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sé ben lé võ la kó épü le tek (la ká sok) va la mint sze mély gép ko csi  tároló
he lyi sé gek (ál ló he lyek) el ide ge ní tés re tör té nõ XX., so ron kí vü li üte -
mé rõl 484

1/2006. (HK 6.)
HVKF I. h. köz le mény

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok el fo ga dá sá ról 485

HM JIF He lyes bí tés 486

426 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



JOGSZABÁLY

A hon vé del mi mi nisz ter
4/2006. (II. 7.) HM

r e n  d e  l e  t e

a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat
létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl,
tartalmáról, valamint az integrált személyügyi

igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl  szóló
10/2002. (III. 5.) 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.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a hon vé de -
lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör -
vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont já ra, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé -
te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról,
va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges
nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de le -
tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 1.  §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: Hon véd ség) hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak, va la mint – a rá juk vo nat ko zó mér ték ben – az
ön kén tes tar ta lé kos ka to nák (a továb biak ban együtt: ál lo -
mány) szol gá la ti jog vi szo nyá ra (a továb biak ban: szolgá -
lati vi szony) ter jed ki.”

2.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A füg get le ní tett szak szer ve ze ti tiszt ség vi se lõ szol -

gá la ti vi szo nyá val össze füg gõ állományille té kes pa rancs -
no ki jog kö rö ket a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb -
biak ban: Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve) ve ze -
tõ je gya ko rol ja.”

3.  §

Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az ál lo mány után pót lá sa – a ka to nai ok ta tá si in téz -
mény ben, illetve pol gá ri ok ta tá si in téz mény ben honvéd -
ségi ösz tön dí jas ként vég zet tek ki vé te lé vel – a Hon véd ség
to bor zó rend sze rén ke resz tül tör té nik.”

4.  §

Az R. 10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az egyéb fel té te lek meg lé te ese tén ön kén tes tar ta -
lé kos ál lo mány ba fel ve he tõ, aki a ter ve zett be osz tá sá hoz
elõ írt szin tû vég zett ség gel ren del ke zik. Az ön kén tes tar ta -
lé kos ka to nák ál tal be tölt he tõ be osz tá so kat a HM Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke (a továb biak ban: HVKF) ál tal jó vá ha -
gyott ál lo mány táb lák tar tal maz zák.”

5.  §

Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A to bor zó iro da meg szer ve zi a je lent ke zõ al kal -

mas sá gi vizs gá la ton va ló meg je le né sét.”

6.  §

Az R. 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ka to nai ok ta tá si in téz mény ben vég zett hall ga tók,
és hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tók ese té ben az ál lo mány -
ba vé te li el já rást a ka to nai ok ta tá si in téz mény foly tat ja le.”

7.  §

Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(6) A ka to nai szer ve ze tek ál lo mány táb lá já ban a be osz -
tás hoz rend sze re sí tett rend fo ko zat tól az ön kén tes tar ta lé kos
rend fo ko za ta a szer zõ dés meg kö té se kor – a rend fo ko za ti ál -
lo mány cso por ton be lül – egy rend fo ko zat tal el tér het.

(7) A be osz tás hoz rend sze re sí tett rend fo ko zat el éré sé -
nél a Hjt. 84.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kat kell
figye lembe ven ni. A vá ra ko zá si idõ kez de tét az ön kén tes
tar ta lé kos jog vi szony lé te sí té sé tõl kell szá mol ni.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 15/A.  §-s al egé szül ki:
„15/A.  § (1) Az ön kén tes tar ta lé ko sok be osz tás elõt ti

fel ké szí tés re, to vább kép zés re tör té nõ igény be vé te lét az
ala ku lat éves ki kép zé si prog ram ja alap ján az állományille -
té kes pa rancs nok ter ve zi meg. A fel ké szí tés rõl a vég re haj -
tást meg elõ zõ 60 nap pal az érin tet tet ér te sí te ni kell.

(2) Az ön kén tes tar ta lé kos tény le ges ka to nai szol gá lat ra a
ka to nai szer ve ze tek igé nyé nek meg fele lõen, az állo mányille -
té kes pa rancs nok ál tal kül dött ér te sí tés alap ján vo nul be.
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Az ér te sí tést az igény be vé tel elõtt leg alább 30 nap pal az érin -
tett ré szé re ki kell kül de ni.

(3) Az ön kén tes tar ta lé kos ka to nai be osz tás ra va ló fel -
ké szí té sé vel és ki kép zé sé vel kap cso la tos kö ve tel mé nye ket 
a HVKF ha tá roz za meg.

(4) A ön kén tes tar ta lé kos ka to nai be osz tás ra tör té nõ fel -
ké szí té sé re és az éves kö te le zõ to vább kép zé sé re elõ írt idõ -
tar ta mot az állományille té kes ka to nai szer ve zet nél, le he tõ -
ség sze rint össze füg gõ en kell tel je sí te ni. A fel ké szült ség -
tõl füg gõ en, a be osz tás elõt ti fel ké szí tés re meg ha tá ro zott
idõ 10 nap pal csök kent he tõ. Az ön kén tes tar ta lé kos jog vi -
szony ra kö tött szer zõ dés idõ tar ta ma alatt a be osz tás el lá tá -
sá hoz és az elõ me ne tel hez szük sé ges to vább kép zé se ket,
va la mint azok költ sé ge it az elöl já ró ka to nai szer ve zet az
éves ter vé ben ter ve zi.

(5) A be hí vás ról ér te sí tést ka pott ön kén tes tar ta lé kos
tény le ges ka to nai szol gá la ta ké rel mé re, egész sé gi, ta nul -
má nyi, csa lá di, illetve fon tos sze mé lyi ér dek alap ján át üte -
mez he tõ. A ké rel met írás ban kell be nyúj ta ni az állomány -
ille té kes pa rancs nok ré szé re, aki a be hí vás új idõ pont já ról,
vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról ér te sí ti a kérel mezõt.”

9.  §

(1) Az R. 17.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Hjt. 45.  §-ában elõ írt pró ba idõ meg ha tá ro zá sá nál
biz to sí ta ni kell, hogy az ál lo mány tag ja a be osz tá sá hoz
elõ írt tan fo lya mi kép zé si kö te le zett sé get a pró ba idõ le tel -
té ig tel je sí te ni tud ja. Ha a szol gá la ti el fog lalt ság  miatt er re
nincs mód, az állományille té kes pa rancs nok nak biz to sí ta -
nia kell, hogy a tan fo lya mi kö te le zett ség tel je sí té sét egy
éven be lül meg kezd hes se.”

(2) Az R. 17.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kezd és sek kel
egé szül ki:

„(4) Ha az ál lo mány tag ja ál lo mány ba vé te le kor pró ba -
idõt kö töt tek ki és egy út tal a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé re 
a már meg lé võ rend fo ko za tá tól el té rõ rend fo ko zat tal ke -
rült sor, úgy a pró ba idõ alatt meg szû nõ szol gá la ti vi szony
ese tén az ál lo mány tag ja a pró ba idõ alatt vi selt rend fo ko -
za tát el vesz ti. Az ál lo mány ba vé tel rõl ké szült pa rancs nak
a pró ba idõ alat ti rend fo ko zat el vesz té sé re vo nat ko zó tá jé -
koz ta tást tar tal maz nia kell.

(5) Ha a szol gá la ti vi szony a Hjt. 56.  § d) pont ja alap ján
ke rül meg szün te tés re, a szol gá la ti vi szony meg szün te té si
el já rást – a meg szün te tõ pa rancs ki hir de té sét is be le ért ve –
há rom mun ka na pon be lül be kell fe jez ni.

(6) Ha az állományille té kes pa rancs nok nem ren del ke -
zik az (5) be kez dés sze rin ti szol gá la ti vi szony meg szün te -
té sé re vo nat ko zó mun kál ta tói jog kör rel, há rom mun ka na -
pon be lül kö te les a szol gá la ti vi szony meg szün te té sé hez
szük sé ges ok má nyo kat köz vet le nül fel ter jesz te ni a mun -
kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró hoz, aki ezt kö ve tõ há -
rom mun ka na pon be lül kö te les a szol gá la ti vi szonyt meg -
szün tet ni.”

10.  §

Az R. 18.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Azon be osz tá sok ra, ame lyek éven te az elõ me ne tel
sza bá lyai figyelembevéte lével nem ke rül tek be töl tés re, a
Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je pá lyá za -
tot ír ki.”

11.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„21.  § A pá lyá za ti ki írást a Hon vé del mi Mi nisz té rium
hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni, és nyílt pá lyá zat ese tén 
a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend sze ren ke -
resz tül a ka to nai szer ve ze tek ré szé re nyil vá nos sá kell
 tenni.”

12.  §

Az R. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„33.  § A Hjt. 46.  § (3) be kez dés sze rin ti ve zény lést a ha -
tás kö ri leg ille té kes mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve -
ze tõ ha tá ro zat ban, pa rancs ban (a továb biak ban együtt: pa -
rancs) ren de li el, amely tar tal maz za a ve zé nyelt sze mé lyi
ada ta it, a ve zény lés sel egy ide jû ren del ke zé si ál lo mány ba
he lye zést, a más szerv meg ne ve zé sét, va la mint a ve zény lés 
idõ tar ta mát.”

13.  §

Az R. 35.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„35.  § Az ál lo mány tag ja, az ön kén tes tar ta lé kos ki vé te -
lé vel, a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa, fel ügye le te alá tar -
to zó más szerv hez szol gá la ti be osz tás be töl té se, illetve
meg ha tá ro zott fel adat vég re haj tá sa cél já ból vezényel -
hetõ.”

14.  §

Az R. 42.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ve zény lés meg szün te té se ese tén – ki vé ve az
(1) be kez dés b) pont ja és a (2) be kez dés c) pont ja alap ján
tör té nõ meg szün te tést – az ál lo mány tag ját a vi selt rend fo -
ko za tá nak meg fe le lõ szin tû szol gá la ti be osz tás ba kell he -
lyez ni. Be tölt he tõ szol gá la ti be osz tás hi á nyá ban a Hjt.
48.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rint ren del ke zé si
állo mányba, vagy ha ar ra jo go sult sá got szer zett, szolgá lati
nyug ál lo mány ba le het he lyez ni.”
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15.  §

Az R. a kö vet ke zõ 44/A.  §-s al egé szül ki:
„44/A.  § (1) A Hjt. 91.  § (2) be kez dé se szem pont já ból

az a be osz tás mi nõ sül ké szen lé ti jel le gû be osz tás nak, ame -
lyet 12/24, 12/48, 24/48 vagy 24/72 órás vál tá sos mun ka -
rend ben kell el lát ni.

(2) A 24 órás õr, ügye le ti vagy ké szen lé ti – de nem vál -
tá sos mun ka rend ben, az az nem mun ka idõ ke ret meg ha tá -
ro zá sa alap ján tel je sí tett – szol gá la tot nem le het ké szen lé ti
be osz tás nak (szol gá lat tel je sí tés nek) te kin te ni.”

16.  §

Az R. a kö vet ke zõ 45/A.  §-s al egé szül ki:
„45/A.  § Az ön kén tes tar ta lé kos más be osz tás ba ki zá ró -

lag be le egye zé sé vel he lyez he tõ át. Ha a be osz tás vál to zá sa 
kö vet kez té ben a mun kál ta tói jog kört gya kor ló sze mé lye
meg vál to zik, új szer zõ dést kell köt ni, eb ben az eset ben az
ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti jog vi szonyt fo lya ma tos nak
kell te kin te ni.”

17.  §

Az R. 51.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„Ha a szol gá la ti vi szony mó do sí tá sa – az (1) be kez dés -
ben fog lal tak fi gye lem be vé te le után – nem jár együtt a
szol gá lat tel je sí tés he lyé nek meg vál to zá sá val, vagy a szol -
gá la ti vi szony je len tõs mér té kû mó do su lá sá val, úgy kü lö -
nös mél tány lást ér dem lõ egyé ni ér dek nem ál la pít ha tó
meg.”

18.  §

Az R. 52.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ala cso nyabb be osz tás ba he lye zett vi selt rend fo -
ko za tá nak meg fe le lõ be osz tás ba tör té nõ át he lye zé sét be le -
egye zé sé vel két éven be lül le het, de leg ké sõbb öt év el tel -
té vel kez de mé nyez ni kell.”

19.  §

Az R. 54.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lo mány tag já nak ve zény lé sé re a Hjt.
52.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben, va la mint az
52/A.  §-ában fog lalt ese te ket ki vé ve csak szol gá la ti be osz -
tás el lá tá sá val tör té nõ meg bí zás, he lyet te sí tés vagy be osz -
tás hoz nem tar to zó fel adat kör el lá tá sá val tör té nõ meg bí zás 
egy ide jû el ren de lé sé vel ke rül het sor.”

20.  §

Az R. 68.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott al kal mas sá got a
kor ha tá ron tú li szol gá lat kez de mé nye zé se elõtt leg fel jebb
hat hó nap pal, az el ren de lést kö ve tõ en éven te kell meg ál la -
pí ta ni.”

21.  §

Az R. 71.  §-ának ere de ti szö veg e (1) be kez dés re mó do -
sul, és a  § a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) Ha a szol gá la ti vi szony a Hjt. 56.  §-ának d)–e) vagy 
g) pont já ban meg ha tá ro zot tak kö vet kez té ben szû nik meg,
az állományille té kes pa rancs nok a szol gá la ti vi szony meg -
szû né sét a fel té tel be áll tá nak idõ pont já val, pa rancs ban
álla pítja meg.”

22.  §

Az R. a kö vet ke zõ 79/A.  §-s al egé szül ki:

„(4) Ha az ön kén tes tar ta lé kost az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott tiszt sé gek egyi ké be meg vá lasz tot ták, ön kén tes
tar ta lé kos jog vi szo nyát meg kell szün tet ni.”

23.  §

(1) Az R. 86.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A szol gá la ti vi szony meg szün te té sét a sze mé lyi ál lo -
mány ra vo nat ko zó írás be li pa rancs ban kell meg ál la pí ta ni, 
amely tar tal maz za kü lö nö sen:]

„a) az érin tett sze mély ne vét, rend fo ko za tát, be osz tá sát,
al kal ma zot ti azo no sí tó szá mát, any ja ne vét;”

(2) Az R. 86.  §-a (3) be kez dé sé nek g) és h) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A szol gá la ti vi szony meg szün te té sét a sze mé lyi ál lo -
mány ra vo nat ko zó írás be li pa rancs ban kell meg ál la pí ta ni, 
amely tar tal maz za kü lö nö sen:]

„g) a nyug díj jo go sult ság meg ál la pí tá sá ról  szóló, az ille -
té kes tár sa da lom biz to sí tá si szerv ál tal ho zott ha tá ro zat
szá mát;

h) a nyug ál lo mány ba he lye zést, más köz szol gá la ti jog -
vi szony ba tör té nõ át he lye zést;”

(3) Az R. 86.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az ál lo mány tag já nak nyug ál lo mány ba he lye zé sét
a mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ha tá ro za ta alap ján kell meg -
ál la pí ta ni.”
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24.  §

Az R. 92.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Elõ me ne tel az ál ta lá nos be osz tá sok ese tén a vi selt
rend fo ko zat nál eggyel ma ga sabb rend fo ko zat tal rend sze -
re sí tett be osz tás ba, spe ci á lis be osz tá sok ese tén a be osz tás -
ban el ér he tõ nél ma ga sabb rend fo ko za tú be osz tás ba tör té -
nõ ki ne ve zés.”

25.  §

(1) Az R. 95.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
követ kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Fõ had nagy tól ez re de sig rend fo ko za ton ként tisz ti,
va la mint fõ törzs zász ló si EB-ok mû köd nek a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um ban, me lyek nek el nö ke it és tag ja it a KÁT
elõ ze tes egyet ér té sé vel a HVKF pa rancs ban je lö li ki.

(3) Zász ló si, törzs zász ló si EB-ok mû köd nek a kö zép irá -
nyí tó szer vek nél és a más ma ga sabb szin tû pa rancs nok ság
jog ál lá sú szer ve ze tek nél, me lyek nek el nö két és tag ja it a
pa rancs nok pa rancs ban je lö li ki.”

(2) Az R. 95.  §-a a kö vet ke zõ (10) és (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) Ha az ön kén tes tar ta lé kost ma ga sabb be osz tás ba
ter ve zik, ak kor ve le új szer zõ dést kell köt ni, eb ben az eset -
ben az ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti jog vi szonyt fo lya ma -
tos nak kell te kin te ni.

(11) Elõ lép te té sé re a mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ
elöl já ró jo go sult. Az elõ lép te tés nél a Hjt. 84.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell el jár ni.”

26.  §

(1) Az R. 96.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az al ez re de si EB éven te ja nu ár 25-éig kü lön rang -
so rol ja azo kat az õr na gyo kat, akik az al ez re des rend fo ko -
zat tal rend sze re sí tett be osz tás be töl té sé hez szük sé ges is -
ko lai vég zett ség meg szer zé se ér de ké ben ok ta tá si in téz -
mény nap pa li kép zé sé re pá lyáz nak, és ré szük re be osz tást
ter vez nek.”

(2) Az R. 96.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A fõ törzs zász ló si EB éven te ja nu ár 25-éig kü lön
rang so rol ja azo kat a törzs zász ló so kat, akik a fõ törzs zász -
lós rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tás be töl té sé hez
szük sé ges is ko lai vég zett ség meg szer zé se ér de ké ben ok ta -
tá si in téz mé nyi fel vé tel re pá lyáz nak.”

27.  §

(1) Az R. 97.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Az ab szo lút rang sor alap ján az EB-k al fa be ti kus név -
jegy zé ket ké szí te nek a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil -
ván tar tó rend szer ben tör té nõ köz zé té tel re, mely tar tal maz -
za a rang so rolt ne vét, rend fo ko za tát, al kal ma zot ti azo no sí -
tó ját és ka to nai szer ve ze té nek meg ne ve zé sét.”

(2) Az R. 97.  §-ának (7)–(8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az EB ál tal ké szí tett jegy zõ köny vet hi te le sí tés és
meg õr zés cél já ból az ille té kes sze mély ügyi szerv ve ze tõ -
jé nek kell át ad ni. A jegy zõ köny ve ket a sze mély ügyi szerv -
nél 5 évig kell meg õriz ni, ezt köve tõen az ügy vi te li sza bá -
lyok sze rint kell tá rol ni.

(8) Az elõ me ne te li bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott rang -
sor alap ján az elõ me ne tel re ter vez he tõk név so ra, rend -
fokozatonkénti bon tás ban, ki ne ve zé si jog kö ré nek meg fe -
le lõ mér ték ben meg kül dés re ke rül a mun kál ta tói jog kör rel
ren del ke zõk ré szé re.”

(3) Az R. 97.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) Az EB ál tal ké szí tett rang sor az adott rend fo ko zat -
ra vo nat ko zó kö vet ke zõ évi rang sor el ké szí té sé ig ha tá -
lyos.”

28.  §

Az R. 98.  §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ mon dat lép:

„Az ál lo mány tag ja i ról a tel je sít mény ér té ke lést min den
év szep tem ber 15. és no vem ber 15. kö zött kell elkészí -
teni.”

29.  §

(1) Az R. 99.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A mi nõ sí tés re nem kö te le zett ál lo mány ese té ben
– ha a ka to na mi ni má lis vá ra ko zá si ide je a kö vet ke zõ év
szep tem ber 1. elõtt le jár és az éves tel je sít mény ér té ke lés
so rán „elõ me ne tel re ter vez he tõ” ér té ke lést kap – a tel -
jesítményértékelési la pot meg kell kül de ni az ille té kes
EB-hoz.”

(2) Az R. 99.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az egy évet meg ha la dó kül föl di szol gá lat tel je sí tés
ese tén – amennyi ben az ál lo mány tag já nak köz vet len szol -
gá la ti elöl já ró ja nem a Hon véd ség ál lo má nyá ba tar to zik –,
az ál lo mány tag já ról ké szült an gol nyel vû teljesítmény -
értékelés so rán leg alább „meg fe le lõ” (,,sa tis fac to ry”) ér té -
ke lést az elõ me ne tel szem pont já ból „elõ me ne tel re ter vez -
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he tõ” ér té ke lés ként kell figye lembe ven ni, és az ille té kes
elõ me ne te li bi zott ság nak meg kell kül de ni.”

30.  §

(1) Az R. 101.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Ve ze tõi ér té ke lést kell ké szí te ni két éven ként:]
„c) a Hon vé del mi Mi nisz té rium fõ osz tály ve ze tõ i rõl és

fõ cso port fõ nö ke i rõl, he lyet te se ik rõl, va la mint a ka to nai
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ve lük azo nos jog ál lá sú ve -
ze tõ i rõl.”

(2) Az R. 101.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A ve ze tõi ér té ke lé se ket az ese dé kes ség évé ben
szep tem ber 15. és no vem ber 15. kö zött kell el ké szí te ni.

(6) A HVKF és a KÁT köz vet len alá ren delt sé gé be tar to -
zók ve ze tõi ér té ke lé sét a ve zér ka ri fõ nök he lyet te sek,
illetve a he lyet tes ál lam tit ká rok ké szí tik és a HVKF,
illetve a KÁT hagy ja jó vá.”

31.  §

(1) Az R. 102.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mi nõ sí té se ket min den év szep tem ber 15. és no -
vem ber 15. kö zött kell el ké szí te ni az ál lo mány azon tag ja i -
ról, akik ese té ben a Hjt. 88.  §-ában elõ írt fel té tel a kö vet -
ke zõ nap tá ri év szep tem ber 1-jé ig tel je sül.”

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

„(3) A HVKF és a KÁT köz vet len alá ren delt sé gé be tar -
to zók mi nõ sí té sét a ve zér ka ri fõ nök he lyet te sek, illetve a
he lyet tes ál lam tit ká rok ké szí tik és a HVKF, illetve a KÁT
hagy ja jó vá.”

32.  §

(1) Az R. 105.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tisz ti, va la mint fõ törzs zász ló si rend fo ko zat tal
rend sze re sí tett fel töl tet len be osz tá sok jegy zé két a Hon -
véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve, a zász ló si rend fo ko -
za tok kal rend sze re sí tett fel töl tet len be osz tá sok jegy zé két a 
95.  § (3) be kez dé sé ben meg ne ve zett sze mély ügyi szer vek
ré szé re éven te szep tem ber 30-ig meg kell kül de ni.”

(2) Az R. 105.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A Hjt. 83.  § (9) be kez dé se sze rin ti elõ lép te tés re,
illetve ki ne ve zés re vo nat ko zó ja vas la tot a mun kál ta tói
jog kör gya kor ló ja – a szük sé ges sze mély ügyi ok má nyok -

kal együtt – a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve -
ze tõ je út ján a hon vé del mi mi nisz ter hez ter jesz ti fe l.

(4) A ja vas la tok fel ter jesz té sé nél a Hon véd ség köz pon ti 
sze mély ügyi szerv ve ze tõ je az R. 119.  § (2) be kez dé se sze -
rint jár el.”

33.  §

Az R. 106.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) vagy az
ál ta la ki je lölt sze mély ki kép zé si fog lal ko zás ke re té ben fel -
ké szí ti a tel je sít mény ér té ke lést és mi nõ sí tést ké szí tõ ál lo -
mányt.”

34.  §

(1) Az R. 107.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ka to nai
szer ve ze tek sze mély ügyi szer vei feb ru ár 15-ig pon to sít ják
a tárgy év szep tem ber 1-jén üres vagy ad dig meg üre se dõ
be osz tá sok rend fo ko za ton kén ti jegy zé két, és meg kül dik a
Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve ré szé re.”

(2) Az R. 107.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az elõ me ne tel szem pont já ból figye lembe ve he tõ
éves tel je sít mény ér té ke lé se ket és mi nõ sí té se ket a sze -
mély ügyi szer vek – szak mai ellen õr zés után – rend fo ko za -
ton kén ti bon tás ban, név jegy zék kel éven te de cem ber 10-ig
köz vet le nül meg kül dik az ille té kes EB sze rin ti sze mély -
ügyi szerv nek. A név jegy zék hez csa tol ni kell az ál lo mány
tag já ról a sze mély ügyi szer vek ál tal fel fek te tett Elõ me ne -
tel Ter ve zé si La pot.”

35.  §

(1) Az R. 108.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény be be is ko lá zás ra ja -
va sol tak név jegy zé két – az EB ál tal fel ál lí tott rang sor és a
be is ko lá zás ra vo nat ko zó ke ret szá mok figye lembe véte -
lével – a HVKF, illetve a KÁT feb ru ár 1-jé ig hagy ja jó vá.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott és jó vá ha gyott
név jegy zé ket a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve
éven te feb ru ár 5-ig meg kül di a be is ko lá zá si jog kört gya -
kor ló nak és az állományille té kes pa rancs nok nak, aki feb -
ru ár 10-ig kö te les tá jé koz tat ni az ál lo mány tag ját. Az
állományille té kes pa rancs nok kez de mé nye zi a be is ko lá -
zás sal kap cso la tos sze mély ügyi el já rást.”

(2) Az R. 108.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:
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„(4) A Hon véd ség össze sí tett név sze rin ti be is ko lá zá si
ter ve i nek el ké szí té sé ért, a be is ko lá zá sok hoz szük sé ges
kö ve tel mé nyek meg lé té nek el len õr zé sé ért a Hon véd ség
köz pon ti sze mély ügyi szer ve fe le lõs.”

36.  §

(1) Az R. 109.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mun kál ta tói jog kör sze rint ille té kes sze mély ügyi
szer vek az EB-ok ál tal fel ál lí tott rang sor figye lembe véte -
lével meg ter ve zik az egyes be osz tá sok ra vo nat ko zó ki ne -
ve zé si ja vas la to kat.”

(2) Az R. 109.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ki ne ve zé si ja vas la tot az EB rang so ra és a fel tölt -
he tõ be osz tá sok jegy zé ke alap ján kell el ké szí te ni. A ja vas -
lat ki ala kí tá sá nál figye lembe kell ven ni az ál lo mány tag já -
nak ko ráb bi be osz tá sa it, a be osz tás meg ter ve zé sé hez meg -
adott ki egé szí tõ in for má ci ó kat, és az elõ me ne tel Hjt. 78.  §
(4) be kez dé sé ben fog lalt fel té te le it.”

37.  §

Az R. 111.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„111.  § (1) A mun kál ta tói jog kört gya kor ló a 109.  §

(2) be kez dés sze rin ti ja vas la tot figye lembe vé ve már ci us
31-ig el ké szí ti a ki ne ve zés re ja va sol tak név jegy zé két.

(2) A mun kál ta tói jog kört gya kor ló áp ri lis 20-ig le foly -
tat ja a sze mé lyi be szél ge tést.

(3) A ter ve zést köve tõen az ille té kes sze mély ügyi ve ze -
tõ a fe l nem töl tött be osz tá sok jegy zé két és az „elõ me ne tel -
re ter vez he tõ” tel je sít mény ér té ke lést ka pott, de a ka to nai
szer ve zet nél nem ter vez he tõ ál lo mány név jegy zé két meg -
kül di a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek.

(4) Az áp ri lis 30-ig fe l nem töl tött be osz tá sok jegy zé két
a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je a szá -
mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer ben meg je -
len te ti.”

38.  §

(1) Az R. 112.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha az ál lo mány tag ja a ter ve zett be osz tást az
51.  §-ban meg ha tá ro zott kü lö nös mél tány lást ér dem lõ
egyé ni ér dek bõl nem fo gad ja el, annak in do kát a sze mé lyi
be szél ge tés jegy zõ köny vé ben rész le te sen rög zí te ni kell.

(6) Ha a szol gá la ti vi szony mó do sí tá sá val kap cso la tos
mun kál ta tói jog kört nem az állományille té kes pa rancs nok
gya ko rol ja, a ha tás kö ré ben vég re haj tott sze mé lyi el já rás -
ról ké szült sze mé lyi be szél ge tés jegy zõ köny vét, va la mint
az elõ me ne tel ter ve zé si la pot a szük sé ges sze mély ügyi ok -

má nyok kal együtt áp ri lis 30-ig meg kül di az ille té kes mun -
kál ta tói jog kört gya kor ló ré szé re.”

(2) Az R. 112.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a szak irány re fe -
ren sek, illetve a ka ma rai jog kört gya kor ló szak mai vé le -
mé nyét a sze mé lyi ja vas la tok be ér ke zé sét köve tõen írás -
ban meg kér he ti.”

39.  §

(1) Az R. 114.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben az új be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés -
hez, át he lye zés hez át kép zé si kö te le zett ség kap cso ló dik, az 
át kép zõ tan fo lya mot leg ké sõbb a ki ne ve zést köve tõen egy
éven be lül meg kell kez de ni.”

(2) Az R. 114.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A Hjt. 273.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni azon
be osz tá sok ese té ben, ahol az elõ írt kép zett ség meg szer zé -
sé hez gya kor la ti idõt ír tak elõ.”

40.  §

Az R. 117.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[117.  § A sze mély ügyi igaz ga tás tar tal ma:]
„b) a mun kál ta tói jog kört gya kor ló sze mély ügyi fel ada -

ta i val össze füg gõ ter ve zõ, dön tés-elõ ké szí tõ, ko or di ná ló
és a vég re haj tást biz to sí tó te vé keny sé gek vég zé se,”

41.  §

Az R. 118.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Sze mé lyi ja vas lat kez de mé nye zé sé re – az érin tett
köz vet len szol gá la ti elöl já ró ja elõ ze tes vé le mé nyé nek ki -
ké ré se mel lett – az állományille té kes pa rancs nok jo go -
sult.”

42.  §

Az R. 119.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi ja vas la -
to kat – a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál lo má nyá -
ra vo nat ko zó ja vas la tok ki vé te lé vel – a KÁT út ján kell elõ -
ter jesz te ni.

(3) A szol gá la ti elöl já ró mun kál ta tói jog kö re a köz vet -
len alá ren delt sé gé ben lé võk re ter jed ki. Ma ga sabb mun -
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kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ állományille té kességi 
jog kö rén be lül ala cso nyabb mun kál ta tói jog kör rel is ren -
del ke zik.”

43.  §

Az R. 120.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„120.  § (1) A mun kál ta tói jog kör ben ho zott dön té sek rõl

a mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró (ve ze tõ) ál tal ve -
ze tett szer ve zet sze mély ügyi szer ve egyé ni vagy össze sí tõ
pa ran csot ké szít, me lyet a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ír 
alá.

(2) A fe gyel mi jog kör ben, va la mint a tá bor no ki, ezre -
desi, al ez re de si és fõ törzs zász ló si rend fo ko zat tal ren del ke -
zõk szol gá la ti vi szo nyát érin tõ en ho zott dön té sek rõl egyé -
ni pa rancs ké szül.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze sí tõ pa rancs 
alap ján el ké szí tett egyé ni pa rancs ki vo na tot a mun kál ta tói
jog kört gya kor ló elöl já ró (ve ze tõ) ál tal ve ze tett szer ve zet
sze mély ügyi szer ve ze té nek ve ze tõ je vagy az ál ta la meg ha -
tá ro zott sze mély hi te le sí ti.

(4) A pa rancs tar tal maz za a mun kál ta tói jog kör gya kor -
ló já nak dön té se it, va la mint a jog sza bály ból ere dõ egyéb
kö ve tel mé nye ket, illetve kö vet kez mé nye ket.

(5) Az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti pa rancs ból ki vo nat
csak a dön tés ben érin tett szer ve zet ré szé re ké szül, et tõl el -
té rõ en a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je
in téz ked het.

(6) A pa ran csot vagy ki vo na tát a cím zett ré szé re a Hon -
véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ jé nek szak uta -
sí tá sá ban meg ha tá ro zott mó don kell kéz be sí te ni.”

44.  §

Az R. 121.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A KÁT szak mai fe let tes ként el lát ja a sze mély ügyi
igaz ga tás szak irá nyí tá sát. A hu mán po li ti kai he lyet tes ál -
lam tit kár a szak irá nyí tás ke re tei kö zött szak ma i lag irá nyít -
ja a Hon véd ség hu mán po li ti kai in téz mény rend sze rét.”

45.  §

(1) Az R. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve:]
„a) ter ve zi, szer ve zi és irá nyít ja a sze mé lyi ál lo mány

biz to sí tá sá val kap cso la tos te vé keny sé get, a ha tás kö ré be
utalt sze mély ügyi szak fel ada to kat, az eh hez kap cso ló dó
dön té sek elõ ké szí té sét, vég re haj tá sát,”

(2) Az R. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–f) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve:]

„d) ter ve zi és irá nyít ja a sze mé lyi ál lo mány be is ko lá zá -
sá val kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok vég re haj tá sát,

e) ve ze ti a hon vé del mi mi nisz ter, a KÁT és a HVKF
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó ve ze tõk sze mé lyi
anyag gyûj tõ jét,

f) vég zi a ha tás kö ré be utalt sze mé lyi ál lo mánnyal
össze füg gõ alap szin tû sze mély ügyi fel ada to kat, illetve a
kö zép szin tû ve ze tõ szer vek rõl (pa rancs nok sá gok ról) az
össze sí tett sze mély ügyi nyil ván tar tást, irá nyít ja az össze -
sí tett és a köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás szak fel ada -
ta it,”

(3) Az R. 123.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) és
i) pont tal egé szül ki:

[(1) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve:]
„h) elõ ter jesz ti a HVKF ré szé re a Hon véd ség re vo nat -

ko zó nem zet biz ton sá gi el len õr zé sek kel kap cso la tos fel ter -
jesz té se ket,

i) tisz ti és tiszt he lyet te si be osz tá sok ba tör té nõ ki ne ve -
zé sek nél ellen õr zi a Hjt. 78.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel -
té te lek nek va ló meg fe le lést.”

(4) Az R. 123.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Hon véd ség szer ve ze te i nek sze mély ügyi szer vei:]
„a) szer ve zik és vég zik az ál lo mány után pót lá sá val, elõ -

me ne te lé vel, be is ko lá zá sá val kap cso la tos szak te vé keny -
sé get,”

(5) Az R. 123.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Hon véd ség szer ve ze te i nek sze mély ügyi szer vei:]
„d) ha tás kö rük be tar to zó an ter ve zik és szer ve zik az elõ -

me ne te li rend szer mû kö dé sét,”

46.  §

Az R. a kö vet ke zõ 123/A.  §-s al és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„A szervezési idõszak eltérõ személyügyi eljárásai

123/A.  § (1) A szer ve zé si idõ szak a mi nisz ter kü lön ren -
del ke zé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam.

(2) A sze mély ügyi el já rá sok meg kez dé se elõtt az ille té -
kes sze mély ügyi szerv kö te les vég re haj ta ni:

a) a sze mély ügyi in téz ke dést igény lõ vál to zá sok pon -
to sí tá sát,

b) a tel jes sze mé lyi ál lo mány – be le ért ve a sze mély ügyi 
és pénz ügyi el lá tás ra utal tak – hely ze té nek pon to sí tá sát,

c) az ál lo mány el kép ze lé se i nek köz vet len fel mé ré sét.
(3) A szer ve zé si idõ szak kez de te kor az ille té kes sze -

mély ügyi szerv a (2) be kez dés c) pont alap ján össze sí tett
név jegy zé ket ké szít, me lyet meg küld a mun kál ta tói jog -
kör gya kor ló nak, va la mint a Hon véd ség köz pon ti sze mély -
ügyi szer vé nek.

(4) Az állományille té kes pa rancs nok a szer ve zé si idõ -
szak tel jes idõ tar ta ma alatt biz to sít ja az ér dek kép vi se le ti
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szer vek ré szé re a jog sza bály ban elõ írt jo go sult sá ga ik gya -
kor lá sát.

(5) A sze mély ügyi szerv nek a szer ve zé si idõ szak ban
ren del kez nie kell a rend sze re sí tett és meg lé võ lét szám ada -
tok kal, a ki áram lás ak tu á lis lét szám vi szo nya i nak nap ra -
kész nyil ván tar tá sá val, va la mint fo lya ma to san kí sér je fi -
gye lem mel a meg üre se dõ be osz tá so kat. A fel ajánl ha tó
 beosztásokról az ál lo mány tag ja szá má ra kö te les in for má -
ci ót biz to sí ta ni.

(6) Szer ve zé si idõ szak ban sze mé lyi be szél ge tést kell le -
foly tat ni:

a) állományille té kes pa rancs no ki szin ten,
b) kö zép szin tû irá nyí tó szerv szin ten,
c) a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve szint jén

az MH egé szé re vo nat ko zó an.
(7) Ha az adott szin ten az érin tett be osz tás ba nem he -

lyez he tõ, ké rel mé re eggyel ma ga sabb szint re kell irányí -
tani.

(8) Be osz tás ba he lye zé sek nél az elõ me ne tel sza bá lyai
sze rint kell el jár ni.”

47.  §

Az R. 124.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A szol gá la tok nál szol gá lat tel je sí tés cél já ból tör té -

nõ hi va tá sos ál lo mány ba vé tel ese tén a 10.  § (1) be kez dés
a) és b) pont ja i ban fog lal tak tól el té rõ en is lé te sít he tõ hi va -
tá sos szol gá la ti vi szony, amennyi ben a pá lyá zó a rend fo -
ko za ti ál lo mány cso port hoz meg ha tá ro zott is ko lai vég zett -
ség gel ren del ke zik.”

48.  §

Az R. 125.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A pá lyá za tot el nyert sze mélyt – a szol gá lat ér de ké -
ben – a fõ igaz ga tó ál tal ja va solt idõ pont ban, az elõmene -
teli rang sor tól el té rõ en kell a szol gá la tok ál lo má nyá ba át -
he lyez ni.”

49.  §

Az R. 126.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ve zény lés meg szün te té sé vel egy ide jû leg kez de -
mé nyez ni kell a Hjt. 48. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze -
rin ti ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zés meg szün te té sét, és
a Hjt. 48.  § (1) be kez dés j) pont ja sze rin ti ren del ke zé si ál -
lo mány ba he lye zést, vagy a Hon véd ség ál lo má nyá ba tör -
té nõ be osz tás ba he lye zé sét, illetve – be le egye zé se ese tén – 
szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sét.”

50.  §

Az R. 127.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A szol gá la tok ál lo má nyá ból ka to na dip lo má ci ai

szol gá la tot tel je sí tõk tel je sít mény ér té ke lé sét, ve ze tõi ér té -
ke lé sét, va la mint mi nõ sí té sét az éves be szá mol ta tás idõ -
sza ká ban kell vég re haj ta ni.”

51.  §

Az R. a kö vet ke zõ 127/A.  §-s al egé szül ki:
„127/A.  § (1) A szol gá la tok sze mé lyi ál lo má nyuk te kin -

te té ben – sa ját szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó
rend sze ren – köz pon ti nyil ván tar tást ve zet nek.

(2) A szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer -
ben a szol gá la tok sze mé lyi ál lo má nyá ba tar to zók ról csak a 
sze mé lyi já ran dó sá gok biz to sí tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi
ada tok sze re pel het nek.

(3) A szol gá la tok a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi
szer ve ré szé re biz to sít ják az egy sé ges sze mély ügyi igaz -
ga tás hoz, a ve ze tõi dön tés-elõ ké szí tés hez és tá jé koz ta tás -
hoz szük sé ges ada to kat.

(4) A szol gá la tok a Hon véd ség elõ me ne te li rend sze ré -
vel kap cso la to san e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti,
a köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás ve ze té sé re ki je lölt
szerv, va la mint a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve 
ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett ség alól men te -
sül nek.”

52.  §

Az R. 128.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„128.  § (1) A köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás ve ze -

té sé re ki je lölt szerv: az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel -
dol go zó Köz pont.

(2) Köz pon ti irat tá ro zás ra ki je lölt szerv: a HM Had tör -
té ne ti In té zet és Mú ze um.

(3) A sze mély ügyi nyil ván tar tás sza bá lya it – a rá juk vo -
nat ko zó mér ték ben – az ön kén tes tar ta lé ko sok ra, a ka to nai
ok ta tá si in téz mé nyek rend fo ko zat nél kü li hall ga tói ál lo -
má nyá ra, a hi va tá sos ál lo mány ból nyug ál lo mány ba he lye -
zett, to váb bá a szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset,
be teg ség (ha lál eset)  miatt ki vált ka to nák ra, va la mint – tör -
vény ben meg ha tá ro zott eset ben és kör ben – ezek hoz zá tar -
to zó i ra is al kal maz ni kell.”

53.  §

(1) Az R. 130.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Sze mély ügyi alap nyil ván tar tást kell ve zet ni:]
„b) a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé nél a Hjt.

46.  § (3) be kez dé sé nek d)–f), h), l) pon tok ban meg ha tá ro -
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zot tak ki vé te lé vel, a Hjt. 48.  §-a (1) be kez dé sé nek a), va la -
mint h)–j) pont ja i ban meg ha tá ro zott ren del ke zé si ál lo -
mány ba tar to zók ról,

c) a la kó hely sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs -
nok sá go kon a hi va tá sos ál lo mány ból nyug ál lo mány ba he -
lye zett, to váb bá a szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal -
eset, be teg ség (ha lál eset)  miatt ki vált ka to nák ról, va la mint
– a tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben és kör ben – ezek
hoz zá tar to zó i ról,”

(2) Az R. 130.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[(1) Sze mély ügyi alap nyil ván tar tást kell ve zet ni:]
„d) a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a szo ciá lis és ke gye -

le ti gon dos ko dás kö ré be tar to zók ról ér dek vé del mi gyûj tõt
ve zet. Az e pont ha tá lya alá tar to zó tá bor no kok ról a had ki -
egé szí tõ pa rancs nok sá go kon csak sze mé lyi adat lap má so -
la tot kell ke zel ni.”

(3) Az R. 130.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A sze mély ügyi alap nyil ván tar tás ve ze té sé re kö te le -
zett szer ve ze ti egy ség ve ze té si szin tek nek meg fele lõen
(kö te lék ben lé võ szá zad, zász ló alj) ke ze li a sze mély ügyi
igaz ga tá si fel ada tok vég re haj tá sa so rán az ál lo mány tag já -
ra vo nat ko zó an ke let ke zett – a 134.  § (1) be kez dés a) pont -
já ban fel so rolt – ira to kat. Az ál lo mány tag ja ál tal ren del ke -
zé sé re bo csá tott hi te les ok má nyok alap ján gon dos ko dik az 
ada tok kar ban tar tá sá ról.”

54.  §

Az R. 132.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás ve ze té sé re
ki je lölt szerv a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve
szak mai fel ügye le te alatt:

a) vég zi a sze mély ügyi igaz ga tás so rán ke let ke zõ ada -
tok egy sé ges rend szer ben tör té nõ fel dol go zá sát;

b) ellen õr zi az alap nyil ván tar tás ke re té ben ve ze tett sze -
mély ügyi ira to kat és in téz ke dik a fel tárt hi á nyos sá gok
meg szün te té sé re;

c) ve ze ti a 134.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg -
ha tá ro zott nyil ván tar tá so kat;

d) ada to kat szol gál tat a hon vé del mi tár ca sze mé lyi ál -
lo má nyá ra vo nat ko zó kér dés ben.”

55.  §

(1) Az R. 133.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ál lo mány sze mé lyi anyaggyûj tõ it – a szer ve zet
ve ze tõ jé nek anyag gyûj tõ je ki vé te lé vel – a sze mély ügyi
alap nyil ván tar tást ve ze tõ sze mély ügyi szerv nél, ve ze té si
szin tek nek meg fele lõen (kö te lék ben lé võ szá zad, zász ló -

alj) kell tá rol ni és ve zet ni. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek 
anyag gyûj tõ jét a köz vet len elöl já ró ka to nai szer ve zet sze -
mély ügyi szer ve tá rol ja és ve ze ti. Kö te lék ben lé võ szer ve -
ze ti egy ség ve ze tõ jé nek anyag gyûj tõ jét eggyel ma ga sabb
ve ze té si szin ten kell tá rol ni és ve zet ni.

(4) A sze mély ügyi ira tok és ok má nyok ke ze lé se so rán
egy sé ge sen az al kal ma zot ti azo no sí tó szá mot és be osz tá si
hely azo no sí tó szá mo kat kell al kal maz ni. A sze mé lyi azo -
no sí tó a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer -
ben kép zett al kal ma zot ti azo no sí tó szám, a be osz tá si hely
azo no sí tó köz pon ti lag kép zett kód szám. Az azo no sí tó kat
min den sze mély ügyi ok má nyon és nyil ván tar tá si ira ton fe l 
kell tün tet ni.”

(2) Az R. 133.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Azon szer ve ze ti egy ség nél, amely nek alá ren delt sé -
gé ben ál lo mány il le té kes sé gi jog kö rû szer ve zet mû kö dik
össze sí tett sze mély ügyi nyil ván tar tást kell ve zet ni.

(6) Há bo rús nyil ván tar tás ban a más jog sza bály ál tal el -
ren delt ka to nai iga zo ló jegy szám ké pe zi a nyil ván tar tás
alap ját.”

56.  §

(1) Az R. 134.  §-a (1) be kez dé se c) pont já nak cc) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[c) a köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás ban:]
„cc) az ál lo mány ba fel vet tek és ki vál tak nyilvántar -

tását,”

(2) Az R. 134.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A sze mé lyi ada tok el sõd le ges fel vé te le a szá mí tó -
gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer sze mé lyi adat -
lap ján tör té nik, mely ki nyom ta tá sát kö ve tõ en a nyil ván tar -
tás ba vett sze mély alá írá sá val a sze mé lyi anyag gyûj tõ ben
ke rül el he lye zés re. A sze mé lyi ada tok vál to zá sát – hi te les
ok má nyok egy ide jû be mu ta tá sá val – az ál lo mány tag ja
8 mun ka na pon be lül kö te les je len te ni. A szol gá la ti adat -
vál to zá so kat a vo nat ko zó ha tá ro za tok és pa ran csok alap -
ján kell a nyil ván tar tá so kon át ve zet ni.”

57.  §

(1) Az R. 135.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az alap nyil ván tar tás szint jén a 134.  § (1) be kez dé -
sé nek ab) és ac) al pont ja sze rin ti nyil ván tar tá si ira to kat
nem kell ve zet ni, az össze sí tett nyil ván tar tás szint jén a
134.  § (1) be kez dé sé nek bb) al pont ja, a köz pon ti nyil ván -
tar tás szint jén a 134.  § (1) be kez dé sé nek ca) és cb) al pont ja 
sze rin ti nyil ván tar tá si ira to kat nem kell ke zel ni. Az ada tok
fel dol go zá sa szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó
rend szer ben tör té nik. A sze mé lyek és be osz tá si he lyek
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egye di azo no sí tó val tör té nõ el lá tá sát a rend szer köz pon ti -
lag biz to sít ja.”

(2) Az R. 135.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer
az össze sí tett sze mély ügyi nyil ván tar tás és a köz pon ti sze -
mély ügyi nyil ván tar tás szint jén biz to sít ja a hu mán erõ for -
rás-ter ve zés hez, va la mint a hu mán kont rol lig fel ada tok
vég re haj tá sá hoz, a sze mé lyi dön té sek elõ ké szí té sé hez, a
ve ze tõk tá jé koz ta tá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat.”

58.  §

Az R. 136.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A sze mély ügyi szerv az ál lo mány tag já nak alap -
nyil ván tar tás kö ré be tar to zó ada ta i ban be állt vál to zást az
azt iga zo ló hi te les ok má nyok be mu ta tá sát köve tõen ha la -
dék ta la nul, de lég ké sõbb 5 mun ka na pon be lül kö te les a
szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer ben rög -
zí te ni.

(3) A szol gá lat tel je sí té sé vel össze füg gõ vál to zá so kat a
vo nat ko zó ha tá ro za tok, pa ran csok, illetve azok ki vo na ta
alap ján a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend -
szer ben ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 2 mun ka na pon be lül
át kell ve zet ni.”

59.  §

(1) Az R. 137.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az ál lo mány tag já nak ki ne ve zé se, át he lye zé se és
ve zény lé se ese tén:]

„a) a sze mé lyi anyag gyûj tõt az új sze mély ügyi alap nyil -
ván tar tást ve ze tõ szer ve zet nek kell meg kül de ni,”

(2) Az R. 137.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A szol gá la ti vi szony meg szû né se ese tén a sze mély -
ügyi nyil ván tar tás ba ve ze tett ira to kat és ok má nyo kat az
aláb bi ak sze rint kell ke zel ni:]

„a) más köz szol gá la ti jog vi szony ba tör té nõ át he lye zés
vagy szol gá la ti vi szony meg szün te tés ese tén a sze mély -
ügyi alap nyil ván tar tást ve ze tõ szer ve zet a szol gá la ti vi -
szony meg szû né sét kö ve tõ 20 mun ka na pon be lül a sze mé -
lyi anyag gyûj tõ ben tá rolt ok má nyo kat meg kül di a Hon -
véd ség köz pon ti irat tá ro zás ra ki je lölt szer vé nek;

b) nyug ál lo mány ba he lye zés ese tén a sze mély ügyi
alap nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a szol gá la ti vi szony meg -
szû né sét kö ve tõ 20 mun ka na pon be lül a sze mé lyi anyag -
gyûj tõt – az idõ köz ben ki ál lí tott ki egé szí tõ nyil ván tar tó -
lap pal együtt – meg kül di a la kó hely sze rint ille té kes had -
ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak nyil ván tar tás ba vé tel cél -
jából;

c) a nyug ál lo mány ba he lye zett tá bor no kok sze mé lyi
anyag gyûj tõ jét a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve
ke ze li. A nyug ál lo mány ba he lye zés rõl a Hon véd ség köz -
pon ti sze mély ügyi szer ve ér te sí ti a la kó hely sze rint ille té -
kes had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a nyug ál lo mány ba he lye zett ne vét, rend fo ko za tát,
utol só be osz tá sát, szol gá la ti he lyét, lak cí mét, illetve csa lá -
di ál la po tá ra vo nat ko zó ada ta it, va la mint a ké sõb bi ek ben
– ké rés re – biz to sí ta ni kell az anyag gyûj tõ be tör té nõ be te -
kin tés le he tõ sé gét;

d) az el ha lá lo zott hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes
tar ta lé kos ál lo má nyú ak sze mé lyi ok má nya it – nyil ván tar -
tás ba vé tel cél já ból – a la kó hely sze rint ille té kes had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság út ján, majd on nan, a nyil ván tar tás ba
vé telt köve tõen, a Hon véd ség köz pon ti irat tá ro zás ra ki je -
lölt szer vé nek kell meg kül de ni;”

60.  §

(1) Az R. 138.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az alap nyil ván tar tást ve ze tõ had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság a nyug ál lo mány ba he lye zett ka to nák ról, és a
Hjt. 235.  §-ának b) és c) pont ja i ban meg ha tá ro zott szo ciá -
lis gon dos ko dás kö ré be tar to zók ról ér dek vé del mi gyûj tõt
fek tet fel és ve ze ti sze mé lyi anyaggyûj tõ jü ket.”

(2) Az R. 138.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A la kó hely sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság a nyug ál lo má nyú (gon dos ko dá si kör be tar to zó) ka -
to na sze mé lyi anyag gyûj tõ jét el ha lá lo zá sig ke ze li, azt
köve tõen a Hon véd ség köz pon ti irat tá ro zás ra ki je lölt szer -
vé nek meg kül di. A vissza ma radt, gon dos ko dá si kör be tar -
to zó köz vet len hoz zá tar to zó ada ta it – az ér dek vé del mi
gyûj tõ be he lyez ve – az érin tett el ha lá lo zá sá ig ke ze li.”

61.  §

Az R. 138/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Az iga zo lás ra vo nat ko zó ké rel met a hi va tá sos ál lo -
mány tag ja a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve -
ze tõ jé nek cí mez ve az állományille té kes pa rancs nok nak
nyújt ja be.”

62.  §

Az R. a kö vet ke zõ 139/A.  §-s al és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„A szolgálati idõ nyilvántartása

139/A.  § (1) A szol gá la ti idõ kez dõ nap ját a szol gá la ti
vi szony lé te sí té se kor és meg szün te té se kor kell rög zí te ni.
A szol gá la ti idõt év és nap bon tás ban kell ki szá mí ta ni.
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(2) A hi va tá sos ál lo mány ba vé tel kor az aláb bi szol gá la ti 
idõk kez dõ nap jai ke rül nek pa rancs ban meg ha tá ro zás ra:

a) a szol gá la ti nyug díj jo go sult ság szem pont já ból
figye lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

b) a szol gá la ti nyug díj mér té ke szem pont já ból figye -
lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja.

(3) Az el sõ be osz tás ba he lye zés kor az er rõl  szóló pa -
rancs ban ke rül meg ha tá ro zás ra:

a) a pót sza bad ság mér té ke szem pont já ból figye lembe
ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

b) a ju bi le u mi ju ta lom szem pont já ból figye lembe ve -
he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

c) a vég ki elé gí tés szem pont já ból figye lembe ve he tõ
szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

d) a szol gá la ti jel re jo go sult ság szem pont já ból figye -
lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

e) a Hjt. 262.  §-a sze rin ti ked vez mé nyes szol gá la ti idõ -
re va ló jo go sult ság és annak mér té ke.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat az ille té kes
tár sa da lom biz to sí tá si szerv ha tá ro za tá ban ál la pít ja meg,
me lyet csa tol ni kell az ál lo mány ba vé te li ok má nyok hoz.

(5) Szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te le kor az er rõl  szóló pa -
rancs ban az aláb bi szol gá la ti idõk kez dõ nap jai ke rül nek
meg ha tá ro zás ra:

a) a pót sza bad ság mér té ke szem pont já ból figye lembe
ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

b) a le sze re lé si se gély szem pont já ból figye lembe ve he -
tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

c) szol gá la ti jel re jo go sult ság szem pont já ból figye -
lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

d) a Hjt. 262.  §-a sze rin ti ked vez mé nyes szol gá la ti idõ -
re va ló jo go sult ság és annak mér té ke.

(6) Ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány ba vé te le kor az er rõl
 szóló pa rancs ban az aláb bi szol gá la ti idõk kez dõ nap jai ke -
rül nek meg ha tá ro zás ra:

a) a ren del ke zés re ál lás szem pont já ból figye lembe ve -
he tõ szol gá la ti idõ kez dõ pont ja;

b) a tény le ges ka to nai szol gá lat szem pont já ból figye -
lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

c) a Hjt. 262.  §-a sze rin ti ked vez mé nyes szol gá la ti idõ -
re va ló jo go sult ság és annak mér té ke.

(7) A szol gá la ti vi szony idõ tar ta ma sze rint az alap nyil -
ván tar tást ve ze tõ sze mély ügyi szerv fo lya ma to san rög zí ti
a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer ben az
ál lo mány tag já nak a Hjt. 262.  §-ában fog lalt ked vez mé -
nyes szol gá la ti idõ re jo go sí tó idõ tar ta mo kat.

(8) A szol gá la ti vi szony meg szû né se kor az ál lo mány
tag ja ré szé re ki ál lí tott iga zo lás ban fe l kell tün tet ni e meg -
szer zett ked vez mé nyes szol gá la ti idõk re jo go sí tó idõ tar ta -
mo kat.

(9) Az ál lo mány tag já nak ké rel mé re a szol gá la ti nyug -
díj jo go sult ság szem pont já ból figye lembe ve he tõ szol gá la -
ti idõ kez dõ nap ját, ille tõ leg a szol gá la ti nyug díj mér té ke
szem pont já ból figye lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ -
nap ját az ille té kes tár sa da lom biz to sí tá si szerv ha tá ro za tá -
ban mó do sít ja a be nyúj tott ok má nyok alap ján.

(10) Az egyéb szol gá la ti idõk vo nat ko zá sá ban – az ál lo -
mány tag já nak ké rel mé re – a mun kál ta tói jog kör gya kor ló -
ja a be nyúj tott ok má nyok alap ján pa rancs ban mó do sít ja a
szol gá la ti idõ kez dõ na po(ka)t. A pa rancs alap ján az alap -
nyil ván tar tást ve ze tõ sze mély ügyi szerv az ál lo mány tag -
já nak sze mé lyi anyag gyûj tõ jé ben és a szá mí tó gé pes sze -
mély ügyi nyil ván tar tó rend szer ben el vég zi a szük sé ges
mó do sí tá so kat.”

63.  §

(1) Az R. 140.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Hjt. 262.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint
rend sze re sen csa pat ki kép zést foly ta tó ál lo mány a dan dá -
rok, ez re dek, ön ál ló zász ló al jak és a csa pat ki kép zést vég -
zõ ki kép zõ köz pon tok azon ál lo má nya, akik ha vi 20 órát
meg ha la dó idõ tar tam ban, rend sze re sen részt vesz nek fo -
ko zott fi zi kai igény be vé tel lel já ró ki kép zé si fog lal ko zá -
son.”

(2) Az R. 140.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A Hjt. 262.  § (1) be kez dés sze rin ti be osz tá so kat és a 
ked vez mé nyes szor zó mér té két az ál lo mány táb lá ban
(mun ka kö ri jegy zék ben) rög zí te ni kell. Ez alap ján a jo go -
sult sá got az állományille té kes pa rancs nok, illetve a kül -
szol gá lat ra ve zény lõ pa rancs nok pa rancs ban ha tá roz za
meg.

(5) Ha az ál lo mány tag ja a Hvt. 204.  § (1) be kez dés
l) pont já ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek tag ja ként, a Hvt.
204.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott te rü le ten
tel je sít szol gá la tot, a Hjt. 262.  § (1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti szol gá la ti vi szony ban el töl tött szol gá la ti idõ el szá mo -
lá sá ra, az érin tett ké rel me alap ján, a ki ál lí tott pa rancs, ren -
del ke zés, illetve egyéb iga zo lá sok be nyúj tá sát köve tõen a
Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je in téz ke -
dik.

(6) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je
szak uta sí tás ban in téz ke dik az R. 139/A.  § sze rin ti szol gá -
la ti idõ-nyil ván tar tás pon to sí tá sá ra.”

64.  §

Az R. 144.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 135.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat fel -
dol go zás rend jét a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó 
rend szer ki je lölt rend szer gaz da in téz ke dé se tar tal maz za.

(3) A sze mély ügyi ok má nyok és nyil ván tar tá si ira tok
tar tal mát, ki töl té sét, ve ze té sét, ke ze lé sét, meg õr zé sét, a
sze mé lyi be szél ge tés és a jegy zõ köny vek for mai és tar tal -
mi ele me it, va la mint a nyom tat vány el lá tás rend jét a Hon -
véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek ve ze tõ je in téz ke -
dés ben sza bá lyoz za.”
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65.  §

(1) Az R. a kö vet ke zõ 147/A.  §-s al egé szül ki:
„147/A.  § (1) A Hjt. 98.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott nyi lat ko zat hoz csa tol ni kell a mun ka vi szony ban álló
szü lõ mun kál ta tó já nak iga zo lá sát ar ról, hogy a má sik szü -
lõ a ked vez ményt nem ve szi igény be.

(2) Ha va la me lyik szü lõ gyer me két tar tó san ott hon gon -
doz za, azt e § al kal ma zá sá ban úgy kell te kin te ni, hogy az
ott hon tar tóz ko dó szü lõ gyer me kei ne ve lé sé ben na gyobb
sze re pet vál lal.

(3) A Hjt. 124. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott költ -
ség té rí tést az ál lo mány tag já nak az állományille té kes pa -
rancs nok hoz be nyúj tott ké re lem mel kell igé nyel nie:

a) a ké rel met a sze mély ügyi szer vek az ada tok el len õr -
zé sét és az igény jo go sult ság meg ál la pí tá sát köve tõen to -
váb bít ják a pénz ügyi szer vek nek;

b) a pénz ügyi szer vek jog sza bály alap ján meg ál la pít ják 
a költ ség té rí tés összeg sze rû sé gét és gya ko ri sá gát;

c) a sze mély ügyi szer vek a pénz ügyi szer vek tõl ka pott
ada tok alap ján el ké szí tik a pa ran csot a mun ká ba já rá si
költ ség té rí tés fo lyó sí tá sá ra;

d) a mun ká ba já rá si költ ség té rí tés meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges ada tok ban be állt vál to zá sok ról a sze mély ügyi
szer vek ér te sí tik a pénz ügyi szer ve ket, akik új el já rás ke re -
té ben kez de mé nye zik a pa rancs mó do sí tá sát, illetve a
mun ká ba já rá si költ ség té rí tés meg vo ná sát.

(4) A költ ség té rí tés összeg sze rû vál to zá sa  miatt, ha az
jog sza bály vál to zás ból adó dik, az ál lo mány tag já nak új ké -
rel met nem kell be nyúj ta nia.

(5) Az ön kén tes tar ta lé kost tény le ges szol gá la tá nak tel -
jes idõ sza ká ra meg il le ti az uta zá si költ ség té rí tés.

(6) Ha az ál lo mány tag já nak a Hjt. 108.  § (1) be kez dé se
sze rin ti be so ro lá sa jog sza bály vál to zá sa  miatt mó do sul,
nem kell is mé tel ten be so rol ni, he lyet te

a) a vál to zás ról a pénz ügyi szer vek ér te sí tést ké szí te -
nek há rom pél dány ban;

b) egy pél dányt át ad nak ne ve zett ré szé re, egy pél dányt
a sze mély ügyi szer vek ré szé re.”

(2) Az R. a kö vet ke zõ 147/B.  §-s al egé szül ki:
„147/B. § (1) A nyug ál lo má nyú ka to na elõ lép te té sé re az 

elõ ter jesz tõ ja vas la tát a hon vé del mi mi nisz ter hez cí mez -
ve, az érin tett ál lan dó la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) sze -
rint a te rü le ti leg ille té kes me gyei (fõ vá ro si) had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság hoz kell be nyúj ta ni, kül föl dön élõ nyug ál -
lo má nyú ka to na ese tén a Hon véd ség köz pon ti sze mély -
ügyi szer vé hez.

(2) Az elõ ter jesz tés tar tal maz za az érin tett élet út ját, ed -
di gi el is me ré se it, a nyug ál lo mány ba he lye zés kö rül mé -
nyét, az elõ lép te tés in dok lá sát. A ja vas la tot a te rü le ti leg
ille té kes me gyei (fõ vá ro si) had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
pa rancs no ka az elõ ter jesz tés ada ta i nak el len õr zé se után a
dön tés re jo go sult elöl já ró nak szol gá la ti úton kül di meg.

(3) A ja vas lat hon vé del mi mi nisz ter hez tör té nõ fel ter -
jesz té se elõtt ki kell kér ni a tár cá nál mû kö dõ Tár sa dal mi
Vé le mé nye zõ Bi zott ság ál lás fog la lá sát.

(4) Az elõ lép te tés re éven te két al ka lom mal, a Hon vé de -
lem Nap ján és az Idõ sek Vi lág nap ján ke rül het sor.”

(3) Az R. a kö vet ke zõ 147/C.  §-s al egé szül ki:

„147/C.  § A Hon véd ség szo ci á lis-jó lé ti el lá tó rend sze re
szol gál ta tá sai kö zül az ön kén tes tar ta lé kos a tény le ges ka -
to nai szol gá la ta alatt egész ség ügyi el lá tás ra, cso por tos
élet biz to sí tás ra csa lád se gí tõ szol gál ta tás ra, kul tu rá lis és
sport lé te sít mé nyek szol gál ta tá sa i ra, va la mint elõ- és utó -
sze zon ban a hon véd sé gi üdü lõk ön költ sé ges té rí té si for -
má ban tör té nõ igény be vé te lé re, a szol gá lat tel je sí tés sel
össze füg gõ ha lál eset ese tén ke gye le ti el lá tás ra jo go sult.”

66.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé tõl kez dõ dõ en leg ké sõbb
2006. szep tem ber 1-jé ig fe lül kell vizs gál ni a sze mély ügyi
(hu mán) szer vek fel épí té sét és lét szá mát, és a szük sé ges
szer ve ze ti mó do sí tá so kat úgy kell meg ten ni, hogy a tör -
vény ben és vég re haj tá si ren de le te i ben meg ha tá ro zott sze -
mély ügyi fel ada tok vég re haj tá sa biz to sí tott le gyen.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az R. a ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 8. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

67.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

a) az R. 13.  § (2) be kez dés, a 14.  § (5) be kez dé se, a
73.  § (2) be kez dé se, a 93.  § (1) be kez dé se, 97.  § (4) be kez -
dé se, a 113.  § (2) és (3) be kez dé sei, 134.  § (1) be kez dés
a) pont já nak ag) al pont ja, a 136.  § (4) be kez dé se, a 137.  §
(1) be kez dés b)–d) pont jai, a 137.  § (2) be kez dés e) pont ja,
a 144.  § (1) és (4) be kez dé se, a 145.  §, va la mint a má so dik
7. szá mú mel lék let,

b) az ön kén tes tar ta lé kos jog vi szony sza bá lyo zá sá ról
 szóló 22/2002. (IV. 10.) HM ren de let, va la mint az ön kén -
tes tar ta lé kos jog vi szonyt érin tõ egyes ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 26/2003. (VII. 29.) HM ren de let.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
138/A.  § (4) be kez dé sé ben a „7. szá mú mel lék let” szö veg -
rész he lyé be a „8. szá mú mel lék let” szö veg rész lép.

(3) A 65.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak 2006. év
fo lya mán még egy al ka lom mal, az 1956. évi for ra da lom és
sza bad ság harc kez de té nek 50. év for du ló ja (2006. októ -
ber 23.) tisz te le té re al kal maz ha tók.

(4) A (3) be kez dés 2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 4/2006. (II. 7.) HM rendelethez

,,1. szá mú mel lék let a 10/2002. (III. 5.) HM ren de let hez

Táblázat az egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjérõl1

Fsz. A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

KÁT2 HVKF3
Or szá gos
pa rancs -

nok4

Kö zép-
szin tû
és más

ma ga sabb
szin tû

pk.-ság
ve ze tõ je5

Áll. ill.
pk.

1. Szol gá la ti vi szony lé te sí -
té se, ál lo mány ba vé tel,
szol gá la ti vi szony meg -
szün te té se

1.1. Szol gá la ti vi szony lé te sí té se
– zász lós6, tiszt he lyet tes X X

– tisz tes X
1.2. Szol gá la ti vi szony meg szün te -

té se
– zász lós, tiszt he lyet tes X X

– tisz tes X
1.3. Hi va tá sos ál lo mány ba va ló

vissza vé tel
– zász lós, tiszt he lyet tes X X

2. Rend fo ko zat ra vo nat ko zó 
dön té sek

2.1. El sõ tiszt he lyet te si, tisz te si
rend fo ko zat ba va ló ki ne ve zés
– törzs zász lós, zász lós, tiszt -

he lyet tes X X

– tisz tes X
2.2. Elõ lép te tés ma ga sabb rend fo -

ko zat ba7

– al ez re des sé X8

– õr naggyá X
– szá za dos sá-tisz tes sé X
– törzs zász ló sig X X

3. Rend fo ko za tot és szol gá -
la ti vi szonyt érin tõ fe -
gyel mi dön té sek

3.1. Mi ni má lis vá ra ko zá si idõ
meg hosszab bí tás
– zász lós, tiszt he lyet tes X X X X

– tisz tes X
3.2. Le fo ko zás

– törzs zász lóst, zász lóst,
tiszt helyettest X X

– tisz test X
3.3. Szol gá la ti vi szony meg szün te -

té se
– törzs zász lós, zász lós, tiszt -

he lyet tes X X

– tisz tes X
3.4. Il let mény csök ken tés

– zász lós, tiszt he lyet tes X X X X

– tisz tes X
4. Szol gá la ti be osz tás ra 

vo nat ko zó dön té sek
4.1. Szol gá la ti be osz tás ból fel füg -

gesz tés
– tiszt (al ez re des-had nagy) X
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Fsz. A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

KÁT2 HVKF3
Or szá gos
pa rancs -

nok4

Kö zép-
szin tû
és más

ma ga sabb
szin tû

pk.-ság
ve ze tõ je5

Áll. ill.
pk.

– zász lós X X X X
– tiszt he lyet tes, tisz tes X X

4.2.9 Ma ga sabb be osz tás ba ki ne -
ve zés10

– alez.-i rend fo ko zat tal rend -
sze re sí tett be osz tás ba X

– õrgy.-i rend fo ko zat tal rend -
sze re sí tett be osz tás ba X

– szds.-i és ala cso nyabb
rend fo ko zat tal rend sze re sí -
tett be osz tás ba X

– törzs zász ló sig X X
5. Ve zény lés 5.1. A Hjt. 2.  § (32) be kez dés

c) pont ja ese té ben 1 évet meg
nem ha la dó idõ tar tam ra
– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, 

tisz tes X11 X12

6. Egyéb dön té sek 6.1. Át he lye zés más köz szol gá la ti
jog vi szony ba
– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -

tes X X X

6.2. Egyen ru ha vi se lé si jog en ge -
dé lye zé se és meg vo ná sa
(nyug ál lo má nyú ak)
– zász lós, tiszt he lyet tes X X X

6.3. Il let mény nél kü li sza bad ság
en ge dé lye zé se
– tiszt X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -
tes X

6.4. Ren del ke zé si ál lo mány ba he -
lye zés
– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -

tes X X

6.5. Át he lye zés, szol gá la ti vi szony 
szü ne tel te tés
– tiszt (ez re des-had nagy) X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -
tes X X X X X

6.6. Szol gá la ti idõ mó do sí tá sa
– tiszt X X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -
tes X

6.7. Meg bí zás, ha zai ve zény lés
– tá bor nok X X X

– tiszt X X X X
– zász lós, tiszt he lyet tes, 

tisz tes X
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Fsz. A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

KÁT2 HVKF3
Or szá gos
pa rancs -

nok4

Kö zép-
szin tû
és más

ma ga sabb
szin tû

pk.-ság
ve ze tõ je5

Áll. ill.
pk.

7. Be is ko lá zás ra vo nat ko zó
dön té sek13

7.1. Kül föl di kép zés
– tá bor nok X X

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, 
tisz tes X X X X

7.2. Ha zai kép zés
– tá bor nok X X X

– tiszt X X X X
– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -

tes X

 1 Ma ga sabb mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ ala cso nyabb mun kál ta tói jog kör rel is ren del ke zik állományille té kességi jog kö rén be lül.
 2 Az alá ren delt szer vek és szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban hi va ta li fe let te si mun kál ta tói jog kör gya kor lá sá ra jo go sult.
 3 A HM HVKF a HM Hon véd Ve zér kar vo nat ko zá sá ban ál lo mány il le té kes pa rancs no ki jog kört is gya ko rol.
 4 Mun kál ta tói jog kör gya kor lá sa szem pont já ból a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tói, ka to nai fõ ügyész.
 5 Kö zép szin tû irá nyí tó szerv: MH SZFP, MH LEP, MH ÖLTP. 
   Más ma ga sabb szin tû pa rancs nok ság jog ál lá sú szer ve zet: MH EÜP, MH BHP, MH HIP.
 6 Kü lön rend fo ko za ti meg je lö lés nél kül a „zász lós” meg ne ve zés a Hjt. 2. sz. mel lék let 2. pont b) al pont já ban meg je lölt rend fo ko za to kat je lö li.
 7 Szá za do si rend fo ko za tig az állományille té kes pa rancs no kok, õr na gyi rend fo ko zat ese tén a kö zép szin tû irá nyí tó szerv ve ze tõi jár nak el.
 8 A Hvt. 73.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek ese té ben.
 9 A had erõ ne mek kö zöt ti, va la mint a had erõ ne me ken be lü li ka to nai szer ve ze tek kö zöt ti moz ga tás ese tén az ere de ti szol gá la ti hely pa rancs no ká nak hoz zá já ru -
lá sá val a fo ga dó szer ve zet pa rancs no ka in téz ke dik.
10 A Hjt. 51.  § (3) be kez dés sze rin ti ala cso nyabb be osz tás ba he lye zést a ki ne ve zé si jog kör rel ren del ke zõ elöl já ró gya ko rol ja.
11 Ka to nai dip lo má ci ai és ka to nai biz ton sá gi te vé keny ség ese tén.
12 A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség tar tós vagy ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ, va la mint kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó tag jai
el lá tá sá ról  szóló 28/2004. (XI. 8.) HM ren de let 3.  § i) pont ja 7. al pont já ban meg ha tá ro zott en ge dé lye zõ elöl já ró.
13 Az egy évet meg ha la dó ha zai nap pa li kép zés, va la mint a kül föl di kép zés ese tén a ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zés jog kö rét gya kor ló elöl já ró jár el.”

2. számú melléklet a 4/2006. (II. 7.) HM rendelethez

,,8. szá mú mel lék let a 10/2002. (III. 5.) HM ren de let hez

HM Sze mély ze ti Fõ osz tály

IGAZOLÁS

Iga zo lom, hogy ................................................................................................................................................. (név, rf.)

........................................................................................................................................................ (szü l. év, hó nap, nap)

...................................................................................................................................................................... (any ja ne ve)

.......................................................................................................................................................................... (lak cí me),

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.) 126/A.  § (2) be kez dé sé nek a), b) és d) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel.

A Hjt. 126/A.  § (3) be kez dé se alap ján a je len iga zo lás ki ál lí tá sá ra a hi va tá sos ál lo mány tag ja ré szé re az ál lam kész fi ze tõ
ke zes sé gé vel meg va ló su ló hi tel konst ruk ció igény be vé te le ér de ké ben ke rült sor.

Bu da pest, ...............................................

................................................................………
fõ osz tály ve ze tõ”
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
14/2006. (HK 6.) HM

u t a s í t á s a

a Gripen repülõgépek ünnepélyes átvételének
elõkészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Gri pen re pü lõ gé pek ün ne -
pé lyes fo ga dá sá nak elõ ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra az
aláb bi

u t a s í t á s t

adom ki.

1. Je len uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
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 Gri pen re pü lõ gé pek fo ga dá -
sá ban és át vé te lé ben érin tett ka to nai szer ve ze te i re (a to -
váb bi ak ban: MH ka to nai szer ve ze tek) ter jed ki.

2. 2006. már ci us 24-én ér ke zik meg a Ma gyar Köz -
társaság ál tal Svéd or szág tól bé relt JAS–39 GRIPEN EBS
HU tí pu sú, össze sen 14 re pü lõ gép bõl álló flot ta elsõ
öt gépe az MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis ra.
A gé pek  fogadása ün ne pé lyes ke re tek kö zött zaj lik, meg -
hí vott  vendégek rész vé te lé vel. Az ese mény ki emel ke dõ
 jelentõségû mind a re pü lõ bá zis, mind a Lé gi erõ, mind
 pedig a Ma gyar Hon véd ség szem pont já ból.

3. 2006. már ci us 30-án 10 óra kor ke rül sor a Ma gyar
Hon véd ség Gri pen re pü lõ gé pe i nek ün ne pé lyes át vé te lé re
a MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zi son (Kecs -
kemét, Rep té ri út 4.)

4. A ren dez vény elõ ké szí té se és vég re haj tá sa a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium, a mi nisz té rium köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar to zó szer ve ze tek és az MH ka to nai szer ve ze tek
együt tes fel ada ta.

5. A ren dez vény elõ ké szí té sé re, a fel ada tok össze han -
go lá sá ra, irá nyí tá sá ra Szer ve zõ Bi zott sá got (SZB) kell lét -
re hoz ni, amely nek mû kö dé se 2006. áp ri lis 15-ig tart.

6. A bi zott ság ve ze tõ je Hav ril And rás ve zér ez re des, a
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke.

He lyet te se: Töm böl Lász ló ve zér õr nagy, a HM Hon véd
Ve zér kar törzs igaz ga tó ja.

A SZB tag jai:
a) Hol ló si Nán dor, HM MTT po li ti kai fõ ta nács adó;

b) Bocs kai Ist ván, HM saj tó szó vi võ;
c) Szom bath Csa ba ez re des, HM KF fõ osz tály ve ze tõ;
d) Oláh Já nos ez re des, HM NRH fõ igaz ga tó;
e) Bucz kó Imre dan dár tá bor nok, MH LEP pa rancs nok -

he lyet tes;
f) Petõ Ist ván dan dár tá bor nok, MH 59. SZDRB

 parancsnok;
g) Tóth And rás ez re des, HM TH RMP iro da ve ze tõ;
h) Bá rány Mi hály mk. al ez re des, HM VPNEF ki emelt

fõ tiszt;
i) Dr. Gön dics Béla ez re des MK KBH 2. KBI igaz ga tó. 

7. A ren dez vénnyel kap cso la tos fel ada tok ko or di ná lá -
sát a HM KF vég zi, a szer ve zõ bi zott ság tit ká ri te en dõ it
Kiss De zsõ mk. al ez re des lát ja el.

8. A bi zott ság ban való te vé keny ség re tör té nõ meg bí zás 
a Szer ve zõ Bi zott ság el nö ke ké ré sé re:

a) a HM és HM hi va ta lok, hát tér in téz mé nyek dele -
gáltja vo nat ko zá sá ban a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár;

b) a HM Hon véd Ve zér kar de le gált ja vo nat ko zá sá ban a 
Szer ve zõ Bi zott ság el nö ke;

c) a MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság alá ren delt sé ge vo nat -
ko zá sá ban az MH lé gi erõ pa rancs nok ré szé rõl tör té nik.

9. A VIP lét szá mot 250 fõ ben, a saj tó meg hí vot tak lét -
szá mát 150 fõ ben kell ma xi mál ni. E mel lett 50 fõ VIP tar ta -
lék ke ret ke rül jön ki ala kí tás ra, az ab ban sze re pe lõ meg hí -
vók fel hasz ná lá sát a Szer ve zõ Bi zott ság El nö ke en ge dé -
lyez ze;.

10. A ren dez vény tá mo ga tá sá hoz szük sé ges vég re haj -
tók, fel ada tok:

a) HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály fel ada tai: a ren -
dez vénnyel kap cso la tos el gon do lás el ké szí té se, jó vá ha -
gyás ra tör té nõ fel ter jesz té se; a ren dez vény fõ ko or di ná to -
ra ként a prog ram ele me i nek össze han go lá sa; saj tó nyil vá -
nos sá gi mun ka meg szer ve zé se; nyi lat ko zók fel ké szí té se;

b) HM HVK fel ada tai: in téz ke dé sek ki adá sa a fel ada -
tok ered mé nyes vég re haj tá sa ér de ké ben a MH érin tett ka -
to nai szer ve ze te i nek; az MH érin tett ka to nai szer ve ze tei
te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa; 

c) MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság: szak in téz ke dé sek,
szak uta sí tá sok ki adá sa az érin tett alá ren del tek felé; a szak -
mai prog ram ki ala kí tá sa és szer ve zé se;

d) HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal
fel ada tai: köz re mû kö dõk fo ga dá sa; el lá tás és aján dék tár -
gyak biz to sí tá sa;

e) MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis fel ada -
tai: saj tó kép vi se lõ i nek be lép te té se, meg hí vott ven dé gek
el iga zí tá sa, prog ram is mer te té se; be mu ta tó he lyek be ren -
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de zé se, kor do no zá sa; szak mai hát tér anyag elõ ké szí té se
(MH SZDRB), fel ter jesz té se a HM KF-nak;

f) HM TH Re pü lõ gép Mo der ni zá ci ós Prog ram iro da 
fel ada tai: ja vas lat té tel a szak mai részt ve võk meg hí vá sá -
ra; szak mai hát tér anyag elõ ké szí té se (Gri pen), fel ter jesz -
té se a HM KF-nak;

g) HM Vé de lem po li ti kai és Nem zet kö zi Együtt -
mûködési Fõ osz tály fel ada tai: nem zet kö zi részt ve võk
lis tá já nak el ké szí té se, ja vas lat té tel HM NRH-nak; 

h) a ren dez vény biz ton sá gi rend sza bá lya i nak be tar tá -
sá ról az MK KBH il le té kes szer ve gon dos ko dik.

11. Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
2006. áp ri lis 15-én ha tá lyát vesz ti. 

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

A honvédelmi miniszter
15/2006. (HK 6.) HM 

u t a s í t á s a

a Honvédelmi Minisztérium részvételével alapított
közhasznú társaságok mûködése feletti tulajdonosi

és szakmai felügyeletgyakorlás és a szakmai
követelménytámasztás rendjérõl szóló

96/2005. (HK 20.) HM utasítás
kiegészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium rész vé te lé vel ala pí tott 
köz hasz nú tár sa sá gok mû kö dé se fe let ti tu laj do no si és
szak mai fel ügye let gya kor lás és a szak mai kö ve tel mény tá -
masz tás rend jé rõl szóló 96/2005. (HK 20.) HM uta sí tást
(a to váb bi ak ban: Ut.) a kö vet ke zõk sze rint egé szí tem ki:

1. §

Az Ut. mel lék le té nek 7. pont já ban sze rep lõ fel so ro lás
ki egé szül a „MH Tér ké pész Szol gá lat” szö veg résszel.

2. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. feb ru ár 7.

A honvédelmi miniszter
16/2006. (HK 6.) HM

u t a s í t á s a

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának, valamint Hatásköri Jegyzékének

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
és 97. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a Hon vé del -
mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak,
va la mint Ha tás kö ri Jegy zé ké nek ki adá sá ról szóló
36/2005. (HK. 9.) HM uta sí tás (a to váb bi ak ban: Uta sí tás)
mó do sí tá sá ra a kö vet ke zõ

u t a  s í  t á s t

adom ki.

1. §

Az Uta sí tás sal ki adott Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát (nyil ván tar tá si szá ma:
829/293.), va la mint Ha tás kö ri Jegy zé két (nyil ván tar tá si
szá ma: 829/294.) ezen uta sí tás 1. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zot tak sze rint mó do sí tom.

2. §

A HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta ki egé szül
ezen uta sí tás 2–3. szá mú mel lék le té vel.

3. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

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

1.szá mú mel lék let
a 16/2006. (HK 6.) HM uta sí tás hoz

a honvédelmi minisztérium szervezeti és mûködési
szabályzatának, valamint hatásköri jegyzékének

módosítása

A Hon vé del mi Mi nisz té rium 36/2005. (HK 9.) HM uta -
sí tás sal ki adott Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta (a to -
váb bi ak ban: SZMSZ, nyil ván tar tá si szá ma: 829/293.), va -
la mint Ha tás kö ri Jegy zé ke (a to váb bi ak ban: HJ, nyil ván -
tar tá si szá ma: 829/294.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

1) az SZMSZ I. Fe je zet (A HONVÉDELMI MINISZ -
TÉRIUM RENDELTETÉSE, IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS
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VEZETÉSÉNEK RENDJE) 2. pont ja (A HONVÉ -
DELMI MINISZTÉRIUM IRÁ NYÍ TÁSA ÉS  VEZE -
TÉSE) (12) „a HM szer vek és szer ve ze tek ve ze tõi” 7. fran -
cia be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

– „el ren de lik a ha tás kö rük be tar to zó szer vek és szer ve -
ze tek el len õr zé sét; vég re hajt ják a ve ze tõi (pa rancs no ki)
 ellenõrzési fel ada ta i kat; mû köd te tik és fej lesz tik a fo lya -
mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si
(a to váb bi ak ban: FEUVE) rend szert, va la mint a bel sõ el -
len õr zést;”

2) Az SZMSZ III. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZTÉ RIUMI VEZETÕK FÕFELADATAI)
1. pont ja (HONVÉDELMI MINISZTER) (58) és
(60) be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(58) Jó vá hagy ja a Hon vé del mi Mi nisz té rium stra té gi ai 
és éves el len õr zé si ter vét, a Hon vé del mi Mi nisz té rium
 fejezetszintû stra té gi ai és éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len -
õr zé si ter vét, a »Hon vé del mi Mi nisz té rium igaz ga tá sa«
költ ség ve té si al cím stra té gi ai és éves ál lam ház tar tá si bel sõ 
el len õr zé si ter vét, va la mint a Hon vé del mi Minisz térium
fe je zet össze fog la ló éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si
ter vét, to váb bá a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet szin tû
éves el len õr zé si je len té sét, a »Hon vé del mi Mi nisz té rium
igaz ga tá sa« költ ség ve té si al cím éves ál lam ház tar tá si bel sõ 
el len õr zé si je len té sét, va la mint a Hon vé del mi Minisz -
térium fe je zet össze fog la ló éves ál lam ház tar tá si bel sõ el -
len õr zé si je len té sét.”

„(60) Meg ál la pít ja az ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés
fe je ze ti szin tû egy sé ges sza bá lya it, jó vá hagy ja a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium fe je zet egy sé ges ál lam ház tar tá si bel sõ 
el len õr zé si ké zi köny vét, a FEUVE rend szer fe je zet szin tû
sza bá lya it.”

3) Az SZMSZ III. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZ TÉRIUMI VEZETÕK FÕFELADATAI)
3. pont ja (KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR)
(59) be kez dé se az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„(59) Meg ha tá roz za a had erõ fej lesz té si és fenn tar tá si
terv té má kat, el ren de li azok tar tal mi kö ve tel mé nye it
egyez te tõ tár gya lá sok (terv tár gya lá sok) meg szer ve zé sét.”

4) Az SZMSZ III. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUMI VEZETÕK FÕFELADATAI)
3. pont ja (KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR)
(70) be kez dé se az aláb bi fran cia be kez dés sel egé szül ki:

– „A FEUVE rend szer és a pénz ügyi irá nyí tás sza bá lya it.”

5) Az SZMSZ III. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUMI VEZETÕK FÕFELADATAI)
3. pont ja (KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR)
(107) be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(107) Az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény alap ján fe le lõs az ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés, 
va la mint a FEUVE rend sze ré nek meg szer ve zé sé ért és ha -
té kony mû köd te té sé ért, en nek ke re té ben köz vet le nül irá -
nyít ja a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal
 államháztartási bel sõ el len õr zé si te vé keny sé gét, illetve a

vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár út ján gon dos ko -
dik a FEUVE rend szer fej lesz té sé nek irá nyí tá sá ról, mû kö -
dé sé nek fel ügye le té rõl.”

6) Az SZMSZ III. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZ TÉRIUMI VEZETÕK FÕFELADATAI)
5.  pontja (A HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK, A HON -
VÉD VEZÉRKAR FÕNÖK HELYETTESEI, A HON -
VÉD VEZÉRKAR TÖRZSIGAZGATÓ ÁLTALÁ NOS
FELADATAI) (7) be kez dé sé nek 7. fran cia be kez dé se az
aláb bi ak sze rint mó do sul:

– „rend sze re sen el len õr zik az irá nyí tá suk, ve ze té sük
alá tar to zó szer vek, szer ve ze tek mun ká ját, vég re hajt ják a
ve ze tõi (pa rancs no ki), va la mint a mun ka fo lya mat ba épí -
tett bel sõ el len õr zé si fel ada ta i kat, mû köd te tik és fej lesz tik
a FEUVE rend szert;”

7) Az SZMSZ III. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZTÉ RIUMI VEZETÕK FÕFELADATAI)
9. (VÉDELEMGAZDASÁGI HELYETTES ÁLLAM -
TITKÁR) (35) be kez dé sé nek elsõ mon da ta az aláb bi ak
sze rint mó do sul:

„(35) Szak ma i lag irá nyít ja a tár ca gaz dál ko dá si mo dell -
jé nek, a FEUVE rend sze ré nek ki ala kí tá sát, fel ügye li a
 mûködtetését, fej lesz té sét, a HM szer vek, a Hon vé del mi
Mi nisz té rium köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve -
ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei
gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó nor ma tív sza bá lyok elõkészí -
tését.”

8) Az SZMSZ III. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUMI VEZETÕK FÕ FELADATAI)
9. pont ja (VÉDELEMGAZDASÁGI HELYETTES
ÁLLAM TITKÁR) (48) be kez dé se egy új fran cia be kez -
dés sel egé szül ki:

– „a FEUVE rend szer, illetve a pénz ügyi és szám vi te li,
va la mint a lo gisz ti kai szak el len õr zés sza bá lyo zá sá val,
mûköd tetésével kap cso la tos te vé keny sé ge ket.”

9) Az SZMSZ III. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZTÉ RIUMI VEZETÕK FÕFELADATAI)
9. pont ja (vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár)
(50) be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(50) A mi nisz ter hez tör té nõ fel ter jesz tést meg elõ zõ en
vé le mé nye zi és egyez te ti a FEUVE, a pénz ügyi szak el len -
õr zé sek ke re té ben ké szí tett ér té ke lé se ket, be szá mo ló kat és 
je len té se ket.”

10) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A KÖZIGAZGATÁSI
ÁLLAMTITKÁR KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT
MÛKÖDÕ SZERVEK) 7. pont já nak (VÉDELMI TER -
VEZÉSI FÕOSZTÁLY) ren del te té se és fõ fel ada tai a je -
len le gi (3), (23), (24) be kez dé se ket kö ve tõ en az aláb bi új
be kezd és sek kel egész ül nek ki, egy ben a töb bi be kez dés
szá mo zá sa meg fe le lõ en mó do sul:

„(4) Terv egyez te tõ tár gya lá sok (terv tár gya lá sok) – az
érin tett szer ve ze tek be vo ná sá val tör té nõ – meg szer ve zé se
a had erõ fej lesz té si és fenn tar tá si terv té mák meghatáro -



zása, va la mint azok tar tal mi kö ve tel mé nye i nek egyez te té -
se ér de ké ben. A terv té mák, terv fel ada tok meg va ló sí tá sá -
nak üte me zé se és össze han go lá sa, az erre irá nyuló terv ko -
or di ná ci ós tár gya lá sok meg szer ve zé se.”

„(25) Terv egyez te tõ tár gya lá sok (terv tár gya lá sok) – az
érin tett szer ve ze tek be vo ná sá val tör té nõ – elõ ké szí té se,
meg szer ve zé se és le ve ze té se a had erõ fej lesz té si és fenn -
tar tá si terv té mák meg ha tá ro zá sa, va la mint azok tar tal mi
kö ve tel mé nye i nek egyez te té se ér de ké ben. A terv tár gya lá -
sok ered mé nye i nek, ál lás fog la lá sa i nak a HM Vé del mi
Ter ve zõ Bi zott ság elé tör té nõ ter jesz té se, a tes tü let dön té -
se i nek a ter vek ben való ér vé nye sí té se.”

„(27) Terv té mák, terv fel ada tok meg va ló sí tá sá nak üte -
me zé sé re, a szak ági és szak mai meg va ló sí tás össze han go -
lá sá ra irá nyuló, a ter ve zés ben és ki vi te le zés ben részt ve võ
szer ve ze tek be vo ná sá val tör té nõ terv ko or di ná ci ós tár gya -
lá sok szer ve zé se és le ve ze té se. A terv ko or di ná ci ós tár gya -
lá sok ered mé nye i nek a HM köz igaz ga tás ál lam tit kár ré -
szé re tör té nõ fel ter jesz té se, dön té se i nek ér vé nye sí té se.”

11) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A VÉDELEMGAZ DA -
SÁGI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR SZAKMAI
IRÁNYÍTÁSA ALATT MÛKÖDÕ SZERVEK)
16. pont (VÉDELEMGAZDASÁGI FÕOSZTÁLY)
(10), (11), va la mint (51) be kez dé sei az aláb bi ak sze rint
mó do sul nak:

„(10) A tár ca – sa já tos sá go kon ala pu ló – gaz dál ko dá si
mo dell jé nek, gaz dál ko dá si rend sze ré nek ki ala kí tá sa,
 miniszteri jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ter jesz té se. A tár ca
gaz dál ko dá sá nak fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, a
 modell és a sza bály zó rend szer fej lesz té se, az eh hez kap -
cso ló dó sza bá lyo zá si ja vas la tok mi nisz te ri jó vá ha gyás ra
tör té nõ elõ ter jesz té se. A tár ca szin tû gaz da sá gi ter ve zé si
mód szer tan fej lesz té sé hez a szük sé ges irány el vek, út mu ta -
tá sok ki ala kí tá sa.

(11) A HM szer vek adat szol gál ta tá sa alap ján a HM
szer vek össze sí tett Éves Be szer zé si Ter vé nek össze ál lí tá sa 
és ke ze lé se.”

„(51) A hon vé del mi tár ca va gyon ke ze lé sé ben lévõ ingó
va gyon tár gyak hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí té -
sé hez, ér té ke sí té sé hez, hasz no sí tá sá hoz, át adá sá hoz vagy
meg sem mi sí té sé hez kap cso ló dó dön tés-elõ ké szí té si fel -
ada tok el lá tá sa, az el já rá si rend ki dol go zá sa. Az in kur ren -
cia ke ze lés sel kap cso la tos be szer zé sek tár ca szin tû össze -
sí tett Éves Be szer zé si Ter vé nek össze ál lí tá sa és ke ze lé se.”

12) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A VÉDELEM GAZ -
DASÁGI HELYETTES ÁLLAM TIT KÁR SZAKMAI
IRÁNYÍTÁSA ALATT MÛKÖDÕ SZERVEK)
16. pont (VÉDELEMGAZDASÁGI FÕOSZTÁLY) fel -
ada tai egy (79) be kez dés sel egé szül ki:

„(79) A »Hon vé del mi Mi nisz té rium igaz ga tá sa«
FEUVE rend sze ré nek ke re te in be lül a Koc ká zat ke ze lé si
Sza bály zat ki dol go zá sa, a koc ká zat elem zés ko or di ná lá sa
és a koc ká zat-nyil ván tar tás ve ze té se, ke ze lé se.”

13) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A HUMÁNPOLITIKAI
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR SZAKMAI IRÁNYÍ -
TÁSA ALATT MÛKÖDÕ SZERVEK) 19. pont
(HUMÁN POLITIKAI FÕOSZTÁLY) (40) be kez dé sé -
nek elsõ mon da ta, va la mint (41) és (42) be kez dé sei az
aláb bi ak sze rint mó do sul nak:

„(40) A Ma gyar Hon véd ség ben vég zen dõ re kon ver zió
fõ irá nya i nak ki dol go zá sa, szak mai fel ada ta i nak meg ha tá -
ro zá sa, ter ve zé se, szer ve zé se, irá nyí tá sa és a vég re haj tás
fel ügye le te.”

„(41) A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák,
köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak, va la mint a Mun ka Tör -
vény köny ve ha tá lya alá tar to zó mun ka vál lalók és hoz zá -
tar to zó ik hu mán el lá tá sá val össze füg gõ fel ada tok meg ha -
tá ro zá sa, ter ve zé se, szer ve zé se, irá nyí tá sa és a vég re haj tás
fel ügye le te.”

„(42) A szo ciá lis és jó lé ti el lá tá sok kal kap cso la tos ága -
za ti sza bá lyo zás dön tés-elõ ké szí té se.”

14) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A HUMÁNPOLITIKAI
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR SZAKMAI IRÁNYÍ -
TÁSA ALATT MÛKÖDÕ SZERVEK) 20. pont já nak
(SZEMÉLYZETI FÕOSZTÁLY) (6) be kez dés elsõ
mon da ta tör lés re ke rül.

15) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A HUMÁNPOLITIKAI
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR SZAKMAI IRÁNYÍ -
TÁSA ALATT MÛKÖDÕ SZERVEK) 20. pont já nak
(SZEMÉLYZETI FÕOSZTÁLY) (40) és (41) be kez dé -
se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(40) A szo ciá lis gon dos ko dá si kör be tar to zó nyug ál lo -
má nyú ka to nák, hon véd sé gi nyug dí ja sok és hozzátarto -
zóik, va la mint a hon vé del mi kö te le zett ség tel je sí té sé vel
össze füg gõ bal eset, be teg ség miatt hát rá nyos hely zet be
ke rül tek és hoz zá tar to zó ik el lá tá sá nak fej lesz té sé vel
össze füg gõ ja vas la tok ki dol go zá sa.”

„(41) A had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok ér dek vé del mi
szer vei mû kö dé sé nek, te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa, és
e szak te rü le te ken be osz tás ba ke rü lõ sze mé lyi ál lo mány
fel ké szí tõ prog ram já nak, to vább kép zé sé nek ter ve zé se,
szer ve zé se.”

16) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A HUMÁNPOLITIKAI
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR SZAKMAI IRÁNYÍ -
TÁSA ALATT MÛKÖDÕ SZERVEK) 20. pont já nak
(SZEMÉLYZETI FÕOSZTÁLY) (43) be kez dé se az
aláb bi új, elsõ mon dat tal egé szül ki:

„(43) A ke gye le ti gon dos ko dás rend sze ré nek fej lesz té -
sé vel össze füg gõ ja vas la tok ki dol go zá sa.”

17) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZ TÉRIUM KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉ -
GÉBE TARTOZÓ SZERVEZETEK) 2. pont já nak
(HM KÖZPONTI ELLENÕRZÉSI ÉS HATÓSÁGI
HIVATAL) (2) be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(2) A fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si egy sé -
gé re meg ha tá ro zott fel ada tok vég zé se ke re té ben a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium, mint in téz mény ál lam ház tar tá si bel sõ 
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el len õr zé sé nek el lá tá sa, el len õr zé sek vég re haj tá sa a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té -
si szer vek nél, a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok vo nat ko zá -
sá ban a Hon vé del mi Mi nisz té rium több sé gi tu laj do ná ban
lévõ szer ve ze tek nél, to váb bá a költ ség ve tés bõl cél jel leg gel
jut ta tott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la to san a ked -
vez mé nye zet tek nél és a tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá ban részt 
vevõ szer ve ze tek nél a vo nat ko zó sza bá lyo zók sze rint.”

18) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉ -
GÉBE TARTOZÓ SZERVEZETEK) 2. pont já nak
(HM KÖZPONTI ELLENÕRZÉSI ÉS HATÓSÁGI
HIVATAL) (5) be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(5) A mi nisz té rium stra té gi ai és éves el len õr zé si ter vé -
nek el ké szí té se, a tár ca szin tû el len õr zé sek vég re haj tá sá -
nak, va la mint a HM szer vek, a Hon vé del mi Mi nisz té rium
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek és a Ma -
gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei bé ke idõ sza ki ka to nai
te vé keny sé gé nek elem zé sé re és ér té ke lé sé re vo nat ko zó el -
len õr zé si rend szer mû kö dé sé nek ko or di ná lá sa.” 

19) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZ TÉRIUM KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉ -
GÉBE TARTOZÓ SZERVEZETEK) 2. pont já nak
(HM KÖZPONTI ELLENÕRZÉSI ÉS HATÓSÁGI
HIVATAL) (16) be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(16) A HM fe je zet koc ká zat elem zé sen ala pu ló stra té gi ai 
és éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vei el ké szí té sé -
nek ko or di ná lá sa, fe je zet szin tû össze fog la lá sa. A fe je zet -
szin tû és az össze fog la ló éves ál lam ház tar tá si bel sõ ellen -
õrzési ter vek elõ ter jesz té se a hon vé del mi mi nisz ter hez.”

20) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZ TÉRIUM KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉ -
GÉBE TARTOZÓ SZERVEZETEK) 2. pont já nak
(HM KÖZPONTI ELLENÕRZÉSI ÉS HATÓSÁGI
HIVATAL) (11) be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(11) A FEUVE rend sze rek ki épí té sé nek, mû kö dé sé -
nek, va la mint jog sza bá lyok nak és bel sõ ren del ke zé sek nek
való meg fe le lé sé nek vizs gá la ta és ér té ke lé se.”

21) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM KÖZVETLEN ALÁRENDELT -
SÉGÉBE TARTOZÓ SZERVEZETEK) 7. pont (HM
KÖZPONTI PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI HIVA -
TAL) fel ada tai az aláb bi új (13) be kez dés sel egé szül ki:

„(13) A FEUVE tár ca szin tû sza bá lyo zá sá nak szak mai
elõ ké szí té se, az ága za ti FEUVE rend szer ki ala kí tá sa, mû köd -
te té se és fej lesz té se, va la mint a »Hon vé del mi Minisz térium
igaz ga tá sa« FEUVE rend szer e ki ala kí tá sá nak, az el len õr zé si
nyom vo na la ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa.”

22) Az SZMSZ IV. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZ TÉRIUM KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉ -
GÉBE TARTOZÓ SZERVEZETEK) 8. pont já nak (HM
NEMZETKÖZI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÕ
HIVA TAL) (11) be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(11) A ven dég há zak, va la mint a 4. szá mú Ki kép zé si Ok -
ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pont (KORK) üze mel te té se és mû -

köd te té se, va la mint az alap te vé keny ség bõl szár ma zó fel ada -
tok vég re haj tá sa ér de ké ben a költ ség ve té si szerv hez ren delt
egyes ob jek tu mok, illetve ob jek tum ré szek fel ké szí té se és
igény be vé te le. Kü lön meg álla po dás alap ján szál lo dai szol -
gál ta tás biz to sí tá sa egyes ál lam i szer vek ré szé re.”

23) Az SZMSZ V. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZ TÉRIUM MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI)
2. pont (MINISZTÉRIUMI MUNKATERVEZÉSEK,
ELLENÕRZÉSEK), 2.1.2. al pont (A Hon védelmi Mi nisz -
té rium mû kö dé sé nek alap ve tõ ter ve zé si  okmányai) 7. fran -
cia be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

– „a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet szin tû stra té gi ai
és éves ál lam-ház tar tá si bel sõ el len õr zé si terv e;”

24) Az SZMSZ V. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZ TÉRIUM MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI)
2. pont (MINISZTÉRIUMI MUNKATERVEZÉSEK,
ELLENÕRZÉSEK), 2.1.3. al pont (A HM ter ve zé si ok -
má nyai ki dol go zá sá nak fõbb sza bá lyai) 12. be kez dé se
az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet szin tû straté -
giai és éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter ve it
jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ tar ta lom mal a HM
Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal – az át ru há zott
ha tás kör rel ren del ke zõ hon vé del mi szer vek el len õr zé si te -
vé keny sé gé nek ko or di ná ci ó ja mel lett – koc ká zat- és ka pa -
ci tás elem zés re ala poz va ké szí ti el, és a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ké nek egyet ér té se után a HM köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár út ján ter jesz ti elõ a mi nisz ter hez jó vá ha gyás ra.”

25) Az SZMSZ V. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZT ÉRIUM MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI)
2. pont (MINISZTÉRIUMI MUNKATERVEZÉSEK,
ELLENÕRZÉSEK), 2.2.1. al pont (Az ellen õr zés rend -
szer e) má so dik be kez dé sé nek elsõ mon da ta az aláb bi ak
sze rint mó do sul:

„A hon vé del mi tár ca el len õr zé si rend szer e jog sza bály
alap ján a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó ága za ti, funk ci o -
ná lis ha tó sá gi el len õr zé sek re, az ál ta la el ren delt fe je zet -
szin tû el len õr zé sek re, a szol gá la ti elöl já ró szol gá la ti, a
szak mai elöl já ró szak te rü le ti szol gá la ti kö tel me i bõl adó -
dó, az alá ren del tek, illetve a szak mai irá nyí tá si kör be tar to -
zók irá nyá ban vég zett elöl já rói fel ügye le ti el len õr zé sek -
re, to váb bá a ve ze tõk, pa rancs no kok ál tal a ve ze té sük alatt 
álló szerv nél, szer ve zet nél le foly ta tott hon vé del mi szer -
vek bel sõ el len õr zé se i re és a FEUVE-re épül.”

26) Az SZMSZ V. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZ TÉRIUM MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI)
12. pont (MINISZTÉ RIUMI MÛKÖDÉSÉNEK
BIZTOSÍTÁSA), 12.4 al pont (A Hon védelmi Mi nisz té -
rium anya gi-tech ni kai és el he lye zé si igé nye i nek biz to sí -
tá sa) az aláb bi cím re és szö veg re mó do sul:

„12. 4. A Hon vé del mi Mi nisz té rium lo gisz ti kai igé -
nye i nek biz to sí tá sa

A HM lo gisz ti kai biz to sí tá sát az MH Tá mo ga tó Ez red,
va la mint az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság, a
HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal Anya gi-Ko or di ná ci ós Osz -
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tálya, az el he lye zé si szük ség le tek biz to sí tá sát a HM In gat -
lan ke ze lé si Hi va tal ter ve zi és vég zi.

Az el lá tást vég zõ szer ve ze tek kel, illetve a szol gál ta tók -
kal tör té nõ kap cso lat tar tás rend jét, va la mint az el lá tás rész -
le tes sza bá lya it kü lön HM ren del ke zé sek sza bá lyoz zák.”

27) Az SZMSZ-ben, va la mint a HJ-ben ta lál ha tó
„MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Kép zõ Köz pont”, va la mint
„MH Hír adó Pa rancs nok ság” meg ne ve zés „MH Ki ni zsi
Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la”, illetve „MH Hír adó
és In for ma ti kai Pa rancs nok ság” meg ne ve zés re vál to zik.

28) A HJ I. Fe je zet (A HONVÉDELMI MINISZ -
TÉRIUM  VEZETÕI) 3. pont (KÖZIGAZ GA TÁSI
ÁLLAMTITKÁR), 39. fo lyó szám, „Ha tás kör” ro va ta az 
aláb bi ak sze rint mó do sul:

„A Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend sze ré nek fej lesz té sé re,
illetve a szö vet sé gi ter ve zé si fo lya ma tá hoz tör té nõ il lesz -
té sé re vo nat ko zó el gon do lá sok és ja vas la tok jó vá ha gyá sa.
Terv egyez te tõ tár gya lá sok (terv tár gya lá sok) elõ ké szí té sé -
nek el ren de lé se.”

29) A HJ II. Fe je zet (MINISZTÉRIUMI SZERVEK
VEZETÕI) 1. pont (A KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAM -
TITKÁR KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT
MÛKÖDÕ SZERVEK VEZETÕI), 1.2. al pont (HM
 VÉDELMI TERVEZÉSI FÕOSZTÁLYVEZETÕ)
3. fo lyó szám, „Hi vat ko zá sok” ro va ta az aláb bi ak sze rint
mó do sul:

„HM SZMSZ IV. fej. 7. (21)”

30) A HJ II. Fe je zet (MINISZTÉRIUMI SZERVEK
VEZETÕI) 6. pont (A HUMÁNPOLITIKAI HELYET -
TES ÁLLAMTITKÁR SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA
ALATT MÛKÖDÕ SZERVEK VEZETÕI), 6.1. al pont
(HM HUMÁNPOLITIKAI FÕOSZTÁLYVEZETÕ)
18. fo lyó szám, „Ha tás kör” ro va ta az aláb bi ak sze rint
mó do sul:

„A Ma gyar Hon véd ség nél fo lyó re kon ver zi ós te vé -
keny ség ter ve zé se, szer ve zé se, szak mai irá nyí tá sa és a
vég re haj tás fel ügye le te.”

31) A HJ II. Fe je zet (MINISZTÉRIUMI SZERVEK
VEZETÕI), 6. pont (A HUMÁNPOLITIKAI
HELYET TES ÁLLAMTITKÁR SZAKMAI IRÁNYÍ -
TÁSA ALATT MÛKÖDÕ SZERVEK VEZETÕI)
6.2. al pont (HM SZEMÉLYTETI FÕOSZTÁLYVE -
ZETÕ) 8. fo lyó szám, „Ha tás kör” ro va ta az aláb bi ak sze -
rint mó do sul:

„A Ma gyar Hon véd ség ér dek vé del mi rend sze ré nek
szer ve zé se és fel ügye le te, a szük sé ges szak in téz ke dé sek és 
mód szer ta ni uta sí tá sok ki adá sa.”

32) A HJ III. Fe je zet (A HONVÉDELMI MINISZ -
TÉRIUM KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBE
TARTOZÓ SZERVEZETEK VEZETÕI), 2. pont (HM 
KÖZPONTI ELLENÕRZÉSI ÉS HATÓSÁGI
HIVATAL) 2. fo lyó szá mot kö ve tõ en egy új fo lyó szám -
mal egé szül ki, amely nek ro va ta i ba az aláb bi ak lép nek,
egy ben a to váb bi fo lyó szá mok szá mo zá sa ér te lem sze rû en
mó do sul.

„Ha tás kör: A fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len -
õr zé si ter vek és je len té sek, va la mint az össze fog la ló éves
bel sõ el len õr zé si terv és je len tés jó vá ha gyás ra tör té nõ fel -
ter jesz té se.

Ha tás kör gya kor ló ja: a fõ igaz ga tó

Hi vat ko zá sok: 193/2003. (XI. 26.) Kor mány ren de let
18–22. §, 31. §; 91/2004. (HK 26.) HM uta sí tás 9–10. §,
12–14. §”

33) A HJ III. Fe je zet (A HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉ -
GÉBE TARTOZÓ SZERVEZETEK VEZETÕI),
8. pont (HM NEMZETKÖZI ÉS RENDEZVÉNY -
SZER VEZÕ HIVATAL) 3. fo lyó szám, „Ha tás kör” ro -
va ta az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„A Ven dég há zak, va la mint a 4. szá mú Ki kép zé si Ok ta -
tá si és Re ge ne rá ló Köz pont (KORK) üze mel te té si, fenn -
tar tá si és mû köd te té si fel ada ta i nak vég re haj tá sá val össze -
füg gés ben a költ ség vi se lõi jo gok gya kor lá sa.”
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2. számú melléklet a  16/2006. (HK 6.) HM utasításhoz

1. szá mú mel lék let a 829/293. Nyt. szám hoz

ELLENÕRZÉSI NYOMVONAL

(„Honvédelmi Minisztérium igazgatása” FEUVE rendszer)

Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

I. A SZERVEZET ALAPRENDELTETÉSÉBÕL ADÓDÓ FELADATOK
1. A Ma gyar Hon véd ség mû kö dés-fenn tar tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re vo nat ko zó 10 éves terv össze ál lí tá sa, va la mint ki egyen sú lyo zá sa.

1.1. A 10 éves terv össze ál lí tá -
sa, dön tés re tör té nõ elõ ter -
jesz té se.

HM
SZMSZ;
46/2005
HM ut.;
77/2005
HM ut.

HM VTF 10 éves terv J: HM
F: HM VTF

Fo lya ma tos
T+1 ja nu ár

Nem ér tel -
mez he tõ
(n. é.)

Nem ér tel -
mez he tõ
(n. é.)

Nem ér tel -
mez he tõ
(n. é.)

Nem ér tel -
mez he tõ
(n. é.)

1.2. A tár ca tel jes fel adat struk -
tú rá já ra vo nat ko zó nagy -
bani erõ for rás-
és költ ség szám ve té sek
össze ál lí tá sa, be il lesz té se
a so ron kö vet ke zõ 10 éves
terv be.

155/2005
HM ut.

HM VTF EKT J: HM VTF T–1
már ci us 14.

n. é. n. é. n. é. n. é.

2. A Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer mû kö dé sét sza bá lyo zó alap ok má nyok, illetve nor ma tív sza bá lyo zók ki dol go zá sa, fo lya ma tos pon to sí tá sa, dön tés re
tör té nõ elõ terjesztése.

2.1. A „Mi nisz te ri Irány el vek a
vé del mi ter ve zés hez” címû
HM uta sí tás ki dol go zá sa.

HM
SZMSZ;
6/2006
HM ut.

HM
VPNEF
(HM VTF)

„Mi nisz te ri
Irány el vek
a vé del mi
ter ve zés -
hez” címû
HM ut.

J: HM
F: HM
VPNEF

Pá ros
éven ként
de cem ber
01.

n. é n. é. n. é. n. é.

3. Ja vas lat té tel a prog nosz ti zált költ ség ve té si for rá sok el sõd le ges al lo ká lá sá ra, a ter vek ki egyen sú lyo zá sá ra, a Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer, és az azt tá -
mo ga tó in for má ci ós/in for ma ti kai rend szer(ek) (to vább)fej lesz té sé re.

3.1. A 10 éves terv ré szét ké pe -
zõ ké pes ség- és fel adat terv, 
va la mint az erõ for rás-,
költ ség-, és költ ség ve té si
igény terv ki egyen sú lyo zá -
sa ér de ké ben szük sé ges op -
ci ók ki dol go zá sá nak
szak mai irá nyí tá sa.

HM
SZMSZ;
6/2006
HM ut.
14. §. (14)

HM VTF Fo lya ma tos
jún.15.

n. é. n. é. n. é. n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

3.2. A HM Vé del mi Ter ve zõ
 Bizottság ál lás fog la lá sa
alap ján a 10 éves terv
 kiegyensúlyozása.

HM
SZMSZ;
6/2006
HM ut.
14. §–15. §.

HM VTF Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é. n. é.

3.3. Az erõ for rás és költ ség igé -
nyek egyez te té se a költ ség -
ve té si for rá sok kal, op ci ók
ki dol go zá sa a fel ada tok és
a költ ség ve té si for rá sok
össze han go lá sá ra.

HM
SZMSZ;
6/2006
HM ut.
14. § (23)

HM VTF Fo lya ma tos
szep tem -
ber 30.

n. é. n. é. n. é. n. é.

4. A tár ca ke ze lé sé ben lévõ
ingó kincs tá ri va gyon tár -
gyak kal össze füg gõ adat -
szol gál ta tás,
va gyon gaz dál ko dá si be szá -
mo ló/terv össze ál lí tá sa,
meg kül dé se a KVI-nek.

217/1998.
(XII. 30.)
Korm. r.

HM VGF
VFO

Va gyon -
gazd-i
beszá -
moló/terv,
tá jé koz ta tó

F: HM VGF 
fõov.

Áp ri lis 30.
Má jus 31.

n. é. n. é. n. é. n. é.

5. A tár ca va gyon ke ze lé sé ben 
lévõ ingó va gyon tár gyak
hon vé del mi cél ra fe les le -
ges sé mi nõ sí té sé hez, ér té -
ke sí té sé hez,
hasz no sí tá sá hoz, át adá sá -
hoz vagy meg sem mi sí té sé -
hez kap cso ló dó
dön tés-elõ ké szí té si fel ada -
tok el lá tá sa.

1992. évi
XXXVIII.
tv.; 98/2005. 
(HK 21.)
HM ut.

HM VGF
VFO

Ha tá ro zat,
meg álla po -
dás,
vé le mény

F: HM VGF 
fõov.

Ese ti n. é. n. é. n. é. n. é.

6. A fe je ze ti ke ze lé sû la kás tá -
mo ga tá si elõ irány zat ter ve -
zé sé nek irá nyí tá sa és
jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ -
ter jesz té se.

9/1998.
(HK 4.)
HM ut.

HM VGF
LFO

Kv-i terv F: HM
VGF fõov.

Ter ve zé si
in téz ke dés
sze rint

n. é. n. é. n. é. n. é.

14. A tár sa dal mi szer ve ze tek
és egyéb hon vé del mi
szem pont ból fon tos prog ra -
mok tá mo ga tá sa pá lyá za ti
rend sze ren ke resz tül.

HM
SZMSZ

HM KF
TFO

Sza bály zó
ter ve zet,
 vélemény

F: HM KF
fõov.

Ese ti n. é. n. é. n. é. n. é.

15. A hon vé del mi ága zat ka taszt ró fa vé del mi-el há rí tá si te vé keny sé ge.
15.1. HKR szol gá lat ve zény lés

össze ál lí tá sa, az ok má nyok 
ki dol go zá sa, fo lya ma tos
pon to sí tá sa.

HM
SZMSZ,
HKR
SZMSZ

HM TKF
TKO ov.

Havi
szolgálat -
vezénylés,
szol gá la ti
in téz ke dés

J: KÁT F:
TKF fõov.

Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é. n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

15.2. Az MH ka to nai szer ve ze tei 
ka taszt ró fa vé del mi célú
igény be vé te lé nek ter ve zé -
se, szer ve zé se, ve ze té se és
a vég re haj tás ér té ke lé se.

23/2005.
(VI. 16)
HM r.;
82/2005
HM HVK
int.

HM HVK
MFCSF,
TÖF

In téz ke dés
sze rint

J: HM
HVKF F:
HM HVK
MFCSF

Int. sze rint HM HVKF n. é. n. é. n. é.

15.3. HKR Ka taszt ró fa vé del mi
Ope ra tív Bi zott ság ké szen -
lé ti szol gá la tá nak szer ve zé -
se, fel té te le i nek biz to sí tá sa.

123/2005
HM KÁT
HM HVKF
együt tes int.

HM HVK
TÖF

In téz ke dés
sze rint

F: HM
HVK
MFCSF

n. é. HM HVK
MFCSF

n. é. n. é. n. é.

15.4. HKR költ ség ve té si irány el -
vek össze ál lí tá sa.

23/2005
(VI. 16)
HM r., HM
SZMSZ,
HKR
SZMSZ

HM TKF
TKO ov.

Költség -
vetési irány -
el vek

J: KÁT HM r.
 szerint

n. é. n. é. n. é. n. é.

15.5. HKR költ ség ve té si ja vas la -
tok be ké ré se.

23/2005
(VI.16)
HM r.,
HKR
SZMSZ,
HM
SZMSZ

HM TKF
TKO ov.

Ter ve zet F: HM TKF 
fõov.

Kü lön
üte me zés
sze rint

n. é. n. é. n. é. n. é.

15.6. HKR költ ség ve té si terv ki -
dol go zá sa.

HM TKF
TKO ov.

Ele mi költ -
ség ve té si
terv

J: hon vé del -
mi mi nisz -
ter

Fõov. n. é. n. é. n. é.

15.7. Je len tés fel ter jesz té se
a HKR költ ség ve tés elõ zõ
évi fel hasz ná lás ról.

23/2005.
(VI. 16.)
HM r.

HM TKF
TKO ov.

Je len tés J: KÁT F:
HM TKF
fõov.

Feb ru ár 15. Fel hasz ná -
lás ban érin -
tett ve ze tõk

n. é. n. é. n. é.

15.8. HKR ké szen lé ti szol gá la tai 
dí ja zá sá nak el szá mo lá sa.

HM TKF Ha tá ro zat
ké szen lé ti díj 
ki fi ze té sé rõl

J: KÁT F:
HM TKF
fõov.

Ha von ta E: HM TKF 
TKO ov.

n. é. n. é. n. é.

15.9. HKR költ ség ve tés
 tervezése.

1999. évi
LXXIV. tv.; 
23/2005.
(VI. 16.)
HM r.;
HKR
SZMSZ

HM TKF
TKO ov.

Bel sõ sza -
bá lyo zó,
irány elv

J: mi nisz ter; 
KÁT
F: HM TKF 
fõov.

Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é. n. é.

16. Re kon ver zi ós tá mo ga tá sok nyúj tá sa
16.1. Kép zés re for dít ha tó

 támogatás nyúj tá sa ala pít -
vány nak.

31/2002.
(V. 3.)
HM r. 7. §
(1) b)

HM HPF
fõov.

Szer zõ dés J: HM
F: HM HPF 
K: HM
KÁT

Jó vá ha gyott 
terv sze rint

E: HM HPF 
fõov.

n. é. n. é. n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

16.2. Re kon ver zi ós prog ram
vég re haj tá sa a ci vil mun ka -
ügyi szer vek kel tör té nõ
együtt mû kö dés ben.

31/2002.
(V. 3.)
HM r.
7–8. §

HM HPF
fõov.

Meg álla po -
dás

J: HM F: HM HPF 
K: HM
KÁT

Jó vá ha gyott 
terv sze rint

E: HM HPF 
fõov.

n. é. n. é.

17. HM nem zet kö zi kul tu rá lis ren dez vény szer ve zé se és vég re haj tá sa
17.1. Elõ ze tes mi nisz te ri

 engedély meg ké ré se.
HM éves
terv

HM HPF
fõov.

Elõ ze tes
fel ter jesz tés

J: HM
F: HM HPF

Ren dez vény 
elõtt fél év -
vel

n. é. n. é. n. é. n. é.

17.2. Fel ké szü lé si terv elõ ké szí -
té se jó vá ha gyás ra.

Mi nisz te ri
en ge dély

HM HPF
fõov.

Fel ké szü lé si 
terv

J: HM HPF
fõov.
F: HM HPF

Ren dez vény 
elõtt 5 hó -
nap pal

n. é. n. é. n. é. n. é.

17.3. A rendezvény-költség -
vetési terv el ké szí té se.

Mi nisz te ri
en ge dély

HM HPF
fõov.

Pénz ügyi
terv

J: HM HPF
fõov.
K: HM
KPSZH

Ren dez vény 
elõtt 5 hó -
nap pal

E: HM
KPSZH

n. é. n. é. n. é.

17.4. A ren dez vény ter ve zett
költ sé gé nek át adá sa a ren -
de zés sel meg bí zott HM
Hon véd Kul tu rá lis Szol gál -
ta tó Kht. ré szé re.

Mi nisz te ri
en ge dély

HM HPF
fõov.

HM HKSZ
Kht. éves
üz le ti te vé -
nek mó do sí -
tá sa

J: HM KÁT 
F: HM HPF 
K: HM
KPSZH

Ren dez vény 
elõtt 2–3
hó nap pal

E: HM
KPSZH

U: HM
KPSZH

HM
KPSZH

n. é.

17.5. A ren dez vény ter ve zett
költ sé gé nek át adá sa
a  Honvéd Együt tes ré szé re.

Mi nisz te ri
en ge dély

HM HPF
fõov

HM-NKÖM 
3 éves
ke ret szer zõ -
dés; HM
és a Hon véd 
Együt tes
kö zöt ti éves 
mû sor szol -
gál ta tá si
megállap -
odás mó do -
sí tá sa

J: HM J:
HM HPF
fõov.
F: HM HPF 
K: HM
KPSZH

Ren dez vény 
elõtt 2–3
hó nap pal

E: HM
KPSZH

U: fe je ze tek 
kö zöt ti
pénz át adás

MÁK n. é.

18. Pá lyá zat ki írás Hon véd Sport egye sü le tek ré szé re
18.1. Pá lyá za ti ki írás és a ja va -

solt bí rá ló bi zott ság fel ter -
jesz té se jó vá ha gyás ra.

45/2004.
(HK 11.)
HM ut.

HM HPF
fõov.

Pá lyá za ti
ki írás

J: HM KÁT 
F: HM HPF 
K: HM HPF 
fõov.

Tárgy év
feb ru ár 20.

E: HM HPF n. é. n. é. n. é.

18.2. Pá lyá za tok el bí rá lá sa, szer -
zõ dé sek meg kö té se.

45/2004.
(HK 11.)
HM ut

HM HPF
fõov.

Bí rá la ti
jegy zõ -
könyv, szer -
zõ dé se

J: HM KÁT 
F: HM HPF 
K: HM HPF 
fõov.

Tárgy év
 április 20.

E: HM HPF U: HM HPF 
E: HM
KÁT

MÁK n. é.

18.3. Tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá nak el len õr zé se.

45/2004.
(HK 11.)
HM ut

HM HPF
fõov.

Je len tés J: HM HPF
F: HM HPF

Tárgy évet
kö ve tõ év
 március 31.

E: HM HPF 
pü. ref.

n. é. n. é. n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

19. Az ága zat fel sõ ok ta tá si, köz ok ta tá si, szak kép zé si, tan fo lyam rend sze rû kép zé si rend sze ré vel kap cso la tos mi nisz te ri dön té sek elõ ké szí té se, a jog sza bá lyok
ter ve ze té nek ki dol go zá sa, a rend szer mû köd te té se, illetve mû kö dés esé nek tör vé nyes sé gi fel ügye le te.

19.1. Az MH éves bel föl di be is -
ko lá zá si terv össze ál lí tá sa.

HM
SZMSZ
45/2005.
(HK. 10.)
HM ut..

HM SZF
fõov.

Éves
 beiskolázási 
terv

J: mi nisz ter
F: HM HPF 
fõov

HM SZEF
fõov.

Tárgy év au -
gusz tus 31.

n. é. n. é. n. é.

19.2. A tiszt he lyet tes szak kép zés 
írás be li té te lei ki dol goz ta -
tá sa, lek tor ál ta tá sa.

HM
SZMSZ

HM HPF
KOSZO ov.

Írás be li
 tételek,
 lektori
 javaslat

J: KOSZO
ov.
F: KOSZO
ov.
K: HM HPF

Szer zõ dés
sze rint

E: HM HP
HÁT
É: HM HPF

n. é. n. é. n. é.

19.3. A tiszt he lyet tes szak kép zés 
ok má nya i nak ki dol goz ta tá -
sa, lek tor ál ta tá sa.

HM
SZMSZ

HM HPF
KOSZO ov.

Szak kép zé si 
ok má nyok,
lek to ri
 javaslat

J: KOSZO
ov.
F: KOSZO
ov.
K: HM
HPF

Szer zõ dés
sze rint

E: HM HP
HÁT
É: HM HPF

n. é. n. é. n. é.

19.4. HM ok ta tás sal kap cso la tos
el já rá si dí jak.

HM
SZMSZ

HM HPF
KOSZO ov.

Mû kö dé si
en ge dély

J: HM HPF
F: KOSZO
ov.
K: HM HP
HÁT

Ese ti E: HM
KÁT

n. é. n. é. n. é.

20. Kül föl di kép zés
20.1. A kül föl di be is ko lá zá sok -

hoz kap cso ló dó be is ko lá zá -
si ter vek össze ál lí tá sa.

HM
SZMSZ

HM HPF
KOSZO ov.

Kül föl di
 beiskolázási 
terv

NATO, EU
és egyéb
 rövididejû
be is ko lá zá si 
terv

J: HM KÁT 
F: HM HPF

Tárgy év
 december
31.

n. é. n. é. n. é.

20.2. A kül föl di be is ko lá zá sok -
hoz kap cso ló dó pénz ügyi
elõ irány za tok ter ve zé se.

HM
SZMSZ

J: HM HPF
K: HM
KPSZH
J: HM
KPSZH

Költség -
vetési terv

J: HM F:
HM
KPSZH

Tárgy év
már ci us 30.

n. é. n. é. n. é. n. é.

20.3. A kül föld re be is ko lá zott
 állomány útba in dí tá sá hoz
szük sé ges ira tok el len jegy -
zé se.

HM
SZMSZ

E/J: HM
SZEF K:
HM HPF
KOSZO ov.

Mi nisz te ri
ha tá ro zat,
ki uta zá si
en ge dély

J: HM/HM
SZEF F:
HM SZEF
K: HM HPF

Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é. n. é.

21. Ide gen nyel vi kép zés
21.1. HM fel sõ szin tû ve ze tõk

nyelv kép zé sé vel kap cso la -
tos fel ada tok.

20/2002. 6.
sz. mell.
HM ut.

HM HPF
KOSZO ov.

Igény
 szerinti
 beiskolázás

J: HP HÁT
F: HM HPF 
fõov.

Szer zõ dés
sze rint

n. é. n. é. n. é. n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

22. Köz tiszt vi se lõi to vább kép zés
22.1. A köz tiszt vi se lõk to vább -

kép zé sé vel össze füg gõ fel -
ada tok.

199/1998.
(XII. 4.)
Korm. r.
9. §

HM HPF
KOSZO
ov.; 
HM SZEF

Köz tiszt vi -
se lõi éves
tovább -
képzési terv

J: HM KÁT 
F: HM
HPF,
HM SZEF

Szer zõ dés
sze rint

E: MKI É:
HM HPF

n. é. n. é. n. é.

23. A tár ca tu do má nyos te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sa
23.1. A tár ca éves tu do má nyos

ter vé nek és kö zép tá vú
 kutatási ter vé nek össze ál lí -
tá sa.

HM
SZMSZ
76/2002.
(HK. 25.)
HM ut.

HM HPF
KOSZO
ov.; 
(HM és MH 
szer vek,
szer ve ze tek, 
tu do má nyos 
program -
bizottságok)

tu do má nyos 
mun ka terv
és közép -
távú kuta -
tási terv

J: KÁT
F: HM HPF 
fõov.

Tárgy év
már ci us 31.

n. é. n. é. n. é.

23.2. A ku ta tás meg kez dé se,
meg bí zá si szer zõ dés meg -
kö té se.

76/2002.
(HK. 25.)
HM ut.

program -
bizottság
tit ká rok
HM HPF
KOSZO ov.

Meg bí zá si
szer zõ dés

K: HM HPF 
fõov.

n. é. n. é. n. é. n. é. n. é.

23.3. A ku ta tá sok zá rá sa, záró -
tanulmányok el ké szí té se,
lek to rá lá sa, el szá mo lá sa.

76/2002.
(HK. 25.)
HM ut.;
24/2002.
(HK. 11.)
HM ut.

ku ta tók,
lek to rok,
program -
bizottság
tit ká rok

Ta nul mány, 
lek to ri je -
len tés, be je -
len tõ lap

F: prog ram -
bi zott ság
tit kár
J: HM HPF
fõov.

Ku ta tás
 lezárása
után

Fõov. n. é. n. é. n. é.

24. Be is ko lá zá sok kal kap cso -
la tos fel ada tok el lá tá sa.

2/2004. HM 
ut.

HM SZÜO,
HM
KSZMO

Beiskolá -
zási terv

HM KÁT Fo lya ma tos n. é. n. é. Fo lya ma tos n. é.

25. El is me ré sek kel kap cso la tos 
fel ada tok el lá tá sa.

27/2002.
HM r.

HM SZÜO Be szer zé si
terv

HM Fo lya ma tos n. é. n. é. Fo lya ma tos n. é.

26. Meg bí zá si szer zõ dé sek kel
kap cso la tos fel ada tok el lá -
tá sa.

Pol gá ri Tör -
vény-könyv

HM SZÜO Meg bí zá si
szer zõ dés

HM KÁT Fo lya ma tos n. é. n. é. Fo lya ma tos n. é.

II. MÛKÖDTETÉSBÕL ADÓDÓ FELADATOK
1. Ter ve zé si fel ada tok

1.2. A HM igaz ga tá sa Éves
 Beszerzési Ter vé nek össze -
ál lí tá sa.

102/2005.
(HK 20.)
HM ut.

HM VGF
KGO

HM szer vek 
Éves
 Beszerzési
Terv e

F: HM VGF 
fõov.

HM ut.
 szerint

n. é. n. é. n. é. n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

1.3. A HM fe je zet inkurren -
ciával kap cso la tos Éves
Be szer zé si Ter vé nek össze -
ál lí tá sa.

102/2005.
(HK 20.)
HM ut.

HM VGF
VFO

HM fe je zet
in kur ren ci á -
val kap cso -
la tos Éves
Be szer zé si
Terv e

F: HM VGF 
fõov.

HM ut.
 szerint

n. é. n. é. n. é. n. é.

1.4. Két ol da lú Nem zet kö zi
Együtt mû kö dé si Terv

97/2003.
(HK
1/2004.)
HM ut.,
11/2002.
(HK 7.) 
HM ut.,
28/2004.
(XI. 8.) 
HM r.

HM
VPNEF
1.–2.
Ter. O.

KNET F: HM
VPNEF
fõov.

HM ut.
 szerint

E: HM
NRH

n. é. n. é. n. é.

1.5. Mul ti la te rá lis Együtt mû kö -
dé si Terv

98/2003.
(HK
1/2004.)
HM ut.,
28/2004.
(XI. 8.)
HM r.,
11/2002.
(HK 7.)
HM ut.

HM
VPNEF
VPO

MET F: HM
VPNEF
fõov.

HM ut.
 szerint

E: HM
NRH

n. é. n. é. n. é.

1.6. A HM éves kommuniká -
ciós ter vé nek el ké szí té se

94/2002.
(HK 28.)
HM ut.

HM KF
ETO

HM éves
kom mu ni -
ká ci ós terv

F: HM KF
fõov.

Tárgy év
 január 15.

n. é. n. é. n. é. n. é.

1.7. A HM havi kommuniká -
ciós ter vé nek el ké szí té se

94/2002.
(HK 28.)
HM ut.

HM KF
ETO

HM éves
kom mu ni -
ká ci ós terv

F: HM KF
fõov.

Min den
 hónap
 utolsó nap

n. é. n. é. n. é. n. é.

2. A költ ség ve té si beszá molók, mér leg je len té sek el ké szí té se.
2.1. Adat szol gál ta tás a

HM szer vek költ ség ve té si
elõ irány zat ke re te i nek fel -
hasz ná lá sá ról.

HM szer vek Je len tés,
adat szol gál -
ta tás

F: HM
fõov.-k,
fõcsf.-k

In téz ke dés
sze rint

n. é. n. é. n. é. n. é.

3. Be szer zé si fel ada tok
3.1. Az el len jegy zett Éves

 Beszerzési Terv-ja vas lat
egyez te té se a jó vá ha gyott
10 éves terv vel.

102/2005.
(HK 22.)
HM ut.
10. §.

HM VTF;
HM HFF

Éves
 Beszerzési
Terv-
 javaslat

J: HM
F: HM HFF 
+ VTF

Tárgy év
 november
30.

n. é. n. é. n. é. n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

3.2. A tár ca tárgy évi költség -
vetése jó vá ha gyá sát kö ve -
tõ en, az Éves Be szer zé si
Terv szük ség sze rin ti mó -
do sí tá sa.

102/2005.
(HK 22.)
HM ut.
15. §.

HM VTF;
HM HFF;
HM VGF;
HM IKH;
HM NRH;
MH EP;
MH ÖLTP;
ZMNE

Mó do sí tott
Éves
 Beszerzési
Terv

J: HM KÁT 
F: HM
HFF+ VTF

Költség -
vetés jó vá -
ha gyá sát
kö ve tõ en

n. é. E: HM
KPSZH

n. é. n. é.

3.3. Éves Be szer zé si Terv ben
sze rep lõ köz be szer zé sek
igény vál to zás utá ni mó do -
sí tá sa, va la mint a ter ven
 felüli be szer zé sek en ge dé -
lyez te té sé nek ko or di ná lá sa.

102/2005.
(HK 22.)
HM ut.
(10. §.,
11. §.,
15. §.,
22. §.)

HM VTF;
HM HFF;
aján lat ké rõk

Köz be szer -
zé si En ge -
dé lye zé si
Ké re lem

J: HM KÁT 
F: HM VTF

Fo lya ma tos n. é. E: HM
PSZSZ

n. é. n. é.

3.4. A be szer zé sek hely ze té rõl
és ta pasz ta la ta i ról ké szí tett
ne gyed éves je len tés elem -
zé se.

102/2005.
(HK 22.)
HM ut.
48. §.

HM VTF;
HM HFF;
aján lat ké rõk

Ne gyed éves 
je len tés

J: HM KÁT 
F: HM VTF

Ne gyed -
éven te
(tárgy hó
10.-ig)

n. é. n. é. n. é. n. é.

3.5. A HM VPNEF in téz mé nyi
költ ség ve té se ter hé re meg -
va ló su ló be szer zé sek.

12/1999.
HM KÁT
int.

HM
VPNEF
ov.-k

Szám la F: fõov. h.
K: fõov.

Ese ti E: pü-i
 referens

E: pü-i
 referens

Szám la
el szá mo lá -
sa kor

n. é.

4. Mun ka kö ri jegy zé kek és ál lo mány táb lák
4.1. Az MH ka to nai szer ve ze ti

ál lo mány táb lái, ál lo mány -
táb la-he lyet te sí tõ ívek
ki-adás elõt ti egyez te té se.

61/2005.
(HK 12.)
HM ut.

HM VTF;
HM HVK
KTFCSF

Je len tés J: HM
VGHÁT

Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é. n. é.

5. A Ma gyar Hon véd ség
 katonai szer ve ze te i nél
a ke ze lés ben lévõ, illetve
gaz dál ko dá si kör be tar to zó
tes tü le ti va gyon ban ke let -
ke zett kár ból a kár le írá si
jog kör gya kor lá sa
5.000.000-, Ft ér ték ha tá rig.

19/2002.
(IV. 5.)
HM r. 9. §
(1)  f)

HM HVKF Le írá si
 Tanúsítvány

J: HM F,
K: HM
HVKF

Ese ti E: HM
szerv ve ze -
tõ je
É: Érin tett
szer ve zet
pénz ügyi
re fe ren se.

E: HM
KPSZH
fõig.

Köny ve -
lés-kor

n. é.

6. A Ma gyar Hon véd ség
 katonai szer ve ze te i nél a
100 000 Ft-ot meg ha la dó
kár té rí té si összeg tör lé sé -
nek en ge dé lye zé se.

19/2002.
(IV. 5.)
HM r. 13. §
(3)

HM HVKF Tör lé si
 határozat,
vagy el uta -
sí tá sa

J: HM F,
K: HM
HVKF

Ese ti E: HM
szerv ve ze -
tõ je
É: Érin tett
szer ve zet
pénz ügyi
re fe ren se.

E: HM
TPSZI ig.

Köny ve lés -
kor

n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

7. A csa lád ala pí tá si tá mo ga -
tás fo lyó sí tá sá nak en ge dé -
lye zé se.

14/2002.
(III. 29.)
HM r. 3. §
(4)

HM HVKF Fel ter jesz -
tett ja vas la -
tok

J: HM F,
K: HM
HVKF

Ese ti E: HM
szerv ve ze -
tõ je
É: Érin tett
szer ve zet
pénz ügyi
re fe ren se.

E: HM
KPSZH
fõig.

Ki fi ze tés kor n. é.

8. Ha tás kö ré ben il let mény -
elõ leg-ke ret meg ál la pí tá sa,
fel hasz ná lás.

14/2002.
(III. 29.)
HM r. 9. §

HM HVKF Fel ter jesz -
tett ja vas la -
tok

J: HM F,
K: HM
HVKF

Ese ti E: HM
szerv ve ze -
tõ je
É: Érin tett
szer ve zet
pénz ügyi
re fe ren se.

E: HM
KPSZH
fõig.;
pü.-i re fe -
rens

Ki fi ze tés kor n. é.

9. A ré szé re jó vá ha gyott
 segélykeret ter hé re a rend -
kí vül sú lyos anya gi hely -
zet be ke rül tek ré szé re
al kal man ként leg fel jebb az
il let mény alap há rom szo ro -
sá nak meg fe le lõ össze gû
se gély ki fi ze té sé nek en ge -
dé lye zé se.

14/2002.
(III. 29.)
HM r. 14. §
(2), (4)

HM HVKF Fel ter jesz -
tett ja vas la -
tok

J: HM F,
K: HM
HVKF

Ese ti E: HM
szerv ve ze -
tõ je
É: Fel hasz -
ná ló
szer ve zet
pénz ügyi
re fe ren se.

E: HM
TPSZI ig.

Ki fi ze tés kor n. é.

10. A HM HVKF ré szé re jó vá -
ha gyott éves költ ség ve té si
tar ta lék ke ret fel hasz ná lá sa.

Ha tá lyos
HM ut. a
HM fe je zet
költ ség ve té -
sé rõl

HM HVKF Fel hasz ná -
lást en ge dé -
lye zõ,
el ren de lõ
ügy irat.

J: HM F,
K: HM
HVKF

Ese ti E: HM
szerv ve ze -
tõ je
É: Fel hasz -
ná ló
szer ve zet
pénz ügyi
re fe ren se.

E: HM
KPSZH
fõig.

Szám la el -
szá mo lás -
kor.

n. é.

11. A HM szer vek ré szé re
 jóváhagyott éves költ ség -
ve té si elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sa.

Ha tá lyos
HM ut. a
HM fe je zet
költ ség ve té -
sé rõl

HM szerv
ve ze tõ je

Meg ren de -
lés, kész -
pén zes
vá sár lás.

J: HM KÁT 
F, K: HM
szerv vez.

Ese ti E: HM
szerv ve ze -
tõ je
É: Pü-i
 referens

E: pü.-i
 referens

Szám la el -
szá mo lás -
kor.

n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

12. Mun ka vég zés re ki kü lö ní tett pénz ügyi re fe ra tú ra, mint pénz ügyi-szám vi te li el lá tó szerv fel ada tai
12.1. Együtt mû kö dé si és köz re -

mû kö dé si fel ada tok:
a) Együtt mû kö dés a lo -

gisz ti kai (anya gi-tech -
ni kai), il le tõ leg az
egyéb erõ for rás gaz dál -
ko dás ban érin tett szer -
vek kel.

b) Köz re mû kö dés a sze -
mé lyi ál lo mány pénz be -
ni já ran dó sá ga i nak
meg ál la pí tá sá ra vo nat -
ko zó, illetve a gaz dál -
ko dá si tár gyú
– egye di és nor ma tív

jel le gû
– ve ze tõi (bel sõ)
in téz ke dé sek, pa ran -
csok, uta sí tá sok elõ ké -
szí té sé ben.

Hjt., Kjt.,
Mt. r.-k,
ut.-k, int.-k

E: HM
szerv ki je -
lölt sze mély
Sze mély -
ügyi szerv
J: pü.-i re fe -
rens

Gazd.-i
pcs., ut.-k,
int.-k

J-K: HM
szer vek
 vezetõi
F: pü.-i
 referens

Fo lya ma tos E: PTO
szak ov. E:
pü-i re fe -
rens é: pü-i
re fe rens

U: HM
szer vek ve -
ze tõi
E: pü-i re fe -
rens
U: HM
szer vek
 vezetõi
E: pü-i re fe -
rens

Pü-i re fe -
rens Hu mán 
re fe rens,
pü.-i re fe -
rens

n. é.

12.2. Vé le mé nye zé si, ta nács ko -
zá si fel ada tok:
a) Zá ra dé ko lás (vé le mé -

nye zés) a ma ga sabb,
 illetõleg a fel ügye le ti
szerv ve ze tõ je hatás -
körébe tar to zó és a
szak te rü le tet érin tõ
pénz ügyi jel le gû be -
adványok, ké rel mek
( segély, il let mény elõ -
leg, stb.) vonatkozá -
sában.

b) Szük ség sze rint rész vé -
tel a kü lön fé le (szociál -
politikai, ke gye le ti, stb.) 
mun ka bi zott sá gok ban.

9/1998.
HM ut.

Pü.-i re fe -
rens

Pü. zá ra dék, 
bi zott sá gi
jegy zõ -
köny vek

J: HM szer -
vek ve ze tõi
F: pü.-i re -
fe rens

Fo lya ma tos E: re fe rens U: HM
szer vek
 vezetõi
E: re fe rens

n. é. n. é.

12.3. A he lyi gaz dál ko dá si kör be 
tar to zó sze mé lyi jel le gû és
egyes pénz ügyi do lo gi ki -
adá si igé nyek rõl és vár ha tó 
be vé te lek rõl szám ve tés ké -
szí té se.

9/1998.
HM ut.
7/2006.
HM ut.

K: TPSZI
Kv. ov.
E-J: pü. re -
fe rens

Költség -
vetési terv -
ja vas lat

J-K: HM
szer vek
 vezetõi
F: pü.-i
 referens

Éven te E: TPSZI
Kv.ov.

n. é. n. é. n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

12.4. Anya gi-tech ni kai ága za tok
és egyéb, az el lá tás kö ré be
tar to zó elõ irány zat – és ke -
ret igé nyek összeg zé se, ko -
or di ná lá sa.

9/1998.
HM ut.
7/2006.
HM ut.

E: HM szer -
vek ál tal ki -
je lölt
sze mé lyek
K: MHTE I. 
Üzo.
J: pü-i re fe -
rens

Költ ség ve -
té si terv ja -
vas lat

J: HM szer -
vek ve ze tõi
F: pü-i re fe -
rens

Éven te E: TPSZI
Kv.ov.

n. é. n. é. n. é.

12.5. A HM 1. sz. TPSZI in téz -
ke dé se sze rint a pénz ügyi-, 
illetve pénz szük ség le ti terv 
össze ál lí tá sa, il le tõ leg adat -
szol gál ta tás a költ ség ve tés
el ké szí té sé hez.

7/2006.
HM ut.

E: HM szer -
vek ál tal ki -
je lölt
sze mé lyek
K: TPSZI
kv.ov.
J: pü. re fe -
rens

Pénz szük -
ség le ti terv

J-K: HM
szer vek
 vezetõi

Éven te, ill.
ha von ta

E: TPSZI
Kv.ov.

n. é. n. é. n. é.

12.6. A költ ség ve té si elõ irány -
zat-mó do sí tás ra vo nat ko zó
ja vas la tok össze ál lí tá sa.

7/2006.
HM ut.

E: HM szer -
vek ál tal ki -
je lölt
sze mé lyek
K: TPSZI
kv.ov.
J: pü-i re fe -
rens

Elõ irány zat
mó do sí tó
le vél

J-K: HM
szer vek
 vezetõi
F: pü-i re fe -
rens

Fo lya ma tos E: TPSZI
Kv.ov.

n. é. n. é. n. é.

12.7. Adat szol gál ta tás a be szá -
mo ló je len tés hez.

3/2005. HM
KPSZH int.

K: TPSZI
kv.ov.
E-J: pü-i re -
fe rens

Je len tés, ki -
mu ta tás

J-K: HM
szer vek
 vezetõi
F: pü.-i re -
fe rens

Kü lön int.
sze rint

E: TPSZI
Kv.ov.

n. é. n. é. n. é.

12.8. Át ru há zott ha tás kör ben, a
HM 1. sz. TPSZI igaz ga tó -
ja ál tal meg ha tá ro zott ke re -
tek kö zött gya ko rol ja a
jog sza bály ban elõ írt el len -
jegy zé si és ér vé nye sí té si
jog kört.

102/2005.
HM ut.

E: HM szer -
vek ál tal ki -
je lölt
sze mé lyek
K: TPSZI
PSZEO
J: pü.-i re fe -
rens

El len jegy -
zé si ta nú sít -
vány,
szer zõ dés ki -
vo nat, bi -
zony la tok

F: pü. re fe -
rens
K: HM
szer vek
 vezetõi

Fo lya ma tos E: TPSZI
PSZEO

n. é. n. é. n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

12.9. Szük ség sze rin ti rész vé tel a 
HM 1. sz. TPSZI igaz ga tó
in téz ke dé se alap ján a
(köz)be szer zé sek kel kap -
cso lat ban az aján lat ké rés re 
jo go sult ka to nai szer ve ze -
tek nél lét re ho zott Szak ér tõi 
Bi zott ság mun ká já ban a
pénz ügyi te rü let részt ve võ -
je ként.

Közb. Szab. 
HM 1. sz.
TPSZI ig.
int.

E: HM
BBBH

Fel jegy zés
biz. ülés rõl,
aján lat té te li
fel hí vás
terv. 
Szer zõ dés -
ter ve zet

J: TPSZI
igaz ga tó
F: ki je lölt
pü.-i szak -
ér tõ

Ese ten ként n. é. n. é. n. é.

12.10. Köz re mû kö dés a kár té rí té -
si, kár ta lan tá si ügyek ren -
de zé sé ben.

2001. évi
XCV tv.;
HM r.-k

K: jo gász
fõti. E-J:
pü.-i re fe -
rens

Ja vas lat J: HM szer -
vek ve ze tõi
F: pü.-i re -
fe rens

Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é.

12.11. Há zi pénz tár mû köd te té se. 20/1999.
HM
KPSZH
fõig. int.

Pü-i re fe -
rens

Pénztár -
bizonylatok

J: TPSZI
igaz ga tó
F: pü-i re fe -
rens
K: HM
szer vek
 vezetõi

Fo lya ma tos E: TPSZI 3. 
sz. pü. tám.
ov.

n. é. n. é. n. é.

12.12. A há zi pénz tár fi ze tõ esz köz 
szük ség le té nek ter ve zé se.

20/1999.
HM
KPSZH
Fõig. int.

E: TPSZI
számv.ov.
kv.ov.
E-J: pü-i re -
fe rens

Terv J: HM szer -
vek ve ze tõi
F: pü-i re fe -
rens

Ha von ta,
szük ség
ese tén
gyak rab ban

E: TPSZI
számv.ov.,
Kv.ov.

n. é. n. é. n. é.

12.13. Kincs tá ri kár tya ke ze lé se. 20/1999.
HM
KPSZH
fõig. int.

K: TPSZI
számv.ov.
E-J: pü-i re -
fe rens

Bi zony lat J: HM szer -
vek ve ze tõi
F: pü-i re fe -
rens

Fo lya ma tos E: TPSZI
számv. ov.

n. é. n. é. n. é.

12.14. A sze mé lyi ál lo mány
 decentralizált sze mé lyi
 járandóságainak (mun ká ba
já rás, ki kül de té si ktg., stb.) 
szám fej té se és ki fi ze té se.

9/1998.
HM ut.
20/1999.
HM
KPSZH
fõig. int.

E: sze mély -
ügyi szerv
J: pü. re fe -
rens

Vál to zás
vissza iga zo -
lás, pénz tá ri 
bi zony lat

J-K: HM
szer vek
 vezetõi
F: pü. re fe -
rens

Fo lya ma tos é: pü-i re fe -
rens

E: pü-i re fe -
rens

n. é. n. é.

12.15. Köz re mû kö dés a honvé -
delmi szerv ha tás kö ré be
tar to zó do lo gi ki adá sok
 fizetési mó do za tá nak meg -
ál la pí tá sá ban.

9/1998.
HM ut.
20/1999.
HM
KPSZH
fõig. int.

K: TPSZI
számv.ov.
E-J: pü-i re -
fe rens

Ja vas lat J-K: HM
szer vek
 vezetõi
F: pü-i re fe -
rens

Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é.
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Sor szám Te vé keny ség/fel adat
Jog sza bály,

uta sí tás,
in téz ke dés

Elõ ké szí tõ,
 ko or di ná ló,

ja vas lat ké szí tõ

Ke let ke zõ
do ku men tum

Jó vá ha gyó (J)
Fe le lõs (F)

Kö te le zett ség -
vál la ló (K)

Ha tár idõ
Ell. (E)
Érv (É)

Utalv.
El lenj.,

 Pü.-i
Telj.

Könyv vez ben
megj.

12.16. Kész pénz fi ze té si szám lák
ki egyen lí té se, vá sár lá si
elõ leg biz to sí tá sa a ve ze tõ
ál tal meg ha tá ro zott sze mé -
lyek (be szer zõk) ré szé re,
elõ leg el szá mol ta tás.

9/1998.
HM ut.
20/1999.
HM
KPSZH
fõig. int.

E: HM szer -
vek ál tal ki -
je lölt
sze mé lyek
K: TPSZI
számv.ov.
J: pü.-i re fe -
rens

Nyug ta J-K: HM
szer vek
 vezetõi
F: pü.-i re -
fe rens

Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é.

12.17. Pénz in té ze ti át uta lá sok
kez de mé nye zé se

20/1999.
HM
KPSZH
fõig. int.

K: TPSZI
számv.ov.
E-J: pü-i re -
fe rens

Szám la F: pü.-i re -
fe rens
K: HM
szer vek
 vezetõi

Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é.

12.18. A pénz for ga lom mal kap -
cso la tos szám vi te li bi zony -
la tok össze gyûj té se
(át vé te le), ke ze lé se, táro -
lása, adat szol gál ta tás,
köny ve lé si fel adás.

9/1998.
HM ut.
MH szám la -
rend

K: TPSZI
számv.ov.
E-J: pü.-i
re fe rens

Bizony -
latok, ki mu -
ta tá sok,
nyil ván tar -
tá sok

J-K: Gsz.
Pk.
F: pü.-i re -
fe rens

Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é.

12.19. Szük ség sze rin ti ana li ti kus
nyil ván tar tá sok ve ze té se

9/1998.
HM ut.
MH szám la -
rend

E: HM szer -
vek ál tal ki -
je lölt
sze mé lyek
J: pü.-i re fe -
rens

Ana li ti kus
nyilván -
tartások

J-K: HM
szer vek
 vezetõi
F: pü-i re fe -
rens

Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é.

12.20. Adatszol gál ta tás tel je sí té se a 
ka to nai szer ve zet ve ze tõ je,
il le tõ leg az Igaz ga tó ság, a
HM KPSZH és az adat szol -
gál ta tás ké ré sé re fel jo go sí -
tott egyéb hon véd sé gi és
köz igaz ga tá si fel ada to kat el -
lá tó más szer ve zet ré szé re.

Kü lön
 intézkedés

Pü.-i re fe -
rens

Je len tés J-K: HM
szer vek
 vezetõi
F: pü.-i re -
fe rens

Ese ten ként n. é. n. é. n. é.

12.21. A jog sza bály ban, minisz -
teri uta sí tás ban és a HM
TPSZI igaz ga tó ja ál tal
meg ha tá ro zott, fo lya mat ba
épí tett pénz ügyi és szám vi -
te li bel sõ szak el len õr zés
vég re haj tá sa.

217/21998.
(XI. 30.)
Korm. r.
114/2005.
(HK
1/2006.)
HM ut.
14/2005.
HM
KPSZH
fõig. int.

K: TPSZI
PSZEO E-J: 
pü.-i re fe -
rens

Prog ra mok,
ter vek,
 ellenõrzési
je len té sek,
beszá -
molók,
 ellenõrzési
napló

J: TPSZI
igaz ga tó
F: pü.-i re -
fe rens
K: HM
szer vek
 vezetõi

Fo lya ma tos n. é. n. é. n. é.
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3.számú melléklet
a 16/2006. (HM 6.) HM utasításhoz

2.számú melléklet
a 829/293. Nyt. számhoz

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK
ELJÁRÁSRENDJE

(„Honvédelmi Minisztérium igazgatása”
FEUVE rendszer)

Az Ámr. 145/A. § (5) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen a „Honvédelmi Minisztérium igazgatása” 

(a továbbiakban: Honvédelmi Minisztérium)
mûködése során elõforduló, a gazdálkodással összefüggõ 

szabálytalanságok kezelésére a jelen szabályzatban
meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni

1.A sza bály ta lan ság fo gal ma:
Je len sza bály zat al kal ma zá sá ban a sza bály ta lan ság: az

ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé ben a költ ség ve té si gaz -
dál ko dás bár mely gaz da sá gi ese mé nyé ben, az egyes mû -
ve le tek ben elõ for du ló, va la mely nor má tól (jog sza bály,
jogi irá nyí tá si esz köz), va la mint fe let te si uta sí tás tól, vagy
elöl já rói pa rancs tól való el té rés. Így ide tar toz nak mind -
azon te vé keny sé gek, mu lasz tá sok, hi á nyos sá gok, ame lyek 
bün te tõ-, sza bály sér té si-, fe gyel mi-, vagy kár té rí té si el já -
rás meg in dí tá sá ra okot adó cse lek mény nek mi nõ sül nek.

2.A sza bály ta lan sá gok alap ese tei:
– Szán dé ko san oko zott sza bály ta lan ság: fél re ve ze -

tés, csa lás, sik kasz tás, meg vesz te ge tés, szán dé ko san oko -
zott sza bály ta lan ki fi ze tés.1

– Nem szán dé ko san oko zott sza bály ta lan ság: fi gyel -
met len ség bõl, ha nyag ság ból, pon tat lan nyil ván tar tás ból,
stb. szár ma zó sza bály ta lan ság.

3.A sza bály ta lan sá gok ki ala ku lá sá nak meg elõ zé sét
szol gál ja

– a szer ve zet gaz dál ko dá sá nak jog sza bá lyok nak meg -
fe le lõ meg va ló sí tá sa;

– a sza bá lyo zott ság és a sza bá lyok be tar tá sá nak fo lya -
ma tos fi gye lem mel kí sé ré se;

– a sza bály ta lan sá gok ese tén szü le tõ in téz ke dé sek ha -
té kony sá ga.

4.A sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos in téz ke dé sek
ál ta lá nos cél ja

– a sza bály ta lan sá gok ki ala ku lá sá nak megakadályo -
zása (meg elõ zés);

– a jog sze rû ál la pot hely re ál lí tá sa (a hi bák, hiányos -
ságok, té ve dé sek kor ri gá lá sa);

– a ta pasz ta la tok fel dol go zá sa és be épí té se a FEUVE
rend szer be;

– a fe le lõs ség meg ál la pí tá sa, a szank ci o ná lás.

4.1. A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé se ér de ké ben
A Hon vé del mi Mi nisz té rium sze mé lyi ál lo má nya

–  saját mun ka kö rét és sze mé lyét il le tõ en – kö te les meg -
ismerni, és be tar ta ni a gaz dál ko dás sal össze füg gõ jog sza -
bá lyo kat, jogi irá nyí tá si esz kö zö ket.

A gaz dál ko dást érin tõ jog sza bá lyok, a fe je zet szin tû,
 valamint a he lyi bel sõ ren del ke zé sek ki adá sa kor, illetve
je len tõ sebb mó do sí tá suk ese tén az egy sé ges ér tel me zést és 
al kal ma zást elõ se gí tõ fel dol go zá suk ér de ké ben – téma -
körétõl füg gõ en – a szer ve ze ti egy ség szin tû to vább kép zé -
se ken (ér te kez le te ken), illetve a HM Pénz ügyi és Szám vi -
te li Szol gá lat érin tett szer ve ze ti egy sé ge i nek ve ze tõi
 részérõl sa ját ha tás kör ben szer ve zett to vább kép zé sek ke -
re té ben kell vég re haj ta ni.

5.A sza bály ta lan sá gok ész le lé se és ke ze lé se a FEUVE 
rend sze ré ben:

5.1. A sza bály ta lan sá gok ész le lé se a FEUVE rend -
szer ben

A sza bály ta lan sá gok ész le lé se a FEUVE rend sze ré ben
tör tén het:

– a Hon vé del mi Mi nisz té rium be osz tott sze mé lyi ál lo -
má nya;

– a Hon vé del mi Mi nisz té rium egyes szer ve ze ti egy -
ségeinek ve ze tõi;

– a Hon vé del mi Mi nisz té rium ve ze tõi;
– a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal

( továbbiakban: HM KEHH) ál tal vég zett ál lam ház tar tá si
bel sõ ellen õr zés, illetve

– a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal [KEHI], va la mint
az Ál la mi Szám ve võ szék [ÁSZ] ré szé rõl vég zett kül sõ
ellen õr zés ál tal.

5.2. A sza bály ta lan sá gok ke ze lé se a FEUVE rend -
sze ré ben

5.2.1. A Hon vé del mi Mi nisz té rium be osz tott sze mé -
lyi ál lo má nya ré szé rõl ész lelt sza bály ta lan ság ke ze lé se

Amennyi ben a sza bály ta lan sá got a sze mé lyi ál lo mány
be osz tott tag ja kö vet te el, s azt maga ész le li (ön el len õr -
zés), kö te les a jog sze rû ál la pot el éré se ér de ké ben el jár ni.
Amennyi ben a sza bály ta lan ság meg szün te té se már a ha tás -
kö rét meg ha lad ja, kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni – a szol -
gá la ti út be tar tá sá val – az in téz ke dés re jo go sult ve ze tõt.

Amennyi ben a sze mé lyi ál lo mány be osz tott tag ja ál tal
el kö ve tett sza bály ta lan sá got a szer ve ze ti egy sé gen be lü li
más be osz tott ész le li, kö te les a tény re az el kö ve tõ fi gyel -
mét fel hív ni, és ha a fi gye lem fel hí vás ered mény te len volt,
a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét ér te sí te ni.

Amennyi ben az ál lo mány il le té kes szer ve ze ti egy ség
 vezetõje az adott ügy ben érin tet té vá lik, a be osz tott sze mé -
lyi ál lo mány tag ja a mun ka kö ri le írás ban (ka to na ese té ben
to váb bá a Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá ban), 
illetve a HM SZMSZ-ben rög zí tett sza bá lyok sze rint kö te -
les el jár ni.

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 461

1 Te kin tet tel arra, hogy a szán dé kos ság kér dé se az adott el já rá sok le foly -
ta tá sa so rán, a meg fe le lõ szank ci ók ki sza bá sa kor ke rül ér té ke lé sé re, a sza -
bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek sza bá lyo zá sa nem fog lal ko zik ezzel a meg -
különböztetésesel, a sza bály ta lan sá go kat ezen a té ren azo nos ala pon ke ze li.



Amennyi ben az ér te sí tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je
meg ala po zott nak ta lál ja a sza bály ta lan sá got, a fel adat- és
ha tás kö ri, illetve fe le lõs sé gi rend nek meg fe le lõ en in téz ke -
dik a sza bály ta lan ság kor ri gá lá sá ra, meg szün te té sé re,
illetve ha tás kör hi á nyá ban az ügyet kö te les je len te ni a köz -
vet len fe let tes, elöl já ró HM ve ze tõ ré szé re, aki gon dos ko -
dik a meg fe le lõ in téz ke dé sek meg té te lé rõl, illetve in do kolt 
eset ben a szük sé ges el já rá sok meg in dí tá sá ról.

5.2.2. A Hon vé del mi Mi nisz té rium szer ve ze ti egy -
ségeinek ve ze tõi ré szé rõl ész lelt sza bály ta lan ság keze -
lése

Amennyi ben a sza bály ta lan sá got egy szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ je ész le li, a fel adat- és ha tás kö ri, illetve fe le lõs sé gi
rend nek meg fe le lõ en kö te les in téz ked ni a sza bály ta lan ság
meg szün te té sé re, a jog sze rû ál la pot hely re ál lí tá sá ra,
illetve ha tás kör hi á nyá ban kö te les az ügyet je len te ni a köz -
vet len fe let tes, elöl já ró HM ve ze tõ ré szé re.

Amennyi ben az ér te sí tett HM ve ze tõ meg ala po zott nak
ta lál ja a sza bály ta lan sá got, a fel adat- és ha tás kö ri, illetve
fe le lõs sé gi rend nek meg fe le lõ en in téz ke dik a sza bály ta -
lan ság kor ri gá lá sá ra, meg szün te té sé re, illetve ha tás kör
 hiányában az ügyet kö te les je len te ni a fe let tes, elöl já ró
HM ve ze tõ ré szé re, aki gon dos ko dik a meg fe le lõ in téz ke -
dé sek meg té te lé rõl, illetve in do kolt eset ben a szük sé ges
el já rá sok meg in dí tá sá ról.

Amennyi ben a köz vet len fe let tes, elöl já ró HM ve ze tõ az 
ügy ben annak el le né re sem in téz ke dik, hogy a sza bály ta -
lan ság el kö ve té sé ben érin tett, az õ fe let te sét, elöl já ró ját,
illetve a sza bály ta lan ság meg szün te té sé re köz vet le nül jo -
go sult más szerv, szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét, a szol gá la ti
út be tar tá sá val kell egy ide jû leg ér te sí te ni.

5.2.3. A Hon vé del mi Mi nisz té rium ve ze tõi ál tal ész -
lelt sza bály ta lan ság ke ze lé se

A Hon vé del mi Mi nisz té rium ve ze tõi az ál ta luk köz vet -
le nül ész lelt sza bály ta lan ság meg ala po zott sá ga ese tén az
ügy ben érin tett ve ze tõ felé a ha tás kö rük be tar to zó eset ben
in téz ke dést hoz nak, illetve a jog sza bály ban rög zí tett ese -
tek ben gon dos kod nak a szük sé ges el já rás (bün te tõ, sza -
bály sér té si, fe gyel mi, kár) meg in dí tá sá ról.

5.3. A bel sõ ellen õr, illetve a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ
ré szé rõl ész lelt sza bály ta lan ság ke ze lé se

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban az ál lam ház tar tá si bel -
sõ el len õr zé si fel ada to kat – a költ ség ve té si szer vek bel sõ
el len õr zé sé rõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let
(Ber.) 4. § (1)–(3) be kez dé se i ben, a HM KEHH költ ség ve -
té si szerv ala pí tá sá ról szóló 61/2005. (HK 9) HM ha tá ro -
zat ban, va la mint a HM fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ el len -
õr zé si rend jé nek sza bá lya i ról, a HM fe je zet egy sé ges ál -
lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé nek ki adá sá ról
szóló 91/2004. (HK 26.) HM uta sí tás 8. § aa) al pont já ban
elõ ír tak ra fi gye lem mel – a fe je zet szin tû köz pon ti el len õr -
zé si szer ve zet, a HM KEHH lát ja el.

A HM KEHH a Hon vé del mi Mi nisz té rium ál lam ház tar -
tá si bel sõ el len õr zé se so rán ész lelt sza bály ta lan ság ese tén
– a Ber., illetve a 91/2004. (HK 26.) HM uta sí tás elõ írá sa i -
val össz hang ban kö te les el jár ni.

A HM KEHH ál tal a Hon vé del mi Mi nisz té rium ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zé se so rán ész lelt sza bály ta lan ság
gya nú ja ese tén az Áht. 121/A. § (9) be kez dé se, illetve a
Ber. 12. § f) pont já ban fog lal tak ra te kin tet tel a HM KEHH
fõ igaz ga tó kö te les az il le té kes HM ve ze tõt ha la dék ta la nul
tá jé koz tat ni, és a meg fe le lõ el já rá sok meg in dí tá sá ra ja vas -
la tot ten ni.

A Hon vé del mi Mi nisz té rium szer ve ze ti egy sé ge ve ze -
tõ jé nek, illetve a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak köz vet le -
nül alá ren delt hon vé del mi szerv ve ze tõ jé nek érin tett sé ge
ese tén a hon vé del mi mi nisz ter, a köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár, illetve a ve zér kar fõ nök, mint fel ügye le ti jog kört köz -
vet le nül, illetve át ru há zott ha tás kör ben gya kor ló ve ze tõ, a
Ber. 2. § g) pont ja ér tel mé ben kö te les gon dos kod ni a meg -
fe le lõ in téz ke dé sek meg ho za ta lá ról, illetve az el já rá sok
meg in dí tá sá ról, ez azon ban az ál lam ház tar tá si bel sõ ellen -
õr zés le zá rá sát nem be fo lyá sol hat ja.

A HM KEHH ál tal vég re haj tott ál lam ház tar tá si bel sõ
ellen õr zés le zá rá sá ra a Ber. 28. §-ában, illetve a 91/2004.
(HK 26.) HM uta sí tás 11. § (12)–(16) be kez dé se i ben fog -
lal tak sze rint a HM ál tal jó vá ha gyott el len õr zé si je len tés
meg kül dé sé vel ke rül sor. Az el len õr zé si je len tés ve ze tõi
össze fog la ló já ban sze rep lõ el len õri ja vas la tok ké pe zik az
alap ját a fel tárt sza bály ta lan sá gok meg szün te té sét cél zó
„In téz ke dé si terv” el ké szí té sé nek, ame lyet a HM el ren de -
lés nek meg fe le lõ en az el len õr zé si je len tés ben meg je lölt
ve ze tõ(k) kö te les(ek) el ké szí te ni az egyes fel ada tok vég re -
haj tá sá ért fe le lõs ve ze tõ, a ki dol go zó és együtt mû kö dõ
szer vek, va la mint a vég re haj tás ha tár ide jé nek meg je lö lé -
sé vel. Az „In téz ke dé si terv” ki dol go zá sá nak, vé le mé nyez -
te té sé nek és jó vá ha gyás ra tör té nõ fel ter jesz té sé nek el já -
rás rend jét a Ber. 17. § (1) be kez dés d) pont ja, a 29. és a
30. §-ai, va la mint a 91/2004. (HK 26.) HM uta sí tás 11. §
(17) be kez dé se rög zí ti.

Az érin tett szer ve zet, szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je a köz -
igaz ga tá si ál lam tit ká ri ha tás kör ben jó vá ha gyás ra ke rü lõ
„In téz ke dé si terv”-ben el ren delt fel ada to kat kö te les tel je -
sí te ni, illetve vég re haj tat ni annak ér de ké ben, hogy az ál -
lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés meg ál la pí tá sai alap ján fel -
tárt sza bály ta lan ság meg szün te tés re ke rül jön.

5.4. A kül sõ ellen õr zõ szerv (ÁSZ, KEHI) ré szé rõl
ész lelt sza bály ta lan ság ke ze lé se

A bün te tõ-, sza bály sér té si, kár té rí té si, illetve fe gyel mi
el já rás meg in dí tá sá ra okot adó cse lek mény, mu lasz tás
vagy hi á nyos ság gya nú ja ese tén az ellen õr zõ szerv a mû -
kö dé sét sza bá lyo zó tör vény, ren de let alap ján jár el.

A kül sõ ellen õr zõ szer vek meg ál la pí tá sa it, a sza bály ta -
lan sá gok meg szün te té sé re vo nat ko zó ja vas la ta it az érin tett 
kül sõ ellen õr zõ szerv ve ze tõ je ál tal le zárt el len õr zé si je -
len tés tar tal maz za.

A kül sõ ellen õr zés tár gya, ha tó kö re, illetve a sza bály ta -
lan ság ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sai jel le gé nek függ vé nyé -
ben, a fe je zet szint jén, a hon vé del mi mi nisz ter, illetve dön -
té se alap ján a köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri ha tás kör ben jó vá -
ha gyott „In téz ke dé si terv” alap ján ke rül sor a kül sõ ellen -
õr zés ál tal fel ve tett sza bály ta lan sá gok meg szün te té sé re.
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A kül sõ ellen õr zõ szer ve ze tek fe je ze tet érin tõ – ál ta lá ban
több HM szerv fel adat- és ha tás kö ré re ki ter je dõ – el len õr zé -
se i nek ko or di ná có ja – a szer ve zé si, a vé le mé nye zé si, va la -
mint az in téz ke dé si ter vek ki dol go zá sa, vé le mé nyez te té se,
jó vá ha gya tá sa, to váb bá az el len õr zé sek so rán tett ja vas la tok 
hasz no su lá sá nak nyo mon kö ve té sét biz to sí tó mi nisz te ri
 tájékoztatások össze ál lí tá sa te kin te té ben – a 91/2004.
(HK 26.) HM uta sí tás 8. § i) pont ja ér tel mé ben mi nisz te ri,
illetve köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri fel adat szab ás alap ján a
HM KEHH fel adat kör ében tör té nik. A HM KEHH ré szé re a 
HM szer vek ve ze tõi a szak te rü le tü ket érin tõ en a szük sé ges
együtt mû kö dést kö te le sek bizto sítani.

6. A szük sé ges in téz ke dé sek, el já rá sok meg ha tá ro zá sa
A sza bály ta lan ság oka i nak fel tá rá sá ra, a sza bá lyos mû -

kö dés hely re ál lí tá sá ra ki adott bel sõ ren del ke zé sek, illetve
az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je ál tal köz vet le nül
meg sza bott uta sí tá sok a sza bály ta lan mû kö dés meg szün te -
té sé re irá nyul nak.

Amennyi ben az okok fel tá rá sa szé le sebb körû vizs gá la -
tot igé nyel, az il le té kes HM ve ze tõ vizs gá lót vagy vizs gá ló 
bi zott sá got je löl ki.

Az okok fel tá rá sa után a sza bá lyos mû kö dés hely re ál lí -
tá sát a gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je a bel sõ sza bá lyok
(mû kö dést sza bá lyo zó ok má nyok) szük sé ges mó do sí tá sá -
val egy ide jû leg ren de li el.

A sza bály ta lan mû kö dés meg szün te té sé re az il le té kes
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je köz vet le nül uta sít ja az érin tett
be osz tá sú sze mély(eke)t.

Amennyi ben vé lel mez he tõ, hogy a sza bály ta lan sá got
fe gyel mi vét ség, kár oko zás, sza bály sér tés vagy bûn cse -
lek mény okoz ta, a szük sé ges el já rás meg in dí tás ra mun kál -
ta tó jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ köz vet le nül in téz ke dik.

7. A tett in téz ke dé sek, el já rá sok nyo mon kö ve té se
Az érin tett ve ze tõ nyo mon kö ve ti az ál ta la el ren delt

vizs gá la to kat, a dön té sei alap ján tett in téz ke dé sek vég re -
haj tá sát, a meg in dí tott el já rá sok hely ze tét, a ki je lölt vizs -
gá ló, il le tõ leg vizs gá ló bi zott ság mû kö dé sét; to váb bá
 figyelemmel kí sé ri az ál ta la el ren delt in téz ke dé sek, illetve
a vizs gá la tok so rán tett ja vas la tok ér vé nye sü lé sét.

Az il le té kes HM ve ze tõ a ta pasz ta la to kat össze gez ve,
más ha son ló sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé nek érde kében:

– in téz ke dik az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je felé
a ve ze té si te vé keny ség elõ se gí té sé re,

– kez de mé nye zi a HM KEHH felé az ál lam ház tar tá si
bel sõ ellen õr zés meg fe le lõ irá nyú ki ter jesz té sét, va la mint

– szük ség sze rint el ren de li az érin tett sze mé lyi ál lo -
mány ok ta tá sát az adott té má ban.

8. A fel tárt sza bály ta lan sá gok, a tett in téz ke dé sek
nyil ván tar tá sa, elem zé se

A Hon vé del mi Mi nisz té rium, mint gaz dál ko dó szer ve -
zet te kin te té ben a sza bály ta lan sá gi fe le lõ si te en dõ ket fel -
adat kö ré be tar to zó an a HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes
ál lam tit kár lát ja el.

A sza bály ta lan sá gi fe le lõs fel adat kö ré be tar to zik a fel -
tárt sza bály ta lan sá gok és a kap cso ló dó in téz ke dé sek ko or -
di ná lá sa ér de ké ben a fel tárt sza bály ta lan sá gok ról a nap ra -
kész pon tos nyil ván tar tás ve ze té sé nek meg szer ve zé se,
biz to sí tá sa.

A sza bály ta lan sá gok kal kap cso la to san kö te les biz to sí -
ta ni min den írá sos do ku men tum – kü lö nö sen a fel tá rást
rög zí tõ, az in téz ke dé sek vég re haj tá sát, il le tõ leg az el já rá -
sok le foly ta tá sát bi zo nyí tó ira tok – nyil ván tar tá sát és meg -
õr zé sét, a ve ze tõ ré szé re a nyo mon kö ve tést cél zó összeg -
zõ je len té sek el ké szí té sét.

Azo kat az el já rá si ira to kat, ame lyek sze mé lye ket érin te -
nek, a vo nat ko zó sza bá lyok sze rint a HM Sze mély ze ti
 Fõosztálynál kell nyil ván tar ta ni és meg õriz ni.

9. A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé se ér de ké ben vég -
zett ér té ke lés

A HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium, mint gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je ként a sza bály -
ta lan sá gok meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben leg alább éven te
egy al ka lom mal ér té ke li az egyes fõ fo lya ma tok és azok
rész fo lya ma ta i nak mû kö dé sét a fo lya mat gaz dák be szá -
mol ta tá sa alap ján.

A HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár a FEUVE rend szer mû -
kö dé sé nek ér té ke lé se kor fi gye lem be ve szi az ál lam ház tar -
tá si bel sõ el len õr zést vég zõ HM KEHH, va la mint a kül sõ
ellen õr zõ szer vek (ÁSZ, KEHI) meg ál la pí tá sa it is.

Az ér té ke lés so rán át te kin tés re ke rül:
– a fel adat el lát ás nál mennyi re tu da tos a FEUVE te vé -

keny ség;
– a FEUVE rend szer fej lesz té se, ja ví tá sa meg fe le lõ

ütem ben tör té nik-e, kel lõ ered mé nyes ség gel tör té nik-e a
fel tárt sza bály ta lan sá gok ke ze lé se;

– az el len õr zé si ta pasz ta la tok nem utal nak-e olyan te rü -
le tek re, ahol a FEUVE rend szer nem ke rült ki ala kí tás ra;

– a FEUVE rend szer hez kap cso ló dó an meg fe le lõ ek-e a 
ki ala kí tott el len õr zé si nyom vo na lak;

– a FEUVE sza bály za tá nak be tar tá sá ra kel lõ fi gyel met
for dí ta nak-e.

10. A FEUVE rend szer rel (sza bály ta lan sá gok ke ze -
lé se) kap cso la tos je len té sek

A Hon vé del mi Mi nisz té rium ál lam ház tar tá si bel sõ el -
len õr zé sét vég zõ HM KEHH az éves ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si je len té sé ben kö te les szá mot adni a Ber. 31. §
(3) be kez dés:

ad) al pont ja alap ján az el len õr zé sek so rán bün te tõ-,
sza bály sér té si, kár té rí té si, illetve fe gyel mi el já rás meg in -
dí tá sá ra okot adó cse lek mény, mu lasz tás vagy hi á nyos ság
gya nú ja kap csán tett je len té sek szá má ról, to váb bá

ae) al pont ja alap ján a FEUVE rend szer sza bály sze rû -
sé gé nek, gaz da sá gos sá gá nak, ha té kony sá gá nak és ered -
mé nyes sé gé nek nö ve lé se, ja ví tá sa ér de ké ben tett fon to -
sabb ja vas la ta i ról.

A hon vé del mi mi nisz ter az éves ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si je len tés ben a Ber. 31. § (3) be kez dés b) pont ja
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alap ján a HM KEHH ál tal tett meg ál la pí tá sok és ja vas la tok 
hasz no su lá sá nak ta pasz ta la tai kö zött összeg zi a FEUVE
rend szert érin tõ kér dé se ket is, amely hez az el len õr zé sek
kap csán ki adott „In téz ke dé si terv”-ek ben el ren del tek sze -
rint az érin tett HM szer vek a szak te rü le tü ket il le tõ en a le -
járt ha tár ide jû fel ada tok tel je sí té sé rõl, illetve az azok vég -
re haj tá sát eset le ge sen aka dá lyo zó, vagy hát rál ta tó kö rül -
mé nyek rõl rész le tes je len tést ké szí te nek.

A HM fe je zet te kin te té ben az éves ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si je len tés sel kap cso la to san rész le tes elõ írást a
91/2004. (HK 26.) HM uta sí tás 12. § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak ra fi gye lem mel a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ad ki.

Az éves költ ség ve té si be szá mo ló ke re té ben – az Áht.
97. § (2) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gé nek meg fe le -
lõ en az Ámr. 149. § (2) be kez dé sé nek c) pont já val össz -
hang ban az éves költ ség ve té si be szá mo ló ké szí té sé re
 vonatkozó ak tu á lis bel sõ ren del ke zés ben fog lal tak alap -
ján – a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár nyi lat ko zik a Hon -
védelmi Mi nisz té rium FEUVE rend szer e mû kö dé sé nek
ér té ke lé sé rõl, amely nek tar tal mát az Ámr. 23. szá mú
mellék lete ha tá roz za meg.

A be szá mo ló so rán a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol -
gá lat il le té kes ve ze tõ je – az adott költ ség ve té si szer vet il -
le tõ en, a fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el -
len õr zé si rend szer ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról
szóló 114/2005. (HK 1/2006.) HM uta sí tás sze rint – nyi lat -
ko zik a ha tás kö ré be tar to zó pénz ügyi, szám vi te li fel ada tok 
ma ra dék ta lan, jog sza bá lyok ban elõ írt vég re haj tá sá ról.

A honvédelmi miniszter
17/2006. (HK 6.) HM

u t a s í t á s a

a hadfelszerelési anyagok rendszeresítésérõl
és rendszerbõl történõ kivonásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 97.  § (1) be kez dé sé -
nek n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem -
mel a Hvt. 87.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra –, a had -
fel sze re lé si anya gok rend sze re sí té sé nek, illetve rend szer bõl 
tör té nõ ki vo ná sá nak sza bá lya i ra az aláb bi

u t a s í t á s t

adom ki:

Az utasítás hatálya

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a 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 a
Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem re és a Kor mány -
za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal ra (a továb biak ban:
KFGH) ter jed ki.

(2) Az uta sí tás ha tá lya a Ka to nai Nem zet biz ton sá gi
Szol gá la tok ra (a továb biak ban: KNBSZ) a kü lön jog sza -
bály1 ren del ke zé se it figye lembe véve ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

Az uta sí tás al kal ma zá sá ban:
1. Rend sze re sí tés: A MH ál lo mány táb lá i ban, (ide ig le -

nes) fel sze re lé si jegy zé ke i ben, nor ma jegy zé ke i ben meg -
ha tá ro zott szük ség le tek ki elé gí té sé re be szer zett had fel sze -
re lé si anya gok fel vé te le a hon véd ség rend sze ré be.

2. Rend szer bõl tör té nõ ki vo nás: A had fel sze re lé si
anya gok, va la mint a hoz zá juk tar to zó ki szol gá ló esz -
közök, anya gi kész le tek, ok ta tás tech ni kai be ren de zé sek,
szak mai sza bály za tok és egyéb já ru lé kos esz kö zök és
anya gok – ki vo ná si el já rás ke re té ben tör té nõ – tör lé se a
MH ál lo mány táb lá i ból, (ide ig le nes) fel sze re lé si jegyzé -
keibõl, nor ma jegy zé ke i bõl.

3. Had fel sze re lé si anya gok: Az MH te vé keny sé gé hez
szük sé ges anya gok és tech ni kai fel sze re lé si tár gyak
összes sé ge. Mind eze ket az ipar és a ke res ke de lem ki fe je -
zet ten ka to nai cé lok ra gyárt ja, illetve szál lít ja, pol gá ri ke -
res ke del mi for ga lom ba nem, vagy csak kü lön en ge déllyel
ke rül het nek, be szer zé sü ket kü lön jog sza bály sza bá lyoz -
za2. Ide tar toz nak a sze mé lyi ál lo mány hoz, a ha di tech ni kai
esz kö zök höz kap cso ló dó ha di nor más anya gok, va la mint a
sze mé lyi ál lo mány el lá tá sá hoz, mun ka vég zé sé hez, illetve
a tech ni kai ki szol gá lás hoz szük sé ges egyéb anya gok, esz -
kö zök is.

4. Ha di tech ni kai esz kö zök: A had fel sze re lé si anya gok
ré szét ké pe zõ, az MH ka to nai szer ve ze te i nek ál lo mány táb -
lá i ban szük ség let ként elõ írt olyan ka to nai ren del te té sû
esz kö zök, ame lyek a ka to nai mû ve le tek köz vet len vég re -
haj tá sá hoz és azok tá mo ga tá sá hoz, ki szol gá lá sá hoz szük -
sé ge sek.

5. Össze tett (kom plex) ha di tech ni kai esz kö zök: Min -
den olyan ha di tech ni kai esz köz, amely ön ál ló egy ség ként,
vagy kész let ként ket tõ vagy több anyag nem fe le lõs anya -
gát ké pe zõ be ren de zés sel, tar to zék kal ren del ke zik.

6. Anyag nem fe le lõs: a hon vé del mi szer ve ze tek köz -
pon ti gaz dál ko dás ke re té ben el lá tá si kö rük be tar to zó esz -
kö zök kel, anya gok kal tör té nõ el lá tá sá nak ter ve zé sé re,

464 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám

1 A je len uta sí tás hatályba lépésekor a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról
 szóló 1995. évi CXXV. tör vény.

2 A je len uta sí tás ha tály ba lé pé se kor a vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi
ér de ket érin tõ, ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del mi, ren dé sze ti cé lok ra szánt
áruk be szer zé sé re, ille tõleg szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re vo nat ko zó sa já tos 
sza bá lyok ról  szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. ren de let.



meg szer ve zé sé re, ko or di ná lá sá ra, vég re haj tá sá ra, a gaz da -
sá gi és a gaz dál ko dá si fo lya ma tok szak mai irá nyí tá sá ra,
szak el len õr zés re ki je lölt szak mai szer ve ze tek.

7. Fõ anyag fe le lõs: Olyan anyag nem fe le lõs, aki nek
 nómenklatúrájába tar to zik az össze tett (kom plex) ha di -
tech ni kai esz köz. A fõ anyag fe le lõs sa ját anya ga tekinte -
tében egy ben anyag nem fe le lõs is. A fõ anyagfe le lõs a
 logisz tikai tá mo ga tás fel ada ta i nak vég re haj tá sá ért az
anyag nemfelelõsök mun ká já nak ko or di ná lá sán ke resz tül
fe le l.

8. Al kal ma zó: Az a ka to nai szer ve zet3, aki meghatá -
rozza a rend sze re sí ten dõ had fel sze re lé si anya gok kal
szem ben tá masz tott – az anyag nem fe le lõs sel egyez te tett –
har cá sza ti mû sza ki kö ve tel mé nye ket (a továb biak ban:
HMK), az al kal ma zá si el ve ket, ter ve zi, szer ve zi és irá nyít -
ja a had mû ve le ti-har cá sza ti al kal ma zást.

9. Ka to nai al kal mas ság: A had fel sze re lé si anyag mi nõ -
sí té se, amely a ka to nai fel hasz ná lás ra való meg fe le lõ ség
meg ál la pí tá sá ra irá nyul. A vizs gá lat a le bo nyo lí tás sor -
rend jé ben ha di tech ni kai ellen õr zõ vizs gá lat ból és csa pat -
pró bá ból te võ dik össze.

10.A ha di tech ni kai ellen õr zõ vizs gá lat: Annak meg ál la -
pí tá sá ra szol gá ló el já rás, hogy az al kal ma zó ál tal meg ha tá -
ro zott, jó vá ha gyott és szer zõ dés ben rög zí tett HMK-t a
had fel sze re lé si anyag mi lyen mér ték ben tel je sí ti.

11. Csa pat pró ba: A rend sze re sí tés re ter ve zett had fel -
sze re lé si anyag al kal mas sá gá nak vizs gá la ta a ter ve zett al -
kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött.

12. In téz ke dé si terv: A rend sze re sí té si és a ki vo ná si el -
já rás meg ha tá ro zó alap do ku men tu ma. Tar tal maz za mind -
azon alap fel ada to kat, ame lyek a had fel sze re lé si anyag
rend sze re sí tés tõl a ki vo ná sig ter je dõ élet tar tam ra vo nat -
koz nak.

13. Rend sze re sí tés ben érin tett szer ve zet: A rend sze re -
sí tés ben érin tett az al kal ma zó, az anyag nem fe le lõs(ök),
va la mint az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fel ada -
to kat vég re haj tó szer ve ze tek ve ze tõi.

Rendszeresítés és rendszerbõl történõ kivonás

3.  §

(1) Az MH rend sze ré be had fel sze re lé si anya gok csak a
rend sze re sí tés le foly ta tá sa (a továb biak ban: rend sze re sí -
tés) alap ján ke rül het nek.

(2) Az MH kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett
 ideiglenes ka to nai szer ve ze tei meg ala kí tá sá val kap cso la -
tos egyes kér dé sek rõl  szóló 44/2005. (HK 10.) HM uta sí -
tás 5.  § (2) és (3) be kez dé se sze rint szol gá la tot tel je sí tõ
 állomány ré szé re, a hon vé del mi mi nisz ter ese ti en ge dé lye

alap ján, a fel adat-vég re haj tás ide jé re az MH-ban nem
rend sze re sí tett fel sze re lés is biz to sít ha tó.

(3) Az el avult vagy fe les le ges sé vált had fel sze re lé si
anya gok csak ki vo ná si el já rás út ján ke rül het nek tör lés re az 
MH had rend jé bõl.

(4) A had fel sze re lé si anya gok rend sze re sí té sé nek, rend -
szer bõl tör té nõ ki vo ná sá nak, illetve a to váb bi hasz no sí tá si
rend jé nek meg kell fe lel nie a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal
meg kö tött nem zet kö zi szer zõ dé sek ben és meg ál la po dá -
sok ban fog lal tak nak, ki e mel ten a fegy ver zet- és egyéb más 
kor lá to zást tar tal ma zó elõ írásoknak.

4.  §

(1) A rend sze re sí té sért annak a szer ve zet nek a ve ze tõ je
fe le lõs, aki a be szer zé si el já rást kez de mé nyez te, illetve
aki nek a no menk la tú rá já ba tar to zik a rend sze re sí tés re ter -
ve zett had fel sze re lé si anyag.

(2) Össze tett ha di tech ni kai esz köz rend sze re sí té se ese -
tén a fe le lõs sé gi kö rök meg ha tá ro zá sa ér de ké ben anyag -
nem fe le lõ sö ket kell je löl ni.

A katonai alkalmasság

5.  §

Az MH rend sze ré be csak olyan had fel sze re lé si anyag
ke rül het, mely meg fe lel a hasz ná la tá val össze füg gõ ál ta lá -
nos és spe ci á lis jog sza bá lyi elõ írásoknak, a szük sé ges ké -
pes sé ge ket meg ha tá ro zó HMK-nak, to váb bá a ka to nai al -
kal maz ha tó ság fel té te le i nek.

6.  §

(1) A ka to nai al kal mas ság meg ál la pí tá sá nak ob jek tív
esz kö ze a ha di tech ni kai ellen õr zõ vizs gá lat és a csa pat pró -
ba. A csa pat pró bá ra a ha di tech ni kai ellen õr zõ vizs gá la tot
köve tõen ke rül sor, in do kolt eset ben azon ban egy idõ ben
is vég re hajt ha tó.

(2) A ha di tech ni kai ellen õr zõ vizs gá lat vég re haj tá sá ért
a HM Tech no ló gi ai Hi va tal (a továb biak ban: HM TH), a
csa pat pró ba vég re haj tá sá ért a rend sze re sí tést kez de mé -
nye zõ fe le lõs.

(3) A ka to nai al kal mas ság meg ál la pí tá sá nak fo lya ma tá ban 
a mun ka biz ton sá gi, mun ka egész ség ügyi, va la mint légi köz -
le ke dé si szem pon tú kö ve tel mé nyek és meg fe le lõ ség meg ál -
la pí tá sá ra a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi  Hivatal
(a továb biak ban: HM KEHH), az MH Egészség védelmi In té -
zet (a továb biak ban: MH EVI), illetve a HM Ka to nai Lég -
ügyi Hi va tal (a továb biak ban: HM KLH) jo go sult.

7.  §

(1) A 6.  § (2) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek ve ze tõi fe le -
lõs sé gi kö rük ben a rend sze re sí ten dõ had fel sze re lé si anyag 
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jel le ge, va la mint a kap cso la tos összes kö rül mény figye -
lembe véte lével ese ten ként ha tá roz zák meg a ka to nai al kal -
mas ság meg ál la pí tá sá nak mód ját (tel jes vagy rész le ges ha -
di tech ni kai ellen õr zõ vizs gá lat, illetve tel jes vagy rész le -
ges csa pat pró ba), va la mint a vizs gá lat konk rét te vé keny sé -
gé nek tar tal mát és mély sé gét.

(2) A vizs gá lat so rán figye lembe kell ven ni min den
olyan ob jek tív in for má ci ót (hi te les vizs gá la ti ered mé nye -
ket, do ku men tu mo kat, más NATO tag or szá gok do ku men -
tált ta pasz ta la ta it, re fe ren ci á it, illetve a pol gá ri hasz ná lat
kon ver tál ha tó vizs gá la ti és ta pasz ta la ti meg ál la pí tá sa it),
mellyel az al kal mas ság meg íté lé si fo lya ma ta gaz da sá go -
sab bá te he tõ.

(3) A 6.  § (2) és (3) be kez dé sei sze rin ti szer ve ze tek
 vezetõi fe le lõs sé gi kö rük ben biz to sít ják a vég re haj tás fel -
té te le it, az ered mé nyek rõl meg ál la pí tá so kat, va la mint
 javaslatokat tesz nek a rend sze re sí tés ben ille té kes elöl já rók 
és együtt mû kö dõ szer ve ze tek ré szé re.

8.  §

(1) A ka to nai al kal mas ság meg íté lé sé re irá nyuló ha di -
tech ni kai ellen õr zõ vizs gá la ti el já rá sok – a konk rét kö rül -
mé nyek mér le ge lé se alap ján – tör tén het nek:

a) a jó vá ha gyott HM fi nan szí ro zá sú ku ta tás-fej lesz té si
terv vég re haj tá sá nak fo lya ma tá ban, az ér vé nyes me to di ka
sze rint,

b) a be szer zé si el já rás fo lya ma tá ban olyan vál lal ko zá si
szer zõ dés ese tén, mely a szál lí tó (gyár tó) ré szé rõl a szer zõ -
dés tel je sí té sé nek me ne té ben mû sza ki gyárt mány fej lesz -
tést igé nyel, azaz a szer zõ dés alá írá sá ig nem ho zott lét re a
HMK-nak meg fe le lõ pro to tí pust,

c) a had fel sze re lé si anyag át vé te lét köve tõen.
(2) A be szer zé si el já rá sok meg ter ve zé se és vég re haj tá sa 

so rán tö re ked ni kell arra, hogy a szer zõ dés ben rög zí tett
HMK-nak való meg fe le lõ ség meg ál la pí tá sá ra – az eset le -
ges el té ré sek gaz da sá gos ki kü szö böl he tõ sé ge ér de ké ben –
mi nél elõbb ke rül jön sor.

9.  §

(1) A NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ke re té ben, 
illetve a NATO más el já rá si sza bá lyai, az ame ri kai kül föl -
di ka to nai el adá sok rend szer e sze rint, va la mint bér le ti
szer zõ dés, kül föl di kor má nyok, mi nisz té riu mok, más ál -
lam i szer vek, egyéb kül föl di szer ve ze tek ál tal elõ nyös fel -
té te lek kel fel aján lott, az MH hasz ná la tá ba ke rü lõ had fel -
sze re lé si anya gok rend sze re sí té se a 11.  §-ban fog lal tak
sze rint tör té nik.

(2) A NATO el já rá si ese tek ben a ha di tech ni kai ellen õr -
zõ vizs gá la tot a NATO ki je lölt szer ve vég zi, egyéb ese tek -
ben a ka to nai al kal mas ság meg ál la pí tá sá nak mód ját a
rend sze re sí ten dõ had fel sze re lé si anyag jel le ge, va la mint a
kap cso la tos összes kö rül mény figye lembe véte lével kell
meg ha tá roz ni.

10.  §

(1) A rend sze re sí tés csak ab ban az eset ben te kint he tõ
be fe je zett nek, amennyi ben az el já rás vég re haj tá sá nak
ered mé nye kép pen a 14.  §-ban fog lalt fel té te lek a szük sé -
ges mér ték ben biz to sí tot tak.

(2) A rend sze re sí tés re ter ve zett had fel sze re lé si anya gok 
ha di tech ni kai ellen õr zõ vizs gá lat és csa pat pró ba ter ve zé -
sé nek és vég re haj tá sá nak rend jét az uta sí tás 2. szá mú mel -
lék le te tar tal maz za.

Rendszeresítési és alkalmazásba vételi határozat

11.  §

A rend sze re sí tés rend sze re sí té si ha tá ro zat tal, vagy al -
kal ma zás ba vé te li ha tá ro zat tal tör tén het.

12.  §

(1) Rend sze re sí té si ha tá ro zat tal ke rül nek az MH rend -
sze ré be:

a) az MH vagy az adott had erõ nem egé szé re ki ha tás sal
bíró új be szer zé sû (ko ráb ban még nem rend sze re sí tett)
had fel sze re lé si anya gok,

b) a már ko ráb ban rend sze re sí té si ha tá ro zat tal rend sze -
re sí tett had fel sze re lé si anya gok, ame lye ken olyan mér té kû 
mû sza ki fej lesz tés, mó do sí tás, kor sze rû sí tés ke rült vég re -
haj tás ra, ami alap ve tõ en meg vál toz tat ta azok har cá sza ti,
tech ni kai pa ra mé te re it, ez ál tal az al kal maz ha tó ság le he tõ -
sé ge it,

c) a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ke re té ben a 
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re te le pí tett, az MH hasz ná la -
tá ba ke rü lõ had fel sze re lé si anya gok.

(2) A rend sze re sí té si ha tá ro za tot a be szer zés re vagy a
te le pí tés re vo nat ko zó szer zõ dés alá írá sa után, a 5.  §-ban
fog lalt fel té te lek tel je sü lé se ese tén, a Rend sze re sí té si
 Bizottság (a továb biak ban: RB) ja vas la tá ra a hon vé del mi
mi nisz ter adja ki.

(3) A rend sze re sí té si ha tá ro za tot a HM hi va ta los lap já -
ban köz zé kell ten ni.

13.  §

(1) Al kal ma zás ba vé te li ha tá ro zat tal ke rül nek az MH
rend sze ré be a 12.  § (1) be kez dé se alá nem tar to zó had fel -
sze re lé si anya gok. Nem kell al kal ma zás ba vé te li ha tá ro za -
tot hoz ni a had fel sze re lé si anya gok mennyi sé gi fej lesz té se
ese tén.

(2) Az al kal ma zás ba vé te li ha tá ro za tot az RB ja vas la ta
alap ján a HM Hon véd Ve zér kar Fõ nö ke (a továb biak ban:
HM HVKF) adja ki.

(3) Az al kal ma zás ba vé te li ha tá ro za tot a – KNBSZ-ek
ha tá ro za tai ki vé te lé vel – HM hi va ta los lap já ban köz zé kell 
ten ni.
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(4) A KNBSZ-ek vo nat ko zá sá ban, az al kal ma zás ba vé -
te li ha tá ro za tot sa ját ha tás kör ben a fõ igaz ga tók ad ják ki,
amely rõl tá jé koz tat ják a HM HVKF-t.

14.  §

A rend sze re sí tés fo lya mán – a rend sze re sí tést kez de mé -
nye zõ ko or di ná lá sá val – meg kell te rem te ni a had fel sze re -
lé si anyag gal szem ben elõ írt had ra fog ha tó sá gi kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sét biz to sí tó szer ve ze ti, sze mé lyi, ki kép zé si,
mû sza ki, inf ra struk tu rá lis, mun ka-, egész ség ügyi-, tûz-,
kör nye zet vé del mi stb. jog sza bá lyi és esz köz rend szert, és a 
had fel sze re lé si anyag al kal ma zá si, üze mel te té si és ál lag -
meg óvá si fel té te le i nek fo lya ma tos biz to sí tá sát a rend szer -
ben tar tás tel jes idõ tar ta má ra.

Kivonási határozat

15.  §

(1) A ki vo ná si el já rás fo lya mán meg kell ha tá roz ni a
rend szer bõl ki vont had fel sze re lé si anyag to váb bi fel hasz -
ná lá sá nak rend jét, az át me ne ti idõ szak mû kö dé si rend jét,
az együt tes hasz ná lat sza bá lya it, va la mint a ki vo nás ban
érin tett szer ve zet(ek) fel ada ta it.

(2) Ki vo ná si ha tá ro za tot ak kor kell hoz ni, ami kor egy
adott had fel sze re lé si anyag fi zi kai el hasz ná ló dá sa vagy el -
avult sá ga ese tén a pót lás más tí pus sal tör té nik, a ter ve zett
rend szer ben tar tá si ide je le járt, üzem ide jé nek meg -
hosszab bí tá sá ra in téz ke dés nem tör tént, illetve az adott tí -
pus ren del te tés sze rin ti al kal ma zá sa bár mely ok ból meg -
szû nik.

(3) A ki vo ná si ha tá ro za tot, illetve in téz ke dést az RB
 javaslata alap ján a 12.  § sze rint rend sze re sí tett had fel sze -
re lé si anya gok ra a hon vé del mi mi nisz ter, a 13.  § sze rint
rend sze re sí tett had fel sze re lé si anya gok ra a HM HVKF
 jogosult ki ad ni.

(4) A KNBSZ-ek vo nat ko zá sá ban a ki vo ná si ha tá ro za -
tot sa ját ha tás kör ben a fõ igaz ga tók ad ják ki, amely rõl tá jé -
koz tat ják a HM HVKF-t.

Intézkedési terv

16.  §

(1) A rend sze re sí tés és ki vo nás fel ada ta i nak vég re haj tá -
sá ra a rend sze re sí té sért fe le lõs szer ve zet ve ze tõ je – együtt -
mû köd ve az al kal ma zó val és az anyag nem fe le lõs szer ve -
ze tek kel – in téz ke dé si ter vet ké szít.

(2) Az in téz ke dé si terv min den olyan te vé keny sé get,
fel ada tot tar tal maz, amely a had fel sze re lé si anyag ren del -

te tés sze rin ti al kal ma zá sá nak és rend szer ben tar tá sá nak
(ki vo ná sá nak) fel té te le it biz to sít ja.

(3) Az in téz ke dé si ter vet a had fel sze re lé si anyag rend -
sze re sí té sé ben érin tett szer ve ze tek ve ze tõ i nek alá írá sá val
el lát va, az RB ülé se elõtt leg alább két hó nap pal, a HM
Had fel sze re lé si Fej lesz té si Fõ osz tály (a továb biak ban:
HFF) út ján az RB tit kár ré szé re meg kell kül de ni.

(4) Az in téz ke dé si ter vet a 12.  § (2) be kez dés és a 13.  §
(2) be kez dés sze rin ti – a ha tá ro zat ki adá sá ra jo go sult –
sze mély hagy ja jóvá.

(5) A had fel sze re lé si anya gok rend sze re sí té si, va la mint
ki vo ná si in téz ke dé si terv el ké szí té sé nek szem pont ja it az
uta sí tás 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

Az RB mûködése

17.  §

(1) A rend sze re sí tés re, ki vo nás ra ter ve zett had fel sze re -
lé si anyag ra vo nat ko zó ja vas lat tal kap cso lat ban az RB ál -
lást fog lal. Az el len vé le mé nye ket in do ko lás sal kell rög zí -
te ni a jegy zõ könyv ben.

(2) Az RB ülés jegy zõ köny vét, a dön tés re vo nat ko zó
ha tá ro za ti ja vas la tot az RB tit kár ké szí ti el, és ter jesz ti fel
jó vá ha gyás ra.

(3) Az RB ülé sek jó vá ha gyott ja vas la ta it az RB tit kár
õrzi a rend sze re sí tett had fel sze re lé si anyag ki vo ná sá ig.

(4) Az RB ülé sek idõ pont ját a HM éves fel adat terv ében
kell ter vez ni.

(5) Az RB szer ve zé sé ben a 11.  § alap ján rend sze re sí tés -
re ter ve zett had fel sze re lé si anya go kat – já ru lé kos fel sze re -
lé sek kel és anya ga ik kal együtt – az RB ülé se ken be kell
mu tat ni a HM és az MH ve ze tõ i nek.

(6) Az RB ülé se it és az esz kö zök be mu ta tá sát az RB tit -
kár ké szí ti elõ.

Az RB összetétele

18.  §

a) el nök: HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár
(a továb biak ban: HM VGHÁT),

b) társ el nök: HM Hon véd Ve zér kar fõnök he lyet tes,

c) ta gok:

HM HFF, fõ osz tály ve ze tõ,

HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: HM 
VTF), fõ osz tály ve ze tõ,

HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, fõosztály -
vezetõ,

HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály, fõ osz tály ve ze tõ,

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal, fõ igaz ga tó,
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HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal,
 vezérigazgató,

HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal, fõ igaz -
ga tó,

HM KLH, fõ igaz ga tó,
HM KEHH, fõ igaz ga tó,
HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség, fõ cso -

port fõ nök,
HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség, fõcsoport -

fõnök,
MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, pa rancs nok,
MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság, pa rancs nok,
MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -

nok ság, pa rancs nok,
MH ha di tech ni kai fõ nök, pa rancs nok he lyet tes,
MH had táp fõ nök, pa rancs nok he lyet tes,
MH köz le ke dé si szol gá lat fõ nök,
MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság, pa rancs nok,
MH EVI, fõ igaz ga tó,
KFGH, igaz ga tó,
d) tit kár: HM TH, fõ igaz ga tó,
e) a té má tól füg gõ en meg hí vott ként részt vesz nek: a

rend sze re sí tés ben érin tett szer ve ze tek ve ze tõi, a na pi rend -
ben érin tett anyag nem fe le lõs szer ve zet ve ze tõ je, ka to nai
és pol gá ri szak ér tõk.

A rendszeresítés és kivonás elõkészítésének
és végrehajtásának felügyelete

19.  §

A rend sze re sí tés és ki vo nás elõ ké szí té sé nek és vég re -
haj tá sá nak fel ügye le tét a HM VGHÁT lát ja el. Ré szé re a
rend sze re sí té sért fe le lõs ve ze tõk – a HM HFF fõosztály -
vezetõ és a HM VTF fõ osz tály ve ze tõ út ján – min den év
már ci us 31-ig je len tést ter jesz te nek fel a rend sze re sí tés re
(ki vo nás ra) vo nat ko zó in téz ke dé si ter vek vég re haj tá sá nak
hely ze té rõl, a ter ve zett fel ada tok vég re haj tá sá ban be kö -
vet ke zett eset le ges vál to zá sok ról és azok in do ka i ról.

Záró rendelkezések

20.  §

(1) Je len uta sí tás a köz zé té telt kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg a ha di tech ni kai esz kö zök és had -
fel sze re lé si anya gok rend szer be (szer ve zet be) ál lí tá sá ról
és ki vo ná sá ról  szóló 47/2001. (HK 13.) HM uta sí tás ha tá -
lyát vesz ti.

(2) Je len uta sí tás ren del ke zé se it a ha tály ba lé pés után in -
dult ügyek ben kell al kal maz ni.

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

1. számú melléklet
a 17/2006. (HK 6.) HM utasításhoz

A hadfelszerelési anyagok rendszeresítési, valamint
kivonási intézkedési terve elkészítésének szempontjai

1. Az el já rás alap ja az in téz ke dé si terv.

2. Az in téz ke dé si terv ben a rend sze re sí tés sel (ki vo nás -
sal) kap cso la tos fel ada to kat szak te rü le ten ként kell meg ha -
tá roz ni. A fel ada to kat a rend sze re sí té sért fe le lõs szer ve zet
ve ze tõ jé nek kell a vég re haj tás ban érin tet tek kel egyez tet ni.

3. Az in téz ke dé si ter vet a rend sze re sí té sért fe le lõs szer -
ve zet ké szí ti el.

4. Az in téz ke dé si terv tar tal maz za:
A) A rend sze re sí té si tá jé koz ta tót, ezen be lül a had fel -

sze re lé si anyag:
a) meg ne ve zé sét,
b) a rend sze re sí té sé nek rö vid in do ko lá sát,
c) ren del te té sét, össze tett esz köz ese tén annak fõbb ele -

me it, fõbb har cá sza ti, mû sza ki ada ta it,
d) kor sze rû sé gi szint jé nek meg íté lé sét,
e) a had rend be ál lí tás he lyét, ka to nai szer ve ze ten ként,

az el lá tás éven kén ti üte me zé sét,
f) lét szám-, anya gi, épí té si, va la mint egyéb já ru lé kos

ki ha tá sa it,
g) el he lye zé sé vel, tá ro lá sá val, mál há zá sá val kap cso la -

tos elõ írásokat, elõ re lát ha tó lag med dig ma rad a rend szer -
ben, mit vált fel, ho gyan il lesz ke dik a táv la ti fej lesz té si el -
gon do lá sok hoz,

h) lõ szer, haj tó anyag stb. kész let kép zés mér té két és
annak össze té te lét,

i) frek ven cia hasz ná lat tal járó esz kö zök nél a frek ven -
cia hasz ná lat fel té te le i re vo nat ko zó fõbb meg ál la pí tá so kat, 
a KFGH elõ ze tes adat szol gál ta tá sa alap ján,

j) fõ anyag fe le lõs, anyag nem fe le lõs(ök), va la mint az al -
kal ma zó szer ve zet meg je lö lé sét,

k) a ki kép zés, át kép zés fel ada ta it az aláb bi ak sze rint:
– az ál ta lá nos és a szak ki kép zé si kö ve tel mé nye ket,
– az át kép zés, a ki kép zés szer ve zé sé ért fe le lõs szer ve -

ze tet, a vég re haj tás üte me zé sét, he lyét, ide jét, idõ tar ta mát,
te ma ti ká ját, a részt ve võk szá mát anyag nem fe le lõs szer ve -
ze tek sze rin ti bon tás ban,

l) a mun ka biz ton sá gi, mun ka élet ta ni, mun ka egész ség -
ügyi ha tá sa it a HM KEHH és az MH EVI elõ ze tes adat -
szol gál ta tá sa alap ján.

B) A rend sze re sí té si ter vet, ezen be lül:
a) az új had fel sze re lé si anyag rend sze re sí té sé vel mó -

do sí tás ra ke rü lõ ren del ke zé se ket, nor má kat;
b) a köz úti a vas úti és a légi szál lí tás fel té te le it;
c) a rend sze re sí tés épí tés-be ru há zá si fel ada ta i val kap -

cso lat ban:
– a had fel sze re lé si anyag rend sze re sí té sé vel össze füg -

gõ en a sze mé lyi ál lo mány el he lye zé sé re vo nat ko zó el gon -
do lást, és az eh hez kap cso ló dó épí té si fel ada to kat, rész le -
te sen,
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– a be ru há zá sok és a köz pon ti lag szer ve zett építke -
zések meg ne ve zé sét, já ru lé kos ki ha tá sa i val együtt, rész le -
te sen,

– az épí té si fel ada tok hoz szük sé ges pénz esz kö zök biz -
to sí tá sá nak rend jét és a rend szer be ál lí tás tel jes épí té si
költ sé ge it,

– rend kí vü li kö rül mé nyek ese té re (ha a rend sze re sí tés
és a be ru há zás üzem be he lye zé sé nek idõ pont ja nem
egyez tet he tõ) a rend kí vü li és át me ne ti in téz ke dé se ket,
azok vég re haj tá sá nak rend jét (pl. egyes alap ve tõ lé te sít -
mé nyek rész le ges üzem be he lye zé se, ide ig le nes el he lye -
zé se, ide ig le nes lé te sít mé nyek épí té se stb.),

d) az MH ál lo mány táb lá i ban al kal ma zan dó had fel sze -
re lé si anya gok lajst ro má ba tör té nõ fel vé tel lel kap cso la tos
fel ada to kat;

e) az át kép zés, a ki kép zés sze mé lyi, anya gi-tech ni kai
fel té te le it, a fel té te lek meg te rem té sé ben és vég re haj tá sá -
ban részt vevõ (együtt mû kö dõ) szer ve ket;

f) az esz köz rend sze re sí té se fo lya mán vég re haj tan dó
in for má ció vé del mi fel ada to kat, va la mint a vég re haj tá su -
kért fe le lõ sö ket;

g) sza bály za tok kal és üze mel te té si do ku men tá ci ó val,
va la mint ma gyar nyel vû fel ira tok kal való el lá tás rend jét;

h) az át vé tel üte me zé sét, a köz re mû kö dõ szer ve ket, és
fel ada ta i kat;

i) a had fel sze re lé si anyag had mû ve le ti szol gá lat ba ál lí -
tá sá nak ha tár ide jét, az zal kap cso la tos fel ada to kat és fe le -
lõ sö ket;

j) al kat rész- és egyéb anyag el lá tá si rend sze rét, és az al -
kal ma zan dó NATO azo no sí tás (ko di fi ká ció) mód ját;

k) az üze mel te tés, tech ni kai ki szol gá lás, ja ví tá si rend -
sze rét, a ja ví tó ka pa ci tás, ja ví tá si tech no ló gia biz to sí tá sát,
spe ci á lis ja ví tó esz kö zök biz to sí tá si rend jét;

l) árát (be ke rü lé si költ sé gét) és a be szer zés for rá sát;
m) nyil ván tar tá si rend jét;
n) a ka te go ri zá lá si és a se lej te zés sza bá lya it;
o) kör nye zet vé del mi, tûz vé del mi, érin tés vé del mi,

mun ka- és bal eset vé del mi elõ írásokat, a Hvt. 87.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint;

p) hi te le sí té si és mé rés ügyi fel ada to kat;
q) a kü lön fé le ha tó sá gi vizs gá la tok, el já rá sok meg ál la -

pí tá sa i ból fa ka dó fel ada to kat, illetve a be szer zen dõ ha tó -
sá gi en ge dé lye ket;

r) mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat.

C) Az el já rás in téz ke dé si ter vé nek fel adat ter vét, az
aláb bi min ta sze rint:

MINTA

Rendszeresítési intézkedési terv feladatterve

Fsz.
 Fel ada tok
rész le tes

bon tás ban

 Vég re -
haj tá sért
fe le lõs
szerve -
zetek

 Együtt -
mû kö dõ
szerve -
zetek

 A vég re haj tás
kez dé si és be fe je zé si 

idõ pont ja  Meg -
jegy zés

 -tól  -ig

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.

5. A rend szer bõl tör té nõ ki vo ná si in téz ke dé si terv tar -
tal maz za

A) Rend szer bõl tör té nõ ki vo ná si ja vas la tot, ezen be lül:
a) a had fel sze re lé si anyag meg ne ve zé sét, ren del te té sét,
b) a ki vo nás in do ko lá sát és a ki vo nás vár ha tó költ ség -

ki ha tá sát,
c) az el gon do lást a ki vo nás meg kez dé sé re, vég re haj tá -

sá ra és üte me zé sé re,
d) a ki vo nás ra ter ve zett had fel sze re lé si anyag he lyett

mi ke rül rend sze re sí tés re,
e) rend szer bõl való ki vo nás utá ni fel hasz ná lást, a ki vo -

nás üte mé nek meg fele lõen,
f) a rend szer bõl ki ke rü lõ had fel sze re lé si anyag to váb bi

fel hasz ná lá sá ból adó dó szer ve ze ti, lét szám, anya gi, épí té si 
stb. ki ha tá so kat;

g) a ki vo nan dó já ru lé kos esz kö zö ket, anya go kat és
azok to váb bi fel hasz ná lá sát;

h) kör nye zet vé del mi és biz ton sá gi elõ írásokat.

B) Ki vo ná si ter vet, ezen be lül:
a) a ki vo nás ban érin tett szer vek fel ada ta it és a ha tár -

idõ ket;
b) az RB ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat és azok meg -

ol dá sá nak rend jét, ha tár ide jét.

C) A rend szer bõl tör té nõ ki vo ná si in téz ke dé si terv fel -
adat ter vét a min ta sze rint:

MINTA

Rendszerbõl történõ kivonási intézkedési terv
feladatterve

Fsz.
 Fel ada tok
rész le tes

bon tás ban

 Vég re -
haj tá sért
fe le lõs
szerve -
zetek

 Együtt -
mû kö dõ
szerve -
zetek

 Kez dé si
és be fe je zé si

idõ pont ja  Meg -
jegy zés

 -tól  -ig

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.

2. számú melléklet
a 17/2006. (HK 6.) HM utasításhoz

A rendszeresítésre tervezett hadfelszerelési anyagok
haditechnikai ellenõrzõ vizsgálatának és

csapatpróbájának tervezése és végrehajtása

1. A ha di tech ni kai ellen õr zõ vizs gá lat a jó vá ha gyott és
szer zõ dés ben rög zí tett HMK-nak való meg fe le lõ ség ob -
jek tív mé ré sek kel alá tá masz tott meg ál la pí tá sá ra irá nyul.

2. A vizs gá lat ke re té ben a HM TH az adott had fel sze re -
lé si anya got sa ját ka pa ci tá sa i val vizs gál ja, vizs gál tat ja,
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 valamint más szer vek ál tal el vég zett vizs gá lat ered mé nyét
figye lembe ve he ti. Vég re haj tá sá nak ter je del mét, me ne tét,
fel té te le it az összes egye di kö rül mény re te kin tet tel „Tech -
ni kai Uta sí tás”-ban, illetve „Vizs gá la ti Terv”-ben kell
meg ha tá roz ni.

3. A ka to nai al kal mas ság meg ál la pí tá sát a HM fi nan -
szí ro zá sú ha zai ku ta tás-fej lesz tés fo lya ma tá ban a 8.  §
(1) be kez dés a) pont ja sze rint, a szál lí tó (gyár tó) ré szé rõl a
szer zõ dés tel je sí té sé nek me ne té ben, mû sza ki gyárt mány -
fej lesz tést igé nye lõ ese tek ben a be szer zé si el já rás fo lya -
ma tá ban a 8.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rint, új be szer zé sû 
had fel sze re lé si anya gok ese té ben a (köz)be szer zé si el já -
rást köve tõen kell le foly tat ni. A ka to nai al kal mas sá gi vizs -
gá la tok vég re haj tá sa so rán eset le ge sen fel me rü lõ el té ré se -
ket (utó la go san szük sé ges mó do sí tá sok, fel me rült hi á -
nyos sá gok ki kü szö bö lé se stb.) a szál lí tá si szer zõ dés es ben
rög zí tett meg álla po dás sze rint kell a gyár tó val (szál lí tó val) 
ren dez ni.

4. A ha di tech ni kai ellen õr zõ vizs gá lat va la mint a csa -
pat pró ba a HM ku ta tás-fej lesz té si fo lya ma ta i ban a pro to tí -
pus, illetve „0” so ro za ti da ra bo kon, a szál lí tó (gyár tó) ré -
szé rõl a szer zõ dés tel je sí té sé nek me ne té ben mû sza ki
gyárt mány fej lesz tést igé nye lõ ese tek ben – le he tõ ség sze -
rint – az el sõ ként el ké szü lõ min ta da ra bo kon ke rül nek vég -
re haj tás ra.

5. A szál lí tó ré szé rõl gyárt mány fej lesz tést igény lõ MH
meg ren de lé sek be szer zé si el já rá sa i ba – a kö ve tel mé nyek
elõ ze tes egyez te té sé re, va la mint a ka to nai al kal mas ság el -
len õr zé sé re a szer zõ dés tel je sí tés fo lya ma tá ban – be kell
von ni (szük ség ese tén szer zõ dés sze rû en) a HM KEHH-t,
az MH EVI-t, a HM KLH-t, va la mint a HM TH-t.

6. A csa pat pró bát a rend sze re sí té sért fe le lõs szer ve zet
ve ze tõ je – az al kal ma zó val és az anyag nem fe le lõs szer ve -
ze tek kel együtt mû köd ve – ren de li el. A csa pat pró ba cél ja a 
rend sze re sí tés re ter ve zett had fel sze re lé si anyag al kal mas -
sá gá nak vizs gá la ta a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek
 között. Vég re haj tá sá nak ter je del mét, me ne tét, fel té te le it
az összes egye di kö rül mény re te kin tet tel a jó vá ha gyott
csa pat pró ba terv ben kell meg ha tá roz ni.

7. A had fel sze re lé si anya got a ter ve zett rend sze re sí tés
he lyén, vagy az zal egyen ér té kû fel té te lek kel ren del ke zõ
he lyen kell csa pat pró bá ra bo csá ta ni. Meg fe le lõ sé gét az
összes ter ve zett al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött vizs gál ni 
szük sé ges.

8. A csa pat pró ba so rán vizs gál ni kell a had fel sze re lé si
anyag har ci hasz nál ha tó sá gát, üze mel te té sét, tech ni kai ki -
szol gá lá sát, ja ví tá sát, tá ro lá sát, szál lít ha tó sá gát, ke zel he -
tõ sé get, a kü lön fé le nor ma idõ ket, a szük sé ges ke ze lõ lét -
szá mot, az üze mel te tés hez, fenn tar tás hoz szük sé ges já ru -
lé kos anya gi, szer ve ze ti ki ha tá so kat, a meg bíz ha tó sá got, a
mun ka- és kör nye zet-egész ség ügyi, tûz vé del mi, érintés -

védelmi, mun ka- és bal eset vé del mi elõ írásoknak való
meg fe le lõ sé get, va la mint a gaz da sá gos sá gi szem pon to kat.

9. A ha zai fej lesz té sû esz kö zök pro to tí pu sa it – le he tõ -
ség sze rint tar tós sá gi vizs gá lat tal egy be kö tött – csapat -
próbának kell alá vet ni. Meg en ged he tõ a tar tós sá gi vizs gá -
lat csa pat pró bá tól füg get len le foly ta tá sa is.

10. Ha a csa pat pró ba ta pasz ta la tai alap ján, a min tá kon
olyan mér vû konst ruk ci ós vál to zást kell vég re haj ta ni, ami
újabb ki pró bá lást tesz in do kolt tá, ak kor vagy az át ala kí tott
pro to tí pu son, vagy a „0” so ro za ton rész le ges ellen õr zõ
csa pat pró bát kell le foly tat ni.

11. A pol gá ri cél ra már hasz nált, a hon véd ség ben al kal -
ma zás ra ter ve zett anya go kat az MH kü lön le ges al kal ma -
zá si kö rül mé nyei szem pont já ból kell vizs gál ni. Vál toz ta -
tás nél kül át vett anya gok nál so ro zat gyár tott da ra bo kon,
mó do sí tott anya gok nál pe dig az el ké szí tett pro to tí pu so kon 
kell a rész le ges csa pat pró bát el vé gez ni.

12. Amennyi ben a ter ve zett al kal ma zás kö rül mé nyei
meg egyez nek pol gá ri cél ra már hasz nált esz köz vagy
anyag al kal ma zá si kö rül mé nye i vel – ha az kel lõ referen -
ciával ren del ke zik –, nem kell ha di tech ni kai ellen õr zõ
vizs gá la tot le foly tat ni. Eb ben az eset ben ele gen dõ a rész -
le ges csa pat pró ba vég re haj tá sa, amely alap ve tõ en az esz -
köz ha di tech ni kai üze mel te té si kö rül mé nye i re irá nyul jon.

13. Nem zet kö zi együtt mû kö dés sel ki fej lesz tett esz köz
csa pat pró bá ja jel le gé ben azo nos a ha zai fej lesz té sû esz köz 
csa pat pró bá já val, de a csa pat pró ba bi zott ság ba min den
együtt mû kö dõ or szág de le gál hat szak ér tõt.

14. A to vább fej lesz tés sel lét re ho zott esz kö zök rész le -
ges csa pat pró bá ját a vál toz ta tott, to vább fej lesz tett szer ke -
ze ti ele mek al kal mas sá gá nak el len õr zé sé re kell le foly tat -
ni. Rész le ges csa pat pró bát kell vég re haj ta ni azo kon a had -
fel sze re lé si anya go kon is, ame lyek mo di fi ká ci ói már ko -
ráb ban csa pat pró bá ra, illetve rend sze re sí tés re ke rül tek.
A csa pat pró ba csak a meg ha tá ro zó el té ré sek meg fe le lõ sé -
gé nek vizs gá la tá ra kell, hogy ki ter jed jen.

15. A rend sze re sí té sért fe le lõs szer ve zet ve ze tõ je, a
csa pat pró ba bi zott ság szer ve ze ti össze té te lé re és el nö ké re
vo nat ko zó ja vas la tot – az RB tit kár út ján – ter jesz ti fel jó -
vá ha gyás ra a HM HVKF he lyet tes ré szé re. A jó vá ha gyást
köve tõen – a csa pat pró bá ban érin tett szer vek ve ze tõ i nek,
pa rancs no ka i nak ja vas la tá ra je löl je ki sze mély sze rint a
csa pat pró ba bi zott ság tag ja it, adja ki az ál ta la el ké szí tett,
és a HM HVKF he lyet tes ál tal jó vá ha gyott csa pat pró ba in -
téz ke dé si ter vet a vég re haj tó szer ve zet pa rancs no ká nak.

16. A bi zott ság ba a csa pat pró bá ra bo csá tott hadfel -
szerelési anyag ren del te té sét, al kal ma zá sát jól is me rõ, fel -
ké szült szak ér tõ ket kell ki je löl ni.

17. Amennyi ben azt a ka to nai al kal mas ság meg íté lé se
in do kolt tá te szi, a bi zott ság ba be le het von ni a gyár tó kép -
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vi se lõ jét, azon ban a kép vi se lõ sza va za ti jog gal nem
 rendelkezhet. A csa pat pró ba vég re haj tá sá ba kö te le zõ be -
von ni a ha di tech ni kai ellen õr zõ, a mun ka biz ton sá gi és
mun ka-egész ség ügyi, va la mint a tûz vé del mi vizs gá la tok -
kal, illetve mi nõ sí tés sel fog lal ko zó szak em be re ket is.
Az ál ta luk tett meg ál la pí tá so kat a rend sze re sí té si ja vas lat
so rán kö te le zõ figye lembe ven ni.

18. A csa pat pró ba in téz ke dé si terv tar tal maz za:
a) a csa pat pró bá ra ke rü lõ had fel sze re lé si anyag meg -

ne ve zé sét, ren del te té sét és fõbb har cá sza ti-mû sza ki ada -
tait,

b) a csa pat pró ba bi zott ság sze mé lyi össze té te lét,
c) a csa pat pró ba he lyét és ide jét,
d) a csa pat pró ba vég re haj tá sá ért fe le lõs parancsno -

kokat,
e) a 8. pont ban meg ha tá ro zot ta kat, a csa pat pró ba so rán

meg vizs gá lan dó és a gya kor lat ban iga zo lan dó har cá sza ti
adott sá go kat, a ki pró bá lás mód sze rét, a had fel sze re lé si
anyag egyes ré sze in el vég zen dõ vizs gá la tok sor rend jét, a
mé ré se ket, va la mint a vég re haj tás hoz szük sé ges erõ, esz -
köz- és idõ szük ség le tet, a lo gisz ti kai biz to sí tás rend jét a
pró ba ide jé re,

f) a vizs gá la ti szem pon tok alap já ul fel kell hasz nál ni a
HMK-t, illetve a be szer zé si el já rás so rán ki dol go zott mû -
sza ki do ku men tá ció elõ írásait.

19. A csa pat pró ba bi zott ság a sza va za ti több ség el éré -
sé nek ér de ké ben pá rat lan lét szá mú. Sza va za ti jog gal fel ru -
há zott tag ja i nak lét szá mát a vizs gá lan dó had fel sze re lé si
anyag össze tett sé ge ha tá roz za meg.

20. A jó vá ha gyott csa pat pró ba in téz ke dé si terv egy-
egy pél dá nyát meg kell kül de ni a csa pat pró ba vég re haj tá -
sá ban érin tett szer ve ze tek ve ze tõ i nek.

21. A csa pat pró ba meg kez dé se elõtt vég re kell haj ta ni a 
ke ze lõ ál lo mány ki kép zé sét. A csa pat pró ba le foly ta tá sa
csak ab ban az eset ben kezd he tõ meg, ha a ke ze lõ ál lo mány 
a had fel sze re lé si anya got és annak ke ze lé sét, va la mint a
csa pat pró ba biz ton sá gi elõ írásait is me ri.

22. Csa pat pró bá ra csak ki fo gás ta lan ál la pot ban lévõ
esz kö zök ke rül het nek. A had fel sze re lé si anya gok csa pat -
pró bá já nak tel jes ide jé re biz to sí ta ni kell a le bo nyo lí tás hoz
szük sé ges fel té te le ket (szer vi ze lés, hi ba el há rí tás, üzem -
anyag gal való el lá tás stb.).

23. A csa pat pró ba költ sé ge it a fõ anyag-, illetve anyag -
nem fe le lõs vi se li.

24. A csa pat pró ba vég re haj tá sá nak meg kez dé se kor
nyil ván tar tá si szám mal el lá tott csa pat pró ba nap lót kell fel -
fek tet ni. A nap ló ba be kell je gyez ni a csa pat pró ba terv ben
elõ írt vizs gá la tok he lyét, ide jét, a vég re haj tás körülmé -
nyeit, a vizs gá la tok ered mé nye it, a pró bát vég re haj tó szak -
em be rek ész re vé te le it és ja vas la ta it. A csa pat pró ba vé gez -
té vel a be jegy zé sek alap ján össze sí tett vé le ményt és ja vas -

la tot kell a csa pat pró ba nap ló ba be ír ni. A csa pat pró ba
 naplót a pró bák vég re haj tá sért fe le lõs sze mély ve ze ti.

25. A rend sze re sí té sért fe le lõs szer ve zet ve ze tõ je
 figyelemmel kí sé ri a csa pat pró ba vég re haj tá sát, in téz ke dik 
a fel me rü lõ aka dá lyok el há rí tá sá ra. A csa pat pró ba bi zott -
ság el nö ke és tag jai fe le lõ sek a pró ba szak sze rû vég re haj -
tá sá ért. A bi zott sá gi ta gok nak nem kell részt ven ni a csa -
pat pró ba tel jes idõ tar ta mán át a csa pat pró ba vég re haj tá sá -
ban. Kö te le sek azon ban a csa pat pró ba in du lá sá nál a vég re -
haj tó nak szük sé ges út ba iga zí tást meg ad ni, va la mint a vég -
re haj tás so rán idõ sza kon ként meg gyõ zõd ni a csa pat pró ba
terv sze rin ti le foly ta tá sá ról.

26. A csa pat pró ba vég re haj tá sá nak idõ sza ká ban a
rend szeresítésért fe le lõs szer ve zet ve ze tõ je – a csa pat pró -
ba vo nat ko zá sá ban – elöl já ró ja a csa pat pró ba bi zott ság -
nak. A bi zott ság el nö ke elöl já ró ja a bi zott ság tag ja i nak.
A csa pat pró ba bi zott ság el nö ke a vég re haj tá sért fe le lõs
 parancsnokoknak a csa pat pró ba vég re haj tá sá val kap cso -
lat ban uta sí tá so kat ad hat.

27. A csa pat pró ba vé gén a csa pat pró ba nap ló ba be -
jegy zett ada tok alap ján ér té kel ni kell a csa pat pró ba ta pasz -
ta la ta it. Az ér té ke lést a vég re haj tá sért fe le lõs sze mé lyek és 
a csa pat pró ba bi zott ság vég zi. A csa pat pró ba zá ró ülé sét a
bi zott ság el nö ke hív ja össze. Az ülé sen vég re haj tók is mer -
te tik a ta pasz ta la to kat és a ja vas la to kat. Az is mer te tett
 tapasztalatok alap ján a csa pat pró ba bi zott ság ki ala kít ja
 véleményét és en nek alap ján a rend sze re sí tés re vo nat ko zó
ja vas la tát.

28. A csa pat pró ba bi zott ság ülé sé rõl jegy zõ könyv ké -
szül, amely tar tal maz za az ülé sen el hang zott vé le mé nye -
ket és a bi zott ság ja vas la tát a ki pró bált had fel sze re lé si
anyag to váb bi sor sá ra vo nat ko zó an (pl.: rend sze re sít he tõ,
a csa pat pró bát tel jes kö rû en, vagy csak az utó la gos vál toz -
ta tá sok, mó do sí tá sok figye lembe véte lével szük sé ges to -
vább foly tat ni stb.).

29. A bi zott ság az aláb bi ja vas la tot te he ti:

a) a had fel sze re lé si anya got mó do sí tás nél kül rend sze -
re sí tés re ja va sol ja,

b) a had fel sze re lé si anya got rend sze re sí tés re ja va sol ja
a szük sé ges mó do sí tá sok utó la gos vég re haj tá sá val újabb
csa pat pró ba vég re haj tá sá val vagy anél kül,

c) a had fel sze re lé si anyag rend sze re sí té sét nem ja va -
sol ja.

30. A csa pat pró ba bi zott ság ja vas la tát sza va zás alap ján 
hoz za meg. A ja vas lat tól el té rõ vé le mé nye ket meg fe le lõ
in do ko lás sal rög zí te ni kell. A jegy zõ köny vet a csa pat pró -
ba bi zott ság el nö ke a rend sze re sí té sért fe le lõs szer ve zet
ve ze tõ jé nek ter jesz ti fel, aki azt – vé le mé nyé vel és javas -
latával ki egé szít ve – meg kül di a HM HFF út ján az RB tit -
kár nak.
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának és a Honvéd Vezérkar fõnökének

14/2006. (HK 6.) HM KÁT–HVKF

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

a honvédelmi tárca NATO katonai Integrációs
Programjában foglalt feladatok végrehajtásáról

és a végrehajtást nyomon követõ jelentés értékelési
rendszer mûködtetésének rendjérõl szóló

23/2003. (HK 10.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés hatályon kívül helyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 100. § (3) és a 101. § (4) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján „A hon vé del mi tár ca
NATO ka to nai In teg rá ci ós Prog ram já ban fog lalt fel ada tok 
vég re haj tá sá ról és a vég re haj tá sát nyo mon kö ve tõ je len -
tés-ér té ke lé si rend szer mû köd te té sé nek rend jé rõl szóló
23/2003. (HK 10.) HM KÁT– HM HVKF együt tes in téz -

ke dés” (to váb bi ak ban: In téz ke dés) ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé vel kap cso lat ban az aláb bi 

i n t é z k e d é s t

ad juk ki.

1.Az In téz ke dés ezen in téz ke dés ha tály ba lé pé sé vel egy -
ide jû leg a ha tá lyát vesz ti.

2.Ez az in téz ke dés az alá írá sát kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba,* és 2006. már ci us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fa pál Lász ló s. k., Hav ril And rás
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ve zér ez re des s. k.,

Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. feb ru ár 6.

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉS

A Honvéd Vezérkar fõnökének
50/2006. (HK 6.) HVKF

p a r a n c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettes helyettesítésérõl*

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

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

34/2006. (HK 6.) MH ÖLTP

i n t é z k e d é s e

a Többnemzeti Szárazföldi Kötelék
(Olasz-Szlovén-Magyar Dandár – MLF)
csa pat kar jel zé se i nek rend sze re sí té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a csa pat kar jel zés tar tal -
mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, az el bí rá lás és en ge dé lye -
zés rend jé rõl  szóló 48/2002. (HK 14.) VKF in téz ke dés
(a továb biak ban: In téz ke dés), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005.
(HK 9.) HM ren de let ren del ke zé se i re – a Több nem ze ti
Szá raz föl di Kö te lék (továb biak ban MLF) csa pat kar jel zé -
sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Több nem ze ti Szá -
raz föl di Kö te lék be be osz tott hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
mány ra.

2. Az In téz ke dés elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét az érin tett 
ál lo mány ré szé re al kal ma zás kor, gya kor la to kon és kon fe -
ren ci á kon 2006. ja nu ár 1-jé tõl en ge dé lye zem.

3. Az MLF jó vá ha gyott csa pat kar jel zés le írá sát és ere -
de ti mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te
tar tal maz za.

4. A jó vá ha gyott kar jel zés gyár tá sá ról és a kar jel zés sel
való el lá tás ról az MH Szá raz föl di Pa rancs nok gondos -
kodik.

5. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka
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1. számú melléklet a 34/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

A Többnemzeti Szárazföldi Kötelék (MLF) csapatkarjelzés leírása

1. Cí mer kép le írá sa:

Kép ze let be li, csú csá ra ál lí tott, egyen lõ ol da lú, ol da lan ként 7,5 cm-es há rom szög, mely há rom szög csú csai le csa pot -
tak. A há rom szög ol da la it a há rom nem zet 1 cm-es zász lai ha tá rol ják. A jobb élen Szlo vé nia, a bal élen Olasz or szág és a
fel sõ élen Ma gyar or szág nem ze ti szí nei. A kar jel zés kö zé pen 2,3 cm su ga rú kép ze let be li kör be írt, sár ga MLF mo nog -
ram, kék hát tér rel. A be tûk kö ve tik a kör alak ját. Az al kal ma zott kék-sár ga kom bi ná ció az Euró pai Unió zász ló já nak szí -
nét tük rö zi.

2. Cí mer kép szí ne zé se:

Alap szín a kék, a be tûk szí ne sár ga. A zász lók ban al kal ma zott szí nek pi ros, fe hér, zöld és kék.

Szín
Szín kód

Meg jegy zés
RAL PANTONE

Kék 5019 19-4150 TP Hát tér

Sár ga 1016 14-0760 TP

Pi ros 2002 18-1763 TP

Fe hér 9010 11-4202 TP

Zöld 5009 17-0145 TP

Kék 5002 18-4051 TP

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. feb ru ár 6.



2. számú melléklet a 34/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

A Többnemzeti Szárazföldi Kötelék (MLF) csapatkarjelzés
eredeti méretarányú grafikája.
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

35/2006. (HK 6.) MH ÖLTP

i n t é z k e d é s e

Nemzetközi Biztonsági Erõk (ISAF)
csapatkarjelzéseinek rendszeresítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a csa pat kar jel zés tar tal -
mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, az el bí rá lás és en ge dé lye -
zés rend jé rõl szóló 48/2002. (HK 14.) VKF in téz ke dés
(a to váb bi ak ban: In téz ke dés), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról szóló 9/2005.
(HK 9.) HM ren de let ren del ke zé se i re – a Nem zet kö zi Biz -
ton sá gi Erõk (a to váb bi ak ban: ISAF) csa pat kar jel zé sé nek
rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

I n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Nem zet kö zi Biz tonsági
Erõk be be osz tott hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ra.

2. Az In téz ke dés elõ írá sai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét az érin tett 
ál lo mány ré szé re a ve zény lés idõ tar ta mára en ge dé lye zem.

3. Az ISAF jó vá ha gyott csa pat kar jel zés le írá sát és ere de ti
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.

4. A jó vá ha gyott kar jel zés gyár tá sá ról és a kar jel zés sel
való el lá tás ról az MH Szá raz föl di Pa rancs nok gon dos ko dik.

5. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. feb ru ár 6.



1.számú melléklet a 35/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

A csapatkarjelzés leírása:

1. Cí mer kép le írá sa:

8 cm át mé rõ jû kör 2×3 mm-es sze géllyel (kül sõ sze gély zöld és bel sõ sze gély fe hér). Zöld hát tér ben a kör fel sõ ré szé -
ben fe hér 1,5 cm-es ISAF mo nog ram mal, illetve az alsó rész ben arab fel irat, mely ho mo rú an ívelt.

2. Cí mer kép szí ne zé se:

Alap szín a zöld, a be tûk és a bel sõ sze gély fe hér, kül sõ sze gély zöld.

Szín
Szín kód

Meg jegy zés
RAL PANTONE

Zöld 5009 18–6320 TP Hát tér

Zöld 6002 17–5937 TP

Fe hér 9010 11–4202 TP

2.számú melléklet a 35/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

A Nemzetközi Biztonsági Erõk (ISAF) csapatkarjelzés eredeti méretarányú grafikája
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

36/2006. (HK 6.) MH ÖLTP

i n t é z k e d é s e

az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnokság gya kor ló csa pat kar jel zé sé nek

és csa pat jel vé nyé nek rend sze re sí té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a csa pat kar jel zés tar tal -
mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, az el bí rá lás és en ge dé lye -
zés rend jé rõl szóló 48/2002. (HK 14.) VKF in téz ke dés
(a to váb bi ak ban: In téz ke dés), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról szóló 9/2005.
(HK 9.) HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH Össz ha de -
rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság (a to váb -
bi ak ban: MH ÖLTP) csa pat kar jel zé sé nek és csapatjel -
vényének rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed az MH Össz ha de rõ -
ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság hi va tá sos és 
szer zõ dé ses ál lo mány ra.

2. Az In téz ke dés elõ írá sai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett gya kor ló kar jel zést és csa pat jel vényt rend -
sze re sí tem, vi se lé sét az érin tett ál lo mány ré szé re 2006. ja -
nu ár 1-tõl en ge dé lye zem.

3. Az MH ÖLTP jó vá ha gyott gya kor ló csa pat kar jel zés
és csa pat jel vény le írá sát és ere de ti mé re tû szí nes gra fi ká ját 
ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.

4. A csa pat kar jel zés tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i -
rõl szóló 48/2002. (HK 14.) szá mú HVK ve zér ka ri fõ nö ki
in téz ke dés 12. pont ja ér tel mé ben az MH ÖLTP pa rancs no -
ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés és csa pat jel vény
gyár tá sá ról és az MH ÖLTP gya kor ló csa pat kar jel zés sel és 
csa pat jel vén nyel való el lá tá sá ról.

5. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,

MH ÖLTP pa rancs no ka

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 10.
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1.számú melléklet a 36/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) csapatkarjelzés leírása:

1. Cí mer kép le írá sa:

A cí mer kép hor do zó ja tar soly le mez alak, mely kép ze let be li 8 cm át mé rõ jû kör be ír ha tó. Sti li zált Ár pád kori sas – tu -
rul ma dár ki tárt szár nyak kal, kar ma i ban Szent Ist ván vi king ere de tû kard ja. A tar soly le mez ke re te zé se bar na, fel sõ le zá -
rá sa pi ros-fe hér-zöld tri ko lor, raj ta MH ÖLTP mo nog ram mal.

2. Cí mer kép szí ne zé se:

A tar soly alap ja zöld posz tó. A sas – tu rul ma dár, a kard, a sze gély és a fel írat be ige, a kon túr bar na. Nem ze ti szí nek: pi -
ros, fe hér, zöld.

Szín
Szín kód

Meg jegy zés
RAL PANTONE

Zöld 6005 19–5920 TP Posz tó alap szí ne
Be ige 1002 16–1310 TP
Bar na 2001 18–1154 TP
Pi ros 2002 18–1763 TP
Fe hér 9010 11–4202 TP

3.Cí mer kép ma gya rá za ta:

A ma gya rok had vi se lé se már az Ár pád kor ban nél kü löz he tet len né tet te a tar solyt. Eb ben tar tot ták pén ze i ket, sze mé -
lyes tár gya i kat, nyi la sok az ér té kes nyíl he gye ket. A ma gyar lo vas ka to nák ol da lán csün gõ tar so lyok ezüst vagy ó arany
le me zei tö me ge sen ke rül nek elõ ása tá sa ink ból. A kar jel zés az egyik leg szebb, úgy ne ve zett far kas ré ti tar soly le mez for -
má ját ve szi fel. A le me zen be lül el he lyez ke dõ ra ga do zó ma dár a ma gyar ság to tem ál la ta, a tu rul ma dár, mely az Ár pá dok
csa lá di cí mer ál la ta is volt. A ter ve zett új jel vény a ra ka ma zi ko ron gok egyi ké rõl van meg min táz va. Kü lön fi gyel met ér -
de mel az úgy ne ve zett Szent Ist ván kard.



2.számú melléklet a 36/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) gyakorló csapatkarjelzés
eredeti méretarányú grafikája

3.számú melléklet a 36/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) csapatjelvény leírása:

1. Cí mer kép le írá sa:

A cí mer kép hor do zó ja tar soly le mez alak, mely egy 3 cm × 4 cm-es kép ze let be li tég la lap ban he lyez ke dik el. Sti li zált
Ár pád kori sas – tu rul ma dár ki tárt szár nyak kal, kar ma i ban Szent Ist ván vi king ere de tû kard ja. A tar soly le mez ke re te zé se
ó arany, fel sõ le zá rá sa pi ros-fe hér-zöld tri ko lor, raj ta MH ÖLTP mo nog ram mal.

2. Cí mer kép szí ne zé se:

A jel vény alap ja arany szí nû, szé lén kör ben fe ke te ke ret tel. Fel sõ ré szen a nem ze ti szí ne ken arany szí nû, fe ke te ke re tes
be tûk kel MH ÖLTP fel irat. A tar soly bor dó szí nû, amely fe ke te ke ret be van fog lal va. A sas – tu rul ma dár arany szí nû,
kon túr jai fe ke ték. A sas – tu rul ma dár fe hér szí nû, fe ke te kon tú rú kar dot mar kol.

A jel vény fe ke te bõr alá tét re van sze rel ve.

Szín
Szín kód

Meg jegy zés
RAL PANTONE

Arany 1027 15–0927 TP jel vény alap szí ne
Bor dó 3003 19–1532 TP
Fe ke te 9005 19–4305 TP 
Pi ros 2002 18–1763 TP
Fe hér 9010 11–4202 TP
Zöld 5009 17–0145 TP

3. Cí mer kép ma gya rá za ta:

A ma gya rok had vi se lé se már az Ár pád kor ban nél kü löz he tet len né tet te a tar solyt. Eb ben tar tot ták pén ze i ket, sze mé -
lyes tár gya i kat, nyi la sok az ér té kes nyíl he gye ket. A ma gyar lo vas ka to nák ol da lán csün gõ tar so lyok ezüst vagy ó arany
le me zei tö me ge sen ke rül nek elõ ása tá sa ink ból. A kar jel zés az egyik leg szebb, úgy ne ve zett far kas ré ti tar soly le mez for -
má ját ve szi fel. A le me zen be lül el he lyez ke dõ ra ga do zó ma dár a ma gyar ság to tem ál la ta, a tu rul ma dár, mely az Ár pá dok
csa lá di cí mer ál la ta is volt. A ter ve zett új jel vény a ra ka ma zi ko ron gok egyi ké rõl van meg min táz va. Kü lön fi gyel met ér -
de mel az úgy ne ve zett Szent Ist ván kard.

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 477



4.számú melléklet a 36/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

Az MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) csapatjelvény eredeti
méretarányú grafikája
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokának

37/2006. (HK 6.) MH ÖLTP

i n t é z k e d é s e

a Többnemzeti Mûszaki Zászlóalj (Tisza Zászlóalj)
csapatkarjelzéseinek rendszeresítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a csa pat kar jel zés tar tal -
mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, az el bí rá lás és en ge dé lye -
zés rend jé rõl  szóló 48/2002. (HK 14.) VKF in téz ke dés
(a továbbiak ban: In téz ke dés), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005.
(HK 9.) HM ren de let ren del ke zé se i re – a Több nem ze ti
Mû sza ki Zász ló alj (a továb biak ban: Ti sza Zász ló alj)
 csapatkarjelzéseinek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

I n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Több nem ze ti Mû -
sza ki Zász ló alj ba be osz tott hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
mány ra.

2. Az In téz ke dés elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált
és fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét az
érin tett ál lo mány ré szé re a zász ló alj al kal ma zás kor, gya -
kor la to kon és kon fe ren ci á kon 2006. ja nu ár 1-tõl en ge dé -
lye zem.

3. A Ti sza Zász ló alj jó vá ha gyott csa pat kar jel zés le írá -
sát és ere de ti mé re tû szí nes gra fi ká it ezen in téz ke dés mel -
lék le te tar tal maz za.

4. A jó vá ha gyott kar jel zés gyár tá sá ról és a kar jel zés -
sel való el lá tás ról az MH Szá raz föl di Pa rancs nok gon -
dos ko dik.

5. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 10.



1.számú melléklet a 37/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

A Többnemzeti Mûszaki Zászlóalj (Tisza Zászlóalj) csapatkarjelzés leírása:

1. Cí mer kép le írá sa:

9 cm ma gas, 8 cm szé les kép ze let be li tég la lap ba he lye zett kék pajzs fe ke te sze géllyel. A pajzs fel sõ sar kai csa pot tak.
A pajzs fel sõ ré szén MULTINATIONAL ENGINEER BATTALION ket tõ sor ban el he lye zett, 7 mm ma gas, fe ke te fel -
irat. A pajzs bal ol da lán a Ti sza Zász ló alj ban részt vevõ nem ze tek 2×1 cm-es zász lai fe lül rõl le fe le ABC rend ben, azaz
Ma gyar or szág, Ro má nia, Szlo vá kia és Uk raj na. A nem ze ti zász lók kon túr ja fe ke te. A pajzs jobb ol da lán TISA fel írat
alat ta a NATO mû sza ki zász ló alj emb lé ma.

2. Cí mer kép szí ne zé se:

Az alap szín kék. A be tûk, a NATO mû sza ki zász ló alj jel, a kon túr és a sze gély fe ke te. A zász lók ban al kal ma zott szí -
nek pi ros, fe hér, zöld, kék és sár ga.

Szín
 Szín kód

 Meg jegy zés
 RAL  PANTONE

Kék  5007  18-4041 TP  Hát tér

Pi ros  2002  18-1763 TP  

Fe hér  9010  11-4202 TP  

Zöld  5009  17-0145 TP  

Kék  5002  18-4051 TP  

Sár ga  1016  18-1154 TP  

Fe ke te  9005  19-4305 TP  

2.számú melléklet a 37/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

A Többnemzeti Mûszaki Zászlóalj (Tisza Zászlóalj) csapatkarjelzés eredeti méretarányú grafikája
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3.számú melléklet a 37/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

A Többnemzeti Mûszaki Zászlóalj (Tisza Zászlóalj) gyakorló csapatkarjelzés leírása

1. Cí mer kép le írá sa:

9 cm ma gas, 8 cm szé les kép ze let be li tég la lap ba he lye zett olív zöld pajzs fe ke te sze géllyel. A pajzs fel sõ sar kai csa pot -
tak. A pajzs fel sõ ré szén MULTINATIONAL ENGINEER BATTALION ket tõ sor ban el he lye zett, 7 mm ma gas, fe ke te
fel irat. A pajzs bal ol da lán a Ti sza Zász ló alj ban részt vevõ nem ze tek 2×1 cm-es zász lai fe lül rõl le fe le ABC rend ben, azaz 
Ma gyar or szág, Ro má nia, Szlo vá kia és Uk raj na. A nem ze ti zász lók kon túr ja fe ke te. A pajzs jobb ol da lán TISA fel írat
alat ta a NATO mû sza ki zász ló alj emb lé ma.

2. Cí mer kép szí ne zé se:

Az alap szín olív zöld. A be tûk, a NATO mû sza ki zász ló alj jel, a kon túr és a sze gély fe ke te. A zász lók ban al kal ma zott
szí nek pi ros, fe hér, zöld, kék és sár ga.

Szín
 Szín kód

 Meg jegy zés
 RAL  PANTONE

Olív zöld  6003  19-0415 TP  Hát tér

Pi ros  2002  18-1763 TP  

Fe hér  9010  11-4202 TP  

Zöld  5009  17-0145 TP  

Kék  5002  18-4051 TP  

Sár ga  1016  18-1154 TP  

Fe ke te  9005  19-4305 TP  

4.számú melléklet a 37/2006. (HK 6.) MH ÖLTP intézkedéshez

A Többnemzeti Mûszaki Zászlóalj (Tisza Zászlóalj) csapatkarjelzés eredeti méretarányú grafikája
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Logisztikai És Támogató Parancsnokának

74/2006. (HK 6.) MH ÖLTP

i n t é z k e d é s e

az AJP–4.9 (STANAG 2512) Többnemzeti Logisztikai 
Támogatás Módjai NATO szövetségesi kiadvány

nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul az egy sé ge sí té si,
szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si
do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról szóló
1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra – az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó
hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai fel sõ ok ta tá si
in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az AJP–4.9 (STANAG 2512) Több nem ze ti Lo gisz -
ti kai Tá mo ga tás Mód jai címû szö vet ség esi ki ad ványt je len 
in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. A szö vet ség esi ki ad vány cél ja, hogy az ál lo mány is -
mer je meg a NATO szö vet sé ges több nem ze ti lo gisz ti kai
tá mo ga tás mód ja it, el já rá sa it tar tal ma zó (AJP–4.9) dokt rí -
nát, és azt al kal maz za mun ká ja so rán.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs no ka

A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

72/2006. (HK 6.) MH EÜPK

i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédségben a Force Protection
(erõk megóvása) képesség létrehozása érdekében

végrehajtandó egészségügyi szakfeladatokról*

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

MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

Az MH páncélos- és gépjármûtechnikai
szolgálatfõnökének

65/2006. (HK 6.) MH PCGTSZF

i n t é z k e d é s e

a Kirsch típusú beépíthetõ vagy konténeres,
hálózatpótló és hordozható áramforrás aggregátorok

alkalmazásba vételérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat koz va a ha di tech ni kai esz kö -
zök és had fel sze re lé si anya gok rend szer be (szer ve zet be)
ál lí tá sá ról és ki vo ná sá ról szóló 47/2001. (HK 13.) HM uta -
sí tás 7. § (2) pont já ban fog lal tak ra – az aláb bi

i n t é z k e d é s t
adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re (to váb bi ak ban együtt: MH).

2. A HM 47/2001. (HK 13.) HM uta sí tás alap ján az
MH tu laj do nát ké pe zõ

– Kirsch HG 2 LAE (2 kW);

– Kirsch E 2,5 BV (2,5 kW);

– Kirsch HE 3,5 LASE (3,5 kW);

– Kirsch HE 4 LASE (4 kW);
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– Kirsch CD 6 LAE (6 kW);
– Kirsch SDK (D+E) 7,5 DRE (7,5 kW);
– Kirsch SDK (D+E) 9 DRE (9 kW);
– Kirsch HDE 9 LAE (9 kW);
– Kirsch CD 12 LAE (12 kW);
– Kirsch DG 16–4 DDAE (16 kW);
– Kirsch D 25–4 DHAE (25 kW);
– Kirsch D 8–40 DDPME/B (8–40 kW);
– Kirsch SDK 40–4 DDPME (40 kW);
– Kirsch ID 80–4 IWE (80 kW);
– Kirsch ID 200–4 IWE (200 kW) áram for rás agg re gá -

tort al kal ma zás ba ve szem.

3. Az al kal ma zás ba vé tel cél ja: Az MH béke disz lo ká -
ció sze rin ti ob jek tu ma i ban, a gya kor la tok tá bo ri el he lye -
zé si kör le te i ben, va la mint a ha di tech ni kai esz kö zök tar tós
ál ló he lyi üze mét biz to sí tó ko ráb ban hasz nált mû sza ki lag
el avult (HAB, HAD, ESZD, KAC stb.) agg re gá to rok kor -
sze rû tí pus sal való ki vál tá sa.

4. Az áram for rás agg re gá to rok ren del te té se:
Há ló zat pót lók ese té ben a fon tos ob jek tu mok (kór há zak, 

ve ze té si pon tok, mo bil mû he lyek, mû sza ki tech ni kai be -
ren de zé sek stb.) há ló za ti áram el lá tás ki ma ra dá sa kor a
 további mû kö dés hez szük sé ges vil la mos ener gia azon na li
au to ma ti kus biz to sí tá sa, majd a há ló za ti áram el lá tás hely -
re ál lí tá sa után ugyan csak au to ma ti ku san tör té nõ le ál lí tá sa.

Áram for rás agg re gá to rok nál vil la mos há ló zat tal nem
ren del ke zõ he lye ken tar tós, fo lya ma tos üze mel te tés sel a
te vé keny ség hez szük sé ges vil la mos ener gia biz to sí tá sa.

5. Az el lá tás rend je az MH Pán cé los- és Gépjármû -
technikai Szol gá lat fõ nök ség szak anyag fe le lõ si rend sze ré -
ben va ló sul meg.

6. Az esz kö zök nyil ván tar tá sa, ka te go ri zá lá sa és se lej -
tí té se a tár gyi esz kö zök re vo nat ko zó elõ írá sok és sza bá -
lyok sze rint tör té nik.

7. Az al kal ma zás elõ ké szí té sé nek fel ada ta it az MH
PCGTSZF 502/27/2004. szá mú nyil ván tar tá si szá mú
 intézkedési terv tar tal maz za, me lyet az érin tet tek kü lön
kap nak meg.

8. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Rusz Jó zsef mk. ez re des s. k.,
MH pán cé los- és gép jár mû tech ni kai szol gá lat fõ nök

Az MH páncélos- és gépjármûtechnikai
szolgálatfõnökének

66/2006. (HK 6.) MH PCGTSZF

i n t é z k e d é s e

az Ikarus E95 ME típusú távolsági luxus autóbusz
alkalmazásba vételérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat koz va a ha di tech ni kai esz kö -
zök és had fel sze re lé si anya gok rend szer be (szer ve zet be)
ál lí tá sá ról és ki vo ná sá ról szóló 47/2001. (HK 13.) HM uta -
sí tás 7. § (2) pont já ban fog lal tak ra – az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, a mi nisz té rium alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re, hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai 
fel sõ ok ta tá si in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze te i re (to váb bi ak ban együtt: MH).

2. A HM 47/2001. (HK 13.) HM uta sí tás alap ján az MH 
tu laj do nát ké pe zõ Ika rus E95 ME tí pu sú tá vol sá gi lu xus
au tó buszt al kal ma zás ba ve szem.

3. Az al kal ma zás ba vé tel cél ja: a Ma gyar Hon véd ség
csa pa tai és tör zsei sze mély szál lí tá si fel ada ta i nak gyors,
kul tú rált, a kor szín vo na lá nak meg fe le lõ, biz ton sá gos vég -
re haj tá sa szük sé ges sé tet te egy kor sze rû sze mély szál lí tó
esz köz be szer zé sét.

4. Ren del te té se: a kü lön bö zõ szin tû pa rancs nok sá gok
és alá ren delt csa pa ta i nak biz ton sá gos köz úti sze mély szál -
lí tá si fel ada ta i nak biz to sí tá sa.

5. Az el lá tás rend je az MH Pán cé los- és Gép jár mû tech -
ni kai Szol gá lat fõ nök ség szak anyag fe le lõ si rend sze ré ben
va ló sul meg.

6. Az esz kö zök nyil ván tar tá sa, ka te go ri zá lá sa és se lej -
tí té se a tár gyi esz kö zök re vo nat ko zó elõ írá sok és sza bá -
lyok sze rint tör té nik.

7. Az al kal ma zás elõ ké szí té sé nek fel ada ta it az MH
PCGTSZF 502/28/2004. szá mú nyil ván tar tá si szá mú in -
téz ke dé si terv tar tal maz za, me lyet az érin tet tek kü lön kap -
nak meg.

8. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Rusz Jó zsef mk. ez re des s. k.,
MH pán cé los- és gép jár mû tech ni kai szol gá lat fõ nök

482 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



SZERZÕDÉS

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 sének

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

Gép jár mû-kar ban tar tó anya gok 047047 9 419 2006.
ja nu ár 17.

2006.
ja nu ár 17.

2006.
de cem ber 31.
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KÖZLEMÉNYEK

A honvédelmi miniszter
13/2006. (HK 6.) HM

k ö z l e m é n y e

az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások)

valamint személygépkocsi tároló helyiségek
(állóhelyek) elidegenítésre történõ kijelölésének XX.,

soron kívüli ütemérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 97. § (1) be kez dé sé nek l) pont ja
alap ján – fi gye lem mel a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re,
va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok -
ról szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény 87. §-ának (1) be -
kez dés k) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás ra és a Hon vé del -
mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lévõ la ká sok és he lyi -
sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl va la mint a lak ha tás
 támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let (to váb -
bi ak ban: Ren de let) 96. § és 97. §-ában fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ köz le ményt adom ki:

1. Az ál lam i tu laj don ban és a Hon vé del mi Mi nisz té rum 
va gyon ke ze lé sé ben lévõ la kó épü le tek (la ká sok), to váb bá
sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi sé gek (ál ló he lyek) kö zül az
el já rás XX., so ron kí vü li üte mé ben a köz le mény mel lék le -
te sze rin ti cím jegy zék ben sze rep lõ la kó épü le te ket (la ká so -
kat) és sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi sé ge ket (ál ló he lye ket) 
– a mel lék let 1–4., 7–12., 14., 18., 19., 21–24., és a 32–38.
sor szá ma i val je lölt la kó épü le tek (la ká sok), illetve sze -
mély gép ko csi tá ro ló he lyi sé gek (ál ló he lyek) te kin te té ben
az R. 97. § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott jog kö röm ben –
el ide ge ní tés re je lö löm ki.

2. A köz le mény ben köz zé tett la kó épü le tek (la ká sok),
to váb bá sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi sé gek (ál ló he lyek)
el ide ge ní té sé nek vég re haj tá sá ról az R. 111. §-a sze rint a
HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal gon dos ko dik.

3. Ez a köz le mény az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Mel lék let
a 13/2006. (HK 6.) HM köz le mény hez

Az elidegenítésre kijelölt állami tulajdonú,
HM vagyonkezelõi jogú lakóépületek (lakások)

és személygépkocsi tárolók helyiségek (állóhelyek)
jegyzéke

Budapest

1. III. ke rü let, Ke rék u. 30. IX. 53.
2. IV. ke rü let, Ár pád u. 88. IV. 28.

* Az közlemény alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 1.

3. IV. ke rü let, Haj ló u. 3. III. 5.
4. IV. ke rü let, Lebs tück Má ria u. 53. VI. 36.
5. VIII. ke rü let, Hock Já nos u. 4–6. 
6. VIII. ke rü let, Hock Já nos u. 4–6. sze mély gép ko csi

tá ro ló he lyi sé gek (ál ló he lyek)
7. IX. ke rü let, Vas ka pu u. 7. fszt. 5. 
8. XV. ke rü let, Nyír pa lo ta u. 10. IX. 57.
9. XV. ke rü let, Nyír pa lo ta u. 65. II. 13.
10. XV. ke rü let, Nyír pa lo ta u. 89. IX. 57.
11. XV. ke rü let, Zsó ka vár u. 45. IV. 7.
12. XX. ke rü let, Bíró Mi hály u. 8–12. I. lph. III. 12.

Buják

13. Fel sza ba du lás u. 53. E–F. épü let (hely raj zi szám: 1248.)

Gödöllõ

14. Kör u. 6–8. B. III. 12.

Kalocsa

15. Fok tõi u. 1.
16. Fok tõi u. 3.
17. Fok tõi u. 3. sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi sé gek

( állóhelyek)
18. Fok tõi u. 5.
19. Fok tõi u. 5. sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi sé gek

( állóhelyek)
20. Fok tõi u. 7.
21. Pak si köz 1.
22. Pak si köz 1. sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi sé gek

( állóhelyek)
23. Pak si köz 3.
24. Pak si köz 3. sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi sé gek

( állóhelyek)
25. Pak si köz 5.
26. Pak si köz 5. sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi sé gek

( állóhelyek)

Kõszeg

27. Rá kó czi u. 19. man zard 4., 5., 6.,

Ófehértó

28. Hely raj zi szám 0185. 13. (volt lõ tér gond no ki la kás)

Öregcsertõ–Csornapuszta

29. Hon véd u. 15–15. A
30. Hon véd u. 17–17. A
31. Hon véd u. 19–21.
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Rétság

32. Rad nó ti u. 4. I. 1.

Veszprém

33. Chol no ky u. 23/B VII. 25.
34. Dam ja nich u. 1/ A I. 3.
35. Dam ja nich u. 7/ D II. 6.
36. Hal le u. 7/A VI. 18.
37. Hasz ko vó u. 37/D fszt. 3.
38. Strom feld A. u. 7 C VIII. 25.

A fel so ro lás a 38. sor szám mal zá rul.

A Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének
1/2006. (HK 6.) HVKF I. h.

k ö z l e m é n y e

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 7. §
(2) be kez dés a) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va, a 
MH Mû ve le ti Szab vá nyo sí tá si és Dokt ri ná lis Bi zott ság
2006. ja nu ár 19-i ülé sén ki ala kí tott ja vas la ta alap ján a kö -
vet ke zõ NATO do ku men tu mok ra vo nat ko zó ma gyar el fo -
ga dó nyi lat ko za tot ki adom: 

I. STANAG 1120 IGEO (EDITION 3) – CODE
DESIG NATION SYSTEM FOR SPECIAL NAVAL
CHARTS

– El fo ga dás ra ke rült al kal ma zás ba vé tel nél kül. 
– In do ko lás: Ma gyar or szág nem gyár t ha di ten ge ré sze ti 

tér ké pe ket. Ilyen tér ké pek ese ti be szer zé se ese tén a
STANAG elõ írá sai be tar tás ra fog nak ke rül ni.

II. STANAG 2037 MED (EDITION 8) – VACCI -
NATION OF NATO FORCES

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006 már cius

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
– Meg jegy zés: a mû ve le ti te rü let re uta zó ál lo mány inf -

lu en za el le ni vé dõ ol tá sa ki uta zás elõtt csak kor lá to zot tan
biz to sít ha tó, mi vel az ol tó anya got a WHO ja vas la ta alap -
ján min den év ben ese ti leg gyárt ják le a nem ze tek, csak ok -
tó ber vé gén ke rül for ga lom ba és kö vet ke zõ év jú ni u sá ig
al kal maz ha tó.

Te kin tet tel arra, hogy a STANAG 2037 MED
(EDITION 8) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és
így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés
31. pont já ban elõ ír tak nak meg fe le lõ en egy út tal el ren de -
lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság 
– Té ma ke ze lõ: MH Egész ség vé del mi In té zet
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. már ci us 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

III. STANAG 2136 MED (EDITION 4) – MINI -
MUM STANDARDS OF WATER POTABILITY
DURING FIELD OPERATIONS AND IN EMER -
GENCY SITUATIONS

– El fo ga dás ra ke rült a kö vet ke zõ fenn tar tás sal: Ha az
ivó víz vizs gá la ta nem ze ti fe le lõs ség be tar to zik, a nem ze ti
szab ványt fog juk al kal maz ni.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. már -
cius hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy -
aránt.

– Egy ide jû leg vissza vo nom a STANAG 2136 do ku men -
tum ra ko ráb ban ki adott, 1/2003. (HK 2.) HVKFH szá mú,
„el fo gad va be ve ze tés nél kül” nyi lat ko za tot.

Te kin tet tel arra, hogy a STANAG 2136 MED
(EDITION 4) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és
így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés
31. pont já ban elõ ír tak nak meg fe le lõ en egy út tal el ren de -
lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság 
– Té ma ke ze lõ: MH Egész ség vé del mi In té zet
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. már ci us 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

IV. STANAG 2526 AJOD (EDITION 1) (RATI -
FICATION DRAFT 1) – ALLIED JOINT DOCTRINE 
FOR OPERATIONAL PLANNING – AJP–5

– El fo ga dás ra ke rült, fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -

de tés után 9 hó nap múl va (DOP + 9m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

V. STANAG 2345 MED (EDITION 3) – EVALUA -
TION AND CONTROL OF PERSONNEL EXPO SURE
TO RADIO FREQUENCY FIELDS – 3 kHz to 300 GHz

– El fo ga dás ra ke rült, fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ja nu ár

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel arra, hogy a STANAG 2345 MED

(EDITION 3) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és
így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés
31. pont já ban elõ ír tak nak meg fe le lõ en egy út tal el ren de -
lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság 
– Té ma ke ze lõ: MH Egész ség vé del mi In té zet
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH EÜPK in téz ke dés.

VI. STANAG 3158 AS (EDITION 7) – DAY MAR -
KING OF AIRFIELD RUNWAYS AND TAXIWAYS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2006. már -

cius hó nap, a lé gi erõ nél.
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– Meg jegy zés: Ma gyar or szág csak a lé gi erõ alá ren delt -
sé gé be tar to zó, NATO ré szé re fel aján lott re pü lõt ere ken
– MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis és MH Pápa
Bá zis re pü lõ tér – al kal maz za a STANAG elõ írá sa it.

Te kin tet tel arra, hogy a STANAG 3158 AS (EDITION 7)
do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha tá lyos, a
198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban elõ ír -
tak nak meg fe le lõ en egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét az
aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság Had mû ve -

le ti és Ki kép zé si Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. már ci us 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH LEPK in téz ke dés.

VII. STANAG 3673 IGEO (EDITION 4) (RATI -
FICATION DRAFT 1) – IDENTIFICATION OF
SOURCE DATA ON NAUTICAL AND SPECIAL
NAVAL CHARTS

– El fo ga dás ra ke rült al kal ma zás ba vé tel nél kül.
– In do ko lás: Ma gyar or szág nem ál lít elõ ten ge ri és

 különleges ha di ten ge ré sze ti tér ké pe ket. Amennyi ben a jö -
võ ben ilyen tér ké pek be szer zé se szük sé ges sé vá lik, a
STANAG elõ írá sai be tar tás ra fog nak ke rül ni.

VIII. STANAG 3715 IGEO (EDITION 3) (RATI -
FICATION DRAFT 1) – SPECIFICATIONS FOR
FILING AND CHARTING OF NON-SUB CON -
TACTS (NSC) INFORMATION

– El fo ga dás ra ke rült al kal ma zás ba vé tel nél kül.
– In do ko lás: Ma gyar or szág nem érin tett a STANAG

vég re haj tá sá ban.

IX. STANAG 7164 IGEO (EDITION 1) (RATI -
FICATION DRAFT 1) – SPECIAL AERO -
NAUTICAL CHARTS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -
de tés után 6 hó nap múl va (DOP + 6m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

X. STANAG 7172 IGEO (EDITION 1) (RATI -
FICATION DRAFT 1) – USE OF MAGNETIC
MODELS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -
de tés után 6 hó nap múl va (DOP + 6m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

He lyes bí tés: a Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi
 Kiképzõ Köz pont ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szóló
103/2005. (HK 13.) HM ha tá ro zat 11. pont ja tévesen jelent 
meg:

„11. A ha tá ro zat az aláb bi 13. pont tal egé szül ki:

A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si
rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za,
me lyet az MH EÜKK pa rancs no ka az ala pí tó ok irat ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül ké szí ti el és azt a fel -
ügye le ti szervhez jóváhagyásra terjeszti fel.”
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Meg je lent a

JOGTANÁCSADÓ

cí mû jo gi szakfolyóirat februá ri szá ma.

Tá jé ko zód jon a Jog ta nács adó ból, s le gyen a min den na pok ban ön ma ga ügy véd je!

Kap ha tó a hír lap áru sok nál (pél dá nyon ként 598 Ft) vagy elõ fi zet he tõ az aláb bi szel vé nyen:

A kö vet ke zõ szá mok ter ve zett té má i ból

Új esz kö zök a la kás maf fia ellen n Tár sas há zak (so ro -

zat) n Lakás szövetkezetek (so ro zat) n La kás bér let n

Elõ szer zõ dés, fog la ló, köt bér n Holt nak nyil vá ní tás

– a ha lál  tényének meg ál la pí tá sa n A  végrendel kezés

és a kö te les rész n Örök lé si szer zõ dés, aján dé ko zás

 halál ese té re n Ha gya té ki vi ták n Há zi  õrizet, lakhely -

elhagyási ti la lom n Bí ró ság elé ál lí tás n Tár gya lás ról

le mon dás n Költ ség men tes ség a köz igaz ga tá si ha tó -

sá gi el já rás ban n Köz igazgatási pe rek n Csa lád tá mo -

ga tá si és szo ciá lis  el látások n Munka nélküliek  munka -

nélküli- és szo ciális el látása n Mun ka ügyi ellen õrzések
n Mun ka ügyi  rend bírság n Köz al kal ma zot tak  érdek -

védelme n  Munkaerõ- kölcsönzés n  Mun ka kö zi szü net n

Já ru lék men tes fog lal koz ta tás n Al kal mi mun ka vál la lás n
Mun ka ügyi és tb- perek n Mun kál ta tás sal össze -

függésben el követett adó csa lás n Gaz da sá gi bûn -

cselekmények n  Tes ti sér tés n Ön gyilkosságban köz re -

mû kö dés n Mag zat el haj tás n Rá gal ma zás, becsület -

sértés, ke gye let sér tés n Köz úti bûn cse lek mé nyek (köz -
úti  veszélyeztetés, köz úti bal eset oko zá sa, jármû vezetés 
it tas vagy  bódult ál la pot ban, jár mû ve ze tés til tott át en ge -

dé se, cser ben ha gyás) n Ha mis vád, ha mis  tanúzás n

Sze mé lyes sza bad ság meg sér té se n Kis ko rú el he lye zé -

sé nek meg vál toz ta tá sa n  Köz okirat-hamisítás, ma gán -

ok irat-ha mi sí tás n A sza bály sze rû kézbe sítés n Jog -
orvoslati  fórumok n  Hitel- és köl csön szer zõ dés n

 Polgári jo gi  kalauz A-tól Z-ig (so ro zat) n  Ajándé kozás n

Gyer me kek tar tá sa n Bér ga ran cia Alap ból nyúj tott tá mo -

ga tás n Fa lu si tu riz mus

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõ fi ze tem a Jog ta nács adót .......... pél dány ban. 2006. évi éves elõ fi ze té si díja (vál to zat la nul) 5796 Ft áfá val, fél év re
2898 Ft áfá val.

A be fi ze tés hez szám lát q, csek ket q ké rek.
Elõ fi ze tõ ne ve, cí me: .....................................................................................................................................................

          .....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ......................................................................................................................................

Dá tum: ...........................................................  Cég sze rû alá írás: ..............................................................................

Az elõ fi ze té si szel vényt a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. cí mé re vagy a
318-66668 fax szá má ra kér jük el kül de ni, illetve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/jog ta na csa do in ter net cí men ta lál ha tó
megrendelõ lapon. Az elõ fi ze tés rõl to váb bi in for má ció kér he tõ a 266-9290/234, 235-ös te le fon szá mon.



488 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám

KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Hol ló And rás és dr. Ba logh Zsolt 1994-ben ha tá roz ták el elõ ször, hogy az Al kot mány té te le i hez ren del ten köz re ad ják az al kot -
mány bí ró sá gi gya kor lat – fõ ként el vi té te le ket tar tal ma zó – váz la tát:

Az ér tel me zett Al kot mány

cí mû köny vet. Az öt éves ítél ke zé si gya kor lat össze fog la lá sá ról meg je lent kö tet po zi tív szak mai vissz hang ja bá to rí tot ta a szer kesz tõ -
ket, hogy újabb öt év el tel té vel meg je len tet ték a má so dik kö te tet. Ezt a mun kát so kan for gat ták mind azok, akik nek az al kot mány jo gi
is me re tek fo lya ma tos fris sí té se meg ke rül he tet len, de azok is, akik csu pán ér dek lõd tek az Alkot mány bíró ság te vé keny sé gé rõl, jog -
fej lesz tõ ítél ke zé sé rõl.

Is mét el telt öt év. A szer kesz tõk úgy dön töt tek, hogy – im már ha gyo mány ként – el ké szí tik a ti zen öt éves gya kor lat össze fog la lá sát.
E har ma dik kö tet meg fe le lõ ki in du ló pon tot je len t annak meg is me ré sé ben, hogy az Al kot mány egyes ren del ke zé sei mi ként ha tá lyo -
sul tak a gya kor lat ban, az Al kot mány sza bá lya i ból mi lyen el vi kö vet kez te té sek adód nak az ál lam szer ve zet, a jog rend szer mû kö dé sét 
il le tõ en. A ti zen öt éves gya kor lat össze fog la lá sa pe dig eb ben szi lárd hát te ret je len t.

Ajánl juk e köny vet a jog al ko tás szak em be re i nek, a jog al kal ma zók nak, el sõ sor ban a bí rák nak, ügyé szek nek, az ön kor mány za tok nál
dol go zó jo gá szok nak, ügy vé dek nek, va la mint az egye te mi ok ta tók nak és hall ga tók nak egy aránt. A je lölt szak mai kör min den na pi
mun ká ját elõ se gí tõ könyv olyan „ki vo nat”, amely az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat is mer te té sén ke resz tül – a szer kesz tõk re mé nyei
sze rint – az al kot má nyos jog ál lam mû kö dé sé hez el en ged he tet len ér ték rend del is meg is mer tet.

A kö tet meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6.
 tel./fax: 267-2780; in ter net cím: www.mhk.hu/koz lony bolt), to váb bá a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán)
alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük Az ér tel me zett Al kot mány cí mû ki ad ványt (ár a: 8832 Ft áfá val) .....................  pél dány ban, és kér jük, jut tas sák el az

aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ...........................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar 
Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                               cég sze rû alá írás   

A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lapja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/21-511
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Má tyus Fe renc dandártábornok
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357,
vagy fa xon 318-6668. In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 16 884 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 943 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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