekt ro ni kai x

Y y

Z ve gyi vé del mi z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

99 ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRÖK

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h

I i

J j

K k sze re lõk, szak mun ká sok

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s se gí tõ

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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2. számú melléklet a 2/2006. (I. 30.) HM rendelethez 

[2. számú melléklet a 20/2002. (IV. 10.) HM rendelethez] 

A KATONAI MUNKAKÖRCSALÁDOK ÉS A BEOSZTÁSOK KÖVETELMÉNYEI 

1. ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK ÉS KÓDOK GYŰJTEMÉNYE 

I. Rendszeresített rendfokozat 
 01-19 =  rendfokozati azonosító kód a Magyar Honvédségben rendszeresített katonai 

munkakörök térképében foglaltaknak megfelelően. 
 
II. Képesítési és egyéb követelmények 

a) Iskolai végzettség: 
ÁI =  alapfokú iskola (legalább a 8. évfolyam elvégzése); 
KÉ =  középiskola (érettségi); 
PF =  polgári főiskola (alapfokozatú BSc/BA); 
SZPF =  szakirányú polgári főiskola (alapfokozatú BSc/BA); 
ZMNEF =  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: ZMNE) főiskolai 

(alapfokozatú BSc/BA), illetve az ennek megfeleltetett külföldi főiskolai szak; 
FSZPGV =  főiskolai végzettségre épülő szakirányú posztgraduális végzettség; 
PE =  polgári egyetem (mesterfokozatú MSc/MA); 
SZPE =  szakirányú polgári egyetem (mesterfokozatú MSc/MA); 
ZMNE =  ZMNE egyetemi (mesterfokozatú MSc/MA), illetve az ennek megfeleltetett külföldi 

egyetemi szak. 

Megjegyzés: amennyiben valamely rendfokozatnál, vagy beosztástípusnál egynél több végzettségi kód szerepel, 
felsorolás esetén közülük bármelyik megléte elégséges, ugyanakkor „és” kapcsolatban minden megjelölt végzettség 
szükséges.  
b) Szakképzettségi szint: 
AK =  alapkiképzés; 
KK =  kötelékkiképzés; 
AF =  alapfokú (alapfokú iskolai végzettségre épülő iskolarendszerben szerzett államilag elismert 

szakképzettség); 
SZAF =  szakirányú alapfokú; 
KF =  középfokú; 
SZKF =  szakirányú középfokú; 
FF =  felsőfokú; 
SZFF =  szakirányú felsőfokú; 
21-71 =  a szakképesítés szintje az Országos Képzési Jegyzék alapján.  

c) Előmeneteli és szakmai tanfolyam: 
 * =  felsővezető képző tanfolyam, vezetői tanfolyam, szakterülethez kapcsolódó tudományos 

fokozat, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, egyetemi végzettségre épülő szakirányú 
posztgraduális végzettség. Az egyes beosztásokhoz tartozó konkrét követelményt az 
állománytábla vagy a munkaköri jegyzék tartalmazza; 

 ET =  előmeneteli (rendfokozathoz kötött) tanfolyam; 
 JSZV =  jogi szakvizsga; 
 KSZV =  közigazgatási szakvizsga.  

d) Szükséges nyelvismeret: 
 A =  alapfokú vagy STANAG 6001 1111 szint; 
 K =  középfokú vagy STANAG 6001 2222 szint; 
 F =  felsőfokú vagy STANAG 6001 3333 szint.  

e) Egészségi kategóriák: 
 A1 =  repülőgép-, helikoptervezető és a Repülőorvosi Bizottság (a továbbiakban: ROB) elbírálása 

hatáskörébe tartozó személyek; 
 A2 =  külföldi szolgálatra jelentkező és az állomány külföldi szolgálatra tervezett tagja; 
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 A3 =  az egyes fegyvernemeknél (légi mozgékonyságú, harckocsizó, búvár, tűzszerész és 
aknakutató), valamint a radioaktív anyagokkal, ionizáló sugárforrásokkal, rakéta 
üzemanyaggal dolgozó állomány alkalmasságának szintje, beosztásba helyezés előtt és a 
szolgálat teljesítése során; 

 A4 =  az állomány tagjának egészségi besorolása szolgálata teljesítése során, a hivatásos 
állományba történő visszavétel, valamint a nyugdíjkorhatáron túli szolgálatra való 
visszatartás előtt (kivéve az A3 pontban felsoroltakat); 

 A5 =  állományba vételre jelentkező egészségi szintje (kivéve az A3 pontban felsoroltakat); 
 A6 =  az állományilletékes parancsnok (vezető) beosztásra tervezett, a beosztásba helyezés előtt 

és a szolgálat teljesítése során.   
f) Fegyvernemi és munkaköri kizáró korlátozások: 

 A) Fegyvernemi kizáró korlátozások 
 F1 =  gépesített lövész, felderítő; 
 F2 =  harckocsizó; 
 F3 =  vegyivédelmi; 
 F4 =  tüzér, légvédelmi rakétatechnika; 
 F5 =  műszaki; 
 F6 =  rádiótechnikai felderítő, lokátortechnika; 
 F7 =  fegyverzeti és gépjárműtechnika, repülőműszaki (gépész); 
 F8 =  hadtáp, pénzügy, informatika, közlekedés, gazdálkodás. 
 B) Munkaköri kizáró korlátozások 

 K1 =  búvárnak; 
 K2 =  fokozottan balesetveszélyes munkakörben; 
 K3 =  gépjármű, harcjármű, műszaki gépek vezetésére és kezelésére; 
 K4 =  külföldi szolgálatra; 
 K5 =  felderítő beosztásban; 
 K6 =  úszni tudást igénylő feladat vagy beosztás ellátására; 
 K7 =  lokátoros beosztásban; 
 K8 =  híradó beosztásban; 
 K9 =  tüzér beosztásban; 
 K10 =  irányzói beosztásban; 
 K11 =  légideszantos beosztásban; 
 K12 =  beosztási kötelezettségen felüli állandó többletmunka ellátására; 
 K13 =  ionizáló sugárexpozíció veszélyével járó munkára; 
 K14 =  zárt térben (harcjárműben, tartályban, berendezés belső terében) végzett munkára; 
 K15 =  szabadban végzett munkára; 
 K16 =  föld alatti munkahelyen végzett munkára; 
 K17 =  mérgező anyagokkal végzett munkára; 
 K18 =  radioaktív anyagokkal végzett munkára; 
 K19 =  nagy frekvenciájú elektromágneses térben végzett munka; 
 K20 =  teljes színlátást igénylő beosztás ellátására; 
 K21 =  kedvezőtlen klímájú munkahelyen teljesített szolgálatra; 
 K22 =  kétszemes együttlátást igénylő beosztás ellátására; 
 K23 =  környezetbe való beilleszkedést, jó alkalmazkodást igénylő beosztásban; 
 K24 =  megosztott figyelmet, fokozott koncentrációt és felelősségérzetet igénylő beosztásban; 
 K25 =  zajterheléssel járó beosztásban; 
 K26 =  képernyős munkavégzésre. 

Megjegyzés: a fegyvernemi és a munkaköri kizáró korlátozások közül azt kell feltüntetni a munkaköri követelmények 
között, amivel az adott beosztás nem tölthető be. 
g) Pszichikai követelmények: 
 Pa =  Általános pszichés státusz. Az értelmi szint, a személyiség jellemzői, motivációs háttér, 

értékrend, kommunikációs készség, anamnézis, szenzomotoros készségek szintjének 
meghatározása, amelyek alapján az adott személy általában alkalmas fegyveres szolgálatra. 

 Pv =  A katonai vezetői beosztás által támasztott magasabb pszichikai követelményeknek való 
megfelelés. 
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 Pm =  A megkülönböztetés alapja az egyes munkaköröknél azon speciális képességek és készségek, 
melyek az adott munkakör pszichikai követelményeinek megfelelnek. 

 Pk =  Azon munkaköröknél kerül meghatározásra, ahol az általánostól eltérő különleges pszichikai 
adottságokkal kell rendelkezni, mely adottságok a konkrét végrehajtandó feladathoz kötődnek. 

A követelményeknek való megfelelés szintjei: 
 III.  Közepes 
 IV.  Jó 
 V.  Kiemelkedő 

h) Fizikai követelmények: 
A munkakörhöz szükséges funkcionális szervrendszerek 
 T1 =  alapfokú edzettségi állapota; 
 T2 =  közepes fokú edzettségi állapota; 
 T3 =  emeltszintű edzettségi állapota; 
 T4 =  fokozott szintű edzettségi állapota. 

Megjegyzések: 
1. E melléklet nem tartalmazza a nem katonai oktatási intézményekből állományba felvett személyek szakirányú, 
tanfolyamrendszerű felkészítését. 
2. Az AF32 szintű szakképzettséggel csak középiskolai végzettséghez nem kötött tiszthelyettes beosztások tölthetőek be. 
3. Egyes törzsőrmesteri rendfokozatok előmeneteli felkészítését az első beosztásra való felkészítés is tartalmazhatja. 
4. A rendfokozati állománycsoportoknál a pszichikai megfelelési szintekhez eltérő követelmények tartoznak (pl. III. szint 
elérése a tiszthelyettesi állománycsoportnál magasabb követelmények teljesítését jelenti, mint a tiszteseknél). 
5. A szakirányú posztgraduális végzettség megléte általában elégséges feltétele az alezredesi rendfokozattal 
rendszeresített beosztások betöltésének. 
 

2. A KATONAI MUNKAKÖRCSALÁDOK ÉS A BEOSZTÁSOK KÖVETELMÉNYEI 

2.1. Általános katonai munkakörök 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi  Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate- 

gória2 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai1 fizi-

kai 

19 vezérezredes 
18 altábornagy 
17 vezérőrnagy 
16 dandártábornok 
15 ezredes 

* A6 Pa/V, Pv/V 

14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE 

 Pa/V, Pv/IV 

T1 

13 őrnagy 

SZFF 

ET 
12 százados 

ZMNEF, 
SZPF FF ET 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

 SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54  
06 főtörzsőrmester 

KÉ 
SZKF52 ET 

A4 

K12, 23, 24 

Pa/IV T2 

 

                                                 
1 Külszolgálati beosztás esetén speciális pszichikai követelményeknek is meg kell felelni, jelölése: „Pk” 
2 Külszolgálati beosztás esetén az egészségi kategória „A2”. 
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2.2. Szárazföldi haderő 

A) lövész, harckocsizó, tüzér 

 Képesítési és egyéb követelmények 
 egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok Pa/V, Pm/IV, Pv/V 
15 ezredes * A6 Pa/V, Pm/IV, Pv/IV T1 

14 alezredes 
ZMNE 

  A4 Pa/IV, Pm/IV, Pv/IV T2 
13 őrnagy ZMNEF 

SZFF 

ET 

F1-F8, K23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF 
PF FF 

  

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós 
KÉ, 

SZPF, 
ZMNEF 

 SZFF55, SZFF
  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54   
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32, 
SZKF52   

Pa/III, Pm/III 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
  

A3 F1-F8, K3, 2, 
14, 10, 15, 20, 

22, 25 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

B) a) felderítő és elektronikai hadviselési szakirányú vezető szervezetek 

 Képesítési és egyéb követelmények 

 egészségi Rendszeresített  
rendfokozat iskolai 

végzettség 
szakképzettségi 

szint 
előmeneteli 
tanfolyam  kate-  

gória 
 kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes 

* A6 Pa/V, Pv/V 

14 alezredes 
ZMNE 

   Pa/V, Pv/IV 
T1 

13 őrnagy 

SZFF 

ET 
12 százados 

ZMNEF 
 FF ET 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF

  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós 

SZKF54   
06 főtörzsőrmester 

KÉ 
SZKF52 ET 

A4 
K12, 23, 24 

Pa/IV T2 
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B) b) felderítő (nem mélységi), elektronikai hadviselési 

Képesítési és egyéb követelmények 
 egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

14 alezredes ZMNE   Pa/IV, Pk/IV, 
Pv/IV 

 T3 

13 őrnagy ZMNEF 
SZFF 

ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
PF FF 

  

09 főtörzszászlós 
 KÉ, 

SZPF, 
ZMNEF 

 SZFF55, 
SZFF 

  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós 

SZKF54   
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ 
SZKF52 

  

Pa/IV, Pk/IV 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
  

A3 

K1, 3, 5, 6, 
11, 14, 15, 
17, 20, 22, 

23, 24 

Pa/III, Pk/IV 

T4 

 

B) c) mélységi és speciális felderítő, különleges műveleti 

 Képesítési és egyéb követelmények 
 egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

14 alezredes ZMNE  Pa/IV, Pk/IV, 
Pv/IV 

T2 

13 őrnagy ZMNEF 
SZFF 

ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
PF FF 

 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ 
SZKF52 

 

Pa/IV, Pk/IV 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A1 

K1, 3, 5, 
6, 11, 14, 15, 

17, 20, 22, 
23, 24 

Pa/III, Pk/IV 

T4 
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C) műszaki 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

 rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok  Pa/V, Pv/V 
15 ezredes * A6  Pa/V, Pv/IV T1 

14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE    Pa/IV, Pv/IV  T2 

13 őrnagy ET 

F5, K3, 13, 
14, 15, 17, 
23, 24, 25 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

  

A4 Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós  KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

 SZFF55, 
SZFF 

  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54   
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ SZAF32, 
SZKF52   

Pa/III, Pm/III 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
  

A3 

F5 
K3, 13, 14, 
15, 17, 23, 

24 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

D) vegyivédelmi 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok  Pa/V, Pv/V 
15 ezredes * T1 

14 alezredes 
ZMNE 

  
A6 Pa/V, Pv/IV  T2

13 őrnagy  ZMNEF 

SZFF 

ET 

F3, 
K3, 13, 14, 
15, 17, 18, 
23, 24, 25 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
PF FF 

 

A4 Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós  KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

 SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32, 
SZKF52  

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
  

A3 

F3,  
K3, 13, 14, 
15, 17, 18, 

25 Pa/III, Pm/III 

T3 
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2.3. Légierő 

A) repülőgép, helikopter személyzet 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok T1 
15 ezredes * A1, A6 T2 
14 alezredes 

ZMNE 
 T3 

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF 

SZFF 

 

09 főtörzszászlós  KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZKF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ 
SZKF52 

 

A1 
  

T4 

 

B) légvédelmi rakéta és tüzér 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 
15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 

14 alezredes 
ZMNE 

 T2 
13 őrnagy ET A4 

F1-F8, K2, 
3, 9, 10, 14, 
15, 20, 22, 
23, 24, 25 Pa/IV, Pv/IV T3 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF 

SZFF 

 
Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZFF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI,KÉ SZAF32, 
SZKF52  

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 

F1-F8 
K2, 3, 9, 10, 
14, 15, 20, 

22, 25 Pa/III, Pm/III 

T4 
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C) légi vezetés, repülő harcbiztosító 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes * A1, A6 T1 

14 alezredes 
ZMNE 

 
13 őrnagy  ET T2 

12 százados ZMNEF ET 
11 főhadnagy  ET 
10 hadnagy  

SZFF 

 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ SZKF52 
 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AF 
 

A1 
  

T3 

 

2.4. Vezetés, irányítás 

A) általános híradó, rádióhíradás, rádiórelé híradás, hírközpontok, vezetékes híradás, FTP híradás 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 
15 ezredes * T1 

14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  

A6 Pa/V, Pv/IV T2 
13 őrnagy ET 

F6, F8, 
K2, 3, 8, 14, 
16, 19, 23, 
24, 25, 26 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A3 

F6, F8, 
K2, 3, 8, 14, 
16,19, 25,26 Pa/III, Pm/III 

T3 
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B) FRISZ 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  T2 

13 őrnagy ET 

F5, K3, 12, 
15, 19, 20, 
22, 23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

A4 Pa/IV, Pv/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ SZAF32, 
SZKF52  

Pa/III, Pm/IV 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A3 

F5 
K3, 12, 15, 
19, 20, 22 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

C) ügyviteli, információvédelmi, vezetési, informatikai 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * 
14 alezredes 

ZMNE 
SZPE, PE  A6 Pa/V, Pv/IV T1 

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy 

ZMNEF, 
SZPF, PF 

SZFF, FF 

ET 

10 hadnagy ZMNEF, 
SZPF SZFF  

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós 

SZKF54, 
KF54  

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester 

KÉ SZKF52, 
KF52 ET 

A4 

F8 
K23, 24, 26 

Pa/III, Pm/III 

T2 
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2.5. Logisztika 

A) üzembentartás, páncélos és gépjárműtechnika 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  T2 

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pv/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A3 

F7, 8, 
K3, 14, 24, 

25 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

B) vegyivédelmi technika, kiképzéstechnika, különleges berendezés technika 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 

F3 7, 8, 
K2, 14, 15, 
17, 23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A3 

F3, 7, 8 K2, 
14, 15, 17, 

24, 25 Pa/III, Pm/III 

T3 
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C) fegyverzettechnika/aktív eszközök, elektronika, műszaki technika, mérésügy 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 

F7, 8, K2, 3, 
8, 14, 16, 19, 

23, 24, 26 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A3 

F7, 8, K2, 3, 
8, 14, 16, 19, 

25, 26 Pa/III, Pm/III 

T3 

 

D) repülőműszaki 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  

A1, 
A6 T2 

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ 
SZKF52 

 
03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A1 
  

T3 
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E) ellátó (hadtáp), közlekedés és szállítás 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 

F8, K3, 15, 
24, 23 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZKF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ SZAF32,  
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes 

SZAF 
AF ET 

01 őrvezető 
ÁI 

AK, KK  
A3 

F8, K3, 15 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

F) harcanyag 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  A4 Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes 

SZAF 
AF ET 

01 őrvezető 
ÁI 

AK, KK  

A3 

F3, 5, 8, 
K17, 20, 22, 

23, 24 

Pa/III, Pm/III 

T3 
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 2.6. Egyéb támogatás 

A) térképész, meteorológia 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes SZPE  A6 Pa/IV, Pm/IV, Pv/IV
13 őrnagy ET 

K15, 20, 22, 
23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

SZPF 
SZFF 

 

F8, K15, 17, 
20, 22 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  

A4 
F8, K15, 17, 
20, 22, 23, 

26 
Pa/III, Pm/III 

T2 

 

B) pénzügy 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

17 vezérőrnagy 
16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 

15 ezredes 

ZMNE, 
SZPE * A6 

Pa/V, Pv/IV 

14 alezredes 

ZMNEF és 
SZPGV, 
SZPF és 
SZPGV 

 

Pa/IV, Pv/IV 

13 őrnagy ET 

F8, K23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

T1 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZFF  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester 

KÉ 
SZKF ET 

A4 

F8, K24 

Pa/III, Pm/III T2 
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C) egészségügyi I–II 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró ** 

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

17 vezérőrnagy 
16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 

15 ezredes 
* A6 

Pa/V, Pv/IV 
14 alezredes ET Pa/IV, Pv/IV 

T1 

13 őrnagy 

SZPE 

ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

SZPF, SZPE 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54, SZKF  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester 

KÉ 
SZKF52, SZKF ET 

A4 

 

Pa/III, Pm/III 

T2 

** A hatályos foglalkozás-egészségügyi jogszabályoknak megfelelően, munkakörönként kell meghatározni és rögzíteni a 
munkaköri leírásban. 

 

D) államháztartási belső ellenőrzés 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes 

ZMNE, 
SZPE * A6 Pa/V, Pv/V 

14 alezredes 
ZMNE vagy 

SZPF és  
FSZPGV 

ET Pa/IV, Pv/IV 

13 őrnagy ZMNEF,  
SZPF ET Pa/IV, Pm/IV 

08 törzszászlós KÉ 

SZFF 

ET 

A4 
K23, 24 

Pa/III, Pm/III 

T1 
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E) infrastrukturális 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 

14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 

F8, K3, 15, 
23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZFF54  

A4 

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ SZAF32, 
SZKF  

A3 

F8, K3, 15 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

2.7. Gép- és harcjárművezetők 

gépjárművezetők, harckocsi- és harcjárművezetők 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
KF  

Pa/IV, Pm/IV 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 
F1-F8, K3, 
14, 15, 20, 

22, 24 Pa/III, Pm/III 

T3 
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2.8. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 

katonai felderítés, katonai biztonsági 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

17 vezérőrnagy 
16 dandártábornok 
15 ezredes 

* A6 T1

14 alezredes 

ZMNE,  
PE 

 

Pa/V, Pv/V, Pv/IV

T2
13 őrnagy ET 
12 százados 

ZMNE, PE, 
ZMNEF, PF 

SZFF 

ET 
Pa/V, Pk/V, 

Pk/IV 

09 főtörzszászlós SZPF, 
ZMNEF FF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF 54  
06 főtörzsőrmester 

KÉ 
SZKF 52 ET 

A4,  
A5 

K12, 14, 15, 
19, 23, 24, 26 

Pa/IV 

T2,
T3

 

2.9. Oktatás, képzés, kiképzés 

oktatás, képzés, kiképzés 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/V, 

Pm/IV T1 

14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/V, Pv/IV, Pm/IV T2 

13 őrnagy ET Pa/V, Pm/IV 

12 százados 

ZMNE, 
SZPE, 

ZMNEF, 
SZPF, PF ET 

11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF, PF 

SZFF 

 
09 főtörzszászlós SZFF55, 

SZFF 
 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós 

KÉ, SZPF SZKF54, 
SZFF  

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ SZKF52 
 

A4 

Pa/IV, Pm/IV 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 

K15, 23, 24, 
26 

Pa/III, Pm/III 

T3 
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2.10. Katonai ügyészség és jogi igazgatás 

katonai ügyészség, jogi igazgatás 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 
15 ezredes JSZV A6 Pa/V, Pv/IV 
14 alezredes JSZV Pa/IV, Pv/IV 
13 őrnagy 

SZPE 

ET; JSZV 

12 százados ET; KSZV, 
JSZV 

11 főhadnagy ET; KSZV 
10 hadnagy 

SZPE, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV 

T1 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, FF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54  
06 főtörzsőrmester 

KÉ 
SZKF52 ET 

A4 
K23, 24 

Pa/III T2 

 

2.11. Humán 

humán 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 
15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

F8, K23, 24, 
26 Pa/IV, Pv/IV 

T1 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZKF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester 

KÉ SZKF 

ET 

A4 

F8 Pa/IV, Pm/III T2 
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2.12. Tábori lelkészi szolgálat 

tábori lelkészek 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes A6 Pa/V 

14 alezredes 
* 

13 őrnagy 

SZPE 

ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

SZPF 

SZFF 

 

A4 
 

Pa/IV 
T1 

 

2.13. Katonai igazgatás 

katonai igazgatás 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV 
14 alezredes ZMNE, PE  Pa/IV, Pv/IV 
13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
PF 

SZFF, FF 

 

Pa/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZKF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós SZKF54 ET 
07 zászlós KF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester 

KÉ 
KF52 ET 

A4 K24, 23 

Pa/III 

T1 
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2.14. Egyéb biztosítási és kiszolgálási feladatok 

A) katonai rendész, katonai büntetés-végrehajtás 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  K23, 24 T2 

13 őrnagy ZMNEF, 
SZPF ET 

12 százados ET 

Pa/IV, Pv/IV 

11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF, 
SZPE 

SZFF 

 

K12, 23, 24 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  

A4 

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 

F5-F8, K12, 
23, 24 Pa/III, Pm/III 

T3 

 

B) díszelgő 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 K23, 24 Pa/V, Pv/IV T3 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  

13 őrnagy ZMNEF, 
SZPF ET 

12 százados ET 

F1-F8, K15, 
23, 24, 25 

11 főhadnagy ET 

A4 

10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF, 
SZPE 

SZFF 

 

Pa/IV, Pv/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 
F1-F8,  

K15, 25 Pa/III, Pm/III 

T4 
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C) katonazenész 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 

F8, K23, 24, 
25 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós 

SZKF54, 
SZFF  

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ SZKF52, 
SZFF  

A4 
F8, K25 

Pa/III 

T3 

 

D) kutatás, fejlesztés 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

 rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró 

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 K23, 24, 26 Pa/V, Pv/IV 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  

13 őrnagy ZMNEF, 
SZPF ET 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pv/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32, 
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 

K2, 17, 23, 
24, 26 

Pa/III, Pm/III 

T1 

 



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

rendelete

az állami repülések céljára kijelölt légterekben
végrehajtott repülések szabályairól

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
(a továb biak ban: Lt.) 74.  §-ának w) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1.  §

A ren de let cél ja az ál lam i lé gi jár mû vek ré szé re ki je lölt
lég te rek ben való re pü lés és a mû ve le ti lé gi for ga lom sza bá -
lya i nak, to váb bá a ka to nai re pü lés irá nyí tó-, re pü lés ve ze -
tõ-, ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat, va la mint a
ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da el lá tá sa
rend jé nek meg ha tá ro zá sá val az ál lam i célú lé gi köz le ke -
dés, illetve a lé gi köz le ke dés más részt ve või biz ton sá gá hoz 
való hoz zá já ru lás.

A rendelet hatálya

2.  §

A ren de let ha tá lya az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt
lég te rek re és az e lég te rek ben OAT sza bá lyok sze rint köz -
le ke dõ lé gi jár mû vek szak sze mély ze té re, va la mint az e re -
pü lé sek biz to sí tá sá ban köz re mû kö dés re kö te le zett sze mé -
lyek re, szer ve ze tek re ter jed ki.

Az állami célú légiközlekedés osztályozása

3.  §

Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés a ru gal mas lég tér fel hasz -
ná lás, a fel adat szab ás, va la mint a re pü lé si fel ada tok meg -
ter ve zé sé nek, vég re haj tá sá nak egy sé ges irány el vek sze rint 
tör té nõ ke ze lé se ér de ké ben osz tá lyoz ha tó:

a) a lé gi jár mû vek ho va tar to zá sa,
b) a te vé keny sé gi kör zet,
c) a ren del te tés,
d) az al kal ma zott re pü lé si sza bá lyok,
e) a nap szak,
f) a lé gi jár mû vek szá ma,
g) a re pü lé si ma gas ság

sze rint.

4.  §

(1) Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés a lé gi jár mû vek ho va -
tar to zá sa sze rint fel oszt ha tó:

a) hon vé del mi célú re pü lés re, illetve
b) rend vé del mi célú re pü lés re.

(2) A te vé keny sé gi kör zet sze rint az ál lam i célú lé gi köz -
le ke dés ben részt ve võ ál lam i lé gi jár mû vek re pül het nek:

a) el len õr zött lég tér ben,
b) nem el len õr zött lég tér ben,
c) ve szé lyes lég tér ben, to váb bá
d) ese ti lég tér ben.

(3) Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés ren del te tés sze rint
 lehet:

a) ki kép zé si re pü lés:
aa) ok ta tó re pü lés, amely szol gál hat ja a lé gi jár mû tí -

pus ra való alap-, illetve át kép zést, to váb bá a lé gi jár mû sze -
mély zet jár tas sá gá nak fenn tar tá sát,

ab) gya kor ló har ci re pü lés, amely irá nyul hat légi vagy
föld i cél pon tok le küz dé sé nek, illetve ma nõ ve re zõ lé gi cél
el fo gá sá nak gya kor lá sá ra, je lent he ti had gya kor la tok légi
mû ve le te it, légi fel de rí tést;

b) mû ve le ti re pü lés:
ba) lég vé del mi célú re pü lés, amely a lég vé del mi ké -

szen lé ti szol gá la tot el lá tó ál lam i lé gi jár mû vek va lós és
gya kor ló re pü lé se (lég vé del mi célú gya kor la tok és ké szen -
lé ti gya kor ló re pü lé sek),

bb) lég tér el len õr zés,
bc) lé gi szál lí tás,
bd) ku ta tó-men tõ re pü lés,
be) rend vé del mi célú re pü lés,
bf) ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada tok ra irá nyuló re pü lés,
bg) légi után töl tés,
bh) erõ sza kos és ter ro ris ta cse lek mé nyek meg aka dá -

lyo zá sá ra (fel szá mo lá sá ra) irá nyuló re pü lés;
c) spe ci á lis re pü lés (kü lö nö sen elekt ro ni kai za va rás,

hang se bes ség fe let ti re pü lés, ja ví tás utá ni be re pü lés, föld -
kö ze li re pü lés, nyil vá nos re pü lõ ren dez vény, ka lib rá ló re -
pü lés, kí sér le ti re pü lés, cél re pü lés, sze mély zet nél kü li ál -
lam i lé gi jár mû vel tör té nõ re pü lés, te her-sze mély deszan -
tolás);

d) dip lo má ci ai (bi za lom- és biz ton ság erõ sí tõ) célú re -
pü lés.

(4) Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés az al kal ma zott repü -
lési sza bá lyok sze rint

a) a lég tér fel hasz ná lás alap ján le het:
aa) az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben vég -

zett, a GAT sza bá lyok tól el té rõ OAT re pü lé sek (OAT-S),
ab) az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te re ken kí vü li,

a GAT sza bá lyok tól el té rõ OAT re pü lé sek (OAT-C),
ac) az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te re ken kí vü li

GAT re pü lé sek;
b) a lé gi tá jé ko zó dás és a lé gi jár mû tér be li hely ze té nek

meg ha tá ro zá sa alap ján le het:
ba) lát va re pü lés (VFR),
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bb) mû szer sze rin ti re pü lés (IFR),
bc) idõ já rá si mi ni mum alat ti fel szál lás.

(5) Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés nap szak sze rint le het:
a) nap pa li re pü lés, amely re pü lés a nap kel te és a nap -

nyug ta kö zöt ti idõ szak ban kez dõ dik és fe je zõ dik be;
b) éj sza kai re pü lés, amely re pü lés a nap nyug ta és a

nap kel te kö zöt ti idõ szak ban kez dõ dik és fe je zõ dik be;
c) át me ne ti re pü lés, amely so rán a va la mely nap szak -

ban meg kez dett re pü lés a kö vet ke zõ (nap pa li vagy éj sza -
kai) nap szak ban fe je zõ dik be.

(6) A lé gi jár mû vek szá ma sze rint az ál lam i célú lé gi köz -
le ke dés fel oszt ha tó:

a) egyes lé gi jár mû vel vég re haj tott re pü lés re;
b) kö te lék re pü lés re, amely ket tõ vagy több lé gi jár mû

re pü lé sét je len ti nyi tott vagy zárt kö te lék ben, a kö te lék pa -
rancs nok irá nyí tá sa alatt.

(7) Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés a re pü lé si ma gas ság
sze rint fel oszt ha tó:

a) föld kö ze li re pü lé sek re, ame lyek
aa) nagy se bes sé gû (250 kts. 460 km/ó; fe let ti se bes -

ség) lé gi jár mû vek nek a ter mé sze tes vagy mes ter sé ges aka -
dá lyok fe let ti va ló sá gos re pü lé si ma gas sá ga 1000 láb
(300 m AGL) és alat ta,

ab) kis se bes sé gû (250 kts. 460 km/ó; és alat ti se bes ség) 
lé gi jár mû vek nek a ter mé sze tes vagy mes ter sé ges aka dá -
lyok fe let ti va ló sá gos re pü lé si ma gas sá ga 330 láb (100 m
AGL) és alat ta;

b) kis ma gas sá gú re pü lé sek re, ame lyek
ba) a nagy se bes sé gû lé gi jár mû vek re pü lé se a föld -

közeli ma gas ság fel sõ ha tá rá tól 3000 láb (900 m) magas -
ságig, vagy

bb) a kis se bes sé gû lé gi jár mû vek re pü lé se a föld kö ze li
ma gas ság fel sõ ha tá rá tól 2000 láb (600 m) ma gas sá gig;

c) kö ze pes ma gas sá gú re pü lé sek re 2000 láb (600 m)
vagy 3000 láb (900 m) ma gas ság tól FL 160 (4900 m) ma -
gas sá gig;

d) nagy ma gas sá gú re pü lé sek re FL 160 (4900 m) ma -
gas ság tól FL 410 (12 500 m) ma gas sá gig;

e) sztra to szfé ra re pü lé sek re FL 410 (12 500 m) ma gas -
ság tól 131 230 láb (40 000 m) ma gas sá gig.

(8) A re pü lé sek ren del te tés és lég tér fel hasz ná lás sze rin ti 
fel osz tá sát a ren de let mel lék le te tar tal maz za.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMI REPÜLÉSEK CÉLJÁRA KIJELÖLT
LÉGTEREKBEN TÖRTÉNÕ REPÜLÉS SZABÁLYAI

A repülési szabályok betartása

5.  §

(1) A re pü lés köz ben al kal ma zott sza bá lyo kat (VFR,
IFR) a me te o ro ló gi ai kö rül mé nyek figye lembe véte lével a

fel adat nak, illetve a tény le ges ki kép zett sé gi szint jé nek
meg fele lõen a lé gi jár mû pa rancs no ka vá laszt ja meg.

(2) Lá tá si me te o ro ló gi ai kö rül mé nyek kö zött (VMC),
mû sze rek sze rin ti re pü lé si sza bá lyok al kal ma zá sá val
(IFR) ter ve zett re pü lé si el gon do lást és a vég re haj tás rend -
jét a lé gi jár mû pa rancs no ka re pü lé si terv for má já ban adja
meg.

(3) Mû sze res me te o ro ló gi ai kö rül mé nyek (IMC) kö zött
csak azok a lé gi jár mû sze mély ze tek re pül het nek ön ál ló an,
aki ket erre ki ké pez tek és az elõ írt jár tas ság gal ren del kez nek 
a mû sze rek sze rin ti re pü lé si sza bá lyok al kal ma zá sa  terén.

6.  §

Az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben mû kö dé -
si ide jük alatt re pül ni, azok ba be re pül ni vagy azo kon át re -
pül ni csak az ille té kes lé gi for gal mi irá nyí tó, lég vé del mi irá -
nyí tó vagy re pü lés ve ze tõ szol gá la tok en ge dé lyé vel  lehet.

A repülési szabályok betartásához fûzõdõ jogok 
és kötelezettségek

7.  §

(1) A lé gi jár mû pa rancs nok joga és kö te les sé ge az
Lt.-ben fog lal ta kon túl me nõ en:

a) a mû ve le ti fel adat so rán a vég re haj tás sal kap cso la tos 
kér dé sek ben való dön tés;

b) a szak sze mély zet fel ké szí té se és fel ké szült sé gé nek
el len õr zé se;

c) gya kor ló re pü lés so rán a fel adat vég re haj tá sá nak
meg ta ga dá sa, ha az üze me lé si és mû kö dé si kö rül mé nyek
nem fe lel nek meg a re pü lé si sza bá lyok ban le ír tak nak,
vagy ve szé lyez te tik a re pü lés biz ton sá gát;

d) a sze mély zet tag ja i nak ér té ke lé se a re pü lé si fel adat
vég re haj tá sát köve tõen.

(2) A lé gi jár mû kö te lék pa rancs nok joga és kö te les sé ge
az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl:

a) a kö te lék re pü lés egé szé nek a re pü lé si fel adat ban
fog lal tak sze rin ti vég re haj tá sa, a kö te lék más lé gi jár mû -
vek tõl és aka dá lyok tól való el kü lö ní té se, va la mint a biz -
ton sá gos ol dal tá vol ság és ma gas ság meg tar tá sa;

b) a kö te lék be tar to zó gép sze mély ze tek ré szé re a re pü -
lé si fel adat tal kap cso la tos uta sí tá sok és pa ran csok ki adá sa
a re pü lés idõ tar ta ma alatt.

(3) Az üze mel te tõ:
a) fe le lõs a te vé keny sé gi kör ze tek re vo nat ko zó, to váb -

bá a re pü lé si fel ada tok ren del te té sé bõl adó dó GAT és
OAT re pü lé si sza bá lyok be tar tá sá ért és be tar ta tá sá ért;

b) kö te les a ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen
meg ál la pí ta ni a re pü lõ fegy ver ne mi al egy sé gek re vo nat -
ko zó re pü lé si sza bá lyo kat, mû kö dé si el já rá so kat és az alá -
ren delt sé gé be tar to zó fe le lõs sze mé lyek kö tel me it.
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(4) Az üzem ben tar tó:
a) fe le lõs a re pü lé si sza bá lyok ban meg ha tá ro zott mû -

kö dé si fel té te lek – üze mel te tõk ré szé re tör té nõ – meg te -
rem té sé ért és a sza bá lyo zá sok ban fog lal tak üze mel te tõk
ál ta li be tar ta tá sá ért;

b) kö te les a ha tá lyos jog sza bá lyok kal össz hang ban
meg ál la pí ta ni az üze mel te tõk te vé keny sé gé re vo nat ko zó
re pü lé si sza bá lyo zá so kat, a mû kö dé si fel té te lek és kö ve -
tel mé nyek szem pont ja it.

(5) A fenn tar tó:
a) fe le lõs az ál lam i lé gi jár mû vek üze mel te té sét, üzem -

ben tar tá sát meg ha tá ro zó sza bály rend szer ki dol go zá sá ért
és ér vény re jut ta tá sá ért;

b) kö te les az ál lam i lé gi jár mû vek tu laj do no si jo ga it
gya ko rol ni, va la mint az üze mel te tés, üzem ben tar tás fel té -
te le it elõ ír ni.

Mûrepülés

8.  §

(1) Ál la mi lé gi jár mû vel mû re pü lést vé gez ni ál lam i re -
pü lé sek cél já ra ki je lölt lég tér ben csak ak kor le het:

a) ha az ille té kes re pü lés irá nyí tó egy ség gel a két ol da lú
rá dió-össze köt te tés biz to sí tott, to váb bá

b) ha nagy se bes sé gû lé gi jár mû vek ese tén a ra dar kap -
cso lat is biz to sí tott.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel
hi á nyá ban rá dió-össze köt te tés sel ren del ke zõ vi zu á lis
meg fi gye lõ pon tot kell te le pí te ni.

(3) Be mu ta tó jel leg gel mû re pü lést vé gez ni csak elõ ze -
tesen jó vá ha gyott terv (pa rancs) alap ján le het.

(4) A terv nek tar tal maz nia kell a fel ada tot el ren de lõ pa -
ran csot, a fel ké szü lés és a vég re haj tás mód szer ta ni sza bá -
lya it, ha a szak sze mély zet az adott tí pus ra ér vé nyes harc ki -
kép zé si uta sí tás tól el té rõ fel ada tot hajt vég re.

A kismagasságú és a földközeli repülés
egyes szabályai

9.  §

(1) A kis ma gas sá gú és a föld kö ze li re pü lés el ren de lé se -
kor, ter ve zé se kor és vég re haj tá sa kor fi gyel met kell for dí -
ta ni a pol gá ri la kos ság zaj ter he lé sé nek csök ken té sé re, a
va gyon-, kör nye zet- és ter mé szet vé del mi elõ írások be tar -
tá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti re pü lés so rán a ma gas ság -
mé rõt Bu da pest-Fe ri hegy re pü lõ tér re ér vé nyes QNH sze -
rint kell be ál lí ta ni, az in du lá si és az ér ke zé si re pü lõ tér kör -
ze té ben a lé gi jár mû ve ze tõ a he lyi QNH vagy QFE sze rint
be ál lí tott ma gas ság mé rõ vel is re pül het.

Speciális feladatok helikopterrel

10.  §

He li kop ter rel vég re haj tott spe ci á lis fel ada tok a kö vet -
ke zõk:

a) re pü lés te rep kö ve tés sel;
b) csör lõ zés;
c) víz ki eme lés és re pü lés tûz ol tó bal lon nal (tûz ol tá si

fel adat kül sõ súly mód szer rel);
d) te her be eme lé se;
e) le szál lás re pü lõ té ren kí vül, ma gas he gyek ben, kor lá -

to zott mé re tû te rü le ten;
f) sze mé lyek légi de szan to lá sa.

11.  §

(1) Te rep kö ve tés sel re pül ni a kö vet ke zõ ma gas sá go kon
sza bad:

a) nap pal a ter mé sze tes és mes ter sé ges aka dá lyok fe lett 
50 láb és 300 láb (15 m és 100 m) AGL kö zöt ti ma gas sá -
gon;

b) éj sza ka a ter mé sze tes és mes ter sé ges aka dá lyok fe -
lett 500 láb és 1000 láb (150 m és 300 m) AGL kö zöt ti ma -
gas sá gon;

c) éj jel lá tó esz kö zök (NVD – Night Vi si on De vi ces)
hasz ná la tá val a ter mé sze tes és mes ter sé ges aka dá lyok fe -
lett, az al kal ma zott esz köz üze mel te té si uta sí tá sa sze rint,
de nem ke ve sebb, mint 330 láb (100 m) mi ni má lis ma gas -
sá gig.

(2) Re pül ni te rep kö ve tés sel ki kép zé si cél ból csak az
erre a cél ra – kü lön jog sza bály ban – ki je lölt lég tér ben vagy 
út vo nal sza ka szon le het.

(3) A te rep kö ve té ses re pü lés gya kor lá sa kor a re pü lé si
út vo na lat úgy kell ki vá lasz ta ni, hogy az a la kott és üdü lõ
zó nák tól, nem ze ti par kok tól, va la mint tu risz ti kai és más,
idõ sza ko san nagy lá to ga tott sá gú he lyek tõl olyan tá vol ság -
ban he lyez ked jen el, hogy az ott tar tóz ko dók biz ton sá ga és 
nyu gal ma biz to sít va le gyen. A re pü lés so rán az út vo na lon
em ber cso por tot vagy ál la tok cso port ját ész lel ve, a fel adat
vég re haj tá sát meg kell sza kí ta ni.

(4) Az (1) be kez dés c) pont ja ál tal meg ha tá ro zott mi ni -
má lis re pü lé si ma gas ság tól el tér ni a ka to nai lég ügyi ha tó -
ság en ge dé lyé vel sza bad.

12.  §

A csör lõ zés ál ta lá nos sza bá lyai a kö vet ke zõk:
a) sze mé lye ket vagy ter het csör lõ kö tél lel fe dél zet re

emel ni vagy le en ged ni csak rend sze re sí tett és el len õr zött
eme lõ szer ke zet tel, to váb bá biz ton sá gos re pü lé si (füg gé si)
ma gas sá gon le het;
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b) csör lõ zés kor füg ge ni úgy kell, hogy a sze mé lyek
vagy a te her fe dél zet re vé te li ma gas sá ga, a te rep aka dá lyok 
ma gas sá gát leg alább 5 m-rel meg ha lad ja;

c) a füg gé si ma gas ság meg vá lasz tá sa kor úgy kell
figye lembe ven ni az adott lé gi jár mû tí pus tech ni kai adott -
sá ga it és az adott lég kö ri, me te o ro ló gi ai, dom bor za ti
 viszonyok kö zöt ti tel je sít mény tar ta lé kát, hogy azok nak
biz to sí ta ni uk kell a lég pár na ha tás zó ná ján kí vü li füg gé si
ma gas ság meg tar tá sát, a te her vagy sze mé lyek fe dél zet re
vé te lét köve tõen is;

d) a csör lõ kö te let min den eset ben a fel szí nen tar tóz ko -
dó sze mé lyek tõl olyan tá vol ság ban sza bad le en ged ni,
amely ki zár ja azok ve szé lyez te té sét az elekt ro szta ti ku san
fel töl tõ dött csör lõ kö tél tõl szen ve dett áram ütés, vagy a for -
gó szárny kel tet te lég áram ál tal;

e) a tér be li hely zet, va la mint a re pü lé si ma gas ság meg -
íté lé sé nek meg ne he zü lé se  miatt a sze mély ze tet se gí tõ re -
pü lés ve ze tõt kell ki je löl ni össze füg gõ víz fe lü let fe let ti,
vagy kor lá to zott mé re tû te rü let fe let ti csör lõ zés gya kor lá -
sa kor.

13.  §

A víz ki eme lés, illetve a tûz ol tó bal lon nal tör té nõ re pü lés 
ál ta lá nos sza bá lyai a kö vet ke zõk:

a) vi zet ki emel ni, tûz ol tó bal lon nal re pül ni, va la mint
tü zet ol ta ni csak az erre rend sze re sí tett és be vizs gált esz -
köz zel sza bad;

b) a fel ada tot az adott lé gi jár mû tí pus harc ki kép zé si
uta sí tá sá ban az össze füg gõ víz fe lü let fe let ti és a kül sõ
súllyal tör té nõ re pü lés re meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint
kell vé gez ni;

c) víz ki eme lés kor a 12.  § c) pont já ban fog lal ta kon túl
figye lembe kell ven ni a víz fe lü let hul lám zá sá nak mér té két 
és a víz mély sé get is, va la mint te kin tet be kell ven ni a bal -
lon ki eme lé se kor je lent ke zõ több let tel je sít mény szük ség -
le tet;

d) tûz ol tás kor a vi zet vagy más ol tó szert ki en ged ni
csak a fel szí nen ol tást vég zõk kel tör tént egyez te tést köve -
tõen, tõ lük biz ton sá gos tá vol ság ban sza bad;

e) az ol tás he lyé nek meg kö ze lí té se kor és az ol tás he lye
fe let ti re pü lés kor fo ko zot tan figye lembe kell ven ni a szél
irá nyát, a for ró lég áram okoz ta tel je sít mény csök ke nést,
va la mint a füst okoz ta kor lá to zott lá tást.

14.  §

Te her be eme lé sé nek az ál ta lá nos sza bá lyai a kö vet ke -
zõk:

a) a ter het be emel ni csak az érin tet tek kel kö zö sen foly -
ta tott egyez te tést, ter ve zést és fel ké szü lést köve tõen, az
üzem ben tar tó en ge dé lyé vel le het;

b) a be eme lést úgy kell meg szer vez ni, hogy az a le he tõ -
sé gek hez ké pest ide á lis nap szak ban, idõ ben, lég kö ri és

me te o ro ló gi ai vi szo nyok kö zött tör tén jen, ugyan ak kor ne
za var ja a be eme lés kör ze té ben élõk nyu gal mát és biz ton -
sá gát;

c) a be eme lést vég zõ lé gi jár mû üzem anyag-fel töl té sét
és ter he lé sét a be eme lé si ma gas ság, a be eme len dõ te her és
az adott lég kö ri, me te o ro ló gi ai, dom bor za ti vi szo nyok
figye lembe véte lével, úgy kell ki szá mol ni, hogy a lé gi jár -
mû – a be eme lé si ma gas sá got meg ha la dó biz ton sá gos ma -
gas sá gon – olyan tel je sít mény tar ta lék kal ren del kez zen,
ami biz to sít ja a te her rel való biz ton sá gos ma nõ ve re zést és
a fel adat el vég zé sé hez szük sé ges re pü lé si idõt;

d) a re pü lés alatt a la kott zó ná kat el kell ke rül ni, ha a
be eme len dõ ter het a be eme lés he lyé re na gyobb tá vol ság -
ról, kül sõ füg geszt mény ként szál lít ják;

e) a be eme len dõ ter het a be eme lés he lyé tõl olyan tá vol -
ság ban és kö rül mé nyek kö zött kell füg gesz te ni, amely le -
he tõ vé te szi a haj tó mû tel je sít mény el len õr zé sé re szol gá ló
biz ton sá gos pró ba füg gést;

f) la kott te rü let fe lett a füg gesz tett te her rel foly ta tott re -
pü lés so rán – a biz ton ság sé rel me nél kül – tö re ked ni kell a
fel adat leg rö vi debb idõn be lü li be fe je zé sé re;

g) a be eme lés alatt rá di ón és elõ re ki dol go zott, egyez te -
tett kéz je lek kel kell fo lya ma tos kap cso la tot tar ta ni a be -
eme len dõ te her rög zí té sét vég zõ föld i sze mé lyek kel;

h) kény szer hely zet ben, ha a re pü lés a te her rel to vább
nem foly tat ha tó, a 21.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint az
adott lé gi jár mû tí pus légi üze mel te té si uta sí tá sá ban fog lal -
tak sze rint kell el jár ni.

15.  §

A re pü lõ té ren kí vü li, a ma gas he gyek ben, to váb bá a
kor lá to zott mé re tû te rü le ten tör té nõ le szál lás alap ve tõ sza -
bá lyai a kö vet ke zõk:

a) re pü lõ té ren kí vü li le szál lás kor a lé gi jár mû sze mély -
zet kö te les a le szál ló hely ál la po tát a le ve gõ bõl vi zu á li san,
vagy a sze mély zet egy tag já nak füg gés bõl tör té nõ ki ra ká sa 
út ján el len õriz ni;

b) a le szál ló hely ki vá lasz tá sa kor figye lembe kell ven ni
az adott lé gi jár mû tí pus ra meg ha tá ro zott le szál ló hely mé -
re tet, va la mint te rep dõ lés szö get;

c) nagy ten ger szint fe let ti ma gas sá gon, va la mint kor lá -
to zott mé re tû le szál ló he lyen foly ta tott fel- és le szál lás kor a 
füg gé si ma gas sá got úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az a kör -
nye zõ te rep aka dá lyok ma gas sá gát leg ke ve sebb 5 mé ter rel
meg ha lad ja;

d) ma gas la to kon, kor lá to zott mé re tû le szál ló he lyen le -
száll ni csak az adott lé gi jár mû sta ti kus csúcs ma gas sá gát
meg nem ha la dó ten ger szint fe let ti ma gas sá gon le het;

e) éj sza kai vi szo nyok kö zött a le szál ló he lyet fény sor ral 
és le szál ló ka puk kal kell be ren dez ni és re pü lés ve ze tõt kell
ki je löl ni;

f) hó val bo rí tott le szál ló hely fe lett a lég pár na ha tás
 zónáján kí vül, ad dig kell füg ge ni, amíg a for gó szárny kel -
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tet te lég áram a te rü le tet meg tisz tí tot ta és a le szál lás vi zu á -
li san biz ton sá go san vég re hajt ha tó;

g) a lé gi jár mû re pü lé si pa ra mé te re i nek, ter he lé sé nek és
üzem anyag-fel töl té sé nek meg ha tá ro zá sa kor a 12.  §
c) pont ját kell al kal maz ni.

16.  §

Sze mé lyek légi de szan to lá sá nak ál ta lá nos sza bá lyai a
kö vet ke zõk:

a) de szan tot ki rak ni és ki dob ni a biz ton sá gos föl det -
érést le he tõ vé tevõ ma gas sá gon és se bes ség gel sza bad;

b) ej tõ er nyõs do bás so rán, az ej tõ er nyõ sök ki ug rá sát
köve tõen a süllye dést fo ko zott lég tér fi gye lés mel lett, úgy
sza bad meg kez de ni, hogy az ej tõ er nyõ sök höz ké pest a
 légijármû biz ton sá gos víz szin tes és füg gõ le ges tá vol ság -
ban le gyen.

Speciális feladatok szállító repülõgéppel

17.  §

(1) Szál lí tó re pü lõ gép rõl ter het föld re jut tat ni a 4.  §
(2) be kez dés sze rin ti lég te rek ben, te rü let zá rás, va la mint
két ol da lú rá dió-össze köt te tés biz to sí tá sa mel lett sza bad,
to váb bá

a) sze mé lyek nek a ter hek föl det éré si pont ja kö rül, va -
la mint a szél ál tal oko zott el sod rás szá mí tott kör ze té ben
tar tóz kod ni ti los, va la mint

b) a do bott ter hek be gyûj té se és a do bás kép fel mé ré se
csak a te vé keny ség szü ne te i ben vagy annak be fe je zé se
után vé gez he tõ.

(2) Szál lí tó re pü lõ gép bõl ej tõ er nyõ sök nagy ma gas ság -
ból tör té nõ do bá sa so rán:

a) olyan mé re tû lég te ret kell igé nyel ni, amely biz to sít ja 
az ej tõ er nyõ sök lég tér ha tá ro kon be lü li föl det éré sét;

b) 4000 m-nél ma ga sabb ról vég re haj tott ej tõ er nyõs ug -
ra tás kor a hasz ná lat ba vett lég te ret föld tõl a do bá si ma gas -
sá gig kell el kü lö ní te ni más for ga lom tól és a do bás he lyét
az ej tõ er nyõ sök el sod ró dá sá nak, táv re pü lé sé nek figye -
lembe véte lével kell meg vá lasz ta ni;

c) 2500 m ka bin- vagy 4000 m ba ro met ri kus ma gas ság
fe lett a lé gi jár mû sze mély ze te és a lé gi jár mû vön tar tóz ko -
dó más sze mé lyek is kö te le sek a tisz ta oxi gén hasz ná la tá ra
át tér ni;

d) oxi gén hi á nyos ál la pot fel lé pé sé nek elsõ je lé re a sze -
mély zet kö te les meg sza kí ta ni a fel ada tot és 2500 m ka bin-
vagy 4000 m ba ro met ri kus ma gas ság alá süllyed ni.

(3) A légi fény ké pe zés és a föld i na vi gá ci ós be ren de zé -
sek el len õr zé se cél já ból foly ta tott re pü lés so rán:

a) az ál lam i lé gi jár mû az el kü lö ní tett lég te ret úgy ve he -
ti igény be, hogy szük ség te le nül ne kor lá toz zon más for -
gal mat, ugyan ak kor fe lel jen meg a fel adat sa já tos sá ga i ból

adó dó kor lá to zott ma nõ ve re zõ ké pes ség kö ve tel mé nye i -
nek;

b) a füg gõ le ges el kü lö ní tés biz to sít sa a vég re haj tás so -
rán szük sé ges füg gõ le ges ma nõ ve re zé si le he tõ sé get.

Repülés kötelékben

18.  §

(1) A kö te lék le het zárt, illetve nyi tott kö te lék.

(2) Zárt kö te lék ese tén a lé gi jár mû vek azo nos ma gas sá -
gon re pül nek úgy, hogy az egyes lé gi jár mû vek kö zöt ti víz -
szin tes tá vol ság leg fel jebb 0,5 NM (1 km), a re pü lé si ma -
gas ság el té rés leg fel jebb 100 láb (30 m) le het.

(3) Nyi tott kö te lék ese tén a leg na gyobb, illetve a leg ki -
sebb ma gas sá gon re pü lõ lé gi jár mû kö zött a füg gõ le ges tá -
vol ság több mint 100 láb (30 m), az egyes lé gi jár mû vek
kö zöt ti víz szin tes tá vol ság meg ha lad ja a 0,5 NM (1 km)-t.

(4) A kö te lék re pü lés so rán a lé gi jár mû vek kö zöt ti leg -
ki sebb tá vol sá got úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az ki zár ja
az össze üt kö zés va la mennyi le het sé ges koc ká za tát. A
rész le tes tér- és táv köz ada to kat az adott lé gi jár mû harc ki -
kép zé si uta sí tá sa tar tal maz za.

(5) A ve gyes légi mû ve le ti kö te lék (COMAO) te vé -
keny sé gét nagy ki ter je dé sû, el kü lö ní tett lég tér ben hajt ja
vég re.

(6) Lé gi jár mû vek nyi tott kö te lék ben csak el kü lö ní tett
lég tér ben re pül het nek.

(7) Ra dar kö ve tés sel tör té nõ re pü lés nél – ahol a kö te lék -
ben re pü lõ lé gi jár mû vek az egy más tól való tá vol sá got a fe -
dél ze ti ra da rok fo lya ma tos al kal ma zá sá val tart ják – a ra -
dar kö ve tés mi ni má lis tá vol sá ga nem el kü lö ní tett lég tér ben 
5 NM (10 km). A ra dar kö ve tés sel re pü lõ lé gi jár mû vek
csak mû ve le ti szem pont ból te kin ten dõk kö te lék nek.

Zivatartevékenység körzetében alkalmazott eljárások

19.  §

(1) Zi va tar fel hõ be be re pül ni, to váb bá alat ta át re pül ni ti -
los.

(2) A zi va tar fel hõt a kö vet ke zõk figye lembe véte lével
kell el ke rül ni:

a) két zi va tar fel hõ szél e kö zött csak ab ban az eset ben
le het át re pül ni, ha a köz tük levõ tá vol ság leg alább 20 km;

b) a zi va tar fel hõ szé lét ol dal irány ban leg alább 10 km-
 rel kell el ke rül ni;

c) zi va tar fel hõ fe lett leg alább 1000 m-es el kü lö ní tés sel
le het át re pül ni.

(3) A zi va tar te vé keny ség so rán csak az ál lam i re pü lé sek 
cél já ra szol gá ló re pü lõ tér (a továb biak ban: ál lam i re pü lõ -
tér) ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok kor lá toz ha tók, a nyit va
tar tás nem.
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(4) A me te o ro ló gi ai ra dar ral fel sze relt lé gi jár mû vek a
re pü lõ tér és a lé gi jár mû sze mély ze té nek idõ já rá si mi ni mu -
má ig vég re hajt hat nak be jö ve telt le szál lás hoz az ál lam i re -
pü lõ tér kör ze té ben ész lelt zi va tar te vé keny ség re pü lés re
ve szé lyes zó ná já nak el ke rü lé sé vel.

Repülés veszélyes légtérben

20.  §

Ál la mi lé gi jár mû ve szé lyes lég tér ben a kü lön jog sza -
bály ban1 meg ha tá ro zot tak sze rint re pül het.

Vészelhagyás, vészledobás, katapultálás

21.  §

(1) A lé gi jár mû vek vé szel já rás sal tör té nõ el ha gyá sa so -
rán a lé gi jár mû légi üze mel te té si uta sí tá sá ban le ír tak alap -
ján kell el jár ni.

(2) A kül sõ füg geszt ményt, ter het, ka bin te tõt vé szel já -
rás sal le dob ni le he tõ leg az erre a cél ra ki je lölt lég tér ben
kell úgy, hogy azok föl det érés után a lég tér ha tá ra in be lül
ma rad ja nak, de ha a ki je lölt te rü let a kü lön le ges hely zet
 miatt nem ér he tõ el, ak kor a le do bás az élet vé del mé nek
figye lembe véte lével és a le he tõ leg ki sebb kár oko zás sal
tör tén jen.

(3) Ka ta pult ál ás vagy vé szel ha gyás so rán – ha a ren del -
ke zés re álló idõ meg en ge di –, az erre a cél ra ki je lölt lég tér -
ben a légi üze mel te té si uta sí tás ban le ír tak sze rint kell el jár -
ni. Ha a lé gi jár mû el ha gyá sa ha la dék ta la nul szük sé ges, ka -
ta pul tál ni le he tõ leg az em ber i élet és anya gi ja vak vé del -
mé nek figye lembe véte lével kell.

Állami légijármûvön történõ repülések engedélyezése

22.  §

(1) A nem ma gyar ál lam pol gár sá gú sze mé lyek, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ba nem tar to zó ma -
gyar ál lam pol gá rok ka to nai lé gi jár mû vön tör té nõ szál lí tá -
sát a ha de rõ ne mi pa rancs nok en ge dé lye zi az igény lõ írás -
be li ké rel me alap ján. Az en ge dély ki bo csá tá sá ról tá jé koz -
tat ni kell az ille té kes biz ton sá gi szol gá la tot.

(2) A Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ba tar to zó sze mé -
lyek ál lam i lé gi jár mû vön tör té nõ szál lí tá sát az üze mel te tõ
ál lo má nyá ba tar to zó sze mé lyek ré szé re az üze mel te tõ, az
üze mel te tõ ál lo má nyá ba nem tar to zó sze mé lyek ese té ben

az igény lõ írás be li ké rel me alap ján az üzem ben tar tó en ge -
dé lye zi.

(3) A rend vé del mi szerv ál lo má nyá ba tar to zó lé gi jár -
mû ve ken tör té nõ sze mély szál lí tás en ge dé lye zé si rend jét a
rend vé del mi szerv bel sõ sza bá lyai tar tal maz zák.

(4) Kül föl di lé gi jár mû szak sze mély zet ma gyar ál lam i
lé gi jár mû ön ál ló légi üze mel te té sé re az érin tett lég ügyi ha -
tó sá gok ál tal jó vá ha gyott együtt mû kö dé si meg ál la po dá -
sok fel ha tal ma zá sa alap ján jo go sult.

(5) Az együtt mû kö dé si meg álla po dás ha tá lya alá nem
tar to zó kül föl di lé gi jár mû szak sze mély zet ma gyar ál lam i
lé gi jár mû légi üze mel te té sé re ok ta tó fel ügye le te mel lett
jo go sult, ha ha son ló ka te gó ri á jú lé gi jár mû re szakszolgá -
lati en ge déllyel ren del ke zik vagy szer zõ dés alap ján ki kép -
zést foly tat.

(6) Ál la mi lé gi jár mû vön a pi ló ta fül ké ben tör té nõ re pü -
lést az alá ren delt sé gé be tar to zó lé gi jár mû vek vo nat ko zá -
sá ban az üzem ben tar tó en ge dé lye zi, ha a szál lí tan dó sze -
mély meg fe le lõ or vo si en ge déllyel ren del ke zik és a re pü -
lés re fel ké szült.

Helyzetjelentések

23.  §

(1) Mû kö dõ idõ sza ko san kor lá to zott lég tér be tör té nõ
be lé pést kö ve tõ ra dar azo no sí tás után a lé gi jár mû ve ze tõ a
to váb bi hely zet je len té si kö te le zett ség alól men te sül.

(2) A lé gi jár mû ve ze tõ nek hely zet je len tést ak kor kell
ad nia, ha

a) arra a ka to nai lé gi for gal mi vagy lég vé del mi szol gá -
lat uta sí tást ad, vagy

b) a lé gi jár mû a mû kö dõ idõ sza ko san kor lá to zott lég tér
ha tár át át re pü li, vagy

c) köz lik a lé gi jár mû ve ze tõ jé vel, hogy a ra dar szol gál -
ta tás be fe je zõ dött, vagy a ra dar kap cso lat meg szûnt.

(3) Ki je lölt/kö te le zõ je len tõ pon tok vagy ra dar össze -
köt te tés hi á nya ese tén a lé gi jár mû vek 5 per cen ként, vagy a 
re pü lés irá nyí tó szol gá lat ál tal meg je lölt idõ kö zön ként
hely zet je len tést ad nak.

(4) A hely zet je len tés nek tar tal maz nia kell:

a) a lé gi jár mû azo no sí tó je lét, hely ze tét, re pü lé si ma -
gas sá gát;

b) az út vo na li je len tõ pont át re pü lé si ide jét;

c) a kö vet ke zõ je len tõ pont el éré sé nek szá mí tott idõ -
pont ját;

d) a kö vet ke zõ fon tos pon tot.

(5) A (4) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti in for má ci ó kat
a lé gi jár mû ve ze tõ csak az ille té kes szol gá lat kü lön ké ré sé -
re to váb bít ja.
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Állami repülõtér nyitva tartása

24.  §

(1) Lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat tal ren del ke zõ ál lam i
re pü lé sek cél já ra szol gá ló re pü lõ tér nyit va tar tá si rend jét
az üzem ben tar tó ha tá roz za meg, ame lyet a Ka to nai Lé gi -
for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány ban (a továb biak ban:
MILAIP) tesz köz zé.

(2) Az ál lam i re pü lõ tér az üzem ben tar tó en ge dé lyé vel –  az 
igény be ve võ vel foly ta tott elõ ze tes egyez te tés alap ján – nyit -
va tart hat a köz zé tett nyit va tar tá si idõn kí vül is.

(3) Ál la mi re pü lõ tér a fo ga dó kész sé gét kor lá toz za:
a) ha a fu tó pá lya/le szál ló hely a raj ta levõ aka dály  miatt 

nem al kal mas fel-, illetve le szál lá sok ra, to váb bá
b) NO TAM-ban köz zé tett, egyéb kor lá to zó té nye zõ

 miatt.

A szakszemélyzet igénybevétele

25.  §

Az ál lam i célú lé gi köz le ke dés szak sze mély ze té nek napi 
igény be vé te li ide jét – a vo nat ko zó mun ka jo gi sza bá lyo -
zók kal össz hang ban – az üzem ben tar tó ha tá roz za meg.

Felkészülési okmányok

26.  §

A fel ké szü lé si ok má nyo kat, do ku men tu mo kat, azok ke ze -
lé si mód ját és tá ro lá sát a re pü lé si és mû ve le ti kör nye zet vál -
to zá sá nak függ vé nyé ben az üzem ben tar tó ha tá roz za meg.

Idõjárási minimumok

27.  §

(1) Az idõ já rá si mi ni mum ér té ke it a re pü lõt erek re, a lé -
gi jár mû vek re, a re pü lé si fel ada tok ra és a lé gi jár mû ve ze -
tõk re kü lön kell meg ha tá roz ni.

(2) A re pü lé si fel ada tok vég re haj tá sa kor a négy mi ni -
mu mot együt te sen kell figye lembe ven ni, ame lyek kö zül a
leg ma ga sabb ér té kû a meg ha tá ro zó, amely nél rosszabb
idõ já rá si kö rül mé nyek kö zött a re pü lést meg kez de ni és
vég re haj ta ni ti los.

28.  §

(1) A re pü lõ tér idõ já rá si mi ni mu mát a ka to nai lég ügyi
ha tó ság a re pü lõ tér rend ben hagy ja jóvá.

(2) A lé gi jár mû idõ já rá si mi ni mu mát a lé gi al kal mas sá gi 
en ge dély ben a ka to nai lég ügyi ha tó ság ha tá roz za meg.

(3) A lé gi jár mû ve ze tõk idõ já rá si mi ni mu mát – ki kép zé -
si szint jük tõl füg gõ en – a szer ve zet (al egy ség, egy ség, ma -
ga sabb egy ség) pa rancs no ka (ve ze tõ je) ál la pít ja meg,
amely nek ér té ke nem le het ki sebb az adott tí pu sú lé gi jár -
mû idõ já rá si mi ni mu má nál.

(4) A tí pus nak meg fe le lõ idõ já rá si ér té kek sze rin ti mi ni -
mum alat ti fel szál lás azo kon a lé gi jár mû ve ken en ge dé -
lyez he tõ, ame lye ken a ki kép zé si uta sí tás ban fog lal tak
alap ján az idõ já rá si mi ni mum alat ti fel szál lást be gya ko rol -
ták.

Repülés éjjellátó berendezéssel

29.  §

(1) Éj jel lá tó ké szü lék kel csak az az ál lam i lé gi jár mû re -
pül het, ame lyet a ka to nai lég ügyi ha tó ság arra al kal mas -
nak mi nõ sí tett.

(2) A lé gi jár mû ve ze tõk éj jel lá tó ké szü lék hasz ná la tá ra
való ki kép zé sét, idõ já rá si mi ni mu mát, az esz köz hasz ná la -
tá ra való jo go sult sá got

a) ka to nai lé gi jár mû ve ze tõk ese té ben az üzem ben
 tartó,

b) rend vé del mi lé gi jár mû ve ze tõk ese té ben az üze mel -
te tõ

vég zi, illetve ha tá roz za meg.

Üzemanyag kibocsátás, légi utántöltés

30.  §

(1) Mû kö dõ idõ sza ko san kor lá to zott lég tér ben, ha
üzem anya got kell ki bo csá ta ni, azt le he tõ leg FL 100
(3050 m STD) fe let ti ma gas sá gon, a la kott te rü le tek tõl, a
nem ze ti par kok tól és a táj vé del mi kör ze tek tõl leg alább
10 km-es ol dal tá vol sá got tart va, egye nes vo na lú re pü lés -
sel kell vé gez ni. Az üzem anyag-ki bo csá tást téli idõ szak -
ban 8000 láb (2450 m) AMSL, nyá ri idõ szak ban 6000 láb
(1850 m) AMSL ten ger szint fe let ti ma gas ság alatt – ha ez
le het sé ges – mel lõz ni kell.

(2) A légi után töl tés kor az üzem anyag fel ve võ lé gi jár -
mû vek – kap cso lat ba ál lás tól a kap cso lat meg sza kí tá sá ig –
egy kö te lék nek mi nõ sül nek, amely nek a légi után töl tõ lé -
gi jár mû a kö te lék pa rancs no ka.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben légi után töl tés
csak az erre a cél ra ki je lölt, el kü lö ní tett lég tér ben vé gez he -
tõ. A lég te ret úgy kell ki je löl ni, hogy az la kott te rü let tõl, a
nem ze ti par kok és a táj vé del mi kör ze tek ha tá rá tól leg alább 
10 km-es ol dal tá vol ság tar tá sát le he tõ vé te gye.
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(4) A légi után töl tés leg ki sebb ma gas sá ga me rev szár -
nyú lé gi jár mû ese té ben FL 100 (3050 STD), for gó szár nyú
lé gi jár mû vek szá má ra téli idõ szak ban 8000 láb (2450 m)
AMSL, nyá ri idõ szak ban 6000 láb (1850 m) AMSL.

Hangsebesség feletti repülés

31.  §

Hang se bes ség fe lett ál lam i lé gi jár mû a kü lön jog sza -
bály ban2 fog lalt sza bá lyok be tar tá sá val re pül het.

Nyilvános repülõrendezvény

32.  §

Nyil vá nos re pü lõ ren dez vé nyen az ál lam i lé gi jár mû és
annak sze mély ze te a kü lön jog sza bály ban3 elõ írt fel té te lek
mel lett ve het részt.

Személyzet nélküli állami légijármûvek repülései

33.  §

(1) Bu da pest FIR-ben SZNL-lel csak az ál lam i re pü lé -
sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben (ese ti lég tér, idõ sza ko san
kor lá to zott lég tér, MTMA, MCTR) az ille té kes lé gi for gal -
mi irá nyí tó egy ség hez el jut ta tott terv alap ján le het re pül ni.

(2) A lég tér ben az SZNL-t a töb bi lé gi jár mû tõl IFR sze -
rint kell el kü lö ní te ni. A tér be li el kü lö ní tés mér té ke a lé gi -
jár mû ve ze tõ ál tal ve ze tett lé gi jár mû ese tén al kal ma zott
ér ték két sze re se.

(3) Az SZNL-t olyan be ren de zés sel kell el lát ni, amely
az irá nyí tás vég le ges meg sza ka dá sa ese tén a haj tó mû vet
(mo tort) le ál lít ja és a biz ton sá gos föl det érést le he tõ vé
 teszi.

Egyéb, különleges eljárási szabályokat igénylõ
repülések

34.  §

(1) Meg ha tá ro zott ese tek ben (pl. el sõbb ség biz to sí tá sa
áram lás-szer ve zé si in téz ke dé sek aló li fel men tés cél já ból)
a lé gi jár mû a lé gi for gal mi szol gá la tok tól kü lön le ges ke ze -
lést igé nyel het.

2 A ma gyar lég tér légi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló
14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let.

3 A nyil vá nos re pü lõ ren dez vény sza bá lya i ról az ál lam i célú lé gi köz le ke -
dés ben  szóló 11/1999. (VIII. 26.) HM ren de let.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ra vo nat ko zó igényt a
re pü lé si terv 18. ro va tá ban kell fel tün tet ni a meg adott
kulcs sza vak hasz ná la tá val.

(3) Egyéb, kü lön le ges el já rá si sza bá lyo kat igény lõ re -
pü lé sek:

a) kény szer hely zet ben lévõ re pü lé sek,
b) a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé del -

mé rõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let ben ki je lölt
ál lam i ve ze tõk szál lí tá sa, va la mint

c) egyéb, ál lam i ha tó sá gok ál tal erre fel jo go sí tott re pü -
lé sek.

(4) A kö vet ke zõ kulcs sza va kat jo go su lat la nul hasz nál ni 
ti los:

a) STS/HEAD,
b) STS/PROTECTED.

III. Fejezet

A KATONAI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓ- 
ÉS A REPÜLÉSVEZETÕ SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁNAK

RENDJE

A katonai repülésirányító- és a repülésvezetõ szolgálatok 
(a továb biak ban: szolgálatok) ellátásának célja

35.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat el lá tá sá nak 
cél ja tá jé koz ta tá sok és en ge dé lyek ki adá sa az irá nyí tá sa
alatt álló OAT és GAT sza bá lyok sze rint köz le ke dõ lé gi -
jár mû vek nek a lé gi for ga lom biz ton sá gos, rend sze res,
gyors, ha té kony áram lá sá nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben és
az össze üt kö zés meg elõ zé se cél já ból.

(2) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat el lá tá sá nak cél ja a
Ma gyar Hon véd ség és a NA TO-ál la mok fegy ve res erõ i -
nek kö te lé ké be tar to zó lé gi jár mû vek szá má ra – alap ve tõ en 
a rá dió lo ká ci ós lég tér el len õr zõ rend szer ál tal biz to sí tott
in for má ci ók fel hasz ná lá sá ra épü lõ – olyan spe ci á lis re pü -
lés irá nyí tói szol gál ta tást biz to sí ta ni, amely re a sa ját lé gi -
jár mû vagy kö te lék harc fel ada tá nak si ke res vég re haj tá sa
ér de ké ben ke rül sor.

(3) A re pü lés ve ze tõ szol gá lat el lá tá sá nak cél ja kü lön bö -
zõ spe ci á lis ka to nai és rend vé del mi re pü lé sek (lö vé szet,
rend vé del mi célú ki kép zé si re pü lés stb.) biz ton sá gos vég -
re haj tá sá nak elõ se gí té se a te vé keny ség en ge dé lye zé se
vagy til tá sa – a re pü lés el len õr zé se – és a lé gi jár mû sze -
mély ze tek tá jé koz ta tá sa út ján.

36.  §

(1) Az OAT re pü lé sek cél já ra ese ti leg vagy jog sza bály
alap ján el kü lö ní tett lég tér ben ka to nai re pü lés irá nyí tó szol -
gá la tot vagy re pü lés ve ze tõt kell biz to sí ta ni.
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(2) A ve szé lyes lég te rek ben vég re haj tott légi lö vé szet
ide jé re min den eset ben, egyéb fel ada tok ese tén az el ren de -
lõ pa rancs nok egye di el bí rá lá sa sze rint, re pü lés ve ze tõ
szol gá la tot kell mû köd tet ni.

(3) A szol gá la tok, az ille té kes ha tó sá gok ál tal jó vá ha -
gyott együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok alap ján át ru ház hat -
ják az irá nyí tás jo gát más irá nyí tás ra jo go sult egy ség nek.

A szolgálatok polgári légiforgalommal kapcsolatos
felelõssége

37.  §

(1) A ka to nai szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ lé -
gi for gal mi irá nyí tó jo go sult az ille té kességi kör ze té ben a
pol gá ri lé gi for ga lom irá nyí tá sá ra.

(2) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tok pol gá ri lé gi for ga -
lom mal kap cso la tos fe le lõs sé ge a a GAT sza bá lyok sze rint
mû kö dõ lé gi jár mû vek tõl tör té nõ meg fe le lõ mér té kû el kü lö -
ní tés re és az az zal kap cso la tos együtt mû kö dés re ter jed ki.

(3) A re pü lés ve ze tõ jo go sult és kö te les tá jé koz ta tást
nyúj ta ni az ille té kességi kör ze té be be re pü lõ pol gá ri lé gi -
jár mû vek ré szé re is.

Együttmûködés a szolgálatok között

38.  §

(1) A szol gá la tok a 35.  § (1)–(3) be kez dé se i ben meg je -
lölt cé lok el éré sét szol gá ló fel ada ta ik el lá tá sa so rán együtt -
mû köd nek az Lt. 61.  §-ának (2) be kez dé se alap ján ki je lölt
szerv vel.

(2) A ka to nai lé gi for gal mi és a lég vé del mi szol gá la ti
egy sé gek együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt nek a ve lük
szom szé dos pol gá ri szol gá la ti egy sé gek kel.

(3) Az 1. Légi Irá nyí tó Köz pont ra vo nat ko zó együtt mû -
kö dé si meg ál la po dást az MH lé gi erõ pa rancs no ka, a ka to -
nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la ti egy sé gek re vo nat ko zó
együtt mû kö dé si meg ál la po dást az ille té kes re pü lõ tér pa -
rancs no ka írja alá.

(4) A szer zõ dõ fe lek a meg ál la po dást jó vá ha gyás cél já -
ból meg kül dik az ille té kes lé gi köz le ke dé si ha tó sá gok ré -
szé re.

Az állami légijármûvekre veszélyt jelentõ egyéb
tevékenységek egyeztetése

39.  §

(1) Az ál lam i re pü lé sek cél já ra el kü lö ní tett lég tér ol dal -
ha tá ra i tól – ha az nem el len õr zött lég tér rel ha tá ros –

2,5 NM (5 km) víz szin tes és/vagy 500 láb (150 m) füg gõ -
le ges el kü lö ní tést kell biz to sí ta ni.

(2) Rá dió elekt ro ni kai za va rást csak jó vá ha gyott terv
alap ján le het vé gez ni és az érin tett szol gá lat ké ré sé re azon -
nal meg kell szün tet ni.

Minimális repülési magasságok

40.  §

(1) A szol gá la tok fe le lõs sé gi kör ze té re biz ton sá gos, mi -
ni má lis IFR re pü lé si ma gas sá go kat kell meg ál la pí ta ni, és a 
Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány ban
(MILAIP) köz zé kell ten ni.

(2) A re pü lõ tér rend ben köz zé tett mi ni má lis vek tor ál ási
ma gas ság alatt IFR sze rin ti re pü lést – a vég sõ meg kö ze lí -
tés ma nõ ve rét ki vé ve – ti los vég re haj ta ni. Ez alatt a ma -
gas ság alatt a VFR re pü lé sek ré szé re ra dar irá nyí tás nem
en ge dé lye zett.

A katonai repülésirányító szolgálatok idõmérõ eszközei

41.  §

(1) A ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá la tok GPS ala pú
idõ mé rõ esz kö zö ket kö te le sek hasz nál ni.

(2) A GPS ki jel zõ ket úgy kell el he lyez ni, hogy azok ra
min den mun ka hely rõl jó rá lá tás le gyen, ha ez nem le het sé -
ges, to váb bi ki jel zõ ket kell el he lyez ni.

(3) A GPS ki jel zõ kön meg je le ní tett idõ nek (UTC) min -
den szol gá la ti egy ség nél azo nos nak kell len nie. A meg je -
le ní tett idõ azo nos sá gá ról a szol gá lat át adá sa kor, illetve át -
vé te le kor idõ egyez te tés út ján kell meg gyõ zõd ni.

(4) A GPS ki jel zõ kön és az ob jek tív kont roll esz kö zö -
kön rög zí tett idõ nem tér het el egy más tól.

A katonai repülésirányító szolgálatok felszereltségi
követelményei

42.  §

(1) A rá dió lo ká ci ós és szen zor esz kö zök te rén:
a) a lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tok rá dió lo ká ci ós és

szen zo ros fel sze relt sé gé re a NATO vo nat ko zó lég vé del mi
kö ve tel mé nyei irány adó ak;

b) a ka to nai re pü lõt erek lé gi for gal mi szol gá la ta it re pü -
lõ té ri fel de rí tõ (ASR) és pre cí zi ós le szál lí tó ra dar ral
(PAR) kell fel sze rel ni;

c) a ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá la tok má sod la gos ra -
dar be ren de zé se i nek al kal mas nak kell len nie az SSR kó dok 
meg je le ní té sé re;
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d) a rész le tes mû ve le ti kö ve tel mé nye ket az üzem ben
tar tó ha tá roz za meg a nyúj tan dó szol gál ta tás jel le ge és a
kí vánt re pü lõ tér mi ni mum alap ján.

(2) A hír adó és in for ma ti kai esz kö zök te rén:
a) a két ol da lú rá dió-össze köt te tés biz to sí tá sá ra olyan

tel je sít mé nyû és frek ven cia tar to má nyú rá dió be ren de zé se -
ket kell biz to sí ta ni, ame lyek fo lya ma tos össze köt te tést
tesz nek le he tõ vé a fe le lõs sé gi kör zet ben tar tóz ko dó lé gi -
jár mû vek kel;

b) az ál lan dó an te le pí tett szol gá la tok fo lya ma to san
 figyelik üzem ide jük alatt az al kal ma zott kény szer hely ze ti
frek ven ci á kat;

c) azon na li, köz vet len, két ol da lú össze köt te tést kell
biz to sí ta ni:

ca) a kap cso ló dó fe le lõs sé gi kör zet ben (lég tér ben) irá -
nyí tó vagy tá jé koz ta tó szol gá la tok kö zött,

cb) a lég tér rel szom szé dos, ille té kes ha zai pol gá ri lé gi -
for gal mi irá nyí tó vagy re pü lés tá jé koz ta tó egy ség gel,

cc) a mû ve le ti fel ada tok vég re haj tá sa so rán szo ro san
együtt mû kö dõ lé te sít mé nyek kö zött,

cd) a kény szer hely ze ti szol gá lat azon na li ri aszt ha tó sá -
gá nak ér de ké ben;

d) az ide ig le ne sen te le pü lõ lé te sít mé nyek kö zöt ti táv -
be szé lõ kap cso lat mi nõ sé gé nek is sza va tol nia kell a gyors,
meg bíz ha tó ko or di ná ci ót, az azon na li össze köt te tést;

e) a szol gá la tok nak ren del kez ni ük kell tar ta lék hír adó-
és rá dió lo ká ci ós esz kö zök kel és a tar ta lék esz kö zök al kal -
ma zá sá ra ki dol go zott el já rá sok kal;

f) a rá dió-össze köt te tés meg sza ka dá sa, illetve kü lön le -
ges fel ada tok gya kor lá sa so rán – a lég vé del mi irá nyí tó
szol gá la to kat ki vé ve – kézi fény jel zõ ké szü lé ket vagy pi -
ro tech ni kai esz közt kell al kal maz ni a lát je lek kel tör té nõ
uta sí tá sok ki adá sá ra.

(3) Az ob jek tív kont roll al kal ma zá sa ér de ké ben:
a) a lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tok nak min den for -

ga lom ról re pü lés nyil ván tar tást (FLIGHT PROGRESS
STRIP) kell ve zet ni, a sza la go kat 365 na pig meg kell
 õrizni;

b) a táv köz lõ vagy rá dió táv köz lõ be ren de zé sek fel -
hasz ná lá sá val for gal ma zott in for má ci ók ról ké szült hang -
fel vé te lek vissza hall ga tá sát és a ra dar hely zet kép meg te -
kin té sét az ügye le tes vál tás pa rancs nok/cso port ve ze tõ, az
ille té kes lé gi köz le ke dé si ha tó ság, az üzem ben tar tó, illetve
az üze mel te tõ szer ve zet ve ze tõ je, a re pü lés idõ tar ta má ra
ki je lölt szer ve zõ pa rancs nok jo go sult el ren del ni. A hang -
fel vé te lek és a ra dar ké pek meg õr zé si ide je 60 nap.

Felelõsségi körök és elsõbbségek

43.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tok el sõd le -
ges fel ada ta a lé gi jár mû vek össze üt kö zé sé nek megelõ -
zése, va la mint a ve szély re való fi gyel mez te tés.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel adat tel je sí té se so rán a
ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tok lé gi for gal mi irá -
nyí tói en ge dé lyek, for gal mi és egyéb hasz nos tá jé koz ta tá -
sok út ján biz to sít ják a for ga lom biz ton sá gos és ha té kony
áram lá sát.

(3) A szol gál ta tás nyúj tá sa kor alap ve tõ en a je lent ke zé si
sor ren det kell figye lembe ven ni. El sõbb sé get kell biz to sí -
ta ni min den más for ga lom elõtt a sa já tos hely zet ben lévõ
lé gi jár mû vek nek a kö vet ke zõ sor rend ben:

a) kény szer hely zet ben lévõ lé gi jár mû;
b) tény le ges lég vé del mi fel adat ra ri asz tott lé gi jár mû;
c) ku ta tó-men tõ lé gi jár mû;
d) köz vet len élet men tõ fel adat ban részt ve võ lé gi jár mû;
e) ,,RAMSZESZ” kód szót hasz ná ló ren dé sze ti légi -

jármû;
f) gya kor ló lég vé del mi célú re pü lé si fel adat ra ri asz tott

lé gi jár mû;
g) vé dett sze mélyt szál lí tó lé gi jár mû;
h) na vi gá ci ós esz kö zök be re pü lé sét vég zõ lé gi jár mû.

Közleményváltások, nyelvhasználat, dokumentáció

44.  §

(1) A lé gi jár mû sze mély ze té nek, va la mint a szol gá lat -
nak ké pes nek kell len ni ük az an gol és ma gyar nyel ven tör -
té nõ kom mu ni ká ció foly ta tá sá ra.

(2) A vo na las össze köt te tés so rán a szol gá la tok kö zött
an gol és ma gyar nyel vû kom mu ni ká ció is foly tat ha tó.

(3) A föld i moz gá sok irá nyí tá sa so rán ma gyar vagy an -
gol nyel vû for gal ma zás egy aránt hasz nál ha tó.

45.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tok nál a
nyil ván tar tá so kat a kö vet ke zõ tar ta lom mal kell ve zet ni:

a) a for ga lom-nyil ván tar tást az in du ló, ér ke zõ, VFR és
az IFR for ga lom ról, napi, heti, havi és éves bon tás ban;

b) a po zí ció nap lót az irá nyí tó mun ka hellyel, a be- és
ki je lent ke zés idõ pont já val, azo no sí tó val;

c) a szi mu lá tor gya kor la tok nap ló ját a fel adat sor szá -
má val vagy rö vid le írá sá val, idõ tar ta má val, a vég re haj tók
azo no sí tó já val;

d) a sze mé lyi ki kép zé si nyil ván tar tót név vel, azo no sí -
tó val, az is ko lai vég zett ség rõl, nyel vi fel ké szült ség rõl,
tan fo lya mok ról  szóló iga zo lá sok kal, ér té ke lé sek kel;

e) nyil ván tar tást az irá nyí tói mun ka hely ki kép zé si
prog ram tel je sí té sé rõl, az idõ sza kos (2 heti) értékelé -
sekrõl;

f) nyil ván tar tást az irá nyí tói jo go sí tá sok ról, a jár tas ság
fenn tar tás árá ra vo nat ko zó ada tok kal;

g) a kény szer hely zet ke ze lé si ki kép zés és egyéb is mét -
lõ dõ kép zé sek rõl ké szült fel jegy zé se ket; az egész ség ügyi
al kal mas ság ér vé nyes sé gi ha tár ide jé nek nyil ván tar tá sát;
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h) az el len õr zé si idõ pon tok nyil ván tar tá sát;
i) az össze sí tett ki kép zé si nyil ván tar tót ne vek kel, azo -

no sí tók kal, is ko lai vég zett ség gel, nyel vi fel ké szült ség gel;
a szak szol gá la ti en ge dély szá má val, az irá nyí tói jo go sí tá -
sok ér vé nyes sé gi ide jé vel; a kény szer hely zet ke ze lé sé vel
és egyéb is mét lõ dõ kép zé sek je lö lé sé vel.

(2) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá la tok mû kö dé -
sét tá mo ga tó sza bály za tok, se géd le tek, hi va ta los ki ad vá -
nyok a kö vet ke zõk:

a) a vo nat ko zó uta sí tá sok és in téz ke dé sek,
b) szol gá la ti uta sí tás, együtt mû kö dé si meg ál la po dá -

sok,
c) re pü lõ tér rend,
d) AIP Hun ga ry, Mi li ta ry AIP, ICAO 1:500 000 mé ret -

ará nyú légi na vi gá ci ós tér kép,
e) nagy mé ret ará nyú tér kép és szek to rok ra osz tott re pü -

lõ tér váz lat a kény szer hely ze ti szol gá la tok kal tör té nõ
együtt mû kö dés hez és a VFR for ga lom kö ve té sé hez,

f) egyéb, hasz nos in for má ci ó kat tar tal ma zó táb lá za tok,
em lé kez te tõk (pl. frek ven cia táb lá zat, föld i moz gás nyil -
ván tar tó táb la).

Az általános kényszerhelyzeti eljárások

46.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó fel ada ta, hogy a
a) sür gõs sé gi, illetve kény szer hely zet ben lévõ lé gi jár -

mû ré szé re nyúj tan dó szol gál ta tá sok ra kü lö nös gon dot for -
dít son;

b) ren del ke zé sé re álló ada tok to váb bí tá sá val elõ se gít -
se, hogy a lé gi jár mû sze mély zet meg old ja a sür gõs sé gi
vagy kény szer hely ze tet oko zó prob lé mát;

c) kény szer hely ze ti ter vek nek meg fele lõen tájékoz -
tassa az érin tett szol gá la to kat és se gít se elõ azok tevékeny -
ségét.

(2) A kí sér le ti re pü lé sek és be re pü lé sek ide je alatt a
meg fe le lõ kép zett ség gel ren del ke zõ lé gi jár mû ve ze tõ,
illetve az elõ írt jo go sí tá sok kal ren del ke zõ ügye le tes mér -
nök kö te les se gít sé get nyúj ta ni a tech ni kai jel le gû prob lé -
mák meg ol dá sá ban.

(3) Ál la mi célú re pü lé sek ese tén a fel adat ban részt ve võ
al egy ség pa rancs nok dönt het tech ni kai ki se gí tõ sze mély zet 
ki je lö lé sé rõl.

(4) A ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó kat ki kell ké pez ni a
kü lön le ges és a kény szer hely ze tek ke ze lé sé re, és a jár tas -
sá guk el len õr zé se so rán – szi mu lá ci ós fel ada tok meg ol dá -
sa út ján – meg kell gyõ zõd ni a fel ké szült sé gük rõl. A kép -
zés so rán figye lembe kell ven ni az irá nyí tók kép zé sé re vo -
nat ko zó EUROCONTROL ál tal ki bo csá tott irány el ve ket.

(5) A re pü lõ té ri tûz ol tó, egész ség ügyi és mû sza ki men tõ 
szol gá la tok (a továb biak ban együtt: kény szer hely ze ti szol -
gá la tok) ri asz tá sá nak rend jét az üze mel te tõ rész le te sen
sza bá lyoz za.

47.  §

(1) Éles fegy ver zet tel füg gesz tett vagy ve szé lyes anya -
got szál lí tó lé gi jár mû vek ré szé re a re pü lõ té ren el kü lö ní tett
ál ló he lyet kell ki je löl ni és a lé gi jár mû vé del mé rõl gon dos -
kod ni kell.

(2) A föld i moz gás irá nyí tá sát kor lá to zott lá tá si vi szo -
nyok ese tén prog resszív uta sí tá sok kal vagy gu ru lás-irá -
nyí tó gép jár mû (mars hal ler) al kal ma zá sá val kell biztosí -
tani.

(3) A re pü lõ bá zi son ál lan dó jel leg gel te le pü lõ lé gi jár -
mû vek ré szé re csak kü lön ké rés re kell biz to sí ta ni a föld i
moz gás irá nyí tá sa kor a prog resszív uta sí tá so kat, illetve a
gu ru lás-irá nyí tó gép jár mû szol gál ta tást.

48.  §

(1) A ki je lölt lég tér ben a sze mély és te her de szan to lást
meg kez de ni ki zá ró lag az ille té kes lé gi for gal mi irá nyí tó
egy ség vagy a re pü lés ve ze tõ en ge dé lyé vel le het.

(2) A lé gi jár mû ve ze tõ kö te les tá jé koz tat ni az ille té kes
szol gá la tot, ha az utol só ugró el hagy ta a fe dél ze tet.

(3) A sze mé lyek és a ter hek föl det éré sé rõl az ille té kes
szol gá lat nak tá jé koz ta tást kell ad nia a lé gi jár mû ve ze tõ ré -
szé re.

49.  §

Di pol kö te gek, inf ra csap dák lég tér be jut ta tá sa gya kor lás 
cél já ból csak a ka to nai lég ügyi ha tó sá gi en ge dély alap ján
le het sé ges.

50.  §

(1) Az SZNL csak olyan lég te ret ve het igény be, ame lyet 
ré szé re ide ig le ne sen el kü lö ní te nek és az el kü lö ní tett lég tér 
alsó ha tá ra meg egye zik a föld fel szín nel.

(2) Az SZNL nem men te sül a jog sza bály ban elõ írt fel -
sze relt sé gi kö ve tel mé nyek alól.

Különleges eljárások

51.  §

(1) A lé te sít mény vész ki ürí tés, va la mint a tar ta lék lé te -
sít mény be tör té nõ át te le pü lés sza bá lya it min den lé gi for -
gal mi irá nyí tó lé te sít mény re kü lön meg kell ál la pí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el já rá sok al kal ma zá sá ra
éven te gya kor lást kell szer vez ni.
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A repülõtéri irányító eljárásai

52.  §

(1) A re pü lõ té ri irá nyí tó ille té kességi kör ze te az MCTR. 
A re pü lõ tér rend ben et tõl el té rõ en is meg le het ha tá roz ni,
de az ille té kességi kör zet nek a re pü lõ tér tõl mért leg alább
10 km tá vol sá gig kell ter jed nie.

(2) A gu rí tó irá nyí tó fe le lõs sé gi kör ze te a for gal mi elõ -
tér re és a gu ru ló utak ra ter jed ki, ha az adott idõ szak ban a
to rony mun ka he lyen gu rí tó irá nyí tói szol gál ta tás is van.

53.  §

(1) A re pü lõ té ri irá nyí tó az azo nos fu tó pá lyá ra al kal ma -
zott el kü lö ní té sei so rán a re pü lõ tér rend ben meg ha tá ro zott
mi ni mu mo kat al kal maz za. A mi ni mu mo kat a ka to nai lég -
ügyi ha tó ság a lé gi jár mû SRS és tur bu len cia ka te gó ri á ja
alap ján hagy ja jóvá.

(2) A lá tás utá ni el kü lö ní tés a re pü lõ té ri (gu rí tó/to rony)
irá nyí tó ál tal al kal ma zott el kü lö ní tés, amely al kal maz ha tó:

a) úgy, hogy a re pü lõ té ri (gu rí tó/to rony) irá nyí tó lát ja
az érin tett lé gi jár mû ve ket és szük ség ese tén uta sí tást ad az
el ke rü lõ ma nõ ver vég re haj tá sá ra, vagy

b) a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let sze rin ti sa ját el kü lö ní -
tés sel.

(3) A lé gi jár mû vek SRS ka te gó ri ái:
a) az I. ka te gó ri á ba tar to zik az összes he li kop ter, va la -

mint a lég csa va ros haj tó mû vel fel sze relt 5670 kg
(12 500 font), vagy at tól könnyebb ma xi má lis fel szál ló tö -
me gû lé gi jár mû;

b) a II. ka te gó ri á ba tar to zik a két lég csa va ros haj tó mû -
vel fel sze relt 5670 kg (12 500 font), vagy könnyebb ma xi -
má lis fel szál ló tö me gû lé gi jár mû;

c) a III. ka te gó ri á ba tar to zik min den egyéb lé gi jár mû.

54.  §

A kü lön le ges fel ada tok gya kor lá sa kor a Ma gyar Köz -
tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in tör té nõ re pü lé sek vég -
re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 14/2000. (XI. 14.) Kö ViM
ren de let mel lék le té ben, va la mint a lé gi for ga lom irá nyí tá -
sá nak sza bá lya i ról  szóló 16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de -
let 2. szá mú mel lék le té ben fog lal tak tól el té rõ, egye di lát je -
lek al kal ma zá sa vál hat szük sé ges sé, amit az üzem ben tar tó
jo go sult meg ha tá roz ni. Az érin tet te ket fel kell ké szí te ni a
kü lön le ges fel ada tok so rán al kal ma zan dó lát je lek hasz ná -
la tá ra.

A közelkörzeti irányító eljárásai

55.  §

(1) Le szál ló irány ra való vek tor ál ás ese tén a lé gi jár mû -
vet az aláb bi kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével kell rá -
for dí ta ni:

a) 15 km-en kí vül a le szál ló irány ±30° (he li kop te rek
ese tén ±45°);

b) 10 és 15 km kö zött a le szál ló irány ±20° (he li kop te -
rek ese tén ±30°);

c) 10 km-en be lül re csak a re pü lõ tér rend ben meg ha tá -
ro zott for gal mi kör re le het vek to rál ni a lé gi jár mû vet;

d) a lé gi jár mû ve ze tõ ké ré sé re a ra dar for gal mi kö rön
mi ni mum 8 km-re le het vek to rál ni a lé gi jár mû vet.

(2) A kö zel kör ze ti irá nyí tó:
a) a for du ló pa ran csot meg elõ zõ en tá jé koz tat ja a lé gi -

jár mû ve ze tõt a re pü lõ tér hez vi szo nyí tott hely ze té rõl,
majd

b) meg ha tá roz za a süllye dés kez dõ pont já ig tar tan dó
ma gas sá got, ezt köve tõen

c) meg ad ja az en ge délyt a be jö ve tel re,
d) IMC ese tén is mer te ti a to vább me ne te li el já rást, va la -

mint a be jö ve tel re vo nat ko zó egyéb hasz nos informá -
ciókat.

(3) Is mé telt be jö ve te lek gya kor lá sa so rán, to váb bá az
adott bá zi son te le pü lõ al egy ség ál lo má nyá ba tar to zó lé gi -
jár mû ve ze tõ ré szé re nem szük sé ges a (2) be kez dés
d) pont ban le írt in for má ci ók to váb bí tá sa.

(4) A kö te lé kek cél je le i nek el kü lö ní té se a ra dar kép er -
nyõn a kö vet ke zõk alap ján tör té nik:

a) osz lop kö te lék ben re pü lõ lé gi jár mû vek nél az el kü lö -
ní tést a kö te lék szél sõ hely ze tén (ele jén, illetve a vé gén)
el he lyez ke dõ lé gi jár mû cél je lé tõl kell szá mí ta ni;

b) a töb bi kö te lék ese tén a cél je lek köré írt kör vo nal tól
kell szá mí ta ni az el kü lö ní tést;

c) nagy lét szá mú kö te lék ese tén cél sze rû a pe ri fé ri á kon
el he lyez ke dõ lé gi jár mû vek SSR vá lasz jel adó be ren de zé -
se it üze mel tet ni.

A bevezetõ irányító eljárásai

56.  §

(1) A be ve ze tõ irá nyí tó fe le lõs sé gi kör ze te a le szál ló
irány ten ge lyé tõl ±15°, az adott meg kö ze lí té si el já rás ra
meg ha tá ro zott sik ló pá lya szög tar to má nyig ter jed. Fel ada -
ta a ra dar be jö ve telt vég re haj tó lé gi jár mû vek irá nyí tá sa,
illetve pre cí zi ós be jö ve telt vég re haj tó lé gi jár mû irá nyí tá sa
vagy re pü lé si pá lyá já nak fi gye lem mel kí sé ré se.

(2) A lé gi jár mû fu tó mû ve ki en ge dé sé nek el len õr zé se
ér de ké ben a le szál ló irá nyon tör té nõ süllye dés meg kez dé se 
elõtt a szol gá lat fi gyel mez te ti a lé gi jár mû ve ze tõt, hogy
gyõ zõd jön meg a fu tó mû ki en ge dett ál la po tá ról.
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(3) A be ve ze tõ irá nyí tó szol gá lat ál tal a re pü lõ té ri irá -
nyí tó szol gá lat szá má ra nyúj tott tá jé koz ta tás tar tal ma a kö -
vet ke zõ:

a) elsõ tá jé koz ta tás: a re pü lõ gép hí vó ne ve, tí pu sa, a be -
jö ve tel és a le szál lás mód ja;

b) má so dik tá jé koz ta tás: ki je lölt tá vol ság el éré sé nek
jel zé se;

c) har ma dik tá jé koz ta tás: le szál lá si en ge dély ké ré se.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá sok rend jét a re -
pü lõ tér rend írja elõ.

(5) A lé gi jár mû leg fel jebb 4 km (2 NM, he li kop te rek
ese té ben 0,5 NM) tá vol sá gig foly tat hat ja a be jö ve telt, ha a
szol gá lat a le szál lá si en ge délyt vissza tart ja.

57.  §

(1) Az SRA be jö ve te lek so rán:
a) a szol gál ta tott ma gas sá gi in for má ci ók a kö vet ke zõk:
aa) a szol gá lat tá jé koz ta t a sik ló pá lya ja va solt ma gas -

sá gá ról leg alább két ki lo mé te ren ként, ha a lé gi jár mû ve ze -
tõ azt kéri,

ab) a be jö ve tel meg kez dé se elõtt a szol gá lat is mer te ti a
MAP-ot,

ac) a szol gá lat kéri a lé gi jár mû be jö ve te li ka te gó ri á ját
(airc raft app ro ach ca te go ry), majd meg ad ja az ah hoz tar to -
zó mi ni má lis süllye dé si ma gas sá got, ha a meg kö ze lí tés
után a le szál lás kö rö zé si (circ ling) ma nõ ver rel tör té nik;

b) uta sí tás a süllye dés re a kö vet ke zõk sze rint tör té nik:
ba) a süllye dé si uta sí tás ki adá sa elõtt, a kez dõ pont tól

szá mí tott 2–5 km tá vol ság ra, a szol gá lat fi gyel mez te ti a lé -
gi jár mû ve ze tõt, hogy kö ze le dik a sik ló pá lya ke resz te zé sé -
nek a pont já hoz,

bb) a DH az el já rás ra köz zé tett mi ni má lis ér ték, a lé gi -
jár mû sze mély zet vagy az adott tí pus mi ni mu ma et tõl na -
gyobb is le het, ezért a süllye dést a szol gá lat a sze mély zet
mi ni mu má ig en ge dé lye zi;

c) a fu tó pá lya ten ge lyé hez vi szo nyí tott tá jé koz ta tást a
hely zet rõl a szol gá lat kö rül be lül 15 má sod per ces gya ko ri -
ság gal adja;

d) a szol gá lat szük ség ese tén irány he lyes bí té si uta sí tást 
ad, tá jé koz tat ja a lé gi jár mû sze mély ze tét a fu tó pá lya ten -
ge lyé hez vi szo nyí tott hely ze té rõl, va la mint a he lyes bí tés
mér té ké rõl;

e) a szol gá lat a fu tó pá lya kü szöb tõl mért tá vol sá gok ról
tá jé koz ta t leg alább min den má so dik ki lo mé ter át re pü lé se -
kor;

f) a szol gá lat be fe je zi a ra dar be ve ze tést:
fa) ha azt a lé gi jár mû ve ze tõ kéri,
fb) ha a MAP biz ton sá gos meg kö ze lí té se két sé ges nek

lát szik,
fc) a MAP el éré se kor.

(2) A PAR be jö ve te lek so rán a be ve ze tõ irá nyí tó:
a) a sik ló pá lya el éré se elõtt 10–30 má sod perc cel

 figyelmezteti a lé gi jár mû ve ze tõ jét, hogy kö ze lít a süllye -
dés kez dõ pont já hoz;

b) a süllye dés kez dõ pont ján ki ad ja a süllye dés re vo nat -
ko zó uta sí tást, to váb bá – kü lön ké rés re – meg ad ja az el ha -
tá ro zás ma gas sá gát (DH);

c) leg alább 5 má sod per ces gya ko ri ság gal tá jé koz tat ja a
lé gi jár mû vet a sik ló pá lyá ról és az irány szög tar tás ról, to -
váb bá szük ség ese tén irány és/vagy süllye dé si se bes ség
he lyes bí té se ket al kal maz, tá jé koz tat ja a lé gi jár mû sze -
mély ze tét a fu tó pá lya ten ge lyé hez és a sik ló pá lyá hoz vi -
szo nyí tott hely ze té rõl, va la mint a he lyes bí tés mér té ké rõl;

d) a fu tó pá lya kü szöb tõl mért tá vol sá gok ról leg alább
min den má so dik ki lo mé ter át re pü lé se kor tá jé koz ta t;

e) meg szün te ti a ra dar be ve ze tést:
ea) ha a lé gi jár mû ve ze tõ je azt kéri,
eb) ha a föl det éré si pont (TP) biz ton sá gos meg kö ze lí té -

se két sé ges,
ec) a DH el éré se kor,
ed) ha a re pü lõ té ri irá nyí tó meg tilt ja vagy még nem en -

ge dé lyez te a le szál lást.

(3) A TP biz ton sá gos meg kö ze lí té se két sé ges nek mi nõ -
sít he tõ:

a) ha a lé gi jár mû ki lép a biz ton sá gos meg kö ze lí té si zó -
ná ból;

b) ha a ra dar tel je sít mé nye nem ga ran tál ja a pon tos be -
ve ze tést;

c) for gal mi konf lik tus  miatt;
d) egyéb ok ból.

A légvédelmi irányító szolgálat

58.  §

(1) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat az MH Lé gi erõ Pa -
rancs nok ság (a továb biak ban: MH LEP) alá ren delt sé gé be
tar to zó, a fel ada ta it a NATO in teg rált lég vé del mi rend sze -
ré nek (NATINADS) ele me ként el lá tó har cá sza ti szin tû
légi ve ze té si és irá nyí tá si rend szer-elem (lég tér el len õr zõ
és lég vé del mi irá nyí tó köz pont: CRC/ARS).

(2) Az MH LEP alá ren delt sé gé be tar to zó lég vé del mi
irá nyí tó egy ség (egy sé gek) mel lett, az zal együtt mû kö dés -
ben a NATO re pü lõ gép-fe dél ze ti ko rai elõ re jel zõ erõk
(NATO AEW For ce) E-3 re pü lõ gé pei, va la mint a
 NATO-szövet ségesek Ma gyar or szág ra te le pü lõ mo bil irá -
nyí tó köz pont jai (TACS/DARS) is el lát hat nak lég vé del mi
mû ve let-irá nyí tó szol gá la tot.

(3) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat mû kö dé sé nek sza -
bá lya it és el já rá sa it – a vo nat ko zó NATO har cá sza ti sza -
bály za tok és do ku men tu mok figye lembe véte lével – az
MH lé gi erõ pa rancs nok szak uta sí tás ban ha tá roz za meg.
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59.  §

(1) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat fel ada tai bé ke idõ -
ben:

a) a lég vé del mi célú re pü lé sek irá nyí tá sa;
b) a gya kor ló har ci re pü lé sek irá nyí tá sa (be le ért ve a

gya kor ló el fo gá si fel ada tok irá nyí tá sát, a gya kor ló lé gi -
harc fel ada to kat, va la mint más, idõ sza ko san el kü lö ní tett
lég tér ben vég re haj tott, nem lé gi for gal mi irá nyí tói szol gál -
ta tást igény lõ, az adott re pü lõ esz köz/fegy ver rend szer har -
ci al kal ma zá sá val össze füg gõ, ki kép zé si re pü lé si fel ada -
tok irá nyí tá sát);

c) a lé gi jár mû nek a légi után töl tés re ki je lölt lég té rig
való majd ezen lég tér bõl való ki lé pé sét köve tõen tör té nõ
irá nyí tá sa (légi után töl tés hez való ki ve ze tés);

d) spe ci á lis re pü lé si fel ada tok biz to sí tá sa;
e) ri asz tó szol gá lat el lá tá sa.

(2) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat fel ada ta it ve szé lyez -
te tett ség (krí zis hely zet) és a ha di te vé keny sé gek idõ sza ká -
ban a NATO Ka to nai Ta nács MC 54/1 do ku men tu má ban
le fek te tett irány el vek nek meg fele lõen, az or szág lég te re
vé del mé ért fe le lõs NA TO-pa rancs nok ha tá roz za meg,
amely fel ada to kat a szol gá lat a vo nat ko zó NA TO-sza bály -
za tok ban le fek te tett el já rá sok nak meg fele lõen hajt vég re.

60.  §

A lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tot el lá tó sze mély ze tek
fel ké szí té sé nek szak mai kö ve tel mé nye it és a fel ké szült ség 
el len õr zé sét biz to sí tó szak mai fel ügye le ti rend szert az MH 
lé gi erõ pa rancs nok ha tá roz za meg olyan mó don, hogy
azok össz hang ban le gye nek a NA TO-szö vet sé ge se ink
légi erõiben az erre a szak te rü let re al kal ma zott ki kép zé si
kö ve tel mény rend szer rel.

61.  §

A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat a pol gá ri és a ka to nai lé -
gi for gal mi szol gá la tok kal együtt mû kö dé si meg ál la po dást
köt.

62.  §

(1) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tok lé gi jár mû kény -
szer hely zet be ke rü lé se ese tén az ál ta lá nos re pü lé si és lé gi -
for gal mi sza bá lyok sze rin ti, va la mint az együtt mû kö dé si
meg ál la po dá sok ban rög zí tett el já rá sok alap ján jár nak el.

(2) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tot el lá tó lég tér el len -
õr zõ és lég vé del mi irá nyí tó köz pon tok irá nyí tói te vé keny -
sé gét biz to sí tó tech ni kai esz kö zök meg hi bá so dá sa ese té -
ben al kal ma zás ra ke rü lõ kü lön le ges el já rá so kat a szol gá lat 

he lyi mû kö dé si uta sí tá sa i ban és az együtt mû kö dé si meg ál -
la po dá sok ban kell meg ha tá roz ni.

A repülésvezetõ szolgálat

63.  §

(1) Re pü lés ve ze tõ szol gá la tot olyan lé gi jár mû ve ze tõ
szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ sze mély lát hat el,
aki meg fe le lõ jár tas ság gal és fel ké szült ség gel ren del ke zik.

(2) A re pü lés ve ze tõ szol gá lat fõ fel ada tai:
a) a spe ci á lis re pü lé si fel adat en ge dé lye zé se és til tá sa;
b) a te vé keny sé gi kör zet ben fo lyó re pü lé sek fo lya ma -

tos fi gye lem mel kí sé ré se;
c) tá jé koz ta tás a lé gi jár mû sze mély ze tek ré szé re az idõ -

já rá si és légi hely zet rõl, a föld i be ren de zé sek ál la po tá ról;
d) ta nács adás a lé gi jár mû sze mély ze tek szá má ra a re -

pü lés biz ton sá got fe nye ge tõ ve szély hely ze tek el ke rü lé se
ér de ké ben;

e) együtt mû kö dés a szom szé dos lé gi for gal mi vagy lég -
vé del mi szol gá la tok kal;

f) baj ba ju tott lé gi jár mû vek se gí té se, a szük sé ges in téz -
ke dé sek meg té te le.

(3) Nem el len õr zött re pü lõ té ren és annak lég te ré ben fo -
lyó rend vé del mi célú ki kép zé si re pü lé sek so rán a Ren dé -
sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat Lé gi ren dé sze ti Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: Lé gi ren dé sze ti Pa rancs nok ság) re pü lés -
ve ze tõ je ki zá ró lag a Re pü lõ té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Szol -
gá lat mun ká ját se gí ti.

(4) Nem nyil vá nos fel- és le szál ló he lyen és olyan el kü -
lö ní tett lég tér ben (pl. ese ti lég tér) fo lyó ál lam i célú re pü lé -
sek so rán, ahol lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat nem mû kö -
dik, a re pü lé sek ko or di ná lá sát a lé gi jár mû üze mel te tõ je ál -
tal ki je lölt re pü lés ve ze tõ vég zi.

(5) A re pü lés ve ze tõ és a ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá lat 
kö zöt ti együtt mû kö dés rend jét a re pü lé si fel adat függ vé -
nyé ben az üze mel te tõ vagy az üzem ben tar tó ha tá roz za meg.

IV. Fejezet

A KATONAI LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ
SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁNAK ÉS A KATONAI

LÉGIFORGALMI SZOLGÁLATOK BEJELENTÕ IRODA 
MÛKÖDTETÉSÉNEK RENDJE AZ ÁLLAMI

REPÜLÉSEK CÉLJÁRA KIJELÖLT LÉGTEREKBEN
TÖRTÉNÕ ÁLLAMI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSBEN

A katonai légiforgalmi tájékoztatás szervezeti elemei

64.  §

A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tás az aláb bi szer ve ze ti
ele me ket fog lal ja ma gá ba:
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a) ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat (MILAIS);
b) ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da

(MILARO).

A szolgálatok ellátásának célja

65.  §

A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka to nai 
lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da el lá tá sá nak cél ja a 
lé gi köz le ke dés biz ton sá ga, ha té kony sá ga és rend sze res sé -
ge ér de ké ben a lé gi for ga lom szá má ra ren del ke zés re álló
lég te rek rõl és re pü lõt erek rõl meg fele lõen struk tú rált, idõ -
be ni, pon tos, tel jes és meg bíz ha tó in for má ci ók szolgál -
tatása.

A katonai légiforgalmi tájékoztató szolgálat feladata

66.  §

A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat fel ada tai a
kö vet ke zõk:

a) a Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány
(a továb biak ban: MILAIP) össze ál lí tá sa, nap ra ké szen tar -
tá sa, ki adá sa, szét osz tá sa;

b) a ka to nai NO TAM-ok (MILNOTAM), a ka to nai
NOTAM ellen õr zõ jegy zé kek és a ka to nai NOTAM össze -
sí tõk össze ál lí tá sa, nap ra ké szen tar tá sa, ki adá sa, szét osz -
tá sa;

c) a Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Kör le vél
(MILAIC) és a Kör le vél Ellen õr zõ Jegy zé kek össze ál lí tá -
sa, nap ra ké szen tar tá sa, ki adá sa, szét osz tá sa;

d) a ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok nem ze ti és
nem zet kö zi cse ré je;

e) nem zet kö zi ki ad vá nyok hoz (pl. Re pü lés tá jé koz ta tó
Ki ad vány) nap ra kész lé gi for gal mi ada tok biz to sí tá sa;

f) rész vé tel a lég tér igény be vé te lé hez szük sé ges en ge -
dé lyek, ada tok, in for má ci ók be szer zé sé ben, gyûj té sé ben
és to váb bí tá sá ban az érin tet tek felé.

A katonai légiforgalmi szolgálatok bejelentõ iroda
feladata

67.  §

A ka to nai, va la mint a kö zös fel hasz ná lá sú ka to nai és
pol gá ri re pü lõt ere ken mû kö dõ ka to nai lé gi for gal mi szol -
gá la tok be je len tõ iro da fel ada tai a kö vet ke zõk:

a) a re pü lé si ter vek (FPL) vé te le, el len õr zé se és to váb -
bí tá sa az érin tet tek szá má ra;

b) lég tér igény lé sek vé te le, el len õr zé se és to váb bí tá sa
az érin tet tek felé;

c) a MILAIP mó do sí tá sá hoz és ki egé szí té sé hez, va la -
mint a ka to nai NO TAM-ok hoz szük sé ges re pü lõ tér re vo -
nat ko zó vál to zá sok to váb bí tá sa a ka to nai lé gi for gal mi tá -
jé koz ta tó szol gá lat szá má ra;

d) a Re pü lés Elõt ti Tá jé koz ta tó Bul le tin (PIB) össze ál -
lí tá sa és re pü lés elõt ti tá jé koz ta tás (Pre-Flight In for mat ion, 
Pre-Flight Bri e fing) a lé gi jár mû sze mély ze tek szá má ra;

e) a lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok ban sze rep lõ in for má -
ci ók pon tat lan ság ra uta ló re pü lés utá ni tá jé koz ta tás (Post
Flight In for mat ion) vé te le a lé gi jár mû sze mély ze tek tõl, a
pon tat lan ság ra uta ló in for má ci ók to váb bí tá sa a ka to nai lé -
gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat szá má ra;

f) lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok nyúj tá sa a lé gi jár mû sze -
mély ze tek, a lé gi köz le ke dés ben érin tett szol gá la tok és
sze mé lyek szá má ra.

Mûködési idõ és nyelvhasználat

68.  §

(1) A ka to nai NOTAM Iro da mû kö dé si ide je fo lya ma -
tos 24 óra, a ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat
egyéb ré sze i nek mû kö dé si ide je napi 8 óra.

(2) A ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da
mû kö dé si ide je az adott re pü lõ tér köz zé tett üzem ide jé vel
azo nos, a köz zé tett üzem idõn kí vü li mû kö dés kü lön ké rés -
re, elõ ze tes egyez te tés alap ján tör tén het.

(3) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka -
to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da az an gol és a 
ma gyar nyel vet egy aránt hasz nál hat ja.

Dokumentumok és okmányok

69.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka -
to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da mû kö dé si
kö ré ben a kö vet ke zõ do ku men tu mo kat al kal maz za, illetve
ok má nyo kat ve ze ti:

a) a lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok kö ré ben:
aa) lé gi for gal mi tá jé koz ta tó ki ad vá nyo kat és kör le ve -

le ket,
ab) NO TAM-okat,
ac) lé gi for gal mi tér ké pe ket,
ad) re pü lés tá jé koz ta tó ki ad vá nyo kat (FLIPs);
b) az ok má nyok kö ré ben:
ba) szol gá la ti uta sí tást,
bb) mun ka kö ri le írá so kat,
bc) együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat,
bd) az al kal ma zott tech ni kai esz kö zök fel hasz ná lói uta -

sí tá sa it,
be) Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó (Re pü lés be je len tõ)  Naplót,

to váb bá
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bf) for má tu mo kat (re pü lé si terv, NOTAM, Re pü lés
Elõt ti Tá jé koz ta tó Bul le tin, Re pü lés Utá ni Tá jé koz ta tás
stb.).

(2) A kül föl di lé gi for gal mi tá jé koz ta tá so kat a ka to nai
lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat nak kell be sze rez nie és
az érin tet tek szá má ra to váb bí ta nia.

(3) Az (1) be kez dés bf) pont ja sze rin ti for má tu mo kat a
Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in tör té nõ re -
pü lé sek vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 14/2000.
(XI. 14.)  KöViM ren de let, va la mint az ICAO An nex
15 Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ces do ku men tum tar tal -
maz za.

Adatok rögzítése és megõrzése

70.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat nál és a
ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro dá nál az al -
kal ma zott szá mí tás tech ni kai esz kö zö kön, a te le fon- és a
fax-ké szü lé ke ken ki me nõ és be jö võ tá jé koz ta tá so kat, ada -
to kat, üze ne te ket rög zí te ni kell. A meg õr zé si idõ a tá jé koz -
ta tá sok, ada tok és üze ne tek ér vé nyes sé gi ide jé nek le já ra ti
idõ pont já tól szá mí tott 60 nap.

(2) Ha lé gi köz le ke dé si bal eset vagy egyéb ok ból ki vizs -
gá lás ra ke rül sor, a ki vizs gá ló szerv a tá jé koz ta tá sok, ada -
tok, üze ne tek (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg õr zé si
ide jét meg hosszab bít hat ja.

Felszereltségi és összeköttetési követelmények

71.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka -
to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro dá val szem ben
tá masz tott fel sze relt sé gi és össze köt te té si kö ve tel mé nyek
a kö vet ke zõk:

a) két ol da lú adat kap cso lat az AFTN há ló zat tal;
b) nem zet kö zi össze köt te tést biz to sí tó te le fon ké szü lék, 

to váb bá fax be ren de zés;
c) in ter net kap cso lat.

(2) Az (1) be kez dé sen túli fel sze relt sé gi kö ve tel mé nye -
ket az üzem ben tar tó ha tá roz za meg.

MILAIP

72.  §

(1) A MILAIP össze ál lí tá sa, nap ra ké szen tar tá sa és
szét osz tá sa a ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat fe -
le lõs sé gi kö ré be tar to zik, azt a ka to nai lég ügyi ha tó ság ve -
ze tõ je hagy ja jóvá.

(2) A nem ze ti és a nem zet kö zi tá jé koz ta tás együt tes tel -
je sít he tõ sé ge ér de ké ben a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai
Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vá nya két nyel ven, ma gya -
rul és an go lul ké szül.

(3) A MILAIP nap ra ké szen tar tá sa ha gyo má nyos
(MILAIP AMDT) és AIRAC mó do sí tá sok (MILAIP
AIRAC AMDT), va la mint ha gyo má nyos (MILAIP SUP)
és AIRAC ki egé szí té sek (MILAIP AIRAC SUP) al kal ma -
zá sá val tör té nik.

(4) A MILAIP össze ál lí tá sa, nap ra ké szen tar tá sa és
szét osz tá sa az ICAO An nex 15 Ae ro na u ti cal In for mat ion
Ser vi ces do ku men tum 4. fe je ze té ben fog lal tak alap ján tör -
té nik.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti ICAO do ku men tum ban fel -
tün te tett Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány tar tal mi ele -
me in túl me nõ en, a MI LA IP-ben a spe ci á lis ka to nai ele me -
ket [pl. az út vo nal (ENR) rész ben az OAT re pü lés sza bá -
lya it stb.] is sze re pel tet ni kell.

(6) Az AIRAC rend szer sze rint tör té nõ ka to nai lé gi for -
gal mi tá jé koz ta tá sok so rán a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let ben
le ír ta kat kell figye lembe ven ni.

(7) A MI LA IP-ben sze re pel tet ni kell a kö zös fel hasz ná -
lá sú (ka to nai és pol gá ri) re pü lõt erek ada ta it.

(8) A MILAIP mó do sí tá sát és ki egé szí té sét kez de mé -
nyez he ti:

a) ka to nai-, va la mint kö zös fel hasz ná lá sú ka to nai és
pol gá ri re pü lõt erek ada ta it érin tõ vál to zá sok ese tén a ka to -
nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da (MILARO);

b) egyéb tar tal mi ele mek te kin te té ben a ka to nai lég ügyi 
ha tó ság vagy az üzem ben tar tó.

Katonai NOTAM

73.  §

(1) A nem ze ti és nem zet kö zi tá jé koz ta tás együt tes tel je -
sít he tõ sé ge ér de ké ben, a ka to nai NO TAM-ok ma gyar és
an gol nyel vû ek.

(2) A ka to nai NO TAM-ok „M” so ro za tú ak, ame lyek
szá mo zá sa min den év ja nu ár 01-jé tõl 0001-el kez dõ dik. A
négy szám je gyû sor szá mot a fo lyó év két szám je gyû je lö lé -
se kö ve ti (pl. M0001/05).

(3) Az ér vény ben lévõ ka to nai NO TAM-ok ról ha von ta
ka to nai NOTAM ellen õr zõ jegy zé ket és össze sí tõt kell ki -
bo csá ta ni.

(4) A ka to nai NO TAM-ok össze ál lí tá sa, nap ra ké szen
tar tá sa és szét osz tá sa a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá -
lya i ról  szóló 16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let ben le ír tak 
alap ján tör té nik.

(5) Ka to nai NOTAM ki adá sát kez de mé nyez he ti:
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a) ka to nai, va la mint kö zös fel hasz ná lá sú ka to nai és
pol gá ri re pü lõt erek ada ta it érin tõ vál to zá sok ese tén a ka to -
nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da (MILARO);

b) a MILAIP egyéb tar tal mi ele mei te kin te té ben a ka to -
nai lég ügyi ha tó ság vagy az üzem ben tar tó.

Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Körlevél

74.  §

(1) A nem ze ti és nem zet kö zi tá jé koz ta tás együt tes tel je -
sít he tõ sé ge ér de ké ben a Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó 
Kör le ve lek ma gyar és an gol nyel vû ek.

(2) A Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Kör le ve lek
szá mo zá sa min den év ja nu ár 01-jé tõl 1-es sor szám mal
kez dõ dik, ame lyet a fo lyó év két szám je gyû je lö lé se kö vet
(pl. MILAIC 1/05).

(3) Az ér vény ben lévõ MI LA IC-krõl min den év ja nu ár -
já ban ellen õr zõ jegy zék ké szül.

(4) A Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Kör le ve lek
össze ál lí tá sa, nap ra ké szen tar tá sa és szét osz tá sa az ICAO
An nex 15 Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ces do ku men -
tum 7. fe je ze te alap ján tör té nik.

(5) Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Kör le vél ki adá sát 
a ka to nai lég ügyi ha tó ság vagy az üzem ben tar tó kez de mé -
nyez he ti.

Katonai légiforgalmi tájékoztatások nemzeti 
és nemzetközi cseréje

75.  §

A tá jé koz ta tá sok nem ze ti szin tû cse ré jét a Hun ga ro -
Cont rol Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Szol gá lat tal, nem zet kö -
zi szin tû cse ré jét a kül föl di ka to nai és a kül föl di pol gá ri lé -
gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá la tok kal kell meg va ló sí ta ni.
A lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok cse ré jé re vo nat ko zó elõ -
írásokat az ICAO An nex 15 Ae ro na u ti cal In for mat ion
 Services do ku men tum 3. fe je zet 3.3. pont ja tar tal maz za.

Repülési Terv

76.  §

(1) A re pü lé si ter vek ki töl té se és be nyúj tá sa re pü lé si pa -
rancs alap ján tör tén het.

(2) A ka to nai, va la mint a kö zös fel hasz ná lá sú (ka to nai
és pol gá ri) re pü lõt erek rõl in du ló lé gi jár mû vek re pü lé si
ter ve it a ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro dá -
nál kell be nyúj ta ni.

(3) A ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da a
re pü lé si ter ve ket gyûj ti, for mai és tar tal mi szem pont ból
ellen õr zi, majd a kö vet ke zõk ré szé re to váb bít ja:

a) bel föl di VFR re pü lé sek ese tén Bu da pest ATS Köz -
pont nak, a ren del te té si re pü lõ tér és a ki té rõ re pü lõ tér (re -
pü lõt erek) lé gi for gal mi szol gá la ti egy sé ge i nek, to váb bá
egyéb érin tett lé gi for gal mi és lég vé del mi szol gá la tok nak,

b) bel föl di IFR és bel föl di IFR/VFR (ve gyes) re pü lé sek 
ese tén Bu da pest/Fe ri hegy re pü lõ tér Lé gi for gal mi Szol gá -
la tok Be je len tõ Iro dá já nak (ARO), a ren del te té si re pü lõ tér
és a ki té rõ re pü lõ tér (re pü lõt erek) lé gi for gal mi szol gá la ti
egy sé ge i nek; to váb bá az érin tett lé gi for gal mi és lég vé del -
mi szol gá la tok nak,

c) nem zet kö zi re pü lé sek ese tén Bu da pest/Fe ri hegy re -
pü lõ tér Lé gi for gal mi Szol gá la tok Be je len tõ Iro dá já nak
(ARO).

(4) A ka to nai, va la mint a kö zös fel hasz ná lá sú ka to -
nai-pol gá ri re pü lõt erek rõl in du ló lé gi jár mû vek re pü lé si
ter ve it a ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da
el sõd le ge sen AFTN-en to váb bít ja.

(5) A re pü lé si ter vek be nyúj tá sá nak egyéb sza bá lya it és
a re pü lé si terv ki töl té sé nek sza bá lya it kü lön jog sza bály4

tar tal maz za.

Légtérigénylések

77.  §

(1) A lég te rek igény lé se re pü lé si pa rancs alap ján tör -
ténhet.

(2) A ka to nai, va la mint a kö zös fel hasz ná lá sú (ka to nai és
pol gá ri) re pü lõt erek rõl üze me lõ lé gi jár mû vek re pü lé si fel -
ada ta i hoz szük sé ges lég te re ket a ka to nai lé gi for gal mi szol -
gá la tok be je len tõ iro da igény li, majd az igé nyelt lég te rek re
vo nat ko zó in for má ci ó kat az érin tet tek szá má ra to váb bít ja.

(3) A lég te rek igény lé sé nek rend jét kü lön jog sza bály5

sza bá lyoz za.

Repülés Elõtti Tájékoztató Bulletin
és a Repülés Elõtti Tájékoztatás

78.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da a
re pü lést meg elõ zõ en, a lé gi jár mû sze mély ze tek nap ra kész
lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok kal tör té nõ el lá tá sa ér de ké ben
Re pü lés Elõt ti Tá jé koz ta tó Bul le tint ál lít össze, va la mint
re pü lés elõt ti tá jé koz ta tást biz to sí t.

4 A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in tör té nõ re pü lé sek
vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 14/2000. (XI. 14.) Kö ViM ren de let.

5 A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl  szóló
14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes ren de let.
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(2) A Re pü lés Elõt ti Tá jé koz ta tó Bul le tin re és a re pü lés
elõt ti tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó elõ írásokat az ICAO
 Annex 15 Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ces do ku men -
tum 8. fe je zet 8.1. és 8.2. pont ja, va la mint a NATO
STANAG 3052 (Ae ro na u ti cal Bri e fing Fa ci li ti es) do ku -
men tum tar tal maz za.

Repülés Utáni Tájékoztatás

79.  §

A re pü lés utá ni tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó elõ írásokat az
ICAO An nex 15 Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ces do ku -
men tum 8. fe je zet 8.3. pont ja tar tal maz za.

80.  §

A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka to nai 
lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da el já rá sa i nak rész -
le tes rend jét az üzem ben tar tó sza bá lyoz za.

Együttmûködés

81.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a kü -
lön bö zõ ka to nai lé gi for gal mi szol gá la ti egy sé gek kö zöt ti
együtt mû kö dés so rán a kü lön jog sza bály ban6 fog lal ta kat
figye lembe kell ven ni.

(2) A kü lön bö zõ szol gá la tok kal és szer ve ze tek kel tör té -
nõ együtt mû kö dés rend jét – ha ar ról más jog for rás nem
ren del ke zik – együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban (LoA)
kell sza bá lyoz ni.

Különleges eljárások

82.  §

(1) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka -
to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da ál tal al kal -
ma zott tech ni kai esz kö zök (pl. AFTN, te le fon) meg hi bá -
so dá sa ese tén kü lön le ges el já rá so kat kell élet be lép tet ni
annak ér de ké ben, hogy a kü lön bö zõ lé gi for gal mi tá jé koz -
ta tá sok kor lá to zott tech ni kai hát tér ese tén is el jus sa nak az
érin tet tek szá má ra.

(2) A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat és a ka -
to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da kü lön le ges
el já rá sa i nak rend jét az üzem ben tar tó ké zi könyv ben sza bá -
lyoz za.

6 A lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 16/2000. (XI. 22.)
 KöViM ren de let 1. szá mú mel lék le te.

Egyéb szabályok

83.  §

(1) Az üzem ben tar tó – a jog sza bá lyok ban fog lal ta kon
túl – a ka to nai lég ügyi ha tó ság egyet ér té sé vel, szak uta sí -
tás ban ha tá roz za meg az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt
lég te rek ben vég re haj tott re pü lé sek, ej tõ er nyõs ug rá sok és
az ezzel össze füg gõ te vé keny sé gek irány el ve it, a mû kö dé -
si fel té te le ket és kö ve tel mé nye ket, így kü lö nö sen:

a) a ha de rõ ne mi re pü lõ egy sé gek re pü lé se i nek (ej tõ er -
nyõs ug rá sa i nak) meg szer ve zé sé vel, vég re haj tá sá val, irá -
nyí tá sá val és biz to sí tá sá val kap cso la tos alap el ve ket;

b) a ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok ve ze tõ be osz tá sú
sze mé lye i nek és az alá ren delt re pü lõ csa pa tok pa rancs no -
ka i nak re pü lé sei (ej tõ er nyõs ug rá sai) meg szer ve zé sé vel,
biz to sí tá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos kö tel me it;

c) a re pü lé sek (ej tõ er nyõs ug rá sok) en ge dé lye zé sé nek
és a jo go sult sá gok meg szer zé sé nek irány el ve it;

d) a re pü lé se ket (ej tõ er nyõs ug rá so kat) vég re haj tó és a
re pü lé se ket (ej tõ er nyõs ug rá so kat) köz vet le nül biz to sí tó
ál lo mány igény be vé te lé nek alap el ve it.

(2) Az üze mel te tõ – a vo nat ko zó jog for rá sok figye -
lembe véte lével – az üzem ben tar tó jó vá ha gyá sá val, szak -
uta sí tás ban ha tá roz za meg

a) a fegy ver ne mi al egy sé gek re pü lé sei (ej tõ er nyõs ug -
rá sai) elõ ké szí té sé nek, vég re haj tá sá nak, el len õr zé sé nek,
biz to sí tá sá nak, ki szol gá lá sá nak sza bá lya it;

b) a re pü lé sek (ej tõ er nyõs ug rá sok) en ge dé lye zé sé nek
sza bá lya it és a lé gi jár mû sze mély ze tek el len õr zé sé nek
rend jét;

c) a szak szol gá la ti en ge dé lyek meg szer zé sé re, meg -
hosszab bí tá sá ra és ki ter jesz té sé re irá nyuló re pü lé sek tõl el -
té rõ re pü lé sek bõl tör té nõ ki esé sek idõ tar ta mát, a jo go sult -
sá gok vissza ál lí tá sá nak rend jét a har ci al kal ma zás sze rint;

d) a re pü lé sek (ej tõ er nyõs ug rá sok) min den ol da lú biz -
to sí tá sá ért fe le lõs sze mé lyek, a lé gi jár mû sze mély zet ta gok 
kö tel me it;

e) a re pü lé sek sza bá lya it kü lön le ges kö rül mé nyek kö -
zött (re pü lés nagy ki ter je dé sû víz fe lü let és la kat lan szá raz -
föld fe lett, te vé keny ség rend je tá jé ko zó dás el vesz té se ese -
tén, ve szé lyes idõ já rá si kö rül mé nyek közé ke rü lés stb).

(3) Az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben tör -
té nõ rend vé del mi re pü lé sek vo nat ko zá sá ban az (1)–(2) be -
kez dés ben fog lal ta kat az üze mel te tõ – a ka to nai lég ügyi
ha tó ság ál tal jó vá ha gyott – Ké zi könyv ben ha tá roz za meg.

(4) Az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben tör -
té nõ re pü lé sek sza bá lya i ra – az e ren de let ben nem sza bá -
lyo zott kér dé sek ben – az üzem ben tar tó és üze mel te tõ ál tal
ki adott ma gyar és an gol nyel vû ki kép zé si, üze mel te té si,
mû köd te té si szak uta sí tá sok, mód szer ta ni se géd le tek, va la -
mint az (1)–(3) be kez dés sze rin ti ké zi köny vek elõ írásai az
irány adók.

394 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmezõ rendelkezések

84.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. AFTN (Ae ro na u ti cal Fi xed Te le com mu ni ca ti on Net -

work): Lé gi for gal mi Ál lan dó he lyû Táv köz lé si Há ló zat je -
lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

2. AIRAC (Ae ro na u ti cal In for mat ion Re gu lat ion and
Cont rol): a lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok azon sza bá lyo zott
és el len õr zött ki adá si rend sze ré nek je lö lé sé re hasz nált rö -
vi dí tés, ahol a lé gi köz le ke dést érin tõ lé nye ges vál to zá so -
kat egy sé ges ha tály ba lé pé si dá tu mok ra ala pít va ad ják ki.

3. Ál la mi re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég tér: az ál lam i
célú lé gi köz le ke dés ál tal spe ci á lis sza bá lyok alap ján
igény be vett meg ha tá ro zott ki ter je dé sû lég tér, amely je -
lent het ka to nai re pü lõ té ri irá nyí tói kör ze tet (MCTR), ka to -
nai kö zel kör ze ti irá nyí tói kör ze tet (MTMA), idõ sza ko san
el kü lö ní tett/kor lá to zott lég te ret, ve szé lyes lég te ret (LH-D) 
és ese ti lég te ret.

4. ASR (Air port Sur ve il lan ce Ra dar): re pü lõ té ri lég tér -
el len õr zõ ra dar.

5. COMAO (Com po si te Air Ope rat ion): ve gyes légi
mû ve le ti kö te lék, amely nagy szá mú, kü lön bö zõ ren del te -
té sû és kü lön bö zõ tí pu sú lé gi jár mû ve ket fog lal ma gá ba.

6. DA/DH (De ci si on Al ti tu de/De ci si on He ight): az el -
ha tá ro zá si ma gas ság je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

7. EUROCONTROL (Eu ro pe an Or ga ni za ti on for the
Sa fety of Air Na vi ga ti on): Euró pai Szer ve zet a Lé gi köz le -
ke dés Biz ton sá gá ért je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

8. Fenn tar tó: az üze mel te tõ – a lé gi jár mû vek üzem -
ben tar tá sá val kap cso la tos jo ga it fel ügye lõ – szak mai elöl -
já ró ja.

9. GAT re pü lé sek (Ge ne ral Air Traf fic – Ál ta lá nos lé gi -
for ga lom): a pol gá ri lég ügyi ha tó ság ál tal ki adott sza bá -
lyok nak és el já rá sok nak meg fele lõen vég re haj tott re pü lé -
sek.

10. Gu ru lás-irá nyí tó gép jár mû (Mars hal ler): olyan
gép ko csi, amely az in du ló és ér ke zõ lé gi jár mû vek gu ru lá -
sát se gí ti elõ kor lá to zott lá tá si vi szo nyok és a gu ru lá si
nyom vo na lak nem-lát ha tó sá ga ese tén, va la mint ami kor a
gu ru lás más lé gi jár mû vek vagy aka dá lyok kö ze lé ben tör -
té nik. Nem hi va ta los meg ne ve zé se: Fol low Me Car.

11. Idõ já rá si mi ni mum: a lá tó tá vol ság nak, a pá lya men -
ti lá tás nak, a fel hõ alap nak és a füg gõ le ges lá tás nak, va la -
mint a szem be-, hát- és ol dal szél össze te võk nek olyan ér té -
kei, ame lyek nél még re pül ni le het.

12. Idõ sza ko san kor lá to zott lég tér: az ál lam i re pü lé sek
cél já ra ide ig le ne sen el kü lö ní tett lég tér.

13. Ja ví tás utá ni be re pü lés: az üzem ké pes ség meg ál la -
pí tá sa cél já ból, a lé gi jár mû ja ví tá si tech no ló gi á já ban elõ írt 
ellen õr zõ re pü lés.

14. Ka lib rá ló re pü lés: a föld i te le pí té sû és fe dél ze ti ra -
dar be ren de zé sek, va la mint a na vi gá ci ós és pre cí zi ós le -
szál lí tó esz kö zök mû kö dé si pon tos sá gá nak el len õr zé sé re
irá nyuló re pü lés.

15. Ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok be je len tõ iro da
(Mi li ta ry Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ces Re port ing
Of fi ce – MILARO): a ka to nai, va la mint a kö zös fel hasz ná -
lá sú ka to nai és pol gá ri re pü lõt ere ken a lé gi for gal mi tá jé -
koz ta tá si fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott szol gá lat (re pü lé -
si terv ke ze lé se, re pü lés elõt ti el iga zí tás nyúj tá sa stb.).

16. Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány (Mi li -
ta ry Ae ro na u ti cal In for mat ion Pub li ca ti on – MILAIP): a
lé gi for ga lom ra néz ve fon tos és tar tós ka to nai lé gi for gal mi
tá jé koz ta tá sok alap ve tõ do ku men tu ma.

17. Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Kör le vél (Mi li -
ta ry Ae ro na u ti cal In for mat ion Cir cu lar – MILAIC): a lé gi -
köz le ke dés biz ton sá gá ra, a lé gi for ga lom ra, a mû sza ki, az
ad mi niszt ra tív vagy jogi ügyek re vo nat ko zó hosszú távú
elõ re jel zés, ma gya rá zó vagy ta nács adó jel le gû tá jé koz ta -
tás és be je len tés, ame lyek MIL NO TAM-ban vagy
 MILAIP-ben tör té nõ ki adá sa nem szük sé ges.

18. Ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat (Mili -
tary Ae ro na u ti cal In for mat ion Ser vi ce – MILAIS): a lé gi -
köz le ke dés biz ton sá ga, rend sze res sé ge és ha té kony sá ga
ér de ké ben szük sé ges lé gi for gal mi tá jé koz ta tá so kat biz to -
sí tó szol gá lat.

19. Ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá lat (Mi li ta ry
Air Traf fic Cont rol Ser vi ce – MILATS): a lé gi jár mû vek kö -
zött, a mun ka te rü le ten a lé gi jár mû vek és aka dá lyok kö zött
az össze üt kö zé sek meg elõ zé sé re, va la mint a lé gi for ga lom
rend sze res sé gé nek elõ se gí té sé re és fenn tar tá sá ra lét re ho -
zott szol gá lat.

20. Ka to nai re pü lés irá nyí tó szol gá lat: gyûj tõ fo ga lom,
amely je lent het ka to nai lé gi for gal mi irá nyí tó, va la mint
lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tot.

21. Ki kép zé si re pü lés: a lé gi jár mû tí pu sá ra vo nat ko zó
ki kép zé si, harc ki kép zé si uta sí tás (vagy ezek alap ján ki dol -
go zott és jó vá ha gyott) sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sa,
mely az ál ta lá nos és a mû ve le ti re pü lé si jár tas ság meg szer -
zé sé re, meg hosszab bí tá sá ra és hely re ál lí tá sá ra irá nyul.

22. Kí sér le ti re pü lés: ellen õr zõ re pü lés új épí té sû, vagy 
je len tõ sen meg vál toz ta tott lé gi jár mû (pro to tí pus) re pü lé si
tu laj don sá ga i nak, pa ra mé te re i nek, lé gi köz le ke dés re való
al kal mas sá gá nak vizs gá la ta cél já ból.

23. Lé gi jár mû kö te lék pa rancs nok: a fel ké szü lés és a
re pü lés ak tív sza ka szá ban a kö te lék ve ze té sé re, irá nyí tá sá -
ra, fel ké szí té sé re ki je lölt sze mély.

24. Lé gi jár mû pa rancs nok: a lé gi jár mû üze mel te tõ je,
vagy ál ta lá nos célú re pü lés ese tén a tu laj do nos ál tal ki je -
lölt lé gi jár mû ve ze tõ, akit a pa rancs no ki te en dõk el lá tá sá -
val és a re pü lés biz ton sá gos vég re haj tá sá val meg bíz nak.

25. Lé gi jár mû sze mély zet: azok a re pü lõ be osz tás ban
levõ sze mé lyek, akik nek a te vé keny sé ge szak szol gá la ti
en ge dély hez kö tött és re pü lés köz be ni funk ci o ná lis kö tel -
me i ket a re pü lés idõ tar ta ma alatt a lé gi jár mû fe dél ze tén
együtt mû kö dés ben lát ják el.
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26. Lé gi jár mû sze mély zet igény be vé te li ide je: az ál lam i 
lé gi jár mû szak sze mély ze té nek napi igény be vé te li ide je az
elsõ szá mí tott fék ol dást meg elõ zõ 1 órá tól azon le szál lást
kö ve tõ 1 órá ig ter je dõ idõ tar tam, amely le szál lást köve -
tõen a sze mély zet ré szé re az adott nap ra több re pü lé si fel -
ada tot nem ter vez tek.

27. LoA (Let ter of Ag re e ment): az együtt mû kö dé si
meg álla po dás an gol nyel vû rö vi dí té se.

28. MAP (Mis sed App ro ach Po int): a meg sza kí tott
meg kö ze lí tés kez dõ pont já nak je lö lé sé re hasz nált rövi -
dítés.

29. MILNOTAM (Mi li ta ry No ti ce to Air men): a ka to nai 
lé gi for gal mi szol gá lat, be ren de zés és el já rás lé te sí té sé rõl,
ál la po tá ról, vál to zá sá ról vagy ve szély fenn ál lá sá ról  szóló
ér te sí tés je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés, amely nek idõ ben
való is me re te el en ged he tet le nül szük sé ges a lé gi köz le ke -
dés ben érin tett sze mé lyek ré szé re.

30. MILAIP AMDT (MILAIP Amend ment): a Ka to nai
Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány mó do sí tá sát je lö lõ
an gol nyel vû rö vi dí tés.

31. MILAIP SUP (MILAIP Supp le ment): a Ka to nai Lé -
gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány ki egé szí té sét je lö lõ an -
gol nyel vû rö vi dí tés.

32. Mû ve le ti re pü lés: ki kép zé si kö ve tel mé nye ken ala -
pu ló, nem gya kor ló jel le gû, az alap ren del te tés bõl adó dó
fel ada tok vég re haj tá sá ra irá nyuló re pü lés.

33. NATO Air bor ne Early War ning For ce: a NATO Ko -
rai Elõ re jel zõ és Ri asz tó Rend szer kö te lé ké be tar to zó erõk.

34. NVD (Night Vi si on De vi ces): az éj jel lá tó be ren de -
zé sek kü lön bö zõ faj tá it ma gá ba fog la ló gyûj tõ fo ga lom.

35. OAT (Ope ra ti o nal Air Traf fic – Mû ve le ti lé gi for ga -
lom): a GAT elõ írásoktól el té rõ sza bá lyok és el já rá sok
sze rin ti re pü lé sek je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

36. OAT-C (Ope ra ti o nal Air Traf fic – Com pa tib le): a
pol gá ri lé gi köz le ke dé si ha tó sá gok ál tal ki adott sza bá lyok
és el já rá sok sze rin ti re pü lés, mely el kü lö ní tett lég te ret nem 
igé nyel és a pol gá ri lé gi köz le ke dés be be il leszt he tõ.

37. OAT-S (Ope ra ti o nal Air Traf fic – Spe ci al): a pol gá -
ri lé gi köz le ke dés be nem il lesz ke dõ, el kü lö ní tett lég té ret
igény lõ spe ci á lis mû ve le ti lé gi for ga lom.

38. PAR (Pre ci si on App ro ach Ra dar): a pre cí zi ós be -
ve ze tõ ra dar je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

39. Rend vé del mi re pü lés: a Lé gi ren dé sze ti Pa rancs -
nok ság szol gá la ti jel le gû re pü lé se.

40. Re pü lés: lé gi jár mû vel a lég tér ben való köz le ke dés
(hely vál toz ta tás), ide ért ve a lé gi jár mû nek a re pü lé si fel -
adat hoz szük sé ges föld i vagy vízi moz gá sát is.

41. Re pü lés Elõt ti Tá jé koz ta tás (Pre-Flight Informa -
tion, Pre-Flight Bri e fing): az érin tett kör ze tek re, út vo nal -
sza ka szok ra és re pü lõt erek re vo nat ko zó nap ra kész lé gi for -
gal mi tá jé koz ta tá sok összes sé ge.

42. Re pü lés Elõt ti Tá jé koz ta tó Bul le tin (Pre-Flight
 Information Bul le tin – PIB): az érin tett kör ze tek re, út vo -
nal sza ka szok ra és re pü lõt erek re vo nat ko zó ér vény ben

lévõ NO TAM-ok és egyéb a lé gi jár mû sze mély ze tek szá -
má ra sür gõs jel le gû tá jé koz ta tá sok össze fog la ló ja.

43. Re pü lé si fel adat idõ já rá si mi ni mu ma: a ki kép zé si
uta sí tás ban meg ha tá ro zott vagy az egyéb fel ada tok biz ton -
sá gos és ered mé nyes vég re haj tá sá hoz szük sé ges leg ala -
cso nyabb fel hõ alap és lá tás tá vol sá gi ér ték.

44. Re pü lés tá jé koz ta tó Ki ad vány (Flight In for mat ion
Pub li ca ti on – FLIP): olyan ki ad vány, amely alap ve tõ ada -
to kat tar tal maz az egyes re pü lõt erek mû sze res in du lá si és
ér ke zé si el já rá sa i ról, az ott el ér he tõ kü lön bö zõ szol gál ta tá -
sok ról, va la mint a re pü lõt erek se ma ti kus áb rá ját (aero -
dorme la y o ut/di ag ram) is tar tal maz za.

45. Re pü lé si Terv (Flight Plan – FPL): a lé gi jár mû ve -
ze tõ nek va la mely re pü lés vég re haj tá sá ra vo nat ko zó szán -
dé ka olyan rész le tes ség gel, amely a nyúj tott lé gi for gal mi
szol gál ta tá sok szem pont já ból szük sé ges. A lé gi for gal mi
szol gá la ti egy sé gek ren del ke zé sé re bo csá tott, a lé gi jár mû
ter ve zett re pü lé sé re, vagy re pü lé sé nek egy sza ka szá ra vo -
nat ko zó meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás.

46. Re pü lés Utá ni Tá jé koz ta tás (Post Flight Infor -
mation): a lé gi jár mû sze mély ze tek je len té se a lé gi na vi gá -
ci ós be ren de zé sek ál la po tá ról és mû kö dé sé rõl.

47. Re pü lés ve ze tõ (Air Cont rol ler): gyûj tõ fo ga lom,
amely je lent het lõ té ri re pü lés ve ze tõt, kül sõ fel-, le szál ló -
hely re pü lés ve ze tõt, de szant ki ra ká si hely re pü lés ve ze tõt,
a ki zá ró lag rend vé del mi célú ki kép zé si re pü lé sek re pü lés -
ve ze tõ jét, va la mint az egyéb spe ci á lis [e ren de let 10.  §
(1) be kez dés sze rin ti] fel ada tok re pü lés ve ze tõ jét, ha a fel -
adat jel le ge azt meg kí ván ja.

48. SRA (Sur ve il lan ce Ra dar App ro ach): a lég tér el len -
õr zõ ra dar be ve ze tés je lö lé sé re hasz nált rö vi dí tés.

49. SRS (Same Run way Se pa ra ti on): az azo nos fu tó pá -
lyá ra vég sõ meg kö ze lí tést vég re haj tó lé gi jár mû vek kö zöt ti 
el kü lö ní tés re hasz ná la tos rö vi dí tés.

50. SZNL (Sze mély zet Nél kü li Lé gi jár mû): olyan lé gi -
jár mû, amely az in dí tás mód já tól füg get le nül, re pü lé sét a
fe dél ze ten tar tóz ko dó sze mély zet nél kül hajt ja vég re és
újra fel hasz nál ha tó. A sze mély zet nél kü li lé gi jár mû le het
írá nyí tott (SZNL-I) vagy au to nóm (SZNL-A).

51. Szol gá la ti sze mély: a szer ve ze ti ál lo mány táb la sze -
rint be osz tás ban levõ sze mély, aki lé gi köz le ke dés sel
össze füg gõ te vé keny sé get lát el.

52. TP (To uch down Po int): föl det éré si pont.
53. Üzem ben tar tó: az üze mel te tõ köz vet len szol gá la ti

elöl já ró ja.
54. Üze mel te tõ: a lé gi jár mû üze mel te té sé re ki je lölt

állományille té kes szer ve zet.

Hatálybalépés

85.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ ha to dik hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba.
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(2) Az e ren de let 66.  § a)–e) pont jai, 67.  § c)–e) pont jai,
72–75.  §-ai, to váb bá 78–79.  §-ai 2007. ja nu ár 1-jén lép nek 
ha tály ba.

(3) A 83.  § sze rin ti sza bá lyo zó kat a je len ren de let ki hir -
de té sét kö ve tõ hat hó na pon be lül kell ki ad ni.

(4) Az üzem ben tar tó in téz ke dik a 13/1992. (HK 8.) MH
re pü lõ szem lé lõi in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett Re/1713.

cikk szá mú, Szak uta sí tás a re pü lé sek vég re haj tá sá ra
(URV-92) szol gá la ti könyv, va la mint a 136/2002. (HK 23.)
MH lé gi erõ pa rancs no ki in téz ke dés mel lék le te ként ki adott
mó do sí tá sá nak je len ren de let és a 83.  § sze rin ti sza bá lyo zók 
ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg tör té nõ kivoná sára.

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

Melléklet a 3/2006. (II. 2.) HM rendelethez

A repülések felosztása rendeltetés
és légtérfelhasználás szerint

Re pü lés ren del te té se GAT OAT-C OAT-S

Ok ta tó re pü lés IGEN IGEN IGEN

Gya kor ló har ci re pü lés NEM IGEN IGEN

Lég vé del mi célú 
re pü lé sek

NEM IGEN IGEN

Át re pü lé sek IGEN IGEN NEM

Ku ta tó-men tõ 
re pü lé sek

IGEN IGEN IGEN

Õr já ra to zás NEM IGEN IGEN

Légi után töl tés NEM IGEN IGEN

Hang se bes ség fe let ti 
re pü lé sek

NEM IGEN IGEN

Be re pü lés IGEN IGEN IGEN

Ka lib rá ló re pü lés IGEN IGEN NEM

Kí sér le ti re pü lés IGEN IGEN IGEN

Nyil vá nos re pü lõ-
ren dez vény

NEM NEM IGEN

Sze mély zet nél kü li 
lé gi jár mû vek re pü lé sei

NEM IGEN IGEN

Rend vé del mi célú 
re pü lé sek

IGEN IGEN IGEN

Te her-sze mély 
de szan to lás

NEM IGEN IGEN

„Nyi tott Ég bolt” 
meg fi gye lõ re pü lés

IGEN NEM NEM



HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
9/2006. (I. 30.) KE

h a t á r o z a t a

dandártábornoki kinevezésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban biz to sí tott jog kö -
röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 
2004. évi CV. tör vény 49. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján 2006. ja nu ár 31-i ha tállyal ki ne ve zem dan dár tá -
bor nok ká dr. Má tyus Fe renc ez re dest, a Hon vé del mi
 Minisztérium Jogi és In for má ció vé del mi Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ jét.

Bu da pest, 2005. de cem ber 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

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

KEH ügy szám: V-5/5978/2005.

A honvédelmi miniszter
11/2006. (HK 5.) HM

h a t á r o z a t a

a Magyar Honvédség Haditechnikai Ellátó Központ
alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 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 Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont
14/2001. (HK 4.) 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 5. pont ja az aláb bi sz) és t) al pont tal egé -
szül ki:

„sz) ter mék azo no sí tás fel ada ta i nak vég zé se;
t) az át ko di fi ká lás rend sze ré nek ki dol go zá sa, ha zai ko -

di fi ká ci ós rend szer mû köd te té se, har mo ni zá lá sa a NATO
ko di fi ká ci ós rend sze ré hez.”

2. A ha tá ro zat 8. pont c) al pont ja elsõ fran cia-be kez dé -
se he lyé be az aláb bi fran cia-be kez dés lép:

„– állományille té kes pa rancs nok ként az alá ren delt sze -
mé lyi ál lo mány te kin te té ben gya ko rol ja 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 ben (a továb -
biak ban: Hjt.), va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. törvény ben (a továb biak ban: Kjt.) 
meg ha tá ro zott jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket;”

3. A ha tá ro zat 8. pont já nak d) al pont ja he lyé be az aláb -
bi d) al pont lép:

„d) a ka to nai szer ve zet ben a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot,
va la mint a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak 
jog vi szony ban.”

4. A ha tá ro zat 10. pont ja he lyé be az aláb bi 10. pont lép:
„10. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get

foly tat hat. Az alap te vé keny ség fel té te le ként ren del ke zés re 
álló, s e cél ra csak rész ben le kö tött ka pa ci tá sok fo ko zott
ki hasz ná lá sá val, nye re ség szer zés cél já ból. A vál lal ko zá si
te vé keny ség nem aka dá lyoz hat ja az alap ren del te té si fel -
ada tok el lá tá sát. A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó
be vé tel a költ ség ve tés ter ve zett össz ki adá sá hoz vi szo nyít -
va 3% ér het el.

TEÁOR’03
Gaz da sá gi te vé keny ség
74.30
Mû sza ki vizs gá lat, elem zés
5. A ha tá ro zat 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 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
Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont pa rancs no ka ezen ha tá ro zat
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt jó -
vá ha gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye le ti szerv hez.”

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

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 26.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
11/2006. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a

a szolgálati rádiótelefon-ellátás és -használat
szabályairól  szóló 79/2005. (HK 17.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi

u t a s í t á s t

adom ki:

1.  §

A szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és -hasz ná lat szabá -
lyairól  szóló 79/2005. (HK 17.) HM uta sí tás (a továb biak -
ban: Ut.) 1.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Rá di ó tele fo nok nak az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer -
ve ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja (NSIP) ke re té ben
tör té nõ be szer zé sé re és hasz ná la tá ra 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 sá hoz kap cso ló dó Nem ze ti Ad mi niszt rá ci ós
Költ sé gek el lá tá si és fel hasz ná lá si nor má i ról  szóló 37/2002.
(HK 13.) HM uta sí tás ren del ke zé sei irány adók.”

2.  §

Az Ut. 3.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ be kez dés
lép:

(2) A HM Hon véd Ve zér kar (a továb biak ban: HM
HVK) és az MH ka to nai szer ve ze tei vo nat ko zá sá ban az
1. szá mú mel lék let „A–D” jo go sult sá gi ka te gó ri ák ba tar -
tozó sze mé lyek – igény be je len tést köve tõen és a Ma gyar
Hon véd ség Elekt ro ni kai Szol gá lat fõ nök ség szol gá lat fõ -
nö ke ál tal ki adott el ren de lõ ha tá ro za ta alap ján – kü lön
egye di en ge dély nél kül jo go sul tak szol gá la ti rá dió te le fon
el lá tás ra és rá dió te le fon szol gál ta tás igény be vé te lé re.
Az „E–G” jo go sult sá gi ka te gó ri ák ba tar to zó sze mé lyek
szol gá la ti rá dió te le fon nal való el lá tá sa csak in do kolt eset -
ben – a 10.  § (2) be kez dé se sze rin ti ve ze tõ egye di en ge dé -
lyé vel – tör tén het.

3.  §

Az Ut. 7.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ be kez dés
lép:

„(2) Az egyes szer ve ze tek nél rend kí vü li fel ada tok vég -
re haj tá sa cél já ból rá dió te le fo nok csak a 10.  § (1)–(2) be -
kez dés sze rin ti ve ze tõ en ge dé lyé vel tá rol ha tók, azok fel -
hasz ná lá sá hoz vál ság ke ze lés ese tén a HM HVK Ve ze té si
Ope ra tív Cso port, ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok el lá tá sa
ese tén az MH Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Bi zott ság ve -
ze tõ jé nek írá sos en ge dé lye is szük sé ges, me lyet tá jé koz ta -
tá sul az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság ré szé re 
is meg kell kül de ni.”

4.  §

Az Ut. 10.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „MH Hír adó
Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be a „MH Hír adó és In -
for ma ti kai Pa rancs nok ság” szö veg rész lép.

5.  §

Az Ut. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § A szol gá la ti rá dió te le fo nok ma gán cé lú hí vá sok

kez de mé nye zé sé re/fo ga dá sá ra is ki ter je dõ fel hasz ná lá sá ra 
ma gán szám la szer zõ dés köt he tõ. A hasz ná lók a ma gán hí -
vá sok dí ja it – a kü lön szer zõ dés alap ján – köz vet le nül a
szol gál ta tó nak fi ze tik.”

6.  §

(1) Az Ut. 15.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ be -
kez dés lép:

„(6) Az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) egy ide jû 
tá jé koz ta tá sá val a rá dió te le fon ki me nõ hí vá sai le tilt ha tók,
illetve annak ered mény te len sé ge ese tén a szol gál ta tás ki -
kap csol ha tó, és a rá dió te le fon be von ha tó azon hasz ná ló -
tól, aki a meg ha tá ro zott ke ret össze gen fe lü li fel hasz ná lás
el len ér té két a 22.  § (3) be kez dé se sze rint nem té rí ti meg,
illetve ha a 22.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak nem
ke rül nek vég re haj tás ra, ki vé ve, ha az állományille té kes
pa rancs nok (ve ze tõ) – a HM hi va ta li szer ve ze te és a HM
szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a HM ka bi net fõ nök, he lyet -
tes ál lam tit kár; HM HVK ese té ben a HM HVK VKFH; az
MH ka to nai szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban az adott ka to nai
szer ve zet állományille té kes pa rancs no ka – a 24.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján a ke ret össze gen fe lü li szol -
gá la ti célú for gal mi költ ség rész meg té rí té se alól fel men -
tést ad.”

(2) Az Ut. 15.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A jo go su lat lan fel hasz ná lás ból ere dõ va la mennyi

költ ség a hasz ná lót ter he li, te kin tet nél kül a hí vá sok szol gá -
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la ti vagy ma gán jel le gé re. A jo go su lat lan fel hasz ná lás ból
ere dõ költ sé gek meg té rí té se alól fel men tés nem ad ha tó.

(3) Az Ut. 15.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A (7) be kez dés al kal ma zá sá ban jo go su lat lan fel hasz -

ná lás nak kell te kin te ni az (1)–(4) be kez dé sek ben fog lalt
meg szün te tõ fel té te lek be kö vet kez tét kö ve tõ hasz ná la tot.

Jo go su lat lan fel hasz ná lás nak kell te kin te ni to váb bá a
fel hasz ná ló ál tal az MH elõ fi ze té sé ben lévõ SIM kár tyán
ér vé nyes egye di en ge dély [je len uta sí tás 10.  § (1) és (2) be -
kez dés sze rin ti ve ze tõ en ge dé lye] vagy a Ma gyar Hon véd -
ség Elekt ro ni kai Szol gá lat fõ nök ség szol gá lat fõ nö ke ál tal
ki adott el ren de lõ ha tá ro zat hi á nyá ban for gal mi dí jak ke let -
kez te té sét. Nem mi nõ sül jo go su lat lan fel hasz ná lás nak a
je len uta sí tás 10.  §-a sze rin ti en ge dé lyek ki adá sa va la mint
a 12.  §-ában fog lalt szer zõ dés meg kö té se, illetve a szer zõ -
dés meg kö té sé nek el ma ra dá sa ese tén a ké szü lék, va la mint
a SIM kár tya be vo ná sá ról és/vagy át cso por to sí tá sá ról ren -
del ke zõ ér te sí tés kéz hez vé te le kö zöt ti idõ szak ban for gal -
mi költ ség ke let kez te té se.”

7.  §

Az Ut. 19.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ be kez -
dés lép:

„(2) Az MH HIP a rá dió te le fon szol gál ta tá sok össze sí -
tett (flot ta szin tû) for gal mi ada ta it a költ ség ha té ko nyabb
meg ol dá sok ki dol go zá sa ér de ké ben rend sze re sen elem zi.”

8.  §

Az Ut. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20.  § A szer ve ze tek pa rancs no kai (ve ze tõi) a rádió -

telefonokat érin tõ ada tok ban (GSM szám, név, rend fo ko -
zat, be osz tás, be osz tá si ka te gó ria, jo go sult sá gi ka te gó ria,
ke ret összeg) be állt vál to zá sok ról, esz köz moz gá sok ról
5 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ják elöl já ró pa rancs nok sá -
gu kat, az ille té kes el lá tó szer ve ze te ket, to váb bá gon dos -
kod nak az esz kö zök azo no sí tó ada ta it tar tal ma zó nyil ván -
tar tá sok nap ra kész ve ze té sé rõl. A HM hi va ta li szer ve ze té -
nek egy sé gei, va la mint a HM szer ve ze tei a fen ti tá jé koz ta -
tást egy ide jû leg a HM IKH AKO ré szé re is meg kül dik.”

9.  §

Az Ut. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
22.  § (1) A fel hasz nál ha tó rá dió te le fon ke ret össze ge ket

(havi ked vez ménnyel csök ken tett net tó for gal mi dí ja it) az
1. szá mú mel lék let tar tal maz za. A ke ret összeg be osz tás ra,
illetve sze mély re sza bott, füg get len a hasz nált rádiótele -
fonok vagy szol gál ta tá sok da rab szá má tól. A ke ret össze -
gek pon to sí tá sá ra a költ ség ve tés ter ve zé sé vel egy idõ ben

– szük ség sze rint – az MH ÖLTP pa rancs no ka tesz javas -
latot.

(2) Az MH HIP pa rancs no ka a hasz ná ló kat for gal mi
költ sé ge ik rõl hat ha von ta – a HM hi va ta li szer ve ze te és a
HM szer ve ze tek ese té ben a HM IKH AKO ré szé re össze -
sít ve, a HM HVK és az MH ka to nai szer ve ze tei ese té ben a
2. szá mú mel lék let ben fel so rolt szer ven ként és szer ve ze -
ten ként össze sít ve – a tárgy idõ szak ra vo nat ko zó utol só
szám la be ér ke zé sét kö ve tõ 40 na pon be lül tá jé koz tat ja.
A tá jé koz ta tás ban a meg ha tá ro zott ke ret össze gen fe lü li
hasz ná la ti díj áfá val nö velt össze gét kell fel tün tet ni.

(3) A meg ha tá ro zott ke ret össze gen fe lü li hasz ná la ti díj
áfá val nö velt össze gét a hasz ná ló, a ren del ke zé sé re
 bocsátott kész pénz-át uta lá si meg bí zás sal a tá jé koz ta tás
kéz hez vé te lét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül be fi ze ti, és a
be fizetést iga zo ló fel adó ve vényt az állományille té kes
 parancsnokának (ve ze tõ jé nek) – a HM hi va ta li szerve -
zete és a HM szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban HM IKH
AKO-nak – vagy az ál ta la meg bí zott sze mély nek bemu -
tatja.

(4) Az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) vagy az
ál ta la meg bí zott sze mély

– a HM hi va ta li szer ve ze te és a HM szer ve ze tek ese té -
ben a HM IKH AKO osz tály ve ze tõ je – a be fi ze té sek meg -
tör tén té rõl, annak el ma ra dá sá ról és oká ról – a for gal mi
költ sé gek rõl  szóló tá jé koz ta tás kéz hez vé te lét kö ve tõ
35 na pon be lül – írás ban tá jé koz tat ja az MH HIP pa rancs -
no kát.

(5) A (3) be kez dés alap ján be fi ze tett össze gek ke ze lé se
min den kor az in téz mé nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel ada -
tok ról  szóló ha tá lyos bel sõ ren del ke zé sek ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint tör té nik.”

10.  §

Az Ut. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„24.  § (1) Az en ge dé lye zett ke ret össze get túl lé põ hasz -

ná lók nak – amennyi ben a be fi ze té si fel szó lí tást vi tat ják –
a túl lé pés in do ka i ról nyi lat koz ni uk kell. A ke ret összeg túl -
lé pé se ese tén – mely hat havi át lag ban ke rül meg ha tá ro -
zás ra – az MH HIP, a 22.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
tá jé koz ta tás sal egy ide jû leg meg kül di a rész le tes szám lát
az állományille té kes pa rancs nok nak (ve ze tõ nek). A rész -
le tes szám la ki ál lí tá sá nak díja a nem in do kol tan szol gá la ti
célú fel hasz ná lás ese tén a hasz ná lót, el len ke zõ eset ben az
MH-t ter he li.

(2) A ke ret össze gen fe lü li szol gá la ti célú for gal mi költ -
ség rész meg té rí té se aló li fel men tés re – a hasz ná ló in do ka i -
nak ala pos mér le ge lé sét köve tõen – az állományille té kes
pa rancs nok (ve ze tõ) – a HM hi va ta li szer ve ze te és a HM
szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a HM ka bi net fõ nök, he lyet -
tes ál lam tit kár; HM HVK ese té ben a HM HVK VKFH; az
MH ka to nai szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban az adott ka to nai
szer ve zet állományille té kes pa rancs no ka – jo go sult.”
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11.  §

Az Ut. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„25.  § (1) Az elöl já ró szer ve ze tek pa rancs no kai (ve ze -

tõi) az alá ren delt szer ve ze tek mind egyi ké nél éven te leg -
alább egy al ka lom mal el len õriz te tik a je len uta sí tás ban
fog lal tak vég re haj tá sát, be tar tá sát.

(2) A 20.  § alap ján nyil ván tar tás ve ze té sé re kö te le zett
szer ve ze tek pa rancs no kai az MH HIP meg ke re sé se alap -
ján be mu tat ják az ál ta luk ve ze tett, a 20.  §-ban meg ha tá ro -
zott nyil ván tar tást, va la mint rész le tes tá jé koz ta tást nyúj ta -
nak az annak nap ra kész ve ze té sé vel kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sá ról.

(3) A HM HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso port fõ nö ke az MH 
HIP-nél éven te egy al ka lom mal a té mát át fo gó cél el len õr -
zést hajt vég re.”

12.  §

(1) Az Ut. 27.  § (6) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„Az MH HIP to váb bá min den olyan be kö vet ke zõ vál to -
zás ról ha la dék ta la nul és annak hatályba lépését megelõ -
zõen tá jé koz tat ja a hasz ná ló kat, amely a fel hasz nál ha tó
ke ret összeg nagy sá gá ra, illetve – a hasz ná ló egyé ni kéré -
sére – az ér vé nyes (vár ha tó) for gal mi dí jak ra vo nat ko zik.”

(2) Az Ut. 27.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ be -
kez dés lép:

„(7) A jelen uta sí tás ban fog lal tak rész le tes vég re haj tá sát a
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár szak uta sí tás ban sza bá lyoz za.
A szol gá la ti rá dió te le fo nok hasz ná la tá ra vo nat ko zó szer zõ -
dé sek min tá ját a szak uta sí tás mel lék le tei tar tal maz zák.”

13.  §

Az Ut. 2. szá mú mel lék le te he lyé be a je len uta sí tás
1. szá mú mel lék le te lép.

Záró rendelkezések

14.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.
Egy ide jû leg az Ut. 27.  § (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) Je len uta sí tás hatályba lépésével egy ide jû leg 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 sá hoz kap cso ló dó
Nem ze ti Ad mi niszt rá ci ós Költ sé gek el lá tá si és fel hasz ná -
lá si nor má i ról  szóló 37/2002. (HK 13.) HM uta sí tás 6.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Mobiltelefonok normái)

„6.  § (1) A prog ram fe le lõs és a Nem zet kö zi Prog ram iro -
da ré szé re en ge dé lye zett mo bil te le fo nok mennyi sé gét és
azok hasz ná la tá ra jo go sul ta kat a prog ram fe le lõs ál tal
össze ál lí tott és a HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit -
kár ál tal jó vá ha gyott név jegy zék tar tal maz za.

(2) A prog ram fe le lõs szer ve zet ve ze tõ jé nek nor má ja a
szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és -hasz ná lat sza bá lya i ról
 szóló HM uta sí tás mel lék le té ben a „B” ka te gó ria 1,5-sze -
re sé nek meg fe le lõ ke ret összeg.

(3) Az ügy in té zõk és az ügy in té zõk höz nem kö tött
 készülék nor má ja a „B” ka te gó ri á ra meg ál la pí tott ke ret -
összeg.

(4) A ke ret össze get meg ha la dó több let fel hasz ná lás
egye di el bí rá lás alap ján en ge dé lyez he tõ. A ké rel met – a
rész le tes szám la csa to lá sá val – a HM Be szer zé si és Biz -
ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal út ján a HM vé de lem gaz da sá gi
he lyet tes ál lam tit kár ré szé re kell fel ter jesz te ni. Nem le ges
dön tés ese tén a több let fel hasz ná lást ma gán cé lú igény be -
vé tel nek kell te kin te ni, össze gét a fel hasz ná ló – a rész le tes
szám la költ sé ge i vel együtt – a pénz ügyi el lá tó pénz tá rá ba
kö te les be fi zet ni.

(5) A NAK ter hé re be szer zett és az (1) be kez dés ben en -
ge dé lye zett mennyi sé get meg ha la dó mo bil te le fo nok tá ro -
lá sá ra, illetve azok hasz ná la tá nak vég le ges be fe je zé sét
köve tõen az MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont nak tör té nõ 
le adá sá ra a prog ram fe le lõs szer ve zet ve ze tõ je in téz ke dik.”

(3) Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 100. na pon be -
lül kell – az új egye di en ge dé lyek re is fi gye lem mel – az új
szer zõ dé se ket meg köt ni, az Ut. alap ján meg kö tött szer zõ -
dé se ket újra meg köt ni, illetve a jo go su lat la nul hasz nált
esz kö zö ket az el lá tó szer ve zet ré szé re le ad ni. Az elõ ké szí -
tett szer zõ dé se ket a MH HIP ré szé re je len uta sí tás ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ 35. na pon be lül kell meg kül de ni.

Ju hász Fe renc s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 11/2006. (HK 5.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS
az egyes szervezetek részére engedélyezett kvótákról

Fsz. Szer ve zet meg ne ve zé se

A szer ve zet ál tal
hasz nál ha tó

rá dió te le fo nok
da rab szá ma

1 Hon vé del mi mi nisz ter és köz vet len alá ren delt jei 8

2 Po li ti kai ál lam tit kár és köz vet len alá ren delt jei 10

3 Köz igaz ga tá si ál lam tit kár és köz vet len alá ren delt jei 12

4 Ka bi net fõ nök he lyet tes ál lam tit kár és köz vet len alá ren delt jei 25

5 Jogi he lyet tes ál lam tit kár és köz vet len alá ren delt jei 4

6 Vé de lem po li ti kai he lyet tes ál lam tit kár és köz vet len alá ren delt jei 7

7 Vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár és köz vet len alá ren delt jei 10

8 Hu mán po li ti kai he lyet tes ál lam tit kár és köz vet len alá ren delt jei 8

9 HM Mi nisz te ri Biz to si Iro da 5

10 HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály 18

11 HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály 18

12 HM Nem zet biz ton sá gi Iro da 2

Ka bi net fõ nök he lyet tes ál lam tit kár szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek 16

13 HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály 16

Jogi he lyet tes ál lam tit kár szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek 29

14 HM Jogi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály 29

Vé de lem po li ti kai he lyet tes ál lam tit kár szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek 18

15 HM Vé de lem po li ti kai és Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály 18

Vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek 27

16 HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály 15

17 HM Had fel sze re lés Fej lesz té si Fõ osz tály 12

Hu mán po li ti kai he lyet tes ál lam tit kár szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek 41

18 HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály 21

19 HM Sze mély ze ti Fõ osz tály 20

å1–19 Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze te össze sen 258

20 HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal 25

21 HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal 27

22 HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal 40

23 HM Tech no ló gi ai Hi va tal 32

24 HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal 12

25 HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 35

26 HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal 66

27 HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um 22
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Fsz. Szer ve zet meg ne ve zé se

A szer ve zet ál tal
hasz nál ha tó

rá dió te le fo nok
da rab szá ma

28 HM 1. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság 16

29 HM 2. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság 16

30 HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság 53

31 HM Együtt mû kö dõ szer ve ze tek 15

å20–31 HM szer ve ze tek össze sen 359

å1–31 Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze te és HM szer ve ze tek mind össze sen 617

32 HM HVKF és köz vet len alá ren delt jei 20

33 HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség 58

34 HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség 45

35 HM HVK Ve zér ka ri Iro da 20

å32–35 HM HVK szer vek össze sen 143

36 MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság és alá ren delt jei 157

37 MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság és alá ren delt jei 120

38 MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság és alá ren delt jei 190

39 MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság és alá ren delt jei 100

40 MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság és alá ren delt jei 45

41 MH Hír adó Pa rancs nok ság 30

42 Had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok 41

43 MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont 3

44 MH Béri Ba logh Ádám Hon véd kol lé gi um 2

45 MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la 6

46 MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont 6

å36–46 MH ka to nai szer ve ze tei össze sen 700

å32–46 HM HVK és az MH ka to nai szer ve ze tei mind össze sen 843

47 HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat 15

48 Ka to nai ügyész sé gek össze sen 34

E 1–48 MINDÖSSZESEN: 1509

Meg jegy zés:

Az ide ig le nes hasz ná lat ra, va la mint a köz pon ti spe ci á lis fel adat ra (pl.: gép jár mû vek be épí tett mû hol das kö ve tõ, va la -
mint in for má ci ós és mé ré si adat gyûj tõ rend sze rek ré sze ként te le pí tett, illetve ezek hez adat át vi te li cél ból kap cso ló dó esz -
kö zök, va la mint a kint lé võ, de spe ci á lis fel adat ra zá rolt) ki adott rá dió te le fo nok a szer ve ze tek kvó tá ját nem ter he lik.
 Továbbá nem ter he lik a szer ve ze tek kvó tá ját a kü lön bö zõ ob jek tu mok (pl. rak tá rak, lõt erek) össze köt te té sét biz to sí tó
esz kö zök, és az MH táv be szé lõ köz pont ja i hoz csat la ko zó GSM adap te rek ben lévõ SIM kár tyák. A 9.  § (1) be kez dés sze -
rint en ge dé lye zett to váb bi – azo nos sze mély ré szé re egy nél több – rá dió te le fon, vagy szol gál ta tás igény be vé te lé re al kal -
mas esz köz hasz ná la ta, a kvó ta szem pont já ból sze mé lyen ként ke rül figye lembevételre.

Kül föl dön tör té nõ fel adatvég re haj tás ra ki kül dött szer ve ze tek hasz ná la tá ban lévõ rá dió te le fo nok da rab szá ma nem ter -
he li az elöl já ró pa rancs nok ság (szer ve zet) kvó tá ját.

A hasz ná lat ban lévõ rá dió te le fo nok azon szer ve zet kvó tá ját ter he lik, ame lyik szer ve zet az el lá tá su kat kez de mé nyez te.
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A honvédelmi miniszter
13/2006. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a

a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
vezetõ állományú tagjai egészségi szûrõvizsgálatának

és fizikai állapotfelmérésének végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont ja
alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd -
ség ve ze tõ ál lo má nyú tag jai egész sé gi szû rõ vizs gá la tá nak
és fi zi kai ál la pot fel mé ré sé nek vég re haj tá sá ról az aláb bi

u t a s í t á s t

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té rium 
(a továb biak ban: HM), a HM köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó szer ve ze tek, a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak -
ban: MH) ka to nai szer ve ze tei, a Zrí nyi Mik lós Nemzet -
védelmi Egye tem, va la mint a Kor mány za ti Frek ven cia -
gaz dál ko dá si Hi va tal ve ze tõ ál lo má nyú tag ja i ra, az MH
Egész ség ügyi Pa rancs nok ság ra (a továb biak ban: MH
EÜP), az MH köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás ra ki je -
lölt szer ve ze té re (a továb biak ban: adat szol gál ta tó), to váb -
bá az egész sé gi szû rõ vizs gá la tot, és a fi zi kai ál la pot fel mé -
rést vég re haj tó MH egész ség ügyi in té ze tek re.

2.  §

Az uta sí tás al kal ma zá sá ban a ve ze tõ ál lo mány tag ja:
a) az a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na, aki ez re de si

vagy ma ga sabb rend fo ko za tot vi sel, illetve ez re de si vagy
ma ga sabb rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tást lát el,

b) az a köz tiszt vi se lõ és köz al kal ma zott, aki
ba) a HM-ben osz tály ve ze tõi vagy an nál ma ga sabb be -

osz tást,
bb) a HM köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze -

tek nél, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye te men, a Kor -
mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal nál állomány -
ille té kes ve ze tõi vagy ve ze tõ he lyet te si
be osz tást tölt be.

3.  §

(1) A vizs gá la tok vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sát az MH
EÜP Gyó gyí tó Fõ nök sé ge vég zi.

(2) A vizs gá la to kat éven te már ci us 1. és ok tó ber 31. kö -
zött kell vég re haj ta ni.

4.  §

(1) A ve ze tõ ál lo mány név jegy zé két az adat szol gál ta tó
elekt ro ni kus úton min den év feb ru ár 1-ig meg kül di az MH
EÜP ré szé re. Az adat szol gál ta tó a vál to zá sok ról min den
év au gusz tus 31-ig tá jé koz ta tást ad.

(2) A MH EÜP a vizs gá la tok vég re haj tá sát meg elõ zõ en
meg kül di a ve ze tõ ál lo mány név jegy zé ke it – a vo nat ko zó
mér ték ben – a vizs gá la tot vég re haj tó MH egész ség ügyi
 intézetnek (a továb biak ban: MH egész ség ügyi in té zet).

5.  §

(1) Az MH egész ség ügyi in té zet a vizs gá la tok ered mé -
nyé rõl – sze mé lyen ként – tá jé koz tat ja a sze mély ügyi alap -
nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet.

(2) Az MH egész ség ügyi in té zet az MH EÜP ál tal meg adott 
szem pon tok sze rint el ké szí ti a vizs gá la tok össze sí tett sta tisz ti -
kai ered mé nyé rõl  szóló je len té sét, és azt elekt ro ni kus úton
min den év no vem ber 15-ig meg kül di az MH EÜP ré szé re.

(3) A vizs gá la tok össze sí tett sta tisz ti kai ered mé nyé rõl
 szóló je len té sek alap ján az MH EÜP min den év de cem ber
31-ig össze fog la ló je len tést ter jeszt fel – a Hon véd Ve zér -
kar fõ nö ke út ján – a hon vé del mi mi nisz ter nek.

6.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba. Ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Hon vé del mi
Mi nisz té rium és az Ma gyar Hon véd ség ve ze tõ ál lo má nyú
tag jai egész ség ügyi szû rõ vizs gá la tá nak sza bá lyo zá sá ról
 szóló 42/2001. (HK 13.) HM uta sí tás, va la mint az azt mó -
do sí tó 56/2002. (HK. 20.) HM uta sí tás.

(2) A 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott név jegy zé -
ket 2006. év ben már ci us 15-ig kell az MH EÜP ré szé re
meg kül de ni.

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

A HM közigazgatási államtitkárának
1/2006. (HK 5.) HM KÁT

s z a k u t a s í t á s a

a szolgálati rádiótelefon-ellátással és -használattal
kapcsolatos feladatok szabályozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, va -
la mint a szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és – hasz ná lat sza -
bá lya i ról  szóló 79/2005. (HK 17.) HM uta sí tás 27.  §
(7) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi

szakutasítást

adom ki.

A szakutasítás hatálya

1. A szak uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra 
(a továb biak ban: HM), a mi nisz té rium köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó 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, va la mint
azok ál lo má nyá ba tar to zó mi nisz té ri u mi ve ze tõk re, hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ra, köz tiszt vi se lõk re, köz -
alkalmazottakra, mun ka vál la lók ra és a meg bí zá si szer zõ -
dés sel dol go zók ra ter jed ki.

A szak uta sí tás ha tá lya ki zá ró lag a szol gá la ti rá dió te le -
fon-el lá tás és -hasz ná lat sza bá lya i ról  szóló 79/2005.
(HK 17.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Ut.) ha tá lya alá tar -
to zó rá dió te le fon-el lá tás és -hasz ná lat sza bá lya i val kap -
cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ra ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2. Elõ fi ze tõ: a Ma gyar Hon véd ség Hír adó és In for ma ti -
kai Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH HIP). Ki zá ró la -
go san jo go sult szol gál ta tá sok ak ti vá lá sá ra, de ak ti vá lá sá ra, 
SIM kár tya cse rék vég re haj tá sá ra, szol gál ta tá sok kor lá to -
zá sá ra, szol gá la ti célú GSM szám hoz hí vás rész le te zõ
meg ren de lé sé re. Az elõ fi ze tõi jog vo nat ko zik a fi zi kai
SIM kár tyá hoz tar to zó elõ fi ze tés re (szol gá la ti célú) és a
vir tu á lis hí vó szám hoz tar to zó elõ fi ze tés re (ma gán cé lú)
egy aránt. Így biz to sít ha tó, hogy a ma gán szám lát kérõ fel -
hasz ná ló, a hi va ta li flot ta ta ri fá já val tud hí vá so kat kez de -
mé nyez ni.

3. Szám la fi ze tõ:
a) Fi zi kai SIM kár tyá hoz tar to zó elõ fi ze tés szám la fi ze -

tõ je (szol gá la ti célú szám la) az MH HIP.
b) A vir tu á lis hí vó szám hoz tar to zó elõ fi ze tés szám la fi -

ze tõ je (ma gán szám la): az a hasz ná ló, aki nyi lat ko za ta
alap ján a szol gá la ti célú GSM szám hoz ren delt ma gán -

szám lás (vir tu á lis) hí vó szám min den ko ri költ sé ge it  viseli/
fi ze ti.

4. Szol gá la ti és ma gán hí vá sok szét vá lasz tá sa: a hasz -
ná ló – amennyi ben ma gán szám la szer zõ dést kö tött –
a szol gá la ti és ma gán hí vá so kat kó dok (pre fix és post fix)
hasz ná la tá val tud ja el kü lö ní te ni. A hí vá sok kó dok hasz ná -
la ta ese tén ma gán hí vás ként, míg kó dok hasz ná la ta nél kül
szol gá la ti hí vás ként ke rül nek szám lá zás ra. Ma gán hí vás ra
az Ut. 13.  §-ára fi gye lem mel ke rül het sor.

5. Pre fix (Pan non GSM SIM ese tén): amennyi ben a
hasz ná ló a hí vott szám elõtt hasz nál ja a *7* kó dot (pre fi -
xet), a hí vás ma gán hí vás ként ke rül ki szám lá zás ra a ma -
gán sze mély felé. A for gal mi költ sé gek a ma gán szám lá ban
je len nek meg.

6. Post fix (T-Mo bi le SIM ese tén): amennyi ben a hasz -
ná ló a hí vott szám után hasz nál ja a *#* kó dot (post fi xet), a
hí vás ma gán hí vás ként ke rül ki szám lá zás ra a ma gán sze -
mély felé. A for gal mi költ sé gek a ma gán szám lá ban je len -
nek meg.

7. Kvó ta gaz da: az Ut. 2. sz. mel lék le té ben fel so rolt, ne -
ve sí tett szer ve ze tek pa rancs no kai (ve ze tõi).

8. Fel hasz ná ló: az a sze mély, aki az Ut. 10.  §-ában
meg ha tá ro zott en ge dé lye zõ ál tal ki adott, szol gá la ti rá dió -
te le fon-hasz ná lat ra vo nat ko zó en ge déllyel, illetve je len
szak uta sí tás 15. pont já ban meg ha tá ro zott, az MH Elekt ro -
ni kai Szol gá lat fõ nök ség (a továb biak ban: MH ESZF-ség)
ál tal ki adott ki uta lá si ha tá ro zat tal ren del ke zik.

9. Szol gá la ti célú fel hasz ná lás: a hasz ná ló ál tal kez de -
mé nye zett te le fon be szél ge tés és SMS kül dés, eset le ge sen
adat for ga lom bo nyo lí tá sa, mely ki zá ró lag a be osz tá sá val
össze füg gõ en, a szol gá la ti fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké -
ben ke let ke zik. A fel hasz ná lás ak kor jog sze rû, ha az in for -
má ció idõ be ni to váb bí tá sá ra más, az MH ál tal biz to sí tott
biz ton sá go sabb, illetve költ ség ta ka ré ko sabb le he tõ ség
nem áll ren del ke zés re.

10. Ma gán cé lú fel hasz ná lás: a be osz tás sal, a szol gá la ti 
fel ada tok vég re haj tá sá val kap cso la tos ügy in té zés sel össze
nem füg gõ fel hasz ná lás, va la mint az emelt dí jas SMS, az
emelt dí jas hí vás, a dal lam csen gõ szol gál ta tás, az info SMS 
és MMS. Az info SMS ka te gó ri á já ba tar to zó szol gál ta tás
igény be vé te lé nek szol gá la ti célú fel hasz ná lás ként tör té nõ
el szá mo lá sá ra – egye di ese tek ben – az MH HIP pa rancs -
no ka ad hat en ge délyt.

11. Ke ret összeg: a ked vez ménnyel csök ken tett net tó
for gal mi díj, mely nem tar tal maz sem ha vi dí jat, sem a ha -
vi díj le be szél he tõ sé gét, sem a le for gal maz ha tó sá got és az
SMS ked vez mé nye ket. A ha vi dí jas szol gál ta tás ha vi dí ja
ugyan csak nem tar to zik bele a ke ret összeg be.
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12. Ke ret összeg túl lé pés: 6 havi össze sí tés ben ke rül
meg ha tá ro zás ra a kö vet ke zõk sze rint:

a tény le ge sen ke let ke zett 6 havi for gal mi díj ból ki vo -
nás ra ke rül a havi en ge dé lye zett ke ret összeg 6-szo ro sa,
figye lembe véve a tá jé koz ta tá si idõ szak ban eset le ge sen
be kö vet ke zett ke ret összeg-mó do sí tást. Amennyi ben a
hasz ná ló hat hó nap nál rö vi debb ide ig volt jo go sult a szol -
gál ta tás igény be vé te lé re, fen ti szá mí tás ban a tény le ges
hasz ná la ti idõ ke rül figye lembevételre. Ha az így meg ha tá -
ro zott ér ték ne ga tív elõ je lû, ak kor a ke ret összeg nem ke -
rült túl lé pés re. Ha az ered mény po zi tív elõ je lû, ak kor egy -
ben az a ke ret összeg túl lé pés net tó ér té ke is, mely hez hoz -
zá kell adni az áfát. A ke ret össze gen fe lü li összeg áfá val
nö velt ér té ke adja a tény le ge sen meg fi ze ten dõ ke ret összeg 
túl lé pés össze gét.

13. Flot tán be lü li hí vás: az MH HIP elõ fi ze té sé ben
lévõ azo nos szol gál ta tói SIM kár tyák hasz ná lói egy más,
vagy a SIM kár tyák kal azo nos szol gál ta tó hoz tar to zó
 hidak (az MH és a szol gál ta tók táv be szé lõ köz pont jai kö -
zöt ti köz vet len kap cso la tok hí vó szá ma) kö zöt ti hí vá sok.
A flot tán be lü li hí vá sok nak az aláb bi két vál to za ta van:

a) A szol gál ta tó a há ló za ton be lü li díj nál ked ve zõbb
for gal mi dí ja kat al kal maz.

b) A szol gál ta tó meg ha tá ro zott elõ fi ze tõi kör ré szé re
– a hasz ná lót nem ter he lõ ha vi díj el le né ben – biz to sít ja,
hogy 0 Ft/perc ta ri fá val hív ják az MH HIP elõ fi ze té sé ben
lévõ azo nos szol gál ta tói SIM kár tyák hasz ná ló it és a SIM
kár tyák kal azo nos szol gál ta tó hoz tar to zó hi da kat.

14. Át cso por to sí tás ese tei:
a) amennyi ben a hasz ná ló nak meg vál to zik a be osz tá sa

(füg get le nül a jo go sult sá gi ka te gó ria vál to zá sá tól), be -
osztási ka te gó ri á ja (eb bõl adó dó an a jo go sult sá gi kategó -
riája), a be osz tá sa meg ne ve zé se vagy állományille té kes
szer ve ze te;

b) meg szû nõ, fel szá mo ló, át ala ku ló ka to nai szer ve zet -
tõl meg ma ra dó vagy meg ala ku ló szer ve zet hez tör té nõ át -
moz ga tás;

c) had ren di meg ne ve zés vál to zá sa;
d) a hasz ná ló sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás.

Szolgálati rádiótelefonnal történõ ellátás
és a szolgáltatás igénybevétele

15. Az Ut. 3.  § (1)–(2) be kez dés sze rin ti, szol gá la ti rá -
dió te le fon nal kü lön en ge dély nél kül el lát ha tó sze mé lyek
ré szé re a szol gá la ti rá dió te le fo nok ki uta lá sa a kvó ta gaz da
igény lé se alap ján tör té nik. A fel me rült igényt a kvó ta gaz -
da az MH ESZF-ség szol gá lat fõ nö ké nek, és egy ide jû leg
tá jé koz ta tá sul az MH HIP pa rancs no ká nak kül di meg.
A ké szü lé kek és SIM kár tyák egyez te tett idõ pont ban tör té -
nõ ki uta lá sá ra az el lá tó szer ve ze tek felé az MH ESZF-ség
szol gá lat fõ nö ke in téz ke dik.

16. A kvó ta gaz da az egye di el bí rá lás ra vo nat ko zó igé -
nye ket az Ut. 11.  §-ára fi gye lem mel ter jesz ti fel. A fel ter -
jesz tés ben a szer ve zet ré szé re meg ha tá ro zott kvó tá ra

 figyelemmel meg ha tá roz za az igé nyelt da rab szá mot, is -
mer te ti a fel ada tot, mely ér de ké ben a szol gá la ti rá dió te le -
fon igény lés re ke rül. To váb bá meg ad ja az el lá tan dó sze -
mély(ek) ne vét, rend fo ko za tát és be osz tá sát. Az esz kö zök
át cso por to sí tá sa ese tén az át cso por to sí tás ra vo nat ko zó
ada tok is je len pont ban meg ha tá ro zott tar ta lom mal ke rül -
nek meg adás ra. A kvó ta gaz da az Ut. 1. sz. mel lék le té ben
lévõ jo go sult sá gi ka te gó ri ák figye lembe véte lével ja vas la -
tot tesz a ka te gó ria meg ha tá ro zá sá ra. Egye di el bí rá lás sze -
rin ti ke ret összeg irán ti ké re lem nél (,,G” jo go sult sá gi ka te -
gó ria) ja vas la tot tesz a ke ret összeg re, mely szük sé ges sé gét 
rész le te sen in do kol ja.

17. A kvó ta gaz da az ide ig le nes és ese ti fel ada tok (gya -
kor la tok, ren dez vé nyek, szál lí tá sok stb.) so rán fel hasz ná -
lás ra ter ve zett esz kö zök hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé re
vo nat ko zó ké re lem ben meg je lö li a ke ret össze get, a hasz -
ná lat he lyét (or szág) és pon tos idõ tar ta mát, va la mint az át -
vé tel és a le adás ide jét. Kü lön költ ség ve tés sel ren del ke zõ
fel ada tok ter ve zé sé nél a for gal mi költ sé gek vi se lõ je ként
az MH HIP-et je lö li meg.

18. A kvó ta gaz dai jog kör rel nem ren del ke zõ szer ve ze -
tek a 15–17. pon tok ra vo nat ko zó igé nye i ket – a hi vat ko -
zott pon tok ban meg ha tá ro zott tar ta lom mal és a szol gá la ti
út be tar tá sá val – kül dik meg kvó ta gaz dá juk nak. A kvó ta -
gaz dák a hoz zá juk ér ke zett igé nyek re fi gye lem mel, azo kat 
össze sít ve kez de mé nye zik a kért esz kö zök ki uta lá sát, va -
la mint a kért szol gál ta tás igény be vé te lét.

19. Rend kí vü li fel ada tok (ka taszt ró fa vé de lem, vál ság -
ke ze lés) vég re haj tá sa so rán tör té nõ fel hasz ná lás ra – ha a
rá dió te le fo nok köz pon ti ki uta lá sa nem ke rül el ren de lés re,
illetve to váb bi igé nyek fel me rü lé se ese tén – a köz pon ti lag
tá rolt rá dió te le fo nok ki adá sát, illetve az ala ku la tok nál
ilyen cél ból tá rolt esz kö zök hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sét
az igény lõ – az ille té kes szol gá la tok út ján – az Ut. 7.  §-a
sze rint kez de mé nye zi. A ka to nai szer ve ze tek nél tá rolt esz -
kö zök szük ség sze rin ti ak ti vá lá sá ra az Ut. 7.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti ve ze tõ in téz ke dik az MH HIP felé. A ka to nai
szer ve ze tek nél rend kí vü li fel ada tok vég re haj tá sa cél já ból
el he lye zett esz kö zö ket el kü lö nít ve, a szol gál ta tás ki kap -
cso lá sa mel lett kell tá rol ni. Az esz kö zök fel hasz ná lá sá ról a 
36. pont alap ján meg ha tá ro zott szol gá lat vagy ki je lölt sze -
mély nyil ván tar tást ve zet. A nyil ván tar tás tar tal maz za,
hogy a rá dió te le fon hasz ná la tát ki, mi kor és mi lyen cél lal
ren del te el, va la mint a fel hasz ná ló ada ta it, a fel hasz ná lás
idõ tar ta mát és a fel hasz nált össze get.

20. Vál tá sos rend ben mû kö dõ szol gá la tok rá dió te le -
fon nal való el lá tá sa so rán a szol gá la tot el lá tó va la mennyi
sze mély kö te les a je len szak uta sí tás 3. szá mú mel lék le té -
ben sze rep lõ szer zõ dés hez csa tolt nyi lat ko za tot egyé ni leg
ki töl te ni. A nyi lat ko za tok nak a szol gá la tot el lá tó sze mé -
lyek hez való el jut ta tá sá ról, a ki töl tött nyi lat ko za tok nak a
je len szak uta sí tás 36. pont já ban meg ha tá ro zott sze mély,
va la mint az MH HIP ré szé re tör té nõ ha la dék ta lan továb -
bításáról, va la mint a szol gá la tot el lá tó ál lo mány tag ja i nak
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a rá dió te le fon hasz ná la tá val kap cso la tos tá jé koz ta tá sá ról a 
szol gá la tot ve zény lõ pa rancs nok (ve ze tõ) gon dos ko dik.
Amennyi ben a szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek kö ré ben,
illetve azok ada ta i ban bár mi lyen vál to zás kö vet ke zik be, a
szol gá la tot ve zény lõ pa rancs nok (ve ze tõ) ha la dék ta la nul
gon dos ko dik az érin tett sze mély ál tal új nyi lat ko zat ki töl -
té sé rõl, a ki töl tött nyi lat ko zat nak je len szak uta sí tás
36. pont já ban meg ha tá ro zott sze mély, va la mint az MH
HIP felé tör té nõ ha la dék ta lan to váb bí tá sá ról.

Hívások kezdeményezéséhez
és a szolgálati és magánhívások szétválasztásához

kapcsolódó feladatok

21. Szol gá la ti rá dió te le fon ról az MH zárt cé lú há ló za tá -
ba in dí tott hí vá sok a te rü le ti leg ki je lölt köz pon ti szá mo kon,
va la mint az egyes ob jek tu mok ban ki ala kí tott köz vet len
kap cso la tok (hi dak) hí vó szá ma in ke resz tül kez de mé nyez -
he tõ ek. A meg lé võ és ké sõb bi ek ben ki ala kí tan dó hi dak és
GSM adap te rek hí vó szá ma i ról az MH HIP – te le fon könyv -
ben, tu da ko zói prog ram ban és tá jé koz ta tó ügy irat ban való
meg je len te tés út ján – rend sze re sen, az egyes te rü le tek re,
hely õr sé gek re vo nat ko zó rész le te zés sel tá jé koz ta tást ad.

22. Az Ut. 14.  §-a alap ján kez de mé nye zett igé nye ket az 
MH HIP meg vizs gál ja, össze ve ti a for gal mi ada tok kal, és
az elem zés alap ján ja vas la tot tesz az en ge dé lye zés re.
 Továbbá sa ját elem zé se i re fi gye lem mel ön ál ló an is kez de -
mé nye zi a hi dak ki ala kí tá sát és a GSM adap te rek te le pí té -
sét. Az en ge dély bir to ká ban az MH HIP in téz ke dik a mû -
sza ki meg va ló sí tás ra, be le ért ve a zárt cé lú há ló zat ból
 mobil irány ba menõ hí vá sok hi dak ra tör té nõ át irá nyí tá sát.

23. A szer zõ dés kö tés nek a rá dió te le fon át adá sá val egy -
ide jû leg kell tör tén nie. A szer zõ dé se ket je len szak uta sí tás
1. és 2., va la mint 3. szá mú mel lék le tei alap ján az el lá tást
kez de mé nye zõ szer ve zet – a HM hi va ta li szer ve ze te és a
HM szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a HM In gat lan ke ze lé si
Hi va tal Anya gi-Ko or di ná ci ós Osz tály (a továb biak ban:
HM IKH AKO), a HM HVK vo nat ko zá sá ban az MH HIP – 
ké szí ti elõ. Az elõ ké szí tett szer zõ dé sek a 15–17. pon tok -
ban meg ha tá ro zott igény lé sek kel együtt ke rül nek az MH
HIP ré szé re meg kül dés re. En ge dé lye zés ese tén a szer zõ -
dé se ket – az alá írást köve tõen – az MH HIP el osz tó sze rint
to váb bít ja. Az igény be je len tés rõl  szóló fel ter jesz tés el uta -
sí tá sa ese tén az MH HIP az elõ ké szí tett szer zõ dé se ket
meg sem mi sí ti, és az igény be je len tés el uta sí tá sá ról a kez -
de mé nye zõ szer ve ze tet tá jé koz tat ja.

24. A flot tán be lü li hí vás mó do za tai kö zül a költ ség ta -
ka ré ko sabb op ció ak ti vá lá sát – fi gye lem mel a havi szám -
lák tar tal má ra – az MH HIP sa ját ha tás kör ben vég zi.
Az ak ti vá lás fel té te le, hogy a hasz ná lók nál a szol gál ta tás
be ve ze té se költ ség meg ta ka rí tást ered mé nyez zen. Ez ak -
kor kö vet ke zik be, ha a hasz ná lók flot tán be lü li for gal mi
költ sé gei havi rend sze res ség gel meg ha lad ják a szol gál ta -
tás biz to sí tá sá nak havi díj át. Az MH HIP az egyes op ci ók
vál to zá sá ról a hasz ná ló ré szé re tá jé koz ta tást ad.

25. Az a hasz ná ló, aki az Ut. 13.  §-a sze rint szer zõ dést
köt a ma gán cé lú hasz ná lat ra, szol gá la ti és ma gán hí vá sa it
kó dok hasz ná la tá val, a 4–6. pon tok ban rész le te zet tek sze -
rint vá lassza szét.

A magánszámla létrehozásának
és megszüntetésének ügymenete

26. A ma gán szám la lét re ho zá sá nak ügy me ne te:
a) Pan non GSM elõ fi ze tés ese tén: Az 1. szá mú mel lék -

let ben sze rep lõ szol gá la ti célú fel hasz ná lói szer zõ dést és a
2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ ma gán szám la szer zõ dést,
va la mint Be fo ga dó Nyi lat ko za tot az MH HIP ré szé re kell
meg kül de ni (a fel hasz ná ló ré szé rõl alá ír va). Az MH HIP
ezen ok má nyok kéz hez vé te lé tõl szá mít va ma xi mum
30 na pon be lül ak ti vál tat ja a Pan non GSM-el a ma gán -
szám la szol gál ta tást, mely rõl az MH HIP szak ál lo má nya
te le fo non ér te sí ti a fel hasz ná lót.

b) T-Mo bi le elõ fi ze tés ese tén: Az 1. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ szol gá la ti célú fel hasz ná lói szer zõ dést és a
2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ ma gán szám la szer zõ dést,
va la mint Be fo ga dó Nyi lat ko za tot az MH HIP ré szé re kell
meg kül de ni (a fel hasz ná ló ré szé rõl alá ír va). Ez alap ján az
MH HIP ügy vi te li úton meg kül di a fel hasz ná ló ré szé re a
szük sé ges két T-Mo bi le for ma nyom tat ványt. A felhasz -
náló a for ma nyom tat vá nyo kat ki tölt ve, ügy vi te li úton
vissza kül di az MH HIP-nek. Az MH HIP ré szé rõl tör té nõ
kéz hez vé te lé tõl szá mít va ma xi mum 30 na pon be lül ke rül
ak ti vá lás ra a ma gán szám la szol gál ta tás, mely rõl az MH
HIP szak ál lo má nya te le fo non ér te sí ti a fel hasz ná lót.

27. A 26. a) és b) pont ban fog lalt el já rá sok ese tén a
2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ pon to san ki töl tött ma gán -
szám la szer zõ dés be a vir tu á lis hí vó szám be írá sát, majd az
el osz tó sze rin ti pos tá zást az MH HIP vég zi.

28. Ér vény ben lévõ szol gá la ti célú fel hasz ná lói szer zõ -
dés sel ren del ke zõ fel hasz ná ló bár mi kor kez de mé nyez he ti
a ma gán szám la szol gál ta tás ak ti vá lá sát a 2. szá mú mel lék -
let ben sze rep lõ ma gán szám la szer zõ dés, va la mint Be -
fogadó Nyi lat ko zat ki töl té sé vel, és az MH HIP ré szé re tör -
té nõ meg kül dé sé vel. Az el já rá si sza bály ez után meg egye -
zik a 26. a), illetve b) pon tok ban le ír tak kal.

A ma gán szám la lét re ho zá sá hoz a je len in téz ke dés
2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ ma gán szám la szer zõ dés,
va la mint Be fo ga dó Nyi lat ko zat ere de ti pél dá nyát (a zá ra -
dék sze rin ti pél dány szám ban) szük sé ges az MH HIP
 részére meg kül de ni.

29. Ma gán szám la meg szün te té sé nek ügy me ne te:
A fel hasz ná ló írás ban, az MH HIP-nek cí mez ve, a kért

for du ló na pot fel tün tet ve sa ját ne vé ben kéri a ma gán szám -
la szol gál ta tás meg szün te té sét. A ma gán szám la meg szün -
te té sét a fel hasz ná ló ab ban az eset ben is kö te les kér ni, ha a
szol gá la ti célú mo bil te le fon hasz ná lat ra – elõ re lát ha tó an –
jo go su lat lan ná vá lik. A fel hasz ná ló a jo go su lat lan ná vá lás
nap ját meg elõ zõ en leg alább 30 nap pal kö te les a fen ti ké -
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rel met meg kül de ni. A meg szün te tés ha tár ide je a ké re lem
MH HIP ál ta li kéz hez vé te lé tõl szá mí tott leg fel jebb 15 nap. 
A fel hasz ná ló kö te les a meg szün te tés nap já ig a ma gán -
szám lá ban fel me rült költ sé ge ket meg té rí te ni. A szolgál -
tató ál ta li ma gán szám la szol gál ta tás meg szün te té sé rõl az
MH HIP, a fel hasz ná ló ré szé re te le fo non tá jé koz ta tást ad.

30. Amennyi ben a fel hasz ná ló el mu laszt ja a jo go sult -
ság meg szû né sé nek be je len té sét, de az idõ köz ben az MH
HIP tu do má sá ra jut, az MH HIP – mint elõ fi ze tõ – a ma -
gán szám la szol gál ta tást, a szol gá la ti célú for gal ma zá si le -
he tõ ség gel együtt – a 34. pont ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – meg szün tet he ti.

31. Az MH HIP az ak tu á lis for gal mi dí jak ról – meg ke re -
sés ese tén – ki zá ró lag a nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ szol gá -
la ti rá dió te le font hasz ná lók ré szé re ad tá jé koz ta tást. A ma -
gán szám la szol gál ta tás tel jes egé szé ben le be szél he tõ ha vi -
dí jat tar tal maz.

32. Ma gán cél ból csak hang hí vás kez de mé nyez he tõ, mert 
a szol gál ta tók rend szer e a kó dok hasz ná la tát SMS és MMS
kül dé sek, va la mint adat és ro a ming hí vá sok ese té ben tech -
ni kai okok  miatt nem tud ja ke zel ni. Így az SMS és MMS,
va la mint az adat és ro a ming hí vá sok költ sé gei csak a szol -
gá la ti hasz ná lat ra vo nat ko zó szám lá ban je le nít he tõk meg.

Eljárás a szolgálati rádiótelefon használatára való
jogosultság megszûnése esetén

33. Amennyi ben a hasz ná ló az Ut. 15.  § (1)–(4) be kez -
dé sei alap ján jo go su lat lan ná vá lik a szol gál ta tás igény be -
vé te lé re, a ké szü lék és a SIM kár tya le adá sa, át adá sa elõtt
leg alább 30 nap pal az állományille té kes pa rancs nok
( vezetõ) – a HM hi va ta li szer ve ze te és a HM HVK ese té -
ben az Ut. 2. sz. mel lék le té ben fel so rolt szer vek ve ze tõi –
ér te sí ti a költ ség vi se lõ szer ve zet pa rancs no kát, aki a rész -
idõszak for gal mi költ sé ge i rõl, illetve a túl lé pé sek rõl tá jé -
koz tat ja a hasz ná ló állományille té kes pa rancs no kát (ve ze -
tõ jét) – a HM hi va ta li szer ve ze te és a HM HVK ese té ben
az Ut. 2. sz. mel lék le té ben fel so rolt szer vek ve ze tõ it.

34. Amennyi ben a hasz ná ló jo go su lat lan ná vá lik a rá -
dió te le fon hasz ná la tá ra és a szol gál ta tás igény be vé te lé re,
és a meg ha tá ro zott ha tár idõ le tel té ig nem adja le a ké szü lé -
ket és/vagy a SIM kár tyát, az MH HIP jo go sult – az
állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) egy ide jû tá jé koz ta -
tá sá val – in téz ked ni a hasz ná ló ál tal kez de mé nyez he tõ
 hívások kor lá to zá sá ra, illetve, annak ered mény te len sé ge
ese tén, a szol gál ta tás ki kap cso lá sá ra. Az el lá tó szer ve ze -
tek – amennyi ben az szük sé ges – a szol gál ta tá sok kor lá to -
zá sát vagy ki kap cso lást az MH HIP-nél kez de mé nyez he -
tik. Az MH HIP a ki me nõ hí vá sok kor lá to zá sá ról és a szol -
gál ta tás ki kap cso lá sá ról az ille té kes kvó ta gaz dát és a HM
HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség (a továb biak -
ban: HM HVK KTFCSF-ség) fõ cso port fõ nök he lyet te sét
(hír adó) is tá jé koz tat ja.

A rádiótelefon-használattal kapcsolatos
nyilvántartások vezetése

35. A rá dió te le fo no kat érin tõ ada tok nyil ván tar tá sát az
MH ESZF-ség ko or di nál ja. A rá dió te le fo nok ada ta i ról
(anya gi) a lo gisz ti kai el lá tá si rend nek meg fele lõen az MH
Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont (a továb biak ban: MH
HTEK), a SIM kár tyák ról, a rá dió te le fon szol gál ta tá sok ról 
és for gal mi költ sé gek rõl az MH HIP MH szin tû nyil ván -
tar tást ve zet. Az ada tok pon to sí tá sa, illetve az eset le ges
vissza élé sek fel de rí té se ér de ké ben az adat bá zi so kat éven te 
össze ha son lít ják, amely rõl ké szült jegy zõ köny vet a HM
HVK KTFCSF-ség fõ cso port fõ nök he lyet te sé nek (hír adó) 
meg kül dik. Az anya gi és for gal mi nyil ván tar tá sok kar ban -
tar tá sa a vál to zá sok nak meg fele lõen tör té nik. A for gal mi
nyil ván tar tás le gyen al kal mas arra, hogy be szer zés tõl kez -
dõ dõ en a rend szer bõl való ki vo ná sig nyo mon kö ves se a
ké szü lé kek és a SIM kár tyák fel hasz ná lá sát, to váb bá tar -
tal maz za a ké szü lé kek, a SIM kár tyák és a fel hasz ná lók
ada ta it, az en ge dé lye zés sel, illetve az el ren de lés sel kap -
cso la tos, va la mint a költ sé gek re és a fel hasz nál ha tó ke ret -
össze gek re vo nat ko zó ada to kat.

36. A rá dió te le font üze mel te tõ szer ve zet hír adó szol gá la -
ta, annak hi á nyá ban a pa rancs nok (ve ze tõ) ál tal ki je lölt sze -
mély (pl.: hír adó meg bí zott) a 4. szá mú mel lék let sze rin ti
tar ta lom mal nyil ván tart ja a rá dió te le fo no kat és vég zi az
Ut.-ból és je len szak uta sí tás ból adó dó adat szol gál ta tást. A
fel adat ra ki je lölt sze mély ne vét és el ér he tõ sé gét az MH
HIP, va la mint tá jé koz ta tá sul az MH ESZF-ség, a HM hi va -
ta li szer ve ze te és a HM szer ve ze tek te kin te té ben a HM IKH
AKO ré szé re kell meg kül de ni. A rá dió te le fo no kat érin tõ
ada tok ban be állt vál to zá sok ról szin tén a 4. szá mú mel lék let
alap ján kell az Ut. 20.  §-a sze rin ti tá jé koz ta tást meg ad ni.

Tájékoztatás a felhasználásról, a meghatározott
keretösszegen felüli használat és egyéb költségek

megtérítése

37. A meg ha tá ro zott ke ret összeg túl lé pé se ese tén az
Ut. 22.  § (3)–(5) be kez dé sei sze rint kell el jár ni. Át he lye zés 
ese tén – amennyi ben a hasz ná ló az új be osz tá sá ban is
 jogosult szol gá la ti rá dió te le fon hasz ná lat ra – a rá dió te le -
fon és SIM kár tya szer ve ze tek kö zöt ti át ve ze té se az MH
ESZF en ge dé lyé vel és in téz ke dé se alap ján tör tén het.

38. A ké szü lék, illetve a SIM kár tya el vesz té se vagy el -
tu laj do ní tá sa ese tén, a hasz ná ló ha la dék ta la nul tá jé koz tat -
ja a 36. pont ban meg ha tá ro zott szol gá la tot vagy ki je lölt
sze mélyt, va la mint az el lá tó szer ve ze te ket, köz tük az MH
HIP-et, aki in téz ke dik a SIM kár tya rend szer bõl való ki til -
tá sá ra. Az oko zott ká rért való helyt ál lás mér té két, a kár té -
rí té si fe le lõs sé get sza bá lyo zó jog sza bá lyok alap ján kell
meg ál la pí ta ni.

39. Az MH HIP pa rancs no ka, mint a költ ség vi se lõ
(szám la fi ze tõ) szer ve zet pa rancs no ka a hasz ná ló kat for -
gal mi költ sé ge ik rõl hat ha von ta (a HM hi va ta li szer ve ze te
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és a HM szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a HM IKH AKO-t a
jú ni u si és a de cem be ri, illetve a HM HVK szer ve it és az
MH ka to nai szer ve ze te it a már ci u si és a szep tem be ri tel je -
sí tés nek meg fele lõen, a tárgy idõ szak ra vo nat ko zó utol só
szám la be ér ke zé sét kö ve tõ 40 na pon be lül) tá jé koz tat ja.
Az egyes szer ve ze tek pa rancs no kai (ve ze tõi) – a HM hi va -
ta li szer ve ze te vo nat ko zá sá ban a HM IKH AKO osz tály -
ve ze tõ je – a költ ség vi se lõ (szám la fi ze tõ) szer ve zet tá jé -
koz ta tá sá nak kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül tá jé -
koz tat ják köz vet len be osz tot ta i kat, va la mint az alá ren delt
ka to nai szer ve ze te ik pa rancs no ka in ke resz tül az alá ren delt 
szer ve ze tek nél szol gá la tot tel je sí tõ be osz tot ta kat a for gal -
mi költ sé ge ik rõl. A túl lé põ ket fel szó lít ják a be fi ze tés re.

40. A rész le tes szám la ké szí té sét a hasz ná ló állomány -
ille té kes pa rancs no ká nak (ve ze tõ jé nek) írás ban kell kér nie 
az MH HIP pa rancs no ká tól. Ke ret összeg túl lé pé se ese tén a 
rész le tes szám lát az MH HIP a tá jé koz ta tá sok kal egy ide jû -
leg, hi va tal ból biz to sít ja.

Vegyes rendelkezések

41. Rá dió te le fo nok és SIM kár tyák köl csön zé sé re, bér -
lé sé re csak HM HVK KTFCSF-ség fõ cso port fõ nök he -
lyet te sé nek (hír adó) en ge dé lyé vel ke rül het sor.

42. A szol gál ta tók nál össze gyûj tött ked vez mé nyek
(pl. bó nu szok, arany kár tya pon tok) fel hasz ná lá sá ra csak a
HM HVK KTFCSF-ség fõ cso port fõ nök he lyet te sé nek
(hír adó) en ge dé lyé vel vagy el ren de lé sé re ke rül het sor.

43. A rak tá ri kész le tek ki ala kí tá sá nak mód já ra (pl. az
esz kö zök az MH-nál tör té nõ ren del ke zés re ál lá sa vagy a
szol gál ta tók nál tör té nõ le biz to sí tá sa) az MH ESZF-ség
szol gá lat fõ nö ke annak figye lembe véte lével in téz ked jen,
hogy a rá dió te le fo nok kal való el lá tás – be le ért ve a so ron
kí vü li fel ada to kat is – fo lya ma to san biz to sí tott le gyen.

Záró rendelkezések

44. Ez a szak uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg a szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás sal és hasz ná -
lat tal kap cso la tos fel ada tok sza bá lyo zá sá ról  szóló
21/2005. HM HVK KTFCSF in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fa pál Lász ló s. k.,

HM Köz igaz ga tá si ál lam tit kár
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1. sz. melléklet az 1/2006. (HK 5.) HM KÁT szakutasításhoz

Minta a használókkal kötendõ szerzõdésekre szolgálati célú GSM számhoz, egyéni használó részére

MAGYAR HONVÉDSÉG
HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI

PARANCSNOKSÁG

sz. pél dány

Ny. szám:

SZERZÕDÉS
SZOLGÁLATI CÉLÚ GSM SZÁM HASZNÁLATRA, EGYÉNI HASZNÁLÓ RÉSZÉRE

amely lét re jött egy rész rõl

a MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság (2142 Nagy tar csa, Szé che nyi utca 80) mint Költ ség vi se lõ,

más rész rõl

Csa lá di és ke reszt név:

Rend fo ko zat:

Szol gá la ti hely:

Be osz tás:

Be osz tá si ka te gó ria:

Jo go sult sá gi ka te gó ria:

Ke ret összeg (Ft/hó):

Pénz ügyi azo no sí tó szám (6 ka rak ter):

Pon tos lak cím (irá nyí tószám, te le pü lés, út/utca,
ház szám, eme let, ajtó)

A táb lá zat min den rész e pon to san ki töl ten dõ!

mint Hasz ná ló,

(a továb biak ban együtt: Fe lek), kö zött az aláb bi tar ta lom mal:

1. A Fe lek a szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és -hasz ná lat sza bá lya i ról  szóló 79/2005. (HK 17.) HM uta sí tás (továb -
biak ban: Uta sí tás) 12.  §-a alap ján meg ál la pod nak ab ban, hogy a Költ ség vi se lõ a Hasz ná ló ré szé re el is mer vény el le né -
ben, vissza szol gál ta tá si kö te le zett ség ter he mel lett, biz to sít ja a (+36) ........................... hí vó szá mú, .............................. 
(ICC szá mú) szol gá la ti célú SIM kár tyát.

2. A(z) el lá tó ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se(PONTOSAN MEGADANDÓ!) a SIM kár tyá hoz kü lön át adás-át vé te li
el is mer vény (utal vány) el le né ben 1 klt. mo bil te le fon ké szü lé ket vagy egyéb, a mû kö dé sé hez SIM kár tyát igény lõ esz -
közt biz to sí t a Hasz ná ló ré szé re.
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3. A Hasz ná ló tu do má sul ve szi, hogy:
a) a ré szé re biz to sí tott szol gá la ti célú SIM kár tya csak ak kor hasz nál ha tó, ha az in for má ció idõ ben tör té nõ to váb bí tá -

sá ra más, a Ma gyar Hon véd ség ál tal biz to sí tott biz ton sá go sabb, illetve költ ség ta ka ré ko sabb le he tõ ség nem áll ren del ke -
zés re.

b) az Uta sí tás sze rin ti meg szün te tõ fel té te lek be áll ta ese tén a szol gá la ti mo bil te le font és a SIM kár tyát az el lá tó szer -
ve zet rak tá rá ba le ad ja, leg ké sõbb ezzel egy idõ ben a Költ ség vi se lõt tá jé koz tat ja a jo go sult ság meg szû né sé rõl, a le adás
meg tör tén té rõl.

c) a ré szé re biz to sí tott ke ret össze get meg ha la dó fel hasz ná lás ese tén, az en ge dé lye zett ke ret össze gen fe lü li rész áfá val 
nö velt össze gét va la mint a rész le tes szám la ki ál lí tá sá nak áfá val nö velt díj át a Hasz ná ló az Uta sí tás 22.  § (3) be kez dé sé -
nek meg fele lõen kö te les be fi zet ni. A be fi ze tést iga zo ló ok mányt a Hasz ná ló a fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott 10 mun ka na pon be lül kö te les az állományille té kes pa rancs no ká nak (ve ze tõ) vagy az ál ta la ki je lölt sze mély nek be -
mu tat ni.*

d) a szol gá la ti célú SIM kár tya meg ha tá ro zott ke ret össze gen fe lü li hasz ná la tá ból adó dó an az MH-nak költ sé ge nem
ke let kez het. A Hasz ná ló szol gá la ti (köz al kal ma zot ti, köz tiszt vi se lõi, meg bí zá si szer zõ dé ses) vi szonnyal össze füg gés -
ben okoz kárt, amennyi ben az en ge dé lye zett ke ret össze gen fe lü li össze get (a for gal mi költ sé get és a rész le tes szám la ki -
ál lí tá sá nak díj át) – az Uta sí tás 24.  § (2) be kez dé se alap ján ka pott fel men tés ese té nek ki vé te lé vel – nem fi ze ti meg.*

e) a ré szé re biz to sí tott SIM kár tyát, va la mint a je len szer zõ dés 2. pont ja alap ján biz to sí tott ké szü lé ket kö te les az át -
adás kor fenn ál ló ál la po tá ban meg õriz ni, meg ron gá ló dás tól, va la mint meg sem mi sü lés tõl me góv ni. Kö te les to váb bá a
fen ti esz kö zök bár me lyi ké nek el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát, illetve meg sem mi sü lé sét az el lá tó szer ve zet és az MH HIP
felé ha la dék ta la nul je lez ni.

4. A SIM kár tya hasz ná ló ál ta li át vé tel idõ pont ja (év, hó, nap): 200 ......................

5. A je len szer zõ dés alá írá sá val egy idõ ben az azo nos tárgy ban .......... szá mon lét re jött szer zõ dés ha tá lyát vesz ti.

6. A Hasz ná ló ki je len ti, hogy az Uta sí tás és az Uta sí tás vég re haj tá sá ról ren del ke zõ .../2006. (HK  .) HM köz igaz ga tá si 
ál lam tit ká ri szak uta sí tás (a továb biak ban: Szak uta sí tás) ren del ke zé se it meg is mer te.

Kelt: ................................. -n, 200 ............ év .............................. hó ................. nap ján.

(........................................) (........................................) (........................................)

rá dió te le fon hasz ná ló
neve és alá írá sa

ál lo mány il le té kes pa rancs nok
(ve ze tõ) vagy érin tett sé ge ese tén
elöl já ró pa rancs nok (ve ze tõ)**

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

Költ ség vi se lõ

Ké szült: ... pél dány ban
Egy pél dány: ... lap
Itsz: 1408
Ügy in té zõ, te le fon: ...
Kap ja: 1.sz. pld.: Rá dió te le fon hasz ná ló

2.sz. pld.: MH HIP pénz ügy
3.sz. pld.: Irat tár  (MH HIP TFK)
4. sz. pld.: HM IKH AKO
5. sz. pld.: A Szak uta sí tás 36. pont ja alap ján ki je lölt sze mély

 * A kor lát lan fel hasz ná ló ke ret összeg gel ren del ke zõ sze mé lyek ese té ben e ren del ke zé se ket a szer zõ dés szö ve gé ben nem kell fel tün tet ni.
** HM hi va ta li szer ve ze te, va la mint a HM szer ve ze tek te kin te té ben az alá írás ra jo go sult sze mély a HM IKH AKO osz tály ve ze tõ je.
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2. sz. melléklet a 1/2006. (HK 5.) HM KÁT szakutasításhoz

Minta magánszámla szerzõdésre

MAGYAR HONVÉDSÉG
HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI

PARANCSNOKSÁG

sz. pél dány

Ny. szám:

SZERZÕDÉS

SZOLGÁLATI CÉLÚ ELÕFIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ MAGÁNSZÁMLA SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRE

amely lét re jött egy rész rõl az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság, (2142 Nagy tar csa, Szé che nyi utca 80.), mint
Elõ fi ze tõ, más rész rõl –

Csa lá di és ke reszt név:

Rend fo ko zat:

Szol gá la ti hely:

Be osz tás:

Be osz tá si ka te gó ria:

Jo go sult sá gi ka te gó ria:

Ke ret összeg (Ft/hó):

Pénz ügyi azo no sí tó szám (6 ka rak ter):

Pon tos lak cím (irá nyí tó szám, te le pü lés, út/utca,
ház szám, eme let, ajtó)

A táb lá zat min den rész e pon to san ki töl ten dõ!

– mint Költ ség vi se lõ (a továb biak ban együtt: Fe lek) kö zött, az aláb bi tar ta lom mal:

1. A Fe lek a szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és -hasz ná lat sza bá lya i ról  szóló 79/2005. (HK 17.) HM uta sí tás
( továbbiak ban: Uta sí tás) 13.  §-a alap ján meg ál la pod nak ab ban, hogy az Elõ fi ze tõ a Költ ség vi se lõ ré szé re elis -
mervény el le né ben, vissza szol gál ta tá si kö te le zett ség ter he mel lett, szol gá la ti cél lal biz to sí tott
(+36) .................................................... hívó számú, ................................................. (ICC) SIM szá mú szol gá la ti célú
SIM kár tyá hoz, az aláb bi ma gán szám lás (vir tu á lis) hí vó szá mot biz to sít ja a Mo bil Szol gál ta tó ál tal.

2. A ma gán szám lás (vir tu á lis) hí vó szám: (+36) ...............................

3. A Költ ség vi se lõ je len szer zõ dés alá írá sá val kö te le zett sé get vál lal az aláb bi ak vég re haj tá sá ra, illetve tu do má sul ve -
szi az alább fel so rol ta kat:

a) A ré szé re biz to sí tott ma gán szám lás (vir tu á lis) hí vó szám min den ko ri költ sé ge it – be le ért ve a tel jes mér ték ben le be -
szél he tõ ma gán szám lás szol gál ta tás ha vi dí ját – a Szol gál ta tó nak a ma gán szám lán sze rep lõ fi ze té si ha tár idõ ig be fi ze ti.
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b) Az Uta sí tás 15.  §-a sze rin ti meg szün te tõ fel té te lek be áll ta ese tén a szol gá la ti rá dió te le font és SIM kár tyát az el lá tó
szer ve zet rak tá rá ba le ad ja, leg ké sõbb ezzel egy idõ ben az elõ fi ze tõ szer ve ze tet tá jé koz tat ja a jo go sult ság meg szû né sé rõl
és a le adás meg tör tén té rõl.

c) Ma gán cél ból csak hang hí vás kez de mé nyez he tõ, mert az adat és SMS, MMS hí vá sok for gal mi költ sé gei a szolgá -
lati célú szám lá ban je len nek meg.

d) Ro a ming ban ma gán célú hí vást kez de mé nyez ni, illetve foly tat ni tech ni kai okok  miatt nem le het sé ges.

4. A Hasz ná ló szol gá la ti (köz al kal ma zot ti, köz tiszt vi se lõi, meg bí zá si szer zõ dé ses) vi szonnyal össze füg gés ben okoz
kárt, amennyi ben a ma gán szám la díj át a Szol gál ta tó ré szé re a meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem fi ze ti meg.

5. Je len szer zõ dés 3. a) pont já ban fog lalt kö te le zett ség a ma gán szám lás (vir tu á lis) hí vó szám szol gál ta tó ál ta li ak ti vá -
lá sá nak idõ pont já tól, a de ak ti vá lás idõ pont já ig ke let ke zett költ sé gek re ér vé nyes.

Kelt: ................................. -n, 200 ............ év .............................. hó ................. nap ján.

(........................................) (........................................)

rá dió te le fon hasz ná ló
(ma gán szám la fi ze tõ)

elõ fi ze tõ szer ve zet pa rancs no ka
(ve ze tõ je)

Ké szült: ... pél dány ban
Egy pél dány: ... lap
Itsz: 1408
Ügy in té zõ, te le fon: ...
Kap ja: 1.sz. pld.: Költségviselõ

2.sz. pld.: MH HIP pénz ügy
3.sz. pld.: Irat tár  (MH HIP TFK)
4. sz. pld.: A Szak uta sí tás 36. pont ja alap ján ki je lölt sze mély
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Melléklet a ............. ny. számú, a szolgálati célú elõfizetéshez kapcsolódó
magánszámla szolgáltatás igénybevételére irányuló szerzõdéshez

BEFOGADÓ NYILATKOZAT
(Szolgálati célú elõfizetéshez kapcsolódó magán számlafizetõi jog vállalására)

Alul írott:

Csa lá di és ke reszt név:

Rend fo ko zat:

Any ja neve:

Szü le té si he lye, ide je:

Lak cím
(ir. sz., te le pü lés, út/utca, ház szám, eme let, ajtó):

Szám la kül dé si cím
(amennyi ben nem azo nos a lak cím mel):

Sze mé lyi iga zol vány szá ma:

Szol gá la ti cél lal biz to sí tott (fi zi kai) GSM szám:

A fen ti táb lá zat nyom ta tott nagy be tû vel ki töl ten dõ!

Ki je len tem, hogy a ré szem re szol gá la ti cél lal biz to sí tott GSM szám hoz (fi zi kai SIM kár tyá hoz) kap cso ló dó ma gán
szám la fi ze tõi jo got, va la mint az ezzel járó va la mennyi jogi és pénz ügyi kö te le zett sé get tu do má sul ve szem és vál la lom.

Egy ide jû leg tu do má sul ve szem, hogy:
a) a szá mom ra biz to sí tott ma gán szám lás (vir tu á lis) hí vó szám min den ko ri költ sé gei en gem ter hel nek, és azo kat a ré -

szem re a GSM szol gál ta tó ál tal meg kül dött ma gán szám lán sze rep lõ fi ze té si ha tár idõn be lül a Szol gál ta tó ré szé re be fi ze -
tem.

b) ada ta im ban be kö vet ke zett bár mely vál to zás ról 5 na pon be lül írás ban ér te sí tem az Elõ fi ze tõt.
c) a ma gán szám lás szol gál ta tás le mon dá sá ra leg ké sõbb a szám lá zá si cik lus vége elõtt négy hét tel van le he tõ sé gem.

Kelt: ................................. -n, 200 ........... év .............................. hó ................. nap ján.

(........................................)
Költ ség vi se lõ alá írá sa
(Költ ség vi se lõ neve)

Ké szült: ... pél dány ban
Egy pél dány: ... lap
Itsz: 1408
Ügy in té zõ,te le fon: ...
Kap ja: 1.sz. pld.: Költségviselõ

2.sz. pld.: MH HIP pénz ügy
3.sz. pld.: Irat tár  (MH HIP TFK)
4. sz. pld.: GSM szolgáltató
5. sz. pld.: A Szak uta sí tás 36. pont ja alap ján ki je lölt sze mély
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3. sz. melléklet a 1/2006. (HK 5.) HM közigazgatási államtitkári szakutasításhoz

Minta a szolgálati célú rádiótelefon használatra,
váltásos rendben használók részére  szóló szerzõdéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI

PARANCSNOKSÁG

sz. pél dány

Ny. szám:

SZERZÕDÉS

SZOLGÁLATI CÉLÚ RÁDIÓTELEFON HASZNÁLATRA,
VÁLTÁSOS RENDBEN HASZNÁLÓK RÉSZÉRE

amely lét re jött egy rész rõl az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság (2142 Nagy tar csa, Szé che nyi utca 80.), mint
Költ ség vi se lõ, más rész rõl a szol gá lat pon tos meg ne ve zé se (vál tá sos rend ben mû kö dõ szol gá lat) mint Hasz ná ló,
(a továb biak ban együtt: Fe lek) kö zött, az aláb bi tar ta lom mal:

1. A Fe lek a szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és -hasz ná lat sza bá lya i ról  szóló 79/2005. (HK 17.) HM uta sí tás (továb -
biak ban: Uta sí tás) 12.  §-a alap ján meg ál la pod nak ab ban, hogy a Költ ség vi se lõ a Hasz ná ló ré szé re el is mer vény el le né -
ben, vissza szol gál ta tá si kö te le zett ség ter he mel lett, biz to sí t (+36) ................................................................... hívó -
számú, ........................... (ICC) SIM szá mú szol gá la ti célú SIM kár tyát.

2. A(z) el lá tó ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se a SIM kár tyá hoz kü lön át adás-át vé te li el is mer vény (utal vány) el le né ben 
1 klt. rá dió te le fon ké szü lé ket vagy egyéb a mû kö dé sé hez SIM kár tyát igény lõ esz közt biz to sí t.

3. A Hasz ná ló tu do má sul ve szi, hogy:

a) a ré szé re biz to sí tott szol gá la ti rá dió te le fon csak ak kor hasz nál ha tó, ha az in for má ció idõ ben tör té nõ to váb bí tá sá -
ra más, a Ma gyar Hon véd ség ál tal biz to sí tott biz ton sá go sabb, illetve költ ség ta ka ré ko sabb le he tõ ség nem áll rendel -
kezésre.

b) az Uta sí tás sze rin ti meg szün te tõ fel té te lek ese tén a szol gá la ti rá dió te le font és a SIM kár tyát az el lá tó szer ve zet
 raktárába le kell adni, leg ké sõbb ezzel egy idõ ben a Költ ség vi se lõt tá jé koz tat ja a jo go sult ság meg szû né sé rõl, a le adás
 tényérõl.

c) a ...................... Ft/hó nap (pon tos ke ret összeg) (jo go sult sá gi ka te gó ria) biz to sí tott ke ret össze get meg ha la dó fel -
hasz ná lás ese tén, az en ge dé lye zett ke ret össze gen fe lü li rész áfá val nö velt össze gét, va la mint a rész le tes szám la ki ál lí tá -
sá nak brut tó díj át a Hasz ná ló a szol gá la tot adó sze mé lyek ál ta li hasz ná lat ará nyá ban az Uta sí tás 22.  § (3) be kez dé sé nek
meg fele lõen kö te les be fi zet ni. A be fi ze tést iga zo ló ok mányt a Hasz ná ló a tá jé koz ta tás kéz hez vé te lét kö ve tõ 10 mun ka -
na pon be lül kö te les az állományille té kes pa rancs nok nak (ve ze tõ) vagy az ál ta la ki je lölt sze mély nek be mu tat ni. A hasz -
ná lat ará nyá nak meg ál la pít ha tó sá ga ér de ké ben a szol gá la tot adó sze mé lyek az egy más kö zöt ti át adás-át vé te lek té nyét
– az át adás-át vé te li idõ pon tok és az ak tu á lis egyen leg meg je lö lé sé vel – alá írá suk kal iga zol ják.

d) A szol gá la ti célú SIM kár tya meg ha tá ro zott ke ret össze gen fe lü li hasz ná la tá ból adó dó an az MH-nak költ sé ge nem
ke let kez het. A szol gá la tot adó sze mé lyek szol gá la ti (köz al kal ma zot ti, köz tiszt vi se lõi, meg bí zá si szer zõ dé ses)
 viszonnyal össze füg gés ben okoz nak kárt, amennyi ben az en ge dé lye zett ke ret össze gen fe lü li össze get (a for gal mi költ sé -
get és a rész le tes szám la ki ál lí tá sá nak díj át) – az Uta sí tás 24.  § (2) be kez dé se alap ján ka pott fel men tés ese té nek ki vé te lé -
vel – nem fi ze tik be az Uta sí tás 22.  § (3) be kez dé sé nek meg fele lõen.
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4. A ke ret összeg fe let ti rész vi ta tá sa ese tén figye lembe kell ven ni az adott idõ szak ra ér vé nyes, a ka to nai szer ve zet pa -
rancs no ka (ve ze tõ je) ál tal alá írt, pa rancs ban meg je lent szol gá lat ve zény lést.

5. A szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett sé gek a SIM kár tya át vé te lé nek nap já tól a SIM kár tya le adá sá nak, illetve más
hasz ná ló nak való át adás nap já ig ér vé nye sek.

6. A SIM kár tya Hasz ná ló ál ta li át vé te lé nek idõ pont ja: ......................

7. A szol gá la tot adó sze mé lyek ezen szer zõ dés Mel lék le té ben egyé ni leg, alá írá suk kal iga zol ják a szer zõ dés tu do má -
sul vé te lét.

8. A je len szer zõ dés alá írá sá val egy idõ ben a .......... szá mon kö tött szer zõ dés ha tá lyát vesz ti.

Mel lék let(ek): Nyi lat ko zat a szol gá la tot adó sze mély ada ta i val és alá írá sa i val

Kelt: ................................. -n, 200 ........... év .............................. hó ................. nap ján.

(........................................) (........................................)

pa rancs nok (ve ze tõ) vagy érin tett sé ge ese tén
elöl já ró pa rancs nok (ve ze tõ)*

költ ség vi se lõ szer ve zet pa rancs no ka
(ve ze tõ je)

Ké szült: ... pél dány ban
Egy pél dány: ... lap
Itsz: 1408
Ügy in té zõ,te le fon: ...
Kap ja: ... pld.: Rá dió te le fon hasz ná ló

... pld.: A Szak uta sí tás 36. pont ja alap ján ki je lölt sze mély

... pld.: MH HIP pénz ügy

... pld.: Irat tár  (MH HIP TFK)

* A HM hi va ta li szer ve ze te, va la mint a HM szer ve ze tek te kin te té ben az alá írás ra jo go sult sze mély a HM IKH AKO osz tály ve ze tõ je.
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Melléklet a ............. ny. számú, a szolgálati célú rádiótelefon használatára
váltásos rendben használók részére szóló szerzõdéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI

PARANCSNOKSÁG

sz. pél dány

Nyt.szám:

Alul írott, ki je len tem, hogy a ........................................................, vál tá sos rend ben mû kö dõ szol gá lat ke re té ben ré -
szem re biz to sí tott (+36) ............................... hí vó szá mú, ........................... (ICC) SIM szá mú szol gá la ti célú SIM kár -
tya hasz ná la tá ra vo nat ko zó, a a szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és -hasz ná lat sza bá lya i ról  szóló 79/2005. (HK 17.) HM
uta sí tás ból, a .../2006. (HK  .) HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri szak uta sí tás ból ere dõ, va la mint a ............. ny. szá mú szer -
zõ dés ben a szol gá lat ál tal vál lalt jo go kat és kö te le zett sé ge ket meg is mer tem.

Csa lá di és ke reszt név:

Rend fo ko zat:

Szol gá la ti hely:

Be osz tás:

Be osz tá si ka te gó ria:

Jo go sult sá gi ka te gó ria:

Ke ret összeg (Ft/hó):

Pénz ügyi azo no sí tó szám (6 ka rak ter):

Pon tos lak cím (irá nyí tószám, te le pü lés, út/utca,
ház szám, eme let, ajtó)

A táb lá zat min den rész e pon to san ki töl ten dõ!

Kelt: ................................. -n, 200 ........... év .............................. hó ................. nap ján.

.............................................
(alá írás)
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4. sz. melléklet a 1/2006. (HK 5.) HM KÁT szakutasításhoz

Minta a szervezetek által üzemeltetett rádiótelefonok adatainak nyilvántartásához

SZERVEZET
MEGNEVEZÉSE

sz. pél dány

Nyt. szám:

Az üzemeltetett rádiótelefon adatai

1. Üze mel te tõ (hasz ná ló) ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:

2. El ren de lõ ügy irat nyil ván tar tá si szá ma:

3. El ren de lõ neve, rend fo ko za ta, be osz tá sa:

4. Egye di el bí rá lás alá esõ ké re lem nyil ván tar tá si szá ma:

5. Egye di ké rel met en ge dé lye zõ ügy irat nyil ván tar tá si szá ma:

6. Egye di ké rel met en ge dé lye zõ neve, rend fo ko za ta, be osz tá sa:

7. Hasz ná ló neve, rend fo ko za ta:

8. Hasz ná ló be osz tá sa:

9. Hasz ná ló be osz tá si ka te gó ri á ja:

10. Hasz ná ló jo go sult sá gi ka te gó ri á ja:

11. En ge dé lye zett ke ret összeg:

12. Rá dió te le fon tí pu sa:

13. Rá dió te le fon IMEI szá ma:

14. SIM kár tya hí vó szá ma:

15. SIM kár tya szá ma (ICC):

16. Fel adat ra ide ig le ne sen (-tól -ig) vagy fo lya ma to san biz to sí tott:

17. Tí pu sú, for gal mi rend szá mú gép jár mû be be épít ve:

Kelt: ................................. -n, 200 ........... év ............................. hó ................. nap ján.

(.................................................)

pa rancs nok (ve ze tõ)
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
7/2006. (HK 5.) HVKF

p a r a n c s a

Bíráló Bizottság kijelölésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
9/2006. (HK 5.) HVKF

p a r a n c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettesítésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
10/2006. (HK 5.) HVKF

p a r a n c s a

a Magyar Honvédség ejtõernyõs válogatott keret kijelölésérõl
és a 2006. évi versenyekre történõ felkészítésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
11/2006. (HK 5.) HVKF

p a r a n c s a

a haderõátalakítás VI. üteme szervezési feladatainak végrehajtásáról szóló
68/2005. (HK 15.) HVKF parancs módosításáról*

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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MAGYAR HONVÉDSÉG HADTÁPANYAG ELLÁTÓ KÖZPONT

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve 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

Az MH LEP, MH BHP és MH ÖLTP meg lé võ ál lo -
mány táb lás szak tech ni kai esz kö ze i nek víz szál lí tó gép -
ko csi fel épít mény fel újí tá sa

MH
HTPEK– Debreceni

Au tó ja ví tó
és  Kereskedelmi

Szö vet ke zet
Cg. 09-02-000165

40 000 2005. 12. 23. 2005. 12. 23. 2006. 02. 28.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Tá bo ri szak tech ni kai esz kö zök 69M moz gó kony ha fel -
újí tá sa

MH
HTPEK– Debreceni

Au tó ja ví tó
és  Kereskedelmi

Szö vet ke zet
Cg. 09-02-000165

14 700 2005. 12. 23. 2005. 12. 23. 2006. 02. 28.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Tá bo ri szak tech ni kai esz kö zök 1000 li te res után fu tó
fel újí tá sa

MH
HTPEK– Debreceni

Au tó ja ví tó
és  Kereskedelmi

Szö vet ke zet
Cg. 09-02-000165

18 900 2005. 12. 23. 2005. 12. 23. 2006. 02. 28.

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kötõ
azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
(E Ft) + áfa

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

Szén sa vas és szén sav men tes ás vány víz 047047 9 217 2005.
ok tó ber 15.

2006. ja nu ár 1. 2006.
de cem ber 31.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Egyéb kan tin áru 047047 7 362 2005.
no vem ber 25.

2006. ja nu ár 1. 2006.
de cem ber 31.

Szál lí tá si
szer zõ dés

Ve gyi áru és ház tar tá si cik kek 047047 8 310 2005.
no vem ber 25.

2006. ja nu ár 1. 2006.
de cem ber 31.
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KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Köztársaság
honvédelmi miniszterének

p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatói
munkakör betöltésére

A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mi mi nisz te re a
 Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 49.  §-a (1) be -
kez dés má so dik for du la ta és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 23.  §-ának (1)–(3) be -
kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det a HM Had tör té ne ti In té -
zet és Mú ze um (a továb biak ban: HM HIM) fõ igaz ga tói
mun ka kör el lá tá sá ra öt év idõ tar tam ra. A pá lyá zat nyer te se 
a mun ka kört 2006. jú li us 1-jé tõl tölt he ti be.

A HM HIM a Hon vé del mi Mi nisz té rium köz vet len alá -
ren delt sé gé be tar to zó in téz mény, amely a had tör té ne lem,
had mû vé szet és a fegy ve res erõk tör té ne té nek, va la mint a
had tör té nel mi és mu ze o ló gi ai ku ta tá sok or szá gos köz -
pont ja. Az in téz mény há rom szer ve ze ti egy ség össze han -
golt te vé keny sé gé vel gyûj ti, õrzi, fel tár ja, ku tat ja, és tu do -
má nyos igénnyel fel dol goz za a ma gyar és a ma gyar vo nat -
ko zá sú egye te mes had tör té ne lem tár gyi és írá sos em lé ke it, 
biz to sít ja annak ku tat ha tó sá gát, meg te kin té sét a tu do má -
nyos köz élet és a nagy kö zön ség szá má ra.

A fõ igaz ga tói mun ka kört hi va tá sos ka to na, vagy köz al -
kal ma zott tölt he ti be, a mun ka kör höz a Ma gyar Hon véd -
ség, va la mint a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa (fel ügye le -
te) alá tar to zó szer ve ze tek hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyá nak be osz tá si ka te gó ri á ba tör té nõ rész le tes be so ro -
lá sá ról, illetve az ezen be osz tá sok ban el ér he tõ rend fo ko -
za tok ról  szóló 30/2001. (XII. 27.) HM ren de let 1. sz. mel -
lék le te alap ján ez re de si rend fo ko zat és I/VI. il let mény fo -
ko zat tar to zik.

Amennyi ben a fõ igaz ga tói mun ka kört köz al kal ma zott
töl ti be, meg kell fe lel nie a köz al kal ma zot tak ra vo nat ko zó
jog sza bá lyok ban a ma ga sabb ve ze tõi mun ka kör el lá tá sá ra
elõ írt kö ve tel mé nyek nek. Ez eset ben a fõ igaz ga tó fi ze té si
osz tály ba so ro lá sa az 1992. évi XXXIII. tör vénynek, illetve
a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog vi szo -
nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl  szóló
25/1992. (XI. 25.) HM ren de let nek meg fele lõen tör té nik.

A fõ igaz ga tó fel ada ta: az ön ál ló szak mai te vé keny sé -
get vég zõ szer ve ze ti egy sé gek bõl álló in teg rált in téz mény
egy sze mé lyi fe le lõs ve ze té se és irá nyí tá sa.

A pá lyá zat fel té te lei:
– egye te mi vég zett ség;
– tu do má nyos mun kás ság, tu do má nyos fo ko zat (tu do -

mány dok to ra, kan di dá tu sa, [PhD]);
– leg alább 5 éves szak mai, ve ze tõi gya kor lat;
– leg alább egy vi lág nyelv tár gya ló ké pes is me re te;
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a ha zai és nem zet -
kö zi tu do má nyos köz élet ben való ak tív rész vé tel, a tu do -
má nyos tes tü le tek ben be töl tött tiszt ség.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó ed di gi szak mai, ve ze tõi és tu do má nyos
mun kás sá gá nak is mer te té sét (szak mai ön élet rajz);

– a szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -
nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la tát;

– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun kák jegy -
zé két;

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt
(ht. ka to na ese tén nem szük sé ges);

– az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó kon cep ci ót.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a je len fel hí vás
Hon vé del mi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ
30. nap. A be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sá ra az ezt kö ve tõ 
15 na pon be lül ke rül sor.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HUMÁNPOLITIKAI

FÕOSZTÁLY

1885 Budapest, Pf.: 25

A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat a HM HIM fõ -
igaz ga tói mun ka kö ré re.”

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyok fel té te lei
figye lembe véte lével a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ki je lölt
bi zott ság bí rál ja el. A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az 
el bí rá lást kö ve tõ 15 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

A pá lyá za tok tit ko san ke ze len dõk, azok tar tal ma csak
az érin tet tek hoz zá já ru lá sá val hoz ha tók nyil vá nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót a HM
 Humánpolitikai Fõ osz tály, Kép zés- és Ok ta tás szer ve zé si
Osz tá lya ad (474-1691, HM 221-21).

Honvédelmi Minisztérium
Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály

fõosztályvezetõjének

k ö z l e m é n y e

A Szabványügyi Közlönyben megjelent
– a Magyar Honvédséget érintõ –

szabványok felsorolásáról

A Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let, a nem ze ti szab vá -
nyo sí tás ról  szóló 1995. évi XXVIII. tör vény 8.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban fog lal tak alap ján:
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A Szab vány ügyi Köz löny 2006. évi 1. szá má ban,
2006.01.01. ha tállyal köz zé tet te a kö vet ke zõ ka to nai szab -
vá nyo kat:

MSZ K 1123:2006*
Ka to nai re pü lõt erek tûz vé del me
MSZ K 1123:2002 he lyett
(STANAG 3712:2003 évi 5. ki adás; STANAG

3861:2003 évi 4. ki adás; STANAG 3929:2003 évi 3. ki -
adás; STANAG 7048:2003 évi 3. ki adás; STANAG
7133:2003 évi 1. ki adás)

MSZ K 1162:2006*
A re pü lõt ere ken al kal ma zott tûz ol tó gép jár mû vek és ka -

to nai tûz ol tók egyé ni fel sze re lé sé nek mû sza ki elõ írásai
MSZ K 1162:2001 he lyett
a Szab vány ügyi Köz löny 2006. évi 1. szá má ban,

2006.01.01. ha tállyal vissza von ta a kö vet ke zõ ka to nai
szab ványt:

MSZ K 1112:1998
Tüz ér sé gi lõ sze rek, pi ro tech ni kai esz kö zök és cso ma -

go lá suk meg je lö lé se és jel ké pei

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora

p á l y á z a t o t  h i r d e t

oktatói munkakörökre

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
több ször mó do sí tott 1996. évi XLV. tör vény 4.  §-a alap ján
pá lyá za tot hir de tek az aláb bi mun ka kö rök be töl té sé re:

Kos suth La jos Had tu do má nyi Kar
Tár sa da lom tu do má nyi In té zet
Jog tu do má nyi Tan szék
– egye te mi do cens (1 fõ ka.)
– egye te mi ta nár se géd (1 fõ ka.)

Egye te mi do cens sé az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve -
tel mé nyek nek való meg fe le lé sen túl:

a) tel je sí tet te az egye te mi ad junk tus sal szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket;

b) az ál ta la ok ta tott tu do mány te rü le ten dok to ri fo ko zat -
tal ren del ke zik, al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben
részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és tu do má nyos
mun kájának ve ze té sé re;

c) leg alább 8 éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zik
(el vi leg 4 év egye te mi ta nár se gé di és 4 év egye te mi ad -
junk tu si);

d) em be ri leg és szak ma i lag egy aránt al kal mas a fi a tal
mun ka tár sak irá nyí tá sá ra, se gí té sé re;

* Meg jegy zés: a szab vá nyok a for rás do ku men tu mok vál to zá sa  miatt át -
dol go zás ra ke rül nek.

e) is me re te it lo gi kus rend szer be fog lal va írás ban és
szó ban ké pes át ad ni, ma gas szín vo na lú tan anyag for má ló,
ki dol go zó és is me ret át adó kész ség gel ren del ke zik;

f) tu do mány ágát át fo gó an is me ri, szû kebb szak te rü le té -
nek el mé lyült, nem zet kö zi szin tû is me re té vel ren del ke zik;

g) ön ál ló tu do má nyos ered mé nyei van nak, ezek rõl
nem zet kö zi szín vo na lú szak mai pro duk tu mok ban ad
 számot.

Egye te mi ta nár se géd dé az ne vez he tõ ki, aki az alap -
kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lé sen túl:

a) ren del ke zik az al kal ma zó tan szék ál tal elõ írt idõ tar -
ta mú és mi nõ sé gû szak mai (csa pat-) gya kor lat tal, mely tõl
egye di ese tek ben – a tan szék ve ze tõ ja vas la ta alap ján – el
le het te kin te ni;

b) ok ta tói fel ada ta i nak té má já ban az egye te mi dip lo ma
kö ve tel mé nye it meg ha la dó tu dás sal és eh hez kap cso ló dó
szé les körû tá jé ko zott ság gal ren del ke zik;

c) al kal mas alap szin tû fog lal ko zá sok (gya kor la tok,
gya kor la ti fog lal ko zá sok, do ku men tum fel dol go zó fog lal -
ko zá sok stb.), sze mi ná ri u mok ve ze té sé re, irá nyí tá sá ra;

d) kez de ti tu do má nyos pub li ká ci ók fel mu ta tá sa mel lett 
ren del ke zik a tu do má nyos ku ta tó mun ka alap ja i nak és al -
kal ma zá si mód sze re i nek is me re té vel, meg fe le lõ al kal mas -
ság gal és kész ség gel en nek ered mé nyes vég zé sé hez;

e) ren del ke zik leg alább egy ide gen nyelv kö zép fo kú
– ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyal ta nú sí -
tott – is me re té vel.

A mun ka kö rök rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írá sok 
tar tal maz zák.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
Tár sa da lom tu do má nyi In té zet
Jog tu do má nyi Tan szék – egye te mi do cens
– ren del kez zen szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel;
– le gyen jár tas az al kot mány- és a köz igaz ga tá si jog

 területén;
– ren del kez zen ok ta tásszer ve zõi gya kor lat tal;
– le gyen al kal mas a ha di jo gi tu do mány sza kon fo lyó

dok to ri kép zés ve ze té sé re és a fo ko zat szer zé si fo lya mat -
ban való tu do má nyos köz re mû kö dés re.

Az egye te mi do cen si mun ka kör re csak olyan
 személy nyújt son be pá lyá za tot, aki tu do má sul ve szi,
hogy tel jes mun ka ide jû fõ fog lal ko zá sa ki zá ró lag a
 Zrínyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye te men le het.

Tár sa da lom tu do má nyi In té zet
Jog tu do má nyi Tan szék – egye te mi ta nár se géd
– ren del kez zen szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel;
– le gyen jár tas a köz jog és a pol gá ri jog te rü le tén;
– le gyen al kal mas a szak te rü le té nek tu do má nyos igé -

nyû mû ve lé sé re.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a jogi dok to ri kép -

zés ben való rész vé tel.
A mun ka kö rök a pá lyá za tok el nye ré se után azon nal be -

tölt he tõ ek.
A pá lyá za tot el nyert egye te mi do cens ki ne ve zé se ha tá -

ro zat lan idõ re szól, az egye te mi ta nár se géd ki ne ve zé se
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– egye te men kí vü li köz al kal ma zott pá lyá zó ese té ben
90 nap pró ba idõ vel – ha tá ro zott idõ re (négy év) szól.

Köz al kal ma zot tak be so ro lá sa (il let mé nye) a több ször
mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény sze rint tör té nik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -

ne ve zé sét;
– ed di gi szak mai te vé keny sé gét;
– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak

jegyzékét;
– ide gen nyelv-tu dá sát;
– az ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos mun ká já ra vonat -

kozó jö võ be ni cél ki tû zé se it, terveit.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá za ti szö ve get;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -

nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tot, egye te men kí vü li pá lyá zó
ese tén – köz jegy zõ i leg hitelesített – másolatát;

– az egye te men kí vü li köz al kal ma zott pá lyá zó ese tén
há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt és
mun ka kö ri al kal mas sá got tanúsító orvosi igazolást;

– nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti
anya gá ba az egye tem sza bály za ta i ban rög zí tett bi zott sá -
gok, ta ná csok betekinthetnek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül történik.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor

1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.

Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15.

A bo rí ték ra rá kell írni:

„Pá lyá zat ....................................................................... 

Tan szék .........................................................................
mun ka kö ré re”

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az
aláb bi he lyen lehet kérni:

Sza bó Er nõ né fõ ta ná csos, sze mély- és mun ka ügyi
igaz ga tó.

Te le fon: 06/1 432-9009; HM 29-009
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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.
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