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Jog sza bá ly

5/2006. (II. 17.)
HM ren de let

A hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, va la mint a hon véd -
sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ ség té rí té se irõl szóló 21/2002.
(IV. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról 491

Ha tá ro za tok

15/2006. (II. 15.)
KE ha tá ro zat

Nyug ál lo má nyú ve zér ez re de si elõ lép te tés rõl 492

9/2006. (II. 16.)
OGY ha tá ro zat

A NA TO irá nyí tá sú ko szo vói bé ke fenn tar tás ban részt ve võ nem zet -
kö zi erõk ben (KFOR) tör té nõ ma gyar ka to nai rész vé tel rõl szóló be -
szá mo ló el fo ga dá sá ról 492

15/2006. (HK 7.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sá ról 492

18/2006. (HK 7.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 493

19/2006. (HK 7.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ
Hi va tal ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 495

49/1997.
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság ala pí tá sá ról (ha tá -
lyos szö veg) 495

Mi nisz te ri uta sí tá sok

18/2006. (HK 7.)
HM uta sí tás

A Fegy ver ne mi Ál lan dó Mun ka cso port meg ala kí tá sá ról és mûkö -
désérõl szóló 58/2002. (HK 21.) HM uta sí tás ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl

497

19/2006. (HK 7.)
HM uta sí tás

A 2006. évi or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá so kon va ló rész vé tel lel 
(sza va zás sal) kap cso la tos fel ada tok ról 497
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20/2006. (HK 7.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség Ti tok vé del mi
és Ügy vi te li Sza bály za ta ki adá sá ról szóló 11/1996. (HK 7.) HM uta -
sí tás mó do sí tá sá ról 505

21/2006. (HK 7.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Re ha bi li tá ci ós Bi zott sá gá nak lét re ho -
zá sá ról és a ka to nai re ha bi li tá ci ós el já rás ról szóló 41/1999. (HK 15.)
HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 505

22/2006. (HK 7.)
HM uta sí tás

A kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör rel ren del ke zõ ka to nai szer ve -
ze tek jegy zé ké rõl szóló 45/1998. (HK 14.) HM uta sí tás módosí tásáról 506

Ál lam tit ká ri ren del ke zé sek

16/2006. (HK 7.)
HM KÁT–HVKF
együt tes in téz ke dés

A 2006. már ci us ha vi nyo mo zó tisz ti készenléti szol gá lat el lá tá sá ról 507

20/2006. (HK 7.)
HM KÁT–HVKF
együt tes in téz ke dés

A „Cent ri fu gal For ce 2006” nem zet kö zi hír adó és in for ma ti kai
 interoperabilitási rend szer gya kor lás és a „Pho e nix En de va dor 2006”
nem zet kö zi frek ven cia gaz dál ko dá si in te ro pe ra bi li tá si gya kor lás
elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról 507

17/2006. (HK 7.)
HM KÁT–HVKF
együt tes in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai Stra té gi á já nak ki dol go zá sá ról 507

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

01/2006. (HK 7.)
HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei ké szen lé te fenn tar tá sá nak
és fo ko zá sá nak kö ve tel mé nye i rõl szóló 001/2002. (HK 9.) HVKF
 intézkedés mó do sí tá sá ról 508

51/2006. (HK 7.)
HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság hír adó
ké szen lé ti szol gá la ta szer ve zé sé rõl és mû köd te té sé rõl 508

2/2006. (HK 7.)
HVKF I. h. in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás ha tály ba lé pteté sé rõl 509

MH fõ nö ki ren del ke zé sek

83/2006. (HK 7.)
MH EÜPK in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás (STA NAG 2061 Az egész ség ügyi in téz mé -
nyek ben ke zelt, a Szö vet sé ges Erõk höz tar to zó be te gek vissza szál lí -
tá sá ra vo nat ko zó el já rá sok al kal ma zá sa 5. ki adás) nem ze ti be ve ze té -
sé rõl 509

MH szol gá lat fõ nö ki ren del ke zé s

78/2006. (HK 7.)
MH PCGTSZF in téz ke dés

A ha tó sá gi jár mû-mû sza ki vizs ga biz to sok ról és kör nye zet vé del mi
ta nú sít vány adók ról 510

MH csa pat pa rancs no ki ren del ke zé sek

6/2006. (HK 7.)
HM TLSZ KTP TP in téz ke dés

A HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat Ka to li kus Tá bo ri Püs pök ség
 csapatkarjelzésének rend sze re sí té sé rõl 513
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9/2006. (HK 7.)
MH KI AK PK in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz -
pont csa pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl 515

165/2005. (HK 7/2006.)
MH Vas MHPK in téz ke dés

Az MH Vas Me gyei Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság csa pat kar jel zé sé -
nek rend sze re sí té sé rõl 517

120/2006. (HK 7.)
MH 34. BL KMZ PK
in téz ke dés

Az MH 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj csa pat -
kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl 519

Szer zõ dé sek

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 522

MH 5/62 Könnyû Lö vész zász ló alj 522

Köz le mé nyek

HM HPF Pá lyá za ti fel hí vás írás be li vizs ga té te lek ki dol go zá sá ra 523

HVKF Pá lyá zat az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház fõ igaz ga tói be osz tás be -
töl té sé re 523

ZMNE Pá lyá zat 524

7. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 491

JOGSZABÁLY

A hon vé del mi mi nisz ter
5/2006. (II. 17.) HM

r e n  d e  l e  t e

a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák,
valamint a honvédségi közalkalmazottak 

egyes költségtérítéseirõl  szóló 
21/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak
jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény 41/A.  §-ában és
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény 2.  §-ában fog lal tak ra – a hi va tá sos, szer zõ dé ses és
had kö te les ka to nák, va la mint a hon véd sé gi köz al kal ma -
zot tak egyes költ ség té rí té se i rõl  szóló 21/2002. (IV. 10.)
HM ren de le tet (a továb biak ban: R.) az aláb bi ak sze rint
mó do sí tom:

1.  §

Az R. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A hon vé del mi szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó köz -
al kal ma zot tak és mun ka vál lalók ré szé re bel föl di szol gá la ti 
(hi va ta li) ki kül de té se ese tén kor mány ren de let ben meg ál -
la pí tott, adó men tes ér ték ha tár nak meg fe le lõ össze gû na pi -
dí jat kell meg ál la pí ta ni.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 10.  §-ának
(3) be kez dé se.

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



HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
15/2006. (II. 15.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

nyugállományú vezérezredesi elõléptetésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban biz to sí tott jog -
körömben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
szóló 2004. évi CV. tör vény 49. §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján, a Ma gyar Hon véd ség ér de ké ben, be osz -
tá sá ban vég zett ki emel ke dõ mun ká ja el is me ré se ként,
dr. Ste fán Gé za nyug ál lo má nyú al tá bor na gyot, a Ka to nai
Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ját 2006. feb ru ár 14-i ha -
tállyal nyug ál lo má nyú ve zér ez re des sé elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 9.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 10.

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

KEH ügy szám: V-5/0551/2006.

Az Or szág gyû lés
9/2006. (II. 16.) OGY

h a  t á  r o  z a  t a

a NATO irányítású koszovói békefenntartásban részt
vevõ nemzetközi erõkben (KFOR) történõ magyar
katonai részvételrõl szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak,
a NATO irá nyí tá sú ko szo vói bé ke fenn tar tás ban részt vevõ 
nem zet kö zi erõk ben (KFOR) tör té nõ ma gyar ka to nai rész -
vé tel rõl szóló be szá mo ló ját el fo gad ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján
 fogadta el.

A honvédelmi miniszter
15/2006. (HK 7.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság
alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben és a
89.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
10.  §-ában, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – 
a Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság 61/2001. 
(HK 16.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott, 1997. szep tem ber
1-jén kelt, 49/1997. HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira -
tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be az aláb bi 4. pont lép:

„4. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge: Az Or szág gyû lés, a Kormány, a hon vé -
del mi mi nisz ter és a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal,
va la mint a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás
egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ írt
kö ve tel mé nyek alap ján a Ma gyar Hon véd ség kö zép szin tû
irá nyí tó-ve ze tõ szer ve ként, mint ma ga sabb egy ség jog ál -
lá sú ha de rõ ne mi pa rancs nok ság, a szá raz föl di erõk ré szé re 
meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá val, a szö vet sé ges
fegy ve res erõk kel együtt mû kö dés ben, a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le ti in teg ri tá sá nak biz to sí tá sa. A szö vet sé gi kö te le -
zett sé gek nek tör té nõ meg fe le lés ér de ké ben a szá raz föl di
had mû ve le ti, mû ve le ti fel ada tok meg ol dá sa. A had erõ nem 
bé ke és bé ké tõl el té rõ idõ szak ra vo nat ko zó fel ada tai had -
mû ve le ti-har cá sza ti, illetve mû ve le ti szin tû ter ve zé se,
szerve zése, irá nyí tá sa és el len õr zé se, ha de rõ ne mi szin tû
ve ze té se. A kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig -
le nes ka to nai szer ve ze tek rész jog kö rû költ ség ve té si egy -
ség ként tör té nõ mû köd te té se a ha de rõ ne men be lül, hon vé -
del mi mi nisz te ri ha tá ro zat alap ján.

Fõ fel ada tai:

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len alá ren -
delt sé gé ben, az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság gal, az MH
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság -
gal, az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság gal, az
MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság gal, va la mint a rend vé -
del mi szer vek és a ka taszt ró fa vé de lem erõ i vel, to váb bá a
szö vet sé ges erõk kel együtt mû köd ve:
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– a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len sé ge, te rü le ti in teg ri -
tá sa, la kos sá ga és anya gi ja vai kül sõ tá ma dás sal szem be ni
vé del mé nek ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– a szö vet sé gi és nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ
egyéb ka to nai kö te le zett sé gek – kü lö nö sen a kol lek tív
 védelmi, bé ke fenn tar tó és hu ma ni tá ri us fel ada tok – had -
erõnemi fel ada tai vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa;

– az ar ra ki je lölt és fel ké szí tett erõk kel a nem zet kö zi
ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada tai el lá tá sá ban va ló
köz re mû kö dés ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– a hon vé de lem szem pont já ból fo ko zott vé del met
igény lõ lé te sít mé nyek õr zé se és vé del me fel ada ta i nak
 haderõnemi irá nyí tá sa;

– a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás ka to nai fel ada tai el lá -
tá sá nak ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– az Al kot mány 40/B.  § (2) be kez dés sze rin ti fegy ve re sen 
vagy fel fegy ver kez ve el kö ve tett erõ sza kos cse lek mé nyek el -
há rí tá sá ban va ló köz re mû kö dés ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok meg ol dá sá hoz tör té nõ 
hoz zá já ru lás ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– ál lam i szer vek ré szé re té rí tés el le né ben ka to nai szak -
ér tel met és spe ci á lis esz kö zö ket igény lõ fel ada tok el lá tá -
sá nak ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– a pro to kol lá ris fel ada tok tel je sí té sé ben va ló rész vétel.”

2. A ha tá ro zat 6. pont ja he lyé be az aláb bi 6. pont lép:
„6. Az MH SZFP pa rancs no ka az MH SZFP egy sze mé -

lyi ve ze tõ je ként fe le lõs a ka to nai szer ve zet te vé keny sé gé -
ért, az alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért, a
ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza bá -
lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a
bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes
mû kö dé sért.

Gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény -
ben (a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói jo -
go kat.”

3. A ha tá ro zat 7. pont ja he lyé be az aláb bi 7. pont lép:
„7. A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó

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

4. A ha tá ro zat 8. pont ja he lyé be az aláb bi 8. pont lép:
„8. Az MH SZFP a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek

az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let 4.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel, ön ál ló an gaz dál ko dó, a
költ ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult -
ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv.

Az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek gaz dál ko dá sa, irá nyí -
tá sa szem pont já ból kö zép irá nyí tó, gaz dál ko dá si fel ügye -
le ti jo go sult ság gal ren del ke zõ hon vé del mi szerv.

A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben az
MH SZFP pa rancs no ka gya ko rol ja az Áht-ban meghatá -
rozott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört.
Az MH SZFP pa rancs no ka e jog kö rét he lyet te se i re, a
 parancsnokság fõ nök ség szin tû szer vei ve ze tõ i re, il le tõ leg
jo gi sze mé lyi sé gû el lá tó szer ve ze tek ve ze tõ i re át ru ház hat -
ja. Az eh hez a funk ci ók hoz kap cso ló dó pénz ügyi ér vé nye -
sí té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat
ille té kes szer vei lát ják el.

Az MH SZFP vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.”

5. A ha tá ro zat 9. pont ja he lyé be az aláb bi 9. pont lép:
„9. A ka to nai szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si

rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség
Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ka ezen ha tá ro zat
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül elõ ké szí ti és azt
 jóváhagyásra szol gá la ti úton fel ter jesz ti a hon vé del mi
 miniszterhez.”

6. A ha tá ro zat 10. pont ja he lyé be az aláb bi 10. pont lép, 
va la mint a ha tá ro zat ere de ti 10. pont já nak szá mo zá sa
11. pont ra mó do sul:

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

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

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

A honvédelmi miniszter
18/2006. (HK 7.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

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

határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség ki je lölt ál lo má nyá nak a
NATO Re a gá ló Erõk ben (NRF) tör té nõ rész vé te lé rõl
 szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro -
zott fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben 2006. jú li us 1-jé tõl
2007. ja nu ár 10-ig ter je dõ idõ szak ra ide ig le nes ka to nai
szer ve ze tet ho zok lét re.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar
Hon véd ség NATO Re a gá ló Erõk 7. vál tás, rö vi dí tett
meg ne ve zé se: MH NRF 7. vál tás.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye: 7401
 Kaposvár, Fü re di út 156.

pos ta cí me: Pf. 179/MH NRF 7. vál tás
al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág,
kül föl dön az NRF 7. Szá raz föl di Kom po nens Pa rancs -

nok ság fran cia-né met ve ze té sû pa rancs nok sá gai fe le lõs sé -
gi kö ré be tar to zó mû ve le ti te rü let.

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

4. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge
Az NRF 7. vál tás fel ada ta it a Szá raz föl di Kom po nens

Pa rancs nok ság fran cia-né met ve ze té sû pa rancs nok sá gai,
alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re.

Részt vesz a NATO mû ve le tek vég re haj tá sa so rán ve -
gyi-, bi o ló gi ai-, ra di o ló gi ai-, nuk le á ris és hu ma ni tá ri us ka -
taszt ró fák kö vet kez mé nye i nek fel mé ré sé ben és fel szá mo -
lá sá ban.

Köz remû kö dik vál ság ke ze lõ és bé ke tá mo ga tó mû ve le -
tek ben, ter ro ris ták el le ni mû ve le tek tá mo ga tá sá ban, em -
bar gó ér vény re jut ta tá sá ban, nem há bo rús kö rül mé nyek
kö zöt ti ki ürí tés meg ter ve zé sé ben, meg szer ve zé sé ben és
vég re haj tá sá ban.

Fel ada ta ba rá ti és el len sé ges mû ve le ti te rü let re I. lép -
csõ ben tör té nõ al kal ma zás ban, erõ de monst rá ció vég re haj -
tá sá ban va ló rész vé tel re tör té nõ fel ké szü lés. A ké szen lét
el éré se után és meg fe le lõ köz jo gi dön tést köve tõen részt
vesz a konk rét fel ada tok meg ol dá sá ban.

5. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn -
tartója a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium, a meg ala kí tá sá ra ki je lölt ka to nai

szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak -
ban: MH SZFP).

6. A ka to nai szer ve zet az MH SZFP pa rancs nok szol -
gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben te vé keny sé gét az NRF 7. Szá raz föl di Kom po -
nens Pa rancs nok ság ille té kes pa rancs no ka i nak uta sí tá sai
sze rint lát ja el.

7. A ka to nai szer ve zet mû ve let irá nyí tó pa rancs nok sá ga 
a HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség, szol gá la ti elöl -
já ró ja az MH SZFP pa rancs nok.

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

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

b) A kon tin gens pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar
fõ nök he lye zi a be osz tá sá ba, és ezzel egy ide jû leg ja vas la -
tot tesz a hon vé del mi mi nisz ter nek a kül föl di szol gá lat ra
tör té nõ ve zény lés re, mely nek alap ján a hon vé del mi mi -
nisz ter ve zény li a kül föl di szol gá lat el lá tá sá ra.

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

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

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

10. Gaz dál ko dá si jog kör

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként
mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

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

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

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

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

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

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

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

A honvédelmi miniszter
19/2006. (HK 7.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi
és Rendezvényszervezõ Hivatal alapító okiratának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé sé ben és a
89.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
10.  §-ában, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – 
a Hon vé del mi Mi nisz té rium Nem zet kö zi és Ren dez vény -
szer ve zõ Hi va tal 65/2001. (HK 18.) HM ha tá ro zat tal, a
86/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat tal, a 34/2005. (HK 8.)
HM ha tá ro zat tal és a 7/2006. (HK 4.) HM ha tá ro zat tal mó -
do sí tott, 2001. au gusz tus 31-én kelt, 57/2001. HM ha tá ro -
zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint módo -
sítom:

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. feb ru ár 20.

1. A ha tá ro zat 4. pont ti ze dik mon da ta he lyé be az aláb -
bi ti ze dik mon dat lép:

„A ven dég há zak, illetve 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 igény be vé -
te lé nek ter ve zé se, szer ve zé se.”

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

rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a Hon vé del mi Minisz -
térium Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal fõ -
igaz ga tó ja ezen ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon 
be lül mó do sít ja és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye -
le ti szerv hez.”

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

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

A honvédelmi miniszter
49/1997. HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság
alapításáról

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló, 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé re, az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let (a továb biak ban Ámr.) 11.  § (5) be kez dé -
sé re, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál -
lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. 1A Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû
ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló 2204/2001. (VIII. 8.) Korm.
ha tá ro zat tal össz hang ban 2001. szep tem ber 1-jei ha -
tállyal – a Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Ve zér kar egy -
ide jû meg szün te té sé vel annak jog utód ja ként – költség -
vetési szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség
Szá raz föl di Pa rancs nok ság

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH SZFP.

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. feb ru ár 17.
1 Mó do sí tot ta: 61/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2001.

szep tem ber 28.
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2. A költ ség ve té si szer ve zet szék he lye: 8000 Székes -
fehérvár, Zá mo lyi út

Pos ta cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf: 151.

3. Az MH SZFP2 jo gi sze mély. Ala pí tó ja a hon vé del mi
mi nisz ter, fel ügye le tét a Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon -
véd Ve zér kar fõ nök3 lát ja el. Ál lo má nya a Ma gyar Hon -
véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re -
té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek
ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

4.4 A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge: Az Or szág gyû lés, a Kormány, a hon vé -
del mi mi nisz ter és a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal,
va la mint a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás
egyéb jo gi esz kö ze i ben és a bel sõ ren del ke zé sek ben elõ írt
kö ve tel mé nyek alap ján a Ma gyar Hon véd ség kö zép szin tû
irá nyí tó-ve ze tõ szer ve ként, mint ma ga sabb egy ség jog ál -
lá sú ha de rõ ne mi pa rancs nok ság, a szá raz föl di erõk ré szé -
re meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá val, a szö vet sé ges 
fegy ve res erõk kel együtt mû kö dés ben, a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le ti in teg ri tá sá nak biz to sí tá sa. A szö vet sé gi kö te le -
zett sé gek nek tör té nõ meg fe le lés ér de ké ben a szá raz föl di
had mû ve le ti, mû ve le ti fel ada tok meg ol dá sa. A had erõ nem
bé ke és bé ké tõl el té rõ idõ szak ra vo nat ko zó fel ada tai had -
mû ve le ti-har cá sza ti, illetve mû ve le ti szin tû ter ve zé se, szer -
ve zé se, irá nyí tá sa és el len õr zé se, ha de rõ ne mi szin tû ve ze -
té se. A kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes
ka to nai szer ve ze tek rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként
tör té nõ mû köd te té se a ha de rõ ne men be lül, hon vé del mi mi -
nisz te ri ha tá ro zat alap ján.

Fõ fel ada tai:

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len alá ren -
delt sé gé ben, az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság gal, az MH
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok -
ság gal, az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság gal,
az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság gal, va la mint a rend -
vé del mi szer vek és a ka taszt ró fa vé de lem erõ i vel, to váb bá
a szö vet sé ges erõk kel együtt mû köd ve:

– a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len sé ge, te rü le ti in teg -
ri tá sa, la kos sá ga és anya gi ja vai kül sõ tá ma dás sal szem -
be ni vé del mé nek ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– a szö vet sé gi és nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ
egyéb ka to nai kö te le zett sé gek – kü lö nö sen a kol lek tív
 védelmi, bé ke fenn tar tó és hu ma ni tá ri us fel ada tok – had -
erõnemi fel ada tai vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa;

2 Az „MH SZFVK” szö veg részt mó do sí tot ta: 61/2001. (HK 16.) HM
 határozat 6. pont ja. Ha tá lyos. 2001. szep tem ber 28.

3 A „Ma gyar Hon véd ség pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök” szö veg részt
 módosította: 61/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 6. pont ja. Ha tá lyos. 2001.
szep tem ber 28.

4 Mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 1. pont. Ha tá lyos: 2006.
feb ru ár 10.

– az ar ra ki je lölt és fel ké szí tett erõk kel a nem zet kö zi
ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada tai el lá tá sá ban va ló
köz re mû kö dés ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– a hon vé de lem szem pont já ból fo ko zott vé del met
igény lõ lé te sít mé nyek õr zé se és vé del me fel ada ta i nak had -
erõnemi irá nyí tá sa;

– a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás ka to nai fel ada tai el lá -
tá sá nak ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– az Al kot mány 40/B.  § (2) be kez dés sze rin ti fegy ve re -
sen vagy fel fegy ver kez ve el kö ve tett erõ sza kos cse lek mé -
nyek el há rí tá sá ban va ló köz re mû kö dés ha de rõ ne mi irá -
nyí tá sa;

– a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok meg ol dá sá hoz tör té -
nõ hoz zá já ru lás ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– ál lam i szer vek ré szé re té rí tés el le né ben ka to nai szak -
ér tel met és spe ci á lis esz kö zö ket igény lõ fel ada tok el lá tá sá -
nak ha de rõ ne mi irá nyí tá sa;

– a pro to kol lá ris fel ada tok tel je sí té sé ben va ló rész vé tel.

5.5 Az MH SZFP ve ze tõ je az MH SZFP pa rancs no ka
(a továb biak ban: MH SZFPK), akit a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ja vas la ta alap ján a hon -
vé del mi mi nisz ter ne vez ki, illetve ment fe l.

6.6 Az MH SZFP pa rancs no ka az MH SZFP egy sze mé -
lyi ve ze tõ je ként fe le lõs a ka to nai szer ve zet tevékenysé -
géért, az alap te vé keny ség bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ért,
a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ért, a jog sza -
bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben és a
bel sõ ren del ke zé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes
mû kö dé sért.

Gya ko rol ja a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény ben (a továb biak ban: Hjt.), illetve a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény ben
(a továb biak ban: Kjt.) meg ha tá ro zott mun kál ta tói  jogokat.

7.7 A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó
 hivatásos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot,
va la mint a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll -
nak jog vi szony ban.

8.8 Az MH SZFP a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let 4.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel, ön ál ló an gaz dál ko dó, a
költ ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

5 Mó do sí tot ta. 61/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2001.
szep tem ber 28.

6 Mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 2. pont. Ha tá lyos: 2006.
feb ru ár 10.

7 Mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 3. pont. Ha tá lyos: 2006.
feb ru ár 10.

8 Mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 4. pont. Ha tá lyos: 2006.
feb ru ár 10.
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Az alá ren delt ka to nai szer ve ze tek gaz dál ko dá sa, irá nyí -
tá sa szem pont já ból kö zép irá nyí tó, gaz dál ko dá si fel ügye -
le ti jo go sult ság gal ren del ke zõ hon vé del mi szerv.

A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben az
MH SZFP pa rancs no ka gya ko rol ja az Áht-ban meg ha tá -
ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört.
Az MH SZFP pa rancs no ka e jog kö rét he lyet te se i re, a pa -
rancs nok ság fõ nök ség szin tû szer vei ve ze tõ i re, il le tõ leg
 jogi sze mé lyi sé gû el lá tó szer ve ze tek ve ze tõ i re át ru ház hat -
ja. Az eh hez a funk ci ók hoz kap cso ló dó pénz ügyi ér vé nye sí -
té si fel ada to kat a HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat
ille té kes szer vei lát ják el.

Az MH SZFP vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

9.9 A ka to nai szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si
rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it tar tal ma zó Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség
Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ka ezen ha tá ro zat

ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül elõ ké szí ti és azt
 jóváhagyásra szol gá la ti úton fel ter jesz ti a hon vé del mi
 miniszterhez.

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

11.11 Ez az ala pí tó ok irat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

10 Mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha tá lyos: 2006.
feb ru ár 10.

11 Szá mo zá sát mó do sí tot ta: 15/2006. (HK 7.) HM ha tá ro zat 6. pont. Ha -
tá lyos: 2006. feb ru ár 10.

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 1997. szep tem ber 1.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
18/2006. (HK 7.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Fegyvernemi Állandó Munkacsoport
megalakításáról és mûködésérõl  szóló

58/2002. (HK 21.) HM utasítás hatályon kívül
helyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ

u t a  s í  t á s t

adom ki:

1.  §

A Fegy ver ne mi Ál lan dó Mun ka cso port meg ala kí tá sá ról 
és mû kö dé sé rõl  szóló 58/2002. (HK 21.) HM uta sí tás ha tá -
lyát vesz ti.

2.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az utasítás alá írá sá nak nap ja 2006. feb ru ár 5.

A honvédelmi miniszter
19/2006. (HK 7.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2006. évi országgyûlési képviselõi választásokon
való részvétellel (szavazással) kapcsolatos

feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a vá lasz tá si el -
já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény ren del ke zé se i re – a
2006. évi or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá so kon va ló
rész vé tel lel (sza va zás sal) kap cso la tos fel ada tok ról az
aláb bi

u t a  s í  t á s t

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té 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 ka to nai szer ve ze te i re, 
va la mint a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te
alá tar to zó szer ve ze tek re és azok sze mé lyi ál lo má nyá ra.
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2.  §

Az or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá so kon va ló rész vé -
tel, illetve a vá lasz tó jog gya kor lá sa az egyén sza bad el ha -
tá ro zá sán ala pul.

A sza va zá son tör té nõ meg je le nést jog el le ne sen aka dá -
lyoz ni, vagy a meg je le nés re pa ran csot ad ni, ille tõ leg az
egyén sza bad aka ra tát bár mi lyen for má ban és mó don be fo -
lyá sol ni ti los.

3.  §

A pa rancs no kok tá jé koz tas sák a sze mé lyi ál lo mányt ar -
ról, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán rész vé -
te li (sza va zá si) jo gát – a tör vény ben fog lalt ki vé tel lel – az
ál lan dó la kó he lyén gya ko rol hat ja.

4.  §

A vá lasz tá son va ló rész vé telt – anél kül, hogy a szol gá la -
ti fel ada to kat csök ken te nék – az ál lo mány szá má ra le he tõ -
vé kell ten ni. Azon sze mé lyi ál lo mány szá má ra, akik a
szol gá la tu kat ál lan dó la kó he lyük tõl tá vol tel je sí tik, a szol -
gá lat el lá tá sát úgy kell meg szer vez ni, hogy a sze mé lyi ál -
lo mány a la kó he lyén sza vaz has son. Amennyi ben az ál lo -
mány tag ja szá má ra a la kó he lyén va ló sza va zás nem le het -
sé ges, le he tõ vé kell ten ni szá má ra a je len uta sí tás 8.  §-a
sze rin ti sza va zá son va ló rész vé telt. A sza va zá son va ló
rész vé tel hez szük sé ges idõ re a sze mé lyi ál lo mányt szol gá -
lat men tes ség il le ti meg.

5.  §

Az ál lo mány tag ja ké ré sé nek meg fele lõen a pa rancs no -
kok gon dos kod ja nak ar ról, hogy sza va zá son va ló rész vé -
tel hez szük sé ges ira tok és iga zo lá sok sze mé lyi ál lo mány
tag ja ré szé re va ló ki adá sa a meg fe le lõ ha tár idõ kön be lül
meg tör tén jen.

6.  §

A pa rancs no kok úgy szer vez zék a te vé keny sé get, hogy
a sza va zás nap ján éles lö vé szet, gya kor lat, je len tõ sebb csa -
pat moz gás vég re haj tá sa nem en ge dé lye zett.

7.  §

A ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai a ké szen lé ti, va la -
mint az ügye le ti és õr szol gá la tok ve zény lé sét és vál tá sá -
nak idõ pont ját a sza va zás nap já ra az aláb bi ak sze rint sza -
bá lyoz zák:

a) szol gá lat el lá tá sá ra le he tõ leg a hely õr ség ben la kó kat 
kell ve zé nyel ni;

b) a szol gá lat vál tás idõ pont ját úgy ha tá roz zák meg,
hogy a szol gá la tot le adók, va la mint a szol gá lat ba lé põk
szol gá lat elõtt vagy után la kó he lyen sza vaz has sa nak;

c) a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány pa rancs -
no kai a szük sé ges szol gá la to kat – le he tõ ség sze rint – úgy
szer vez zék meg, hogy a szol gá lat ba lé põ és szol gá la tot le -
adó sze mé lyi ál lo mány a sza va zás hoz va ló jo gát a leg kö -
ze leb bi ma gyar kül kép vi se le ten gya ko rol has sa. A kül kép -
vi se le tek jegy zé két je len uta sí tás 1. szá mú mel lék le te tar -
tal maz za.

8.  §

A pa rancs no kok 2006. már ci us 17-ig ter vez zék meg a
vá lasz tás nap já ra az ál lo mány el fog lalt sá gát az aláb bi ak
figye lembe véte lével:

a) azon sze mé lye ket, akik nem az ál lan dó lak cí mük
sze rin ti te le pü lé sen, ha nem tar tóz ko dá si he lyü kön kí ván -
nak sza vaz ni, tá jé koz tas sák, va la mint se gít sék az aláb bi -
ak kal kap cso lat ban:

A tar tóz ko dá si he lyen va ló sza va zás hoz szük sé ges iga -
zo lást az ál lo mány érin tett tag ja az ál lan dó lak cí me sze rint
ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl kér he ti (amely -
nek el ér he tõ sé gé rõl az adott te le pü lés ön kor mány za ti
 hivatalánál le het ér dek lõd ni) sze mé lye sen, meg ha tal ma -
zott út ján vagy aján lott le vél ben. Fi gye lem mel kell len ni
ar ra, hogy az iga zo lást leg ké sõbb az el sõ for du lót meg -
elõzõ má so dik na pon le het ki ad ni (2006. áp ri lis 7.), illetve, 
ameny nyiben az ál lo mány tag ja az iga zo lást le vél ben ké ri,
annak az ille té kes he lyi vá lasz tá si iro dá hoz leg ké sõbb az
el sõ for du lót meg elõ zõ 5. na pon (2006. áp ri lis 4-ig) meg
kell ér kez nie. Ezen iga zo lás sal, va la mint sze mé lyi azo no -
sí tó iga zol vány és a lak cí met iga zo ló ha tó sá gi ok mánnyal
együtt kér he tõ a tar tóz ko dá si hely vá lasz tá si iro dá já nak
ve ze tõ jé tõl, illetve a sza va zás nap ján a sza va zat szám lá ló
bi zott ság tól a sza va zói név jegy zék be tör té nõ fel vé tel.

b) a tar tóz ko dá si he lyen va ló sza va zás hoz kap cso ló dó
ké re lem irány mu ta tó min tá ját je len uta sí tás 2. szá mú mel -
lék le te tar tal maz za.

9.  §

A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány tag ja it tá jé -
koz tat ni kell a kül föl dön tör té nõ sza va zás aláb bi ak sze rin ti 
mód já ról:

a) kül föl dön a sza va zás hoz va ló jog a Ma gyar Köz -
társaság kül kép vi se le te in, az az nagy kö vet sé ge in és fõ kon -
zu lá tu sa in gya ko rol ha tó. A kül kép vi se le ten va ló sza va zás -
hoz el en ged he tet len a ké rel me zõ lak cí me sze rin ti he lyi
 választási iro da ve ze tõ jé tõl sze mé lye sen, vagy tel jes bi zo -
nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás sal ren -
del ke zõ meg ha tal ma zott út ján, vagy aján lott le vél ben kér -
ni a kül kép vi se le ti név jegy zék be va ló fel vé telt. A név jegy -
zék be va ló fel vé telt az el sõ for du ló ma gyar or szá gi idõ -
pont ját meg elõ zõ 23. na pig le het (2006. már ci us 17.) kér -
ni, en nélfog va az aján lott le vél nek is ezen idõ pon tig kell
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meg ér kez nie a he lyi vá lasz tá si iro dá hoz. A kül szol gá la tot
tel je sí tõ ál lo mány tag ja ma ga vá laszt hat ja meg, hogy mely
kül föl di ál lam ban lé võ ma gyar kül kép vi se le ten kí ván sza -
vaz ni, de min den kor figye lembe vé ve a be uta zá si, biz ton -
sá gi és szol gá la ti szem pon to kat.

A mû ve le ti te rü le ten szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány tag já -
nak min den kor fi gye lem mel kell len nie ar ra, hogy a  Magyar 
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 18.  § (5) be kez -
dé se alap ján sza bad moz gá sá ban kor lá toz ha tó.

b) A kül kép vi se le ti név jegy zék be va ló fel vé tel irán ti
ké re lem irány mu ta tó min tá ját je len uta sí tás 3. szá mú mel -
lék le te tar tal maz za.

10.  §

A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány pa rancs no ka
– amennyi ben az szük sé ges, illetve a szol gá lat tel je sí té se
le he tõ vé te szi – a ren del ke zés re ál ló esz kö zök kel és jár mû -
vek kel, a biz ton sá gi rend sza bá lyok fo ko zott figye -
lembevétele mel lett, se gít se elõ a kül föl dön szol gá la tot tel -
je sí tõ sze mé lyi ál lo mány sza va zás hoz va ló jo gá nak gya -
kor lá sát.

11.  §

A je len uta sí tás 9.  §-ában fog lalt aján lott le ve lek pos tai
költ sé ge it a he lyi költ ség ve té si ke re tek bõl kell fe dez ni.

12.  §

A 9.  §-ban fog lalt sza va zá so kon va ló rész vé tel hez szük -
sé ges ké rel mek és egyéb ira tok pos tai kül de mény ként va ló 
fel adá sát, illetve to váb bí tá sát a ren del ke zés re ál ló esz kö -
zök kel és jár mû vek kel is se gí te ni kell annak ér de ké ben,
hogy a jog sza bá lyok ban elõ írt ha tár idõn be lül a cím zet tek
ré szé re kéz be sí tés re ke rül je nek.

13.  §

Azok szá má ra, akik a 8.  §-ban fog lalt sza va zá son részt
kí ván nak ven ni és az iga zo lá so kat sze mé lye sen kí ván ják
be sze rez ni, a szük sé ges ira to kat és iga zo lá so kat ki kell ad ni.

14.  §

Ha a ka to nát kép vi se lõ je lölt ként nyil ván tar tás ba vet ték,
e kö rül ményt az ille té kes vá lasz tá si bi zott ság ál tal ki ál lí -
tott iga zo lás csa to lá sá val kér je az állományille té kes
 parancsnoktól a szol gá la ti vi szo nya szü ne te lé sét. A be je -
len tést köve tõen az állományille té kes pa rancs nok gon dos -
kod jon a szol gá la ti vi szony szü ne te lé sé re irá nyuló el já rás
kez de mé nye zé sé rõl.

15.  §

Azon ka to ná kat, akik ese té ben a szol gá la ti vi szo nyu kat
kép vi se lõ je lölt ként va ló nyil ván tar tás ba vé tel  miatt szü ne -
tel tet ték, de nem sze rez tek kép vi se lõi, vagy pol gár mes te ri
tiszt sé get, az állományille té kes pa rancs nok gon dos kod jon
a szol gá la ti vi szony szü ne te lé sé nek megszün te té sé re irá -
nyuló el já rás kez de mé nye zé sé rõl.

16.  §

A vá lasz tá si kam pány so rán vá lasz tá si fal ra gasz, hir de -
tés, fel irat, szó ró lap, ve tí tett kép, vá lasz tá si gyû lés rõl  szóló 
ér te sí tés el he lye zé se, ter jesz té se ka to nai ob jek tum, va la -
mint a hon véd ség ál tal mû köd te tett in téz mény te rü le tén
(fa lon, ke rí té sen stb.) nem en ge dé lye zett.

17.  §

Vá lasz tá si gyû lés ren de zé se ti los ka to nai ob jek tum ban,
va la mint a hon véd ség ál tal mû köd te tett in téz mény ben.

18.  §

A vá lasz tá si kam pány hoz a pár tok, je löl tek ré szé re
 különbözõ szol gál ta tá sok (szál lí tás, han go sí tás, nyom dai
bér mun ka, tech ni kai esz kö zök köl csön zé se stb.) nyúj tá sa
nem en ge dé lye zett.

19.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Hon vé del mi Mi nisz té ri -
um nak köz vet le nül alá ren delt szer ve ze tek és a Ma gyar
Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek, va la mint a mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek ob jek tu ma i -
ban sza va zó kö rök mû kö dé se nem en ge dé lye zett.

20.  §

A je len uta sí tás ren del ke zé se it a tel jes sze mé lyi ál lo -
mány elõtt ki kell hir det ni. A je len uta sí tás ban fog lalt jo -
gok gya kor lá sá hoz kap cso ló ha tár idõk jegy zé két az uta sí -
tás 4. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

21.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba* és 2006.
 június 30-án ha tá lyát vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. feb ru ár 15.
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1. számú melléklet a 19/2006. (HK 7.) HM utasításhoz

A külképviseleti szavazás helye és ideje

A 2006. évi or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tá sok al kal má val, a vá lasz tás nap ján kül föl dön tar tóz ko dó ál lam pol gá rok, az aláb bi ak ban fel so rolt nagy kö vet sé ge ken 
és fõ kon zu lá tu so kon ad hat ják le sza va za ta i kat.

Or szág Kül kép vi se let    He lye

A kül kép vi se le ti sza va zás ide je

I. for du ló II. for du ló

 nap idõ  nap idõ

1. Al bán Köz tár sa ság Ti ra na Rru ga Sken der beu 16, Ti ra na áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
2. Al gé ria Al gír 18, ave nue des Fre res Ough lis, El Mo u ra dia – Al ger, Al gé rie áp ri lis 2. 6.00-18.00 áp ri lis 23. 6.00-18.00
3. Ame ri kai Egye sült Ál la mok Los An ge les 11766 Wils hi re Blvd. su i te 410. Los An ge les, CA. 90025 áp ri lis 1. 6.00-19.00 áp ri lis 22. 6.00-19.00
4. Ame ri kai Egye sült Ál la mok New York 227 East 52nd Stre et, New York, N.Y. 10022-6301 áp ri lis 1. 6.00-19.00 áp ri lis 22. 6.00-19.00
5. Ame ri kai Egye sült Ál la mok Was hing ton 3910 Sho e ma ker Stre et, NW Was hing ton, DC 20008 áp ri lis 1. 6.00-19.00 áp ri lis 22. 6.00-19.00
6. Ar gen tin Köz tár sa ság Bu e nos Ai res 11 de Sep ti emb re 839 C 1426 BKB Ca pi tal Fe de ral Bu e nos Ai res áp ri lis 1. 6.00-19.00 áp ri lis 22. 6.00-19.00
7. Auszt rá lia Can ber ra 17 Be a le Cres cent De a kin 2600 ACT Can ber ra áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
8. Auszt rá lia Syd ney Ed gec liff Cent re 4. eme let 406. 203–233 

New So uth He ad Ro ad Ed gec liff NSW 2027
áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00 

9. Bel ga Ki rály ság Brüsszel 44, ave nue du Vert Chas se ur 1180 Brux xel les áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
10. Bol gár Köz tár sa ság Szó fia Szó fia, Szep tem ber 6-a ut ca 57. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
11. Bosz nia-Her ceg ovi na Sza ra je vó 71000 Sza ra je vó, Sa fet be ga Ba sa gi ca ut ca 58/A. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
12. Bra zil Szö vet sé gi Köz tár sa ság Bra zí li a vá ros SES Ave ni da das Na ço es, Qu ad ra 805, lo te 19, 70413-900 Bra sí lia/DF áp ri lis 1. 6.00-19.00 áp ri lis 22. 6.00-19.00
13. Bra zil Szö vet sé gi Köz tár sa ság Sao Pa u lo Rua And ré F68 153-cj. 42.-Bro ok lin No vo, Sao Sa u lo-SP áp ri lis 1. 6.00-19.00 áp ri lis 22. 6.00-19.00
14. Chi lei Köz tár sa ság San ti a go de

Chi le Av da. Los Le o nes 2279 6651649 - Pro vi den cia San ti a go de Chi le áp ri lis 1. 6.00-19.00 áp ri lis 22. 6.00-19.00
15. Cip rus Ni co sia 2 Prig ki pos Ka ro lou (Prin ce Char les) str. Agi os Do me ti os 2373 Ni co sia áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
16. Cseh Köz tár sa ság Prá ga Pod Hrad ba mi 17, Prá ga 6. ke rü let. Irá nyí tó szám: 160 00 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
17. Dán Ki rály ság Kop pen há ga Kop pen há ga Strand ve jen 170, 2920 Char lot ten lund áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
18. Dél-af ri kai Köz tár sa ság Pre to ria 959 Arc adia Stre et Pre to ria, Hat fi eld 0083; 

P.O. Box 13843 Hat fi eld, 0028 Pre to ria
áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

19. Egye sült Arab Emi rá tu sok Abu Dha bi Al Ma na se er Area, Al-Na hy an (26th) Stre et, 
Vil la No. 471 Abu Dha bi

áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

20. Egyip to mi Arab Köz tár sa ság Ka i ró Ka i ró, Za ma lek, Mo ha med Maz har Str. 29. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
21. Észt or szág Tal linn Nar va mnt. 122. 15025 - Tal linn áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
22. Finn Köz tár sa ság Hel sin ki In ten den tin ku ja 6, 00340 Hel sin ki, Finn or szág áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
23. Fran cia Köz tár sa ság Pá rizs 92, rue Bo na par te 75006 Pa ris áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
24. Gö rög Köz tár sa ság A thén 106 72 A thén, Ko lo na ki 25-29 Kar ne a dou ut ca 8. eme let áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
25. Hol land Ki rály ság Há ga Ho ge weg 14, 2585 JD Den Ha ag áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
26. Hor vát Köz tár sa ság Eszék 3100 Osi jek, ul. Stje pa na Ra di ca 15. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
27. Hor vát Köz tár sa ság Zág ráb 10000 Zág ráb, Pan tov cak u. 255-257. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
28. In di ai Köz tár sa ság Új del hi 2/50-M Ni ti Marg, Cha na ky a pu ri, New Del hi 110021 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
29. In do néz Köz tár sa ság Ja kar ta Jl.Ra su na Sa id, Ka v. X/3, Kun in gan Ja kar ta 12950 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
30. Irá ni Isz lám Köz tár sa ság Te he rán Te he rán, Dar rus, He da y at Sq., Shad loo St. No 17. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
31. Ír or szág Dub lin 2 Fitz wil li am Pla ce Dub lin 2 áp ri lis 2. 6.00-18.00 áp ri lis 23. 6.00-18.00
32. Iz ra el Ál lam Tel-Aviv Pin kas Str. 18., Te l Aviv 62661, P.O.B 21095 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
33. Ja pán To kió 2-17-14 Mi ta, Mi na to-ku, To kyo 108-0073 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
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Or szág Kül kép vi se let    He lye

A kül kép vi se le ti sza va zás ide je

I. for du ló II. for du ló

 nap idõ  nap idõ

34. Jor dán Ki rály ság Am man Ab do un Ja qo ub Am ma ri stre et 13 P.O.B. 3441 Am man 11181 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
35. Ka na da Ot ta wa 302 Met cal fe Stre et Ot ta wa, On ta rio, K2P 1S2 áp ri lis 1. 6.00-19.00 áp ri lis 22. 6.00-19.00
36. Ka na da To ron to 121 Blo or Stre et East, Su i te 1115, To ron to, On ta rio, M4W 3M5 áp ri lis 1. 6.00-19.00 áp ri lis 22. 6.00-19.00
37. Ka tar Do ha Do ha West Bay, Zo ne 66, Sa ha 83, Vil la No. 7. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
38. Ka zahsz tán Al ma ti 050000 Al ma ti, ul. Mu sza ba je va 4. Ka zahsz tán áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
39. Ke nya Na i ro bi Ka bar si ran Ave nue (off Ja mes Gi chu ru Ro ad), La ving ton, Na i ro bi áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
40. Kí nai Nép köz tár sa ság Hong kong Ro om 2205, 22/F Of fi ce To wer, Con ven ti on Pla za, 

1 Har bo ur Ro ad, Wan chai, Hong Kong
áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

41. Kí nai Nép köz tár sa ság Pe king 10 Dongh zi men wai, Be i jing 100600 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
42. Kí nai Nép köz tár sa ság Sang haj Ro om. 2811 Ha i tong Se cu ri ti es To wer No. 689. 

Gu ang dong Ro ad, Shang hai 200001
áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

43. Ko re ai Köz tár sa ság Szö ul 1-103 Dong bing go-dong, Yong san-gu 140-230 
Se o ul, Re pub lic of Ko rea

áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

44. Ku bai Köz tár sa ság Ha van na Cal le G No. 458. e/ 19 y 21 Ve da do, La Ha ba na áp ri lis 1. 6.00-19.00 áp ri lis 22. 6.00-19.00
45. Ku va it Ál lam Ku va it Ku wa it, Ba y an, Block 13, Stre et 13, Vil la 381 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
46. Len gyel Köz tár sa ság Krak kó ul. Sw. Mar ka 7/9. 31-012 Krak kó áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
47. Len gyel Köz tár sa ság Var só 00-559 War sza wa, ul. Cho pi na 2 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
48. Li ba non Bej rút A, 2. Flo or, Mas so ud Cent re, Jde i det El Metn, Fa nar, 

Le ba non P.O.B. 90618
áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

49. Lí bia Tri po li Tal ha Ben Ab dal lah Str. Tri po li P.O.B. 4010 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
50. Lit ván Köz tár sa ság Vil ni us Jo ga i los gat ve 4. Vil ni us LT-01116 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
51. Lu xem burg Lu xem bo urg 36, rue Ma rie-Ade la i de, L-2128 Lu xem bo urg áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
52. Ma ce dón Köz tár sa ság Szkop je ul. Mir ka Gi no va 27, 1000 Szkop je áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
53. Ma laj zia Ku a la Lum pur Su i te 10-04, 10th Flo or, Me na ra Ta n & Ta n 207 Ja lan Tun Ra zak, 

50400 Ku a la Lum pur
áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

54. Ma rok kói Ki rály ság Ra bat 17, Rue Zan kat Ait Mel lo ul (Rue des Za ers), 
So us si, Ra bat, Ma roc 10000

áp ri lis 2. 6.00-17.00 áp ri lis 23. 6.00-17.00

55. Me xi kói Egye sült Ál la mok Me xi kó vá ros Pa seo de las Pal mas 2005., Lo mas de Cha pul te pec 
Me xi co D.F. CP: 11000

áp ri lis 1. 6.00-19.00 áp ri lis 22. 6.00-19.00

56. Mol do vai Köz tár sa ság Ki si nyov MD-2004 Chi si nau, Mol do va str. B-dul Ste fan cel Ma re, 131. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
57. Nagy Bri tan nia és Észak-Ír or szág

Egye sült Ki rály sá ga Lon don 35/B Ea ton Pla ce, Lon don SW1 áp ri lis 2. 6.00-18.00 áp ri lis 23. 6.00-18.00
58. Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság Ber lin Un ter den Lin den 76 10117 Ber lin áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
59. Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság Mün chen 81927 Mün chen, Voll mannst ra ße 2. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
60. Ni gé ri ai Szö vet sé gi Köz tár sa ság Abu ja No. 61, Jo se Mar ti Cres cent, Aso ko ro, Abu ja áp ri lis 2. 6.00-18.00 áp ri lis 23. 6.00-18.00
61. Nor vég Ki rály ság Os lo 0244 Os lo, Sop hus Li es ga te 3. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
62. Olasz Köz tár sa ság Mi lá nó via Vin cen zo Mon ti 15, III. eme let, 20123 Mi la no áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
63. Olasz Köz tár sa ság Ró ma Ró ma, Via Gi u lia 1. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
64. Orosz Fö de rá ció Moszk va 119590 Moszk va, uli ca Mosz fily movsz ka ja 62 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
65. Orosz Fö de rá ció Szent pé ter vár 191025 Szent pé ter vár, ul. Ma ra ta 15. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
66. Oszt rák Köz tár sa ság Bécs 1010 Wi en, Schen kenst ras se 4. (1. e.) áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
67. Pa kisz tá ni Isz lám Köz tár sa ság Isz la ma bad 12. Mar gal la Ro ad, F-6/3, 44000, Pa kis tan, P.O.B. 1103 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
68. Por tu gál Köz tár sa ság Lissza bon Cal ca da de San to Ama ro, 85. 1349-042 Lis boa áp ri lis 2. 6.00-18.00 áp ri lis 23. 6.00-18.00
69. Ro má nia Bu ka rest 020034 Bu cu re o ti, Prof. Dr. Di mit rie Ge ro ta 63-65 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
70. Ro má nia Csík sze re da 530210 Csík sze re da, Pe tõ fi Sán dor út 45. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
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Or szág Kül kép vi se let    He lye

A kül kép vi se le ti sza va zás ide je

I. for du ló II. for du ló

 nap idõ  nap idõ

71. Ro má nia Ko lozs vár 400113 Cluj-Na po ca, Pi a ta Uni rii nr. 23. et. 1. Ro má nia áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
72. Spa nyol or szág Bar ce lo na Ave ni da Di a go nal, 477. 19 o/B, 08036 Bar ce lo na áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
73. Spa nyol or szág Mad rid C/An gel de Di e go Rol dan 21. 28016 Mad rid áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
74. Sváj ci Ál lam szö vet ség Bern 3006 Bern, Mu rist ras se 31. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
75. Svéd or szág Stock holm Stock holm, Dag Ham marsk jölds Väg 10 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
76. Sza úd-Ará bi ai Ki rály ság Ri jád Al Wa ha Dist rict, Ah med Al-To un cy Str. 23 11693, 

Ri y adh P.O.B. 94014
áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

77. Szer bia és Mon te neg ro Belg rád 11000. Be og rad. ul. Kruns ka 72. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
78. Szer bia és Mon te neg ro Sza bad ka 24000 Sza bad ka, Du re Da ko vi aa 1-3. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
79. Szin ga púr Szin ga púr 250 North Brid ge Ro ad #29-01, Raff les City To wer, 

Sin ga po re 179101
áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

80. Szí ri ai Arab Köz tár sa ság Da masz kusz Mez zeh, East Vil las, Al-Sa lam Str. 12, 
Mos que Al-Ak ram, Da mas cus, P.O.Box: 2607

áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

81. Szlo vák Köz tár sa ság Kas sa 040 01Ko si ce, Hlav ná 67. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
82. Szlo vák Köz tár sa ság Po zsony 814 25 Po zsony (Bra tis la va) Sed lá+C21rska 3. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
83. Szlo vén Köz tár sa ság Ljubl ja na 1210 Ljubl ja na Ul. Kon ra da Bab ni ka 5 áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
84. Tha i föl di Ki rály ság Bang kok Pre si dent Park Con do mi ni um, 20/A, Oak To wer 99 Suk hum vit Soi 24, 

Klon to ey, Bang kok 10110
áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

85. Tö rök Köz tár sa ság An ka ra San cak Ma hal le si, La y os Ko sut Cad de si No. 2 Can ka ya, An ka ra áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
86. Tö rök Köz tár sa ság Isz tam bul Met ro city Mil le ni um A Blok Bü y ük de re Cad. No. 171. 1. 

Le vent - 34330 Is tan bul
áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00

87. Tu né zi ai Köz tár sa ság Tu nisz 12, rue Ach tart-Nord-Hil ton 1082 Ci te Mah ra je ne - TUNIS áp ri lis 2. 6.00-18.00 áp ri lis 23. 6.00-18.00
88. Uk raj na Ki jev 01034, Ki jev, Rej tarsz ka u.33. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
89. Uk raj na Ung vár Ung vár, 88000, Pe re mo ha u. 92. áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
90. Vi et na mi

Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Ha noi Ha noi, 360 Kim Ma stre et Da e ha Bu si ness Cen ter, 12. eme let áp ri lis 2. 6.00-19.00 áp ri lis 23. 6.00-19.00
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2. számú melléklet a 19/2006. (HK 7.) HM utasításhoz

Iránymutató minta a magyarországi tartózkodási helyen való szavazáshoz kapcsolódó kérelemhez

Cím zet ti (ál lan dó lak cím) sze rin ti he lyi vá lasz tá si iro da és ve ze tõ je: .............................................................................

Ké rel me zõ ne ve: ............................................................................................................................................................

Any ja le ány ko ri ne ve: ....................................................................................................................................................

Sze mé lyi azo no sí tó je le: ................................................................................................................................................

Szü le té si he lye és ide je: .................................................................................................................................................

Ké rel me zõ ál lan dó lak cí me (te le pü lés, ut ca, hsz., ir. sz.): ..............................................................................................

........................................................................................................................................................................................

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 89.  §-a alap ján ké rem a 2006. évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok
 során ........................................................................................ te le pü lé sen (mint tar tóz ko dá si hely) vá lasz tói név jegy -
zé ké be tör té nõ fel vé te le met.

Ezen iga zo lás ki ál lí tá sát a sza va zás el sõ /má so dik /mind két for du ló já ra te kin tet tel ké rem.1

Ké rem to váb bá, hogy a ki ál lí tott iga zo lást az aláb bi cím re szí ves ked je nek meg kül de ni: (te le pü lés, ut ca, hsz., ir. sz.)

Kelt: ..........................., 2006. ..................... hó ................ nap.

.....................................................

a ké rel me zõ sa ját ke zû alá írá sa

1 A nem kí vánt rész egy ér tel mû en tör len dõ!
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3. számú melléklet a 19/2006. (HK 7.) HM utasításhoz

Iránymutató minta a külképviseleten való szavazáshoz kapcsolódó kérelemhez

Cím zet ti (ál lan dó lak cím) sze rin ti he lyi vá lasz tá si iro da és ve ze tõ je: .............................................................................

Ké rel me zõ ne ve: ............................................................................................................................................................

Any ja le ány ko ri ne ve: ....................................................................................................................................................

Sze mé lyi azo no sí tó je le: ................................................................................................................................................

Szü le té si he lye és ide je: .................................................................................................................................................

Ké rel me zõ ál lan dó ma gyar or szá gi lak cí me (te le pü lés, ut ca, hsz., ir. sz.): ........................................................

............................................................................................................................................................................................

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 89/B.  §-a alap ján ké rem a 2006. évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok  során
a Ma gyar Köz tár sa ság .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(or szág, vá ros meg ne ve zé se, kül kép vi se let meg ne ve zé se [nagy kö vet ség/fõ kon zu lá tus]) -n a vá lasz tói név jegy zé ké be
tör té nõ fel vé te le met.

Ezen iga zo lás ki ál lí tá sát a sza va zás el sõ /má so dik /mind két for du ló já ra te kin tet tel ké rem.1

Ké rem to váb bá, hogy a ki ál lí tott iga zo lást az aláb bi cím re szí ves ked je nek meg kül de ni: (or szág, te le pü lés, ut ca, hsz.,
ir. sz./illetve más pon tos meg ne ve zés kül föl di cím ese tén)

Kelt: ..........................., 2006. ..................... hó ................ nap.

.....................................................

a ké rel me zõ sa ját ke zû alá írá sa

1 A nem kí vánt rész egy ér tel mû en tör len dõ!
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4. számú melléklet a 19/2006. (HK 7.) HM utasításhoz

A választójog gyakorlásához kapcsoló fõbb határidõk jegyzéke

1. A bel föl di tar tóz ko dá si he lyen va ló sza va zás hoz kap cso ló dó ha tár idõk

Tar tóz ko dási he lyen tör té nõ sza va zás hoz kap cso ló dó ké re lem sze mé lye sen,
illetve meg ha tal ma zott út ján tör té nõ ké ré se

A be ér ke zés ha tár ide je:
2006. áp ri lis 7. 16.00 óra

Tar tóz ko dási he lyen tör té nõ sza va zás hoz kap cso ló dó ké re lem aján lott le vél -
ben va ló ké ré se

A be ér ke zés ha tár ide je:
2006. áp ri lis 4.

2. A kül kép vi se le te ken tör té nõ sza va zás hoz kap cso ló dó ha tár idõk:

A kül kép vi se le te ken tör té nõ sza va zás hoz kap cso ló dó ké re lem  sze mé lye sen,
illetve meg ha tal ma zott út ján tör té nõ ké ré se

A be ér ke zés ha tár ide je:
2006. már ci us 17.

A kül kép vi se le te ken tör té nõ sza va zás hoz kap cso ló dó ké re lem aján lott le vél -
ben va ló ké ré se

A be ér ke zés ha tár ide je:
2006. már ci us 17.
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A honvédelmi miniszter
20/2006. (HK 7.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium
és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli

Szabályzata kiadásáról  szóló
11/1996. (HK 7.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-ának (1) be kez dé sé nek
f) pont já ban, va la mint az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok -
ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a mi nõ sí tett adat
ke ze lé sé nek rend jé rõl  szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. ren -
de let, va la mint a hon vé del mi vo nat ko zá sú szol gá la ti ti tok -
kör rõl  szóló 11/1995. (XI. 14.) HM ren de let ren del ke zé se -
i re a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség
Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza bály za ta ki adá sá ról  szóló
11/1996. (HK 7.) HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) az
aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az Ut. 189. pont ja az aláb bi val egé szül ki:
„c) A HM Tér ké pé sze ti Köz hasz nú Tár sa ság ügy ve ze tõ

igaz ga tó ja – a ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen –
szol gá la ti ti tok ká mi nõ sít he ti a tér ké pé sze ti fel ada to kat
 ellátó köz hasz nú tár sa ság lét re ho zá sá ról  szóló 49/2000.
(HK 17.) HM uta sí tás sze rin ti fel adat és ha tás kö ré ben ke -
let ke zõ te ma ti kus tér ké pek ada ta it.”

2.  §

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

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

A honvédelmi miniszter
21/2006. (HK 7.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs
Bizottságának létrehozásáról és a katonai

rehabilitációs eljárásról  szóló
41/1999. (HK 15.) HM utasítás

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
alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium Re ha bi li tá ci ós Bi zott -
sá gá nak lét re ho zá sá ról és a ka to nai re ha bi li tá ci ós el já rás -
ról  szóló 41/1999. (HK 15.) HM uta sí tást (a továb biak -
ban: Ut.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

„(1) A Bi zott ság össze té te le:
– el nök: a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály

ve ze tõ je;
– ta gok: a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály kép vi se lõ je;
a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály kép vi se lõ je;
a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um kép vi se lõ je;
a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek kép vi se lõ je;
a Ma gyar Po li ti kai Fog lyok Szö vet sé gé nek kép vi se lõ je;
a Tör té nel mi Igaz ság té te li Bi zott ság kép vi se lõ je;
a Hon véd Ha gyo mány õr zõ Egye sü let kép vi se lõ je;
a Tar ta lé kos Ka to nák Or szá gos Egye sü le té nek kép -

viselõje;
a Ma gyar Nem ze ti El len ál lás Szö vet ség kép vi se lõ je.”



2.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 6/A.  §-s al egé szül ki:
„6/A.  § A la kó hely sze rint ille té kes had ki egé szí tõ

 parancsnok – a Bi zott ság, illetve annak ülé sei kö zött a
 Bizottság el nö ke egyet ér té sé vel – a „ka to nai szol gá lat
 halottjává” nyil vá nít hat ja azt a re ha bi li tá ci ó ban ré sze sült
és nyug ál lo má nyú jo go sult sá go kat szer zett sze mélyt, aki
ha lá lát meg elõ zõ en Ma gyar or szá gon la kó hellyel ren del -
ke zett.”

3.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

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

A honvédelmi miniszter
22/2006. (HK 7.) HM

u t a  s í  t á  s a

a korkedvezményre jogosító munkakörrel rendelkezõ
katonai szervezetek jegyzékérõl  szóló

45/1998. (HK 14.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let re – 
a kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör rel ren del ke zõ ka -

to nai szer ve ze tek jegy zé ké rõl  szóló 45/1998. (HK 14.)
HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) a kö vet ke zõk sze rint
mó do sí tom:

1.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 2/A.  §-a l egé szül ki:
„2/A.  §. A je len uta sí tás ban fog lal ta kat kell al kal maz ni

az MN Elekt ro tech ni kai Ja ví tó üzem nél és jog elõd ka to nai
szer ve ze te i nél 1992. már ci us 31-ig meg szer zett szol gá la ti
idõ te kin te té ben is.

2.  §

Az Ut. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ meg ne ve zé sek -
kel egé szül ki:

Ka to nai szer ve zet ne ve Hely õr ség

MH Harc anyag El lá tó Köz pont
MH Tá pió Fegy ver zet tech ni kai
El lá tó Köz pont

Pusz ta vacs
Haj dú sám son

3.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, de ren -
del ke zé se it a fo lya mat ban lé võ ügyek ben is al kal maz ni
kell. Ezen uta sí tás al kal ma zá sá ban fo lya mat ban lé võ ügy -
nek kell te kin te ni azt, ha a je len uta sí tás hatályba lépésének 
nap já ig a ké rel me zõ sze mély ré szé re a kor ked vez mény re
jo go sí tó mun ka kör ben el töl tött idõ rõl  szóló iga zo lás ki ál lí -
tás ra ke rült, de öreg sé gi nyug díj még nem ke rült meg ál la -
pí tás ra ré szé re.

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

506 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 7. szám



ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

16/2006. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

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

a 2006. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

20/2006. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

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

a „Centrifugal Force 2006” nemzetközi híradó és informatikai interoperabilitási rendszergyakorlás
és a „Phoenix Endevador 2006” nemzetközi frekvencia gazdálkodási interoperabilitási gyakorlás

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

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

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
17/2006. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

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

a Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának
kidolgozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (3) be kez dé sé ben, illetve a
101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az
aláb bi

együttes intézkedést

ad juk ki.

1. Az együt tes in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a HM Ter ve -
zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, a HM Jo gi és In for má ció -
vé del mi Fõ osz tály, a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály, a
HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály, a HM HVK Ka to nai
Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség, a HM HVK Mû ve le ti Fõ cso -
port fõ nök ség, az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és
 Támogató Pa rancs nok ság, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del -
mi Egye tem, a HM Vé del mi Hi va tal, a HM Köz pon ti
Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal, a HM Pénz ügyi Szá mí tó

és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság, az MH Hír adó és
 Informatikai Pa rancs nok ság ki je lölt ál lo má nyá ra.

2. A HM éves fel adat ter ve 2006. má jus 31-ig ír ja elõ a
tár ca szin tû in for ma ti kai stra té gia ki dol go zá sát, amely
alap ját ké pe zi a hosszú táv ú tech ni kai és el já rá si fej lesz té -
sek nek.

3. Az in for ma ti kai stra té gia meg ha tá roz za azt a célt,
ame lyet az in for ma ti kai fej lesz té sek ered mé nye kép pen a
hon vé del mi tár ca in for ma ti kai rend sze ré nek 2009-ben el
kell ér nie. Az MH In for ma ti kai Stra té gi á já nak meg kell
ha tá roz ni a ki tû zött cé lok nak meg fele lõen a Ma gyar Hon -
véd ség nél fo lyó in for ma ti kai fej lesz té sek el ve it, mód sze -
re it és kö ve tel mé nye it, az in for ma ti kai rend sze rek te le pí té -
sé nek, al kal ma zá sá nak üze mel te té sé nek, fel ügye le té nek
és anya gi-tech ni kai biz to sí tá sá nak alap el ve it 2007–2009.
kö zött. A ki dol go zan dó stra té gi á nak meg kell ha tá roz nia a
hon vé del mi tár ca struk tu rá lis és tech ni kai in for ma ti kai fej -
lesz té sé nek fõ irány vo na lát, amely há rom év re kell ad jon
rész le tes irány mu ta tást, és éven te ke rül jön pon to sí tás ra.

4. A Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai Stra té gi á já nak ki -
dol go zá sa so rán figye lembe kell ven ni a Hon vé del mi
 Minisztérium, a HM hi va ta lok, hát tér in téz mé nyek, a
 minisztérium ál tal köz vet le nül irá nyí tott, illetve fel ügyelt
szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség had rend jé be
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tar to zó szer ve ze tek fel adat rend sze rét; a Ma gyar Hon véd -
ség 10 éves ter vé ben meg fo gal ma zott cé lo kat; a NATO és
EU aján lá so kat; az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té -
rium ál tal ki adott „A Ma gyar In for má ci ós Tár sa da lom
Stra té gia” cí mû do ku men tu mot, va la mint a Kor mány za ti
In for ma ti kai Egyez te tõ Tár ca kö zi Bi zott ság in for ma ti kai
stra té gia ki dol go zás ra vo nat ko zó aján lá sa it.

5. A Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai Stra té gi á já nak ki -
dol go zá sa ér de ké ben az 1. pont ban fel so rolt szer ve ze tek
ki je lölt ál lo má nyá nak be vo ná sá val mun ka cso port lét re ho -
zá sát ren del jük el. A mun ka cso port tag ja i nak sze mé lyét az 
érin tett szer vek ve ze tõi a hatályba lépést kö ve tõ 8 na pon
be lül kö zöl jék a mun ka cso port ve ze tõ jé vel.

Ve ze tõ je: HM TKF in for ma ti kai osz tály ve ze tõ (fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet tes)

Tit ká ra: HM TKF in for ma ti kai osz tály ve ze tõ ál tal ki je -
lölt sze mély.

Tag jai:
HM jo gi és in for má ció vé del mi fõ osz tály ve ze tõ ál tal ki -

je lölt sze mély;
HM kom mu ni ká ci ós fõ osz tály ve ze tõ ál tal ki je lölt sze -

mély;
HM vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ ál tal ki je lölt sze -

mély;
HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség, fõ cso -

port fõ nök ál tal ki je lölt in for ma ti kai-, va la mint hír adó
szak em ber;

HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség, fõcsoport -
fõnök ál tal ki je lölt sze mély;

HM Vé del mi Hi va tal fõ igaz ga tó ál tal ki je lölt sze mély;
HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal fõigaz -

gató ál tal ki je lölt sze mély;
HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz -

gatóság, igaz ga tó ál tal ki je lölt sze mély;

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, BJKMK In for -
ma ti kai tan szék ve ze tõ ál tal ki je lölt sze mély;

MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -
nok ság, pa rancs nok ál tal ki je lölt sze mély;

MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság, pa rancs nok
ál tal ki je lölt sze mély;

MH Elekt ro ni kai Szol gá lat fõ nök ség, szol gá lat fõ nök ál -
tal ki je lölt sze mély.

6. A mun ka cso port ve ze tõ je jo go sult az in for ma ti kai
stra té gia ki dol go zá sá hoz szük sé ges ada tok, in for má ci ók
be ké ré sé re a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a HM hi va ta lok,
hát tér in téz mé nyek, a mi nisz té rium ál tal köz vet le nül irá -
nyí tott, illetve fel ügyelt szer ve ze te i tõl, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség had rend jé be tar to zó szer ve ze tek tõl.

7. A mun ka cso port az in téz ke dés alá írá sát köve tõen
dol goz za ki a Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai Stra té gi á -
ját, me lyet 2006. áp ri lis hó nap ban elõ ze tes egyez te tés cél -
já ból ter jesszen az In for ma ti kai és Hír köz lé si Al kal ma zá si
Bi zott ság (IHAB) elé. Az MH In for ma ti kai Stra té gi á ját
– vég le ges ki dol go zá sát köve tõen – 2006. má jus 31-ig, a
hon vé del mi mi nisz ter nek jó vá ha gyás ra fel ter jessze fe l.

8. Az együt tes in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály -
ba*, ezzel egy ide jû leg a 8/2004. (HK 6.) HM KÁT–HVKF 
együt tes in téz ke dés „a Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai
Stra té gi á já nak ki dol go zá sá ról” 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 16.

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
01/2006. (HK 7.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte
fenntartásának és fokozásának követelményeirõl szóló 

001/2002. (HK 9.) HVKF intézkedés
módosításáról**

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
51/2006. (HK 7.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Híradó és Informatikai
Parancsnokság híradó készenléti szolgálata

szervezésérõl és mûködtetésérõl**

** Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének
2/2006. (HK 7.) HVKF I. h.

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírás hatálybaléptetésérõl

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 b) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va
el ren de lem a kö vet ke zõ do ku men tum be ve ze té sét:

I. STANAG 2512 LOG (EDITION 1) – MODES OF
MULTINATIONAL LOGISTIC SUPPORT – AJP–4.9

– Té ma fe le lõs: MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és
Tá mo ga tó Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá -
mo ga tó Pa rancs nok ság

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2006. már ci us 1.
– Vég re haj tás mód ja: MH ÖLTP in téz ke dés.
A té ma fe le lõs ad ja ki a vég re haj tá sul szol gá ló do ku -

men tu mot. Ezzel együtt vé gez ze el az eset leg szük sé ges
mó do sí tá so kat is: a be ve ze tett NATO elõ írásnak nem meg -
fe le lõ ko ráb bi sza bá lyo zá so kat he lyez zék ha tá lyon kí vül,
illetve kez de mé nyez zék ha tá lyon kí vül he lye zé sü ket.
A vég re haj tá sul ki adott do ku men tum nyil ván tar tá si
 számáról és cí mé rõl írás ban tá jé koz tas sák a HM HVK
 Katonai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség NATO és Doktri -
nális osz tá lyát, va la mint a HM Tech no ló gi ai Hi va tal Szab -
vány Osz tályát.

Bra un Lász ló mk. al tá bor nagy s. k.,
HVKF el sõ he lyet te se

MH FÕNÖKI RENDELKEZÉS

A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

83/2006. (HK 7.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírás
(STANAG 2061 Az egészségügyi intézményekben

kezelt, a Szövetséges Erõkhöz tartozó betegek
visszaszállítására vonatkozó eljárások alkalmazása

5. kiadás) 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 ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel 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
 dokumentumok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló
1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás ra, va la mint a 12/2002.
(HK 27.) Egy sé ges NATO Elõ írá sok el fo ga dá sá ról és
13/2003. (HK 10.) Egy sé ges NATO Elõ írá sok ha tály ba -
lép te té sé rõl  szóló HVK ve zér kar fõ nök he lyet te si in téz ke -
dé sek re – az Egy sé ges NATO Elõ írás (STANAG 2061
Az egész ség ügyi in téz mé nyek ben ke zelt, a Szö vet sé ges
Erõk höz tar to zó be te gek vissza szál lí tá sá ra vo nat ko zó
 eljárások al kal ma zá sa 5. ki adás) nem ze ti be ve ze té sé re
aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
ka to nai szer ve ze te i re.

2. A STANAG 2061 „Az egész ség ügyi in téz mé nyek -
ben ke zelt, a Szö vet sé ges Erõk höz tar to zó be te gek vissza -
szál lí tá sá ra vo nat ko zó el já rá sok al kal ma zá sa 5. ki adás”
 címû do ku men tu mot ezen in téz ke dés mel lék le te ként fel -
hasz ná lás ra ki adom.

3. Az egyez mény cél ja a szö vet sé gi erõk höz tar to zó be -
te gek vissza szál lí tá sá val kap cso la tos, az egész ség ügyi lé -
te sít mé nyek nél fo ga na to sí tott el já rá sok szab vá nyo sí tá sa a
NATO erõk nél.

4. A fen ti egy sé ges elõ írás meg ha tá roz za az egész ség -
ügyi in téz mé nyek ben ke zelt, a Szö vet sé ges Erõk höz tar to -
zó be te gek vissza szál lí tá sá ra, a be te gek szál lí tá si szem -
pont ból tör té nõ osz tá lyo zá sá ra vo nat ko zó el já rá sok szab -
vá nyos elõ írásait.

5. A 2061 szá mú Egy sé ges NATO Elõ írás ren del ke zé -
se it 2006. áp ri lis 1-tõl kell al kal maz ni.

6. Je len ren del ke zés az alá írá sa nap ján* lép ha tály ba.

Dr. Svéd Lász ló or vos ve zér õr nagy s. k.,
HM egész ség ügyi pa rancs nok

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. feb ru ár 15.
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Melléklet
a 83/2006. (HK 7.) MH EÜPK intézkedéshez

Az egészségügyi intézményekben kezelt, a Szövetséges 
Erõkhöz tartozó betegek visszaszállítására vonatkozó

eljárások

A részt ve võ nem ze tek meg ál la pod nak ab ban, hogy a
szö vet sé gi erõk höz tar to zó be te gek vissza szál lí tá sá val
kap cso la tos, az egész ség ügyi lé te sít mé nyek nél fo ga na to -
sí tott szab vá nyo sí tá si el já rá so kat al kal maz ni fog ják az
aláb bi be kez dé sek ben fog lal tak nak meg fele lõen:

ÁLTALÁNOS
1. Az itt is mer te tés re ke rü lõ el já rá sok azo kon az el ve -

ken ala pul nak, ame lyek sza bá lyoz zák az egész ség ügyi
 létesítményekbe fel vett, s a NATO had erõ kö te lé ké be tar -
to zó be te gek vissza jut ta tá sát a sa ját nem ze ti egész ség ügyi
in téz mé nyük höz.

2. a) A be teg át szál lí tá sá ról tör té nõ dön tés meg ho za ta -
la kor el sõ sor ban a be teg jó lé tét és ér de ke it kell figye lembe 
ven ni. Sze m elõtt kell tar ta ni a szál lí tás sal já ró fo ko zott
 orvosi koc ká za to kat.

b) A be te ge ket a le he tõ sé gek figye lembe véte lével a le -
he tõ leg ko ráb ban át szál lít ják a sa ját nem ze ti szer ve ze te ik -
hez, a fen ti a) be kez dé sek ben le fek te tett el vek nek és az
aláb bi fel té te lek nek meg fele lõen.

(1) Amennyi ben a sa ját or szá guk or vo si lé te sít mé nye a
fel ve võ nem zet in téz mé nyé hez éssze rû tá vol ság ra van.

(2) Amennyi ben a be teg nek har minc na pon tú li kór ház i
ke ze lés re van szük sé ge.

(3) Amennyi ben kér dé ses, hogy a be teg a kór ház i ke ze -
lés után szol gá lat ké pes lesz-e.

c) A be te get ke ze lõ in téz mény pa rancs no ká nak fe le lõs -
sé ge el dön te ni, hogy a 2. b) be kez dés ben fog lal tak nak
meg fele lõen mi kor le het sé ges a be te get át szál lí ta ni.

d) A be teg gel kap cso la tos min den or vo si do ku men tu -
mot, be le ért ve a rönt gen fel vé te le ket is át kell ad ni a sa ját
nem ze ti in téz mény hez tör té nõ át szál lí tás kor.

e) A szál lí tás ra va ló al kal mas ság gal kap cso la tos dön tés
és a szál lí tás meg szer ve zé se a be te get ke ze lõ nem zet fe le -
lõs sé ge.

f) A tény le ges szál lí tás elõtt a he lyi össze kö tõ fe le lõs sé -
gi kö ré be tar to zik a vég sõ szál lí tás meg szer ve zé se.

g) Azo kat a be te ge ket, akik sa ját nem ze ti szer ve ze tük -
höz nem szál lít ha tók, a fel ve võ or szág be te ge it meg il le tõ
el lá tás ban kell ré sze sí te ni, amíg al kal ma sak nem lesz nek
az át szál lí tás ra, az az vagy ka to nai kór há zak ban, ka to nai
or vo si lé te sít mé nyek ben vagy olyan pol gá ri kór há zak ban
kell ke zel ni õket, me lyek a fel ve võ or szág ka to na or vo si ki -
ürí té si rend sze ré nek ré szét ké pe zik.

A BETEGEK OSZTÁLYOZÁSA

3. A be te gek ál la po tuk tól füg gõ en két cso port ba so rol -
ha tók:

a) A kór ház i el lá tást nem igény lõ be te ge ket vissza jut tat -
ják a leg kö ze leb bi nem ze ti egy sé gük höz a he lyi sza bá lyo -
zók nak meg fele lõen.

b) Az egész ség ügyi in téz mény be fel vett be te ge ket a
2. be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ ke ze lés ben része -
sítik.

MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉS

A Magyar Honvédség páncélos- és gépjármûtechnikai 
szolgálatfõnökének

78/2006. (HK 7.) MH PCGTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a hatósági jármû-mûszaki vizsgabiztosokról
és környezetvédelmi tanúsítványadókról

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 7. szá mú mel lék le té ben 
meg ha tá ro zott fel té te lek re hi vat koz va az aláb bi ak sze rint
in téz ke dem:

1. A hon véd sé gi jár mû vek idõ sza kos mû sza ki és kör -
nye zet vé del mi meg vizs gá lá sát a Ma gyar Hon véd ség Pán -
cé los és Gép jár mû tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség ál tal ha tó -
sá gi jár mû-mû sza ki vizs ga biz to si, kör nye zet vé del mi ta nú -
sít vány adói tan fo lyam ra be is ko lá zott és ered mé nyes vizs -
gát tet t, va la mint az ér vé nyes sé gi idõ le jár tá val szer ve zett
to vább kép zé sen vizs ga bi zo nyít vá nyá nak ér vé nyes sé gi
ide jét meg hosszab bí tott hon véd sé gi vizs ga biz to sok és
 tanúsítványadók jo go sul tak el vé gez ni.

2. A vizs ga biz to sok és ta nú sít vány adók név so rát ka to -
nai szer ve ze ten ként – az az óta el telt idõ szak ban be kö vet -
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ke zett vál to zá sok figye lembe véte lével – azo no sí tó juk és vizs gá juk ér vé nyes sé gi ide jé nek fel tün te té sé vel, az aláb bi ak -
ban új fent nyil vá nos ság ra ho zom.

Hatósági jármû-mûszaki vizsgabiztosok

Fsz. Név Szer ve zet, hely õr ség Azo no sí tó Ér vé nyes ség

1. Rab Já nos ka. HM ARMCOM Zrt., Gö döl lõ 341332A 2008. 12. 06.

2. Voj ná ro vits Lász ló ka. HM Ar ze nál Elekt ro me cha ni kai Zrt., Nyír te lek 341475A 2007. 08. 30.

3. Mar csó Ká roly ka. HM CURRUS Harc jár mû tech ni kai Zrt., Gö döl lõ 341334A 2008. 12. 06.

4. Szi lá gyi Lász ló ka. HM CURRUS Harc jár mû tech ni kai Zrt., Gö döl lõ 341211A 2007. 10. 06.

5. Far kas ré ti György ftõrm. MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj, Veszp rém 341158A 2007. 02. 23.

6. Fo rin tos At ti la sz. ftõrm. MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj, Veszp rém 341233A 2008. 01. 12.

7. De me ter György ftõrm. MH 11. Hu nya di Má tyás Harc ko csi Zász ló alj, Ta ta 341230A 2008. 01. 12.

8. Far kas Im re fhdgy. MH 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár, Gyõr 341154A 2007. 02. 23.

9. Il lés Zol tán ftõrm. MH 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár, Gyõr 341323A 2008. 12. 06.

10. Kun Ti bor ftõrm. MH 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár, Gyõr 341238A 2008. 01. 12.

11. Ba logh Zol tán zls. MH 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ Zász ló alj, Eger 341343A 2005. 12. 17.

12. Szol no ki Gá bor zls. MH 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ Zász ló alj, Eger 341248A 2008. 01. 12.

13. Ho zák Fe renc ka. MH 25. Klap ka György Könnyû Lö vész dan dár, Ta ta 341152A 2007. 02. 23.

14. Ko mon di Ró bert ka. MH 25. Klap ka György Könnyû Lö vész dan dár, Ta ta 341345A 2008. 12. 06.

15. Mis kol czi Zsolt tõrm. MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár, Szen tes 341337A 2008. 12. 06.

16. Nó bik Ist ván ka. MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár, Szen tes 341149A 2007. 02. 23.

17. Pi ros Fe renc õrgy. MH 37/4. Mû sza ki Épí tõ Zász ló alj, Hód me zõ vá sár hely 341243A 2008. 01. 12.

18. Ábe le Már ton hdgy. MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló ajl, Szé kes fe hér vár 341348A 2008. 12. 06.

19. Föl des Krisz ti án örm. MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló ajl, Szé kes fe hér vár 341344A 2008. 12. 06.

20. Pa to nai Zol tán fhdgy. MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló ajl, Szé kes fe hér vár 341242A 2008. 01. 12.

21. Si pos Krisz ti án tõrm. MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló ajl, Szé kes fe hér vár 341148A 2007. 10. 16.

22. Ud va ri Ti bor ka. MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló ajl, Szé kes fe hér vár 340955A 2008. 10. 27.

23. Ga csá ji Csa ba ftõrm. MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár, Deb re cen 341350A 2008. 12. 06.

24. Szi lá gyi Gá bor fhdgy. MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár, Deb re cen 341156A 2007. 02. 23.

25. Szõ ke Mik lós szds. MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár, Deb re cen 341249A 2008. 01. 12.

26. Tu li pán Lász ló fhdgy. MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár, Deb re cen 341349A 2008. 12. 06.

27. Gön czi An tal tõrm. MH 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj, Hód me zõ vá sár hely 341166A 2007. 10. 06.

28. Jó zsa György hdgy. MH 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj, Hód me zõ vá sár hely 341338A 2008. 12. 06.

29. Mar ton At ti la ftõrm. MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red, Veszp rém 341319A 2008. 12. 06.

30. Be ze ré di Lász ló zls. MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis, Kecs ke mét 341229A 2008. 01. 12.

31. Fa ra gó At ti la tõrm. MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis, Kecs ke mét 341320A 2008. 12. 06.

32. Szent esi Nor bert szds. MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis, Kecs ke mét 341157A 2007. 02. 23.

33. Van tal Zol tán ftõrm. MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis, Kecs ke mét 341321A 2008. 12. 06.

34. Bá n Gá bor ftõrm. MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai E., Ka pos vár 341342A 2008. 12. 06.

35. Va ló Jó zsef tõrm. MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai E., Ka pos vár 341146A 2007. 02. 23.

36. Hor váth Zol tán õrgy. MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai E., Ka pos vár 341236A 2008. 01. 12.

37. Kis s At ti la ftõrm. MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red, Szol nok 341237A 2008. 01. 12.

38. Nagy N. At ti la ftõrm. MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red, Szol nok 341155A 2007. 02. 23.

39. Fe hér Ká roly ka. MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont, Bu da pest 340954A 2008. 10. 27.

40. Sza bó Im re szds. MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont, Bu da pest 341129A 2007. 02. 23.

41. He gyi Ákos ftõrm. MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont/LHR, Bu da pest 341145A 2007. 02. 23.

42. Vi do lo vics Ká roly ka. MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont/LHR, Bu da pest 341147A 2007. 02. 23.

43. Pusz tai Sán dor sz. õrm. MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, Szent end re 341212A 2007. 10. 06.

44. Ri e ger Lász ló õrgy. MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, Szent end re 341318A 2008. 12. 06.

45. Ró zsa Ist ván alez. MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, Szent end re 341245A 2008. 01. 12.

46. Ve isz Ti bor fhdgy. MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, Szent end re 341331A 2008. 12. 06.
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Fsz. Név Szer ve zet, hely õr ség Azo no sí tó Ér vé nyes ség

47. Vé kony Sán dor tzls. MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, Szent end re 341251A 2008. 01. 12.

48. Sza ba dos Pé ter mk.õrgy. MH ÖLTP, Bu da pest 341128A 2007. 02. 23.

49. Gyõrf fy Já nos ka. MH Pá pa bá zis re pü lõ tér, Pá pa 341325A 2008. 12. 06.

50. Gomb ár Zol tán tzls. MH SZFP, Szé kes fe hér vár 341347 2008. 12. 06.

51. Ba logh Csa ba tõrm. MH Tá mo ga tó Ez red, Bu da pest 341131A 2007. 02. 23.

52. Bé ki Jó zsef ka. MH Tá mo ga tó Ez red, Bu da pest 340953A 2008. 10. 27.

53. Vá czi Ist ván tõrm. MH Tá mo ga tó Ez red, Bu da pest 341130A 2007. 02. 23.

Környezetvédelmi tanúsítványadók

Fsz. Név Szer ve zet, hely õr ség Azo no sí tó Ér vé nyes ség

1. Rab Já nos ka. HM ARMCOM Zrt., Gö döl lõ 342153G 2008. 11. 16.

2. Voj ná ro vits Lász ló ka. HM Ar ze nál Elekt ro me cha ni kai Zrt., Nyír te lek 342675G 2008. 12. 21.

3. Mar csó Ká roly ka. HM CURRUS Harc jár mû tech ni kai Zrt., Gö döl lõ 342152G 2008. 11. 16.

4. Szi lá gyi Lász ló ka. HM CURRUS Harc jár mû tech ni kai Zrt., Gö döl lõ 342151G 2008. 11. 16.

5. Far kas ré ti György ftõrm. MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj, Veszp rém 342662G 2008. 12. 21.

6. Fo rin tos At ti la sz. ftõrm. MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj, Veszp rém 342663G 2008. 12. 21.

7. De me ter György ftõrm. MH 11. Hu nya di Má tyás Harc ko csi Zász ló alj, Ta ta 342661G 2008. 12. 21.

8. Far kas Im re fhdgy. MH 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár, Gyõr 342664G 2008. 12. 21.

9. Il lés Zol tán ftõrm. MH 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár, Gyõr 342145G 2008. 11. 16.

10. Kun Ti bor ftõrm. MH 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár, Gyõr 342665G 2008. 12. 21.

11. Ba logh Zol tán zls. MH 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ Zász ló alj, Eger 342136G 2008. 11. 16.

12. Szol no ki Gá bor zls. MH 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ Zász ló alj, Eger 342648G 2008. 12. 15.

13. Ho zák Fe renc ka. MH 25. Klap ka György Könnyû Lö vész dan dár, Ta ta 342649G 2008. 12. 15.

14. Ko mon di Ró bert ka. MH 25. Klap ka György Könnyû Lö vész dan dár, Ta ta 342137G 2008. 11. 16.

15. Mis kol czi Zsolt tõrm. MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár, Szen tes 342138G 2008. 11. 16.

16. Nó bik Ist ván ka. MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár, Szen tes 342650G 2008. 12. 15.

17. Pi ros Fe renc õrgy. MH 37/4. Mû sza ki Épí tõ Zász ló alj, Hód me zõ vá sár hely 342651G 2008. 12. 15.

18. Ábe le Már ton hdgy. MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló ajl, Szé kes fe hér vár 342659G 2008. 12. 15.

19. Föl des Krisz ti án örm. MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló ajl, Szé kes fe hér vár 342139G 2008. 11. 16.

20. Pa to nai Zol tán fhdgy. MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló ajl, Szé kes fe hér vár 342652G 2008. 12. 21.

21. Si pos Krisz ti án tõrm. MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló ajl, Szé kes fe hér vár 342660G 2008. 12. 15.

22. Ud va ri Ti bor ka. MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló ajl, Szé kes fe hér vár 342140G 2008. 11. 16.

23. Ga csá ji Csa ba ftõrm. MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár, Deb re cen 342142G 2008. 11. 16.

24. Szi lá gyi Gá bor fhdgy. MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár, Deb re cen 342653G 2008. 12. 15.

25. Szõ ke Mik lós szds. MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár, Deb re cen 342654G 2008. 12. 15.

26. Tu li pán Lász ló fhdgy. MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár, Deb re cen 342141G 2008. 11. 16.

27. Gön czi An tal tõrm. MH 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj, Hód me zõ vá sár hely 342655G 2008. 12. 15.

28. Jó zsa György hdgy. MH 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj, Hód me zõ vá sár hely 342143G 2008. 11. 16.

29. Mar ton At ti la ftõrm. MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red, Veszp rém 342146G 2008. 11. 16.

30. Be ze ré di Lász ló zls. MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis, Kecs ke mét 342666G 2008. 12. 21.

31. Fa ra gó At ti la tõrm. MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis, Kecs ke mét 342148G 2008. 11. 16.

32. Szent esi Nor bert szds. MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis, Kecs ke mét 342667G 2008. 12. 21.

33. Van tal Zol tán ftõrm. MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis, Kecs ke mét 342147G 2008. 11. 16.

34. Bá n Gá bor ftõrm. MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai E., Ka pos vár 342144G 2008. 11. 16.

35. Va ló Jó zsef tõrm. MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai E., Ka pos vár 342656G 2008. 12. 15.

36. Kis s At ti la ftõrm. MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red, Szol nok 342668G 2008. 12. 21.

37. Nagy N. At ti la ftõrm. MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red, Szol nok 342669G 2008. 12. 21.

38. Sza bó Im re szds. MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont, Bu da pest 342658G 2008. 12. 15.

39. He gyi Ákos ftõrm. MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont/LHR, Bu da pest 342670G 2008. 12. 21.
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40. Vi do lo vics Ká roly ka. MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont/LHR, Bu da pest 342671G 2008. 12. 21.

41. Ri e ger Lász ló õrgy. MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, Szent end re 342156G 2008. 11. 16.

42. Ve isz Ti bor fhdgy. MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, Szent end re 342154G 2008. 11. 16.

43. Vé kony Sán dor tzls. MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, Szent end re 342455G 2008. 11. 16.

44. Sza ba dos Pé ter mk.õrgy. MH ÖLTP, Bu da pest 342657G 2008. 12. 15.

45. Gyõrf fy Já nos ka. MH Pá pa bá zis re pü lõ tér, Pá pa 342149G 2008. 11. 16.

46. Gomb ár Zol tán tzls. MH SZFP, Szé kes fe hér vár 342135G 2008. 11. 16.

47. Ba logh Csa ba tõrm. MH Tá mo ga tó Ez red, Bu da pest 342673G 2008. 12. 21.

48. Bé ki Jó zsef ka. MH Tá mo ga tó Ez red, Bu da pest 342150G 2008. 11. 16.

49. Vá czi Ist ván tõrm. MH Tá mo ga tó Ez red, Bu da pest 342674G 2008. 12. 21.

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

MH CSAPATPARANCSNOKI RENDELKEZÉSEK
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A Honvédelmi Minisztérium
Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori

Püspökség tábori püspökének
6/2006. (HK 7.) HM TLSZ KTP TP

i n  t é z  k e  d é  s e

a HM Tábori Lelkészi Szolgálat
Katolikus Tábori Püspökség

csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bály zó te vé keny sé gé -
nek rend jé rõl szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 5. §
(3) és a 6. § (1) be kez dé se i 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 lyez te tés rend jé rõl
szóló 48/2002. (HK 14.) HVFK in téz ke dés (to váb bi ak ban: 
in téz ke dés), va la mint a MH Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak
ki adá sá ról szóló 19/1998. (XII. 16.) HM ren de let ren del -
ke zé se i re a HM Ka to li kus Tá bo ri Püs pök ség (to váb bi ak -
ban: HM KTP) csa pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az
aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés sze mé lyi ha tá lya a HM KTP sze mé lyi
ál lo má nyá ra ter jed ki.

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 a HM
KTP tel jes sze mé lyi ál lo má nya ré szé re en ge dé lye zem.

3. A HM KTP jó vá ha gyott csa pat kar jel zé sé nek le írá sát 
és ere de ti, va la mint két sze res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen 
in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.

4. Az in téz ke dés 12. pont ja ér tel mé ben a MH ÖLTP
pa rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés költ ség
ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és a MH KTP csa -
pat kar jel zés sel va ló el lá tá sá ról.

5. Je len in téz ke dés ben fog lal ta kat a HM KTP tel jes
sze mé lyi ál lo má nya elõtt is mer tet ni kell.

6. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Dr. Sza bó Ta más dan dár tá bor nok s. k.,
tá bo ri püs pök



1. sz. melléklet a 6/2006. (HK 7.) HM TLSZ KTP TP intézkedéséhez

CSAPATKARJELZÉS

A kar jel zés be fog la ló for má ja egy nyolc cen ti mé ter át mé rõ jû, sza bá lyos kör. Alap szí ne sö tét zöld, 1 mm szé les kül sõ
sze gé lye arany.

A kül sõ sze gélyt kö vet ve a fel irat az in téz mény ne ve arany szí nû, Ari al fél kö vér ka pi tá lis be tûk kel fent:
,,HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM”, lent: ,,KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKSÉG”

Kö zé pen a csú csos pajzs kon túr ja arany, ben ne ég kék hát tér ben arany ke reszt, a ke reszt alatt fe hér ga lamb olaj zöld
olaj ág gal a csõ ré ben, fe je fe lett vö rös láng nyelv.

A pajzs fe lett arany ko ro na (Co ro na mu ra ta), min tá já ban tég la fal ra em lé kez tet.

A pajzs alatt bal ról kö zép zöld ba bér-, jobb ról kö zép zöld tölgy fa ág.

Az ágak alatt arany szí nû sza la gon az in téz mény jel mon da ta fe ke te ka pi tá lis fél kö vér Ti mes New Ro man be tû tí pus sal: 
,,SPIRITUS RENOVAT”

Mé ret: 80 mm át mé rõ jû kör.

A KARJELZÉS SZÍNEI

Össze te võk -COREL DRAW 9 PANTONE Pro cess Co lor Sys tem:
Alap hát tér: mély zöld - PANTONE S276-1 CVS
Ko ro na-, pajzs-, ke reszt-, ágak-, sza lag kon túr, kar jel zés sze gé lye, in téz mény ne ve: arany - PANTONE S9-5 CVS
Ko ro na anyag min tá za ta (tég la): ó-arany - PANTONE S11-5 CVS
Ko ro na bel se je: bí bor - PANTONE S127-1 CVS
Ba bér ág: szür kés zöld - PANTONE S271-2 CVS
Tölgy ág: zöld - PANTONE S284-1 CVS
Olaj ág: olaj zöld - PANTONE S297-5 CVS
Láng, ba bér ág ter mé se: pi ros - PANTONE S74-1 CVS
Pajzs alap szín: kék - PANTONE S214-3 CVS 
Ga lamb: fe hér – C:1 M:0 Y:0 K:1 ; R:249 G:251 B:251
Ga lamb, ágak, ke reszt kon túr, sza lag fel ira ta: fe ke te - PANTONE S329-1 CVS

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 15 fõ

2. sz. melléklet a 6/2006. (HK 7.) HM TLSZ KTP TP intézkedéséhez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben:
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3. sz. melléklet a 6/2006. (HK 7.) HM TLSZ KTP TP intézkedéséhez

A KARJELZÉS GYAKORLÓ VÁLTOZATÁNAK SZÍNEI

Össze te võk -COREL DRAW 9 PANTONE Pro cess Co lor Sys tem:
Alap hát tér: mély zöld - PANTONE S276-1 CVS
Ko ro na-, pajzs-, ke reszt-, kar jel zés sze gé lye, sza lag, in téz mény ne ve: vi lá gos bar na - PANTONE S15-6 CVS
Ko ro na bel se je, anyag min tá za ta (tég la), láng, ba bér ág ter mé se: bar na - PANTONE S318-2 CVS
Ba bér ág: szür kés zöld - PANTONE S271-2 CVS
Tölgy ág: zöld - PANTONE S284-1 CVS
Olaj ág: olaj zöld - PANTONE S297-5 CVS
Pajzs alap szín: szür ke - PANTONE S326-7 CVS 
Ga lamb: fe hér – C:1 M:0 Y:0 K:1 ; R:249 G:251 B:251
Ga lamb-, ko ro na-, ágak-, pajzs-, ke reszt-kon túr, sza lag fel ira ta: fe ke te - R:0 G:0 B:0

4. sz. melléklet a 6/2006. (HK 7.) HM TLSZ KTP TP intézkedéséhez

Csapatkarjelzés gyakorló változatának képi ábrázolása eredeti méretben
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A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási
és Adatfeldolgozó Központ parancsnokának

9/2006. (HK 7.) MH KIAK PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási
és Adatfeldolgozó Központ csapatkarjelzésének

rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH Ka to nai Igaz ga tá si
és Adat fel dol go zó Köz pont (a továb biak ban: MH KIAK)
csa pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás 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 MH KIAK hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé lye zem.

2. Az MH KIAK rend sze re sí tett csa pat kar jel zé sé nek
szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res mé re tû szí -
nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa -
rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés rend sze re -
sí té sé bõl fa ka dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, a kar jel zés be -
szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és az MH KIAK sze mé lyi állo -
mányának csa pat kar jel zés sel va ló el lá tá sá ról.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Ma gó csi Zol tán ez re des s. k.,
MH KIAK pa rancs nok



1. számú melléklet a 9/2006. (HK 7.) MH KIAK PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

A kar jel zés alap for má ja ová lis, ezüst sze gé lyû kék szí nû me zõ, mely nek kö ze pén arany sze gé lyû, kék szí nû, sti li zált
ló fõ pajzs ta lál ha tó.

A kék pajzs me zõ fel sõ ré szén, kö zé pen ezüst-fe ke te szá mí tó gép sti li zált rajz a. A kék mo ni to ron arany Ma gyar or szág
tér kép, kék víz raj zi je lö lé sek kel.

A pajzs me zõ al só ré szén (a szá mí tó gép alatt) egy más ra he lye zett, ezüst szí nû lúd toll és szab lya.
A pajzs és az ová lis me zõ sze gé lye kö zöt ti sáv ban, kör be fu tó ezüst szí nû fel irat tal a szer ve zet ne ve ol vas ha tó (el vá -

lasz tó csil la gok kal):

KATONAI IGAZGATÁSI ÉS ADATFELDOLGOZÓ KÖZPONT
* MAGYAR HONVÉDSÉG *

Mé ret: hossz ten gely 80 mm, szé les ség 70 mm.

Szín kó dok:

Meg ne ve zés Vö rös Zöld Kék

Az ová lis me zõ alap szí ne 58 58 133

Az ová lis me zõ sze gé lye és a fel irat 186 186 184

A ló fõ pajzs, a mo ni tor alap szí ne és a tér ké pen a víz je lek 22 5 89

A ló fõ pajzs sze gé lye és a tér kép alap szí ne 202 173 48

A toll, a szab lya és a szá mí tó gép vi lá go sabb ár nya la ta 186 186 184

A toll és a szab lya kö ze pes ár nya la ta 171 166 166

A szá mí tó gép sö tét raj zo la tai 71 66 65

A kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 61 fõ.

2. számú melléklet a 9/2006. (HK 7.) MH KIAK PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben
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A Magyar Honvédség Vas Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság parancsnokának

165/2005. (HK 7/2006.) MH Vas MHPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Vas Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bály zó te vé keny sé gé -
nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 5.  §
(3) és a 6.  § (1) 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.) HVKF in téz ke dés ben (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. (III. 30.)
HM ren de let ben meg ha tá ro zot tak ra a MH Vas Me gyei
Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH Vas
MHP) csa pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés sze mé lyi ha tá lya az MH Vas MHP
 hivatásos és szer zõ dé ses ál lo má nyá ra ter jed ki. Az elöl -

járói in téz ke dé sek sze rint el ké szí tett, fel ter jesz tett és el bí -
rált kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét 2006. már ci us
1-tõl en ge dé lye zem.

2. Az MH Vas MHP jó vá ha gyott csa pat kar jel zé sé nek
le írá sát és ere de ti mé re tû, va la mint két sze res na gyí tá sú
szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.

3. A 48/2002. (HK 14.) HVKF in téz ke dé sé nek
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 költ ség ve tés ter ve zé sé rõl,
be szer zé sé rõl gyár tá sá ról és az MH Vas MHP csapat -
karjelzéssel va ló el lá tá sá ról.

4. Je len in téz ke dés ben fog lal ta kat az érin tett sze mé lyi
ál lo mány a rá vo nat ko zó mér ték ben is mer je meg.

5. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Ben czik Gá bor al ez re des s. k.,

MH Vas MHP pa rancs nok
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1. számú melléklet a 165/2005. (HK 7/2006.) MH Vas MHPK intézkedéshez

A csapatkarjelzés leírása és grafikája

A csa pat kar jel zés le írá sa:
A csa pat kar jel zés kör ala kú, 0,5 mm fe ke te sze géllyel ha tá rolt, 80 mm át mé rõ jû. Alap szí ne sár ga, me lyet 8 mm szé les

kék sáv sze gé lyez. Az emb lé ma kö ze pén Vas me gye cí me re he lyez ke dik el.

1. A me gye cí mer:
A me gye cí mer: ál ló ezüst – fe ke te rá más csücs kös tal pú ba rokk pajzs, kék me ze jé nek zöld hal mán öt szin tû ost rom pár -

kány zat tal, or mo zott ezüst bás tya ál l, má so dik és ne gye dik szint jén 4-4 jel ké pes ágyú ka za ma tá val. Az or mó za ton ezüst,
jobb ra for du ló, jobb ra né zõ, csõ ré ben ezüst pat kót tar tó strucc lép jobb ra. A pajzs fel sõ ívén fe ke te ke hely ben arany szõ -
lõ sze mek gú lá ja ál l, amely tõl jobb ra és bal ra kék és ezüst fosz lá nyok om la nak alá.

A me gye cí mer alatt ke reszt be tet t kard és lúd toll lát ha tó. A kard szer ve ze tünk ka to nai jel le gé re, míg a lúd toll a pa -
rancs nok sá gon fo lyó ka to nai igaz ga tá si te vé keny ség re utal.

2. A csa pat kar jel zés fel ira to zá sa:
A kék sze gély ben a me gye cí mer fö löt t kö zé pen el he lyez ve, 4 mm ma gas Ti mes New Ro man tí pu sú ezüst hím zé sû be -

tûk bõl, a kör ívét kö vet ve:

MH VAS MEGYEI

A kör al só fe lé ben kö zé pen el he lyez ve, a kör ívét kö vet ve a fen ti ek kel azo nos mé re tû és tí pu sú be tûk bõl:

HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁG

3. A csa pat kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 18 fõ.



4. A csapatkar jel zés gra fi ká ja ere de ti mé ret ben:

A KARJELZÉS SZÍNEI
(TEXTIL PANTONE KÓD)

SÁRGA
(PAJZS ALAPSZÍNE)

PANTONE YELLOW 012 C

ARANY
(SZÕLÕSZEMEK, KARDMARKOLAT SZÍNE)

PANTONE 872

KÉK
(PAJZS MEZÕ, FOSZLÁNYOK, SZEGÉLY SZÍNE)

PANTONE 285

ZÖLD
(HALOM SZÍNE)

PANTONE 355

EZÜST
(BÁSTYA, ÁGYÚKAZAMATA, STRUCC, PATKÓ, KARD PENGÉJE,
FOSZLÁNYOK, FELIRAT SZÍNE)

PANTONE 429

FEKETE
(KEHELY SZÍNE)

FEHÉR
(LÚDTOLL SZÍNE)
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A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László
Különleges Mûveleti Zászlóalj parancsnokának

120/2006. (HK 7.) MH 34. BL KMZ PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MH 34. Bercsényi László Különleges
Mûveleti Zászlóalj csapatkarjelzésének

rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM 
ren de let ren del ke zé se i re – az MH 34. Ber csé nyi Lász ló
Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj (továb biak ban: MH 34. BL 
KMZ) csa pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás 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 le tét az MH

34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé lye zem.

2. Az MH 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti
Zász ló alj pa rancs nok ál tal rend sze re sí tett csa pat kar jel zé -
sé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res mé -
re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa -
rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés rend sze re -
sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl,
gyár tá sá ról és az MH 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges
Mû ve le ti Zász ló alj sze mé lyi ál lo má nyá nak csa pat kar jel -
zés sel va ló el lá tá sá ról.

4. Je len in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Si mon At ti la al ez re des s. k.,

MH 34. BL KMZ pa rancs nok
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1. sz. mellékelt a 120/2006. (HK 7.) MH 34. BL KMZ PK intézkedéshez

A CSAPATKARJELZÉS SZÖVEGES LEÍRÁSA
(köznapi)

A kar jel zés be fog la ló for má ja egy 53 mm szé les és 77 mm ma gas, sti li zált nyíl hegy for ma. Alap szí ne acél kék, mely -
nek sze gé lye 3 mm szé les fe ke te, és az alap szín nek meg fe le lõ fo nat.

A köz pon ti mo tí vum bar na szí nû szár nyak, a tol lak vé kony, fe ke te sze géllyel.
A szár nyak kö zött kék-sár ga szög le tes pajzs, fe ke te sze géllyel, a pajzs al só har ma dán ket tõ 0,7 mm szé les ke reszt be

fu tó ezüst vo nal.
A pajzs elõtt két élû, acél szí nû tõr, mely nek mar ko la ta a pajzs fel sõ ket tõ har ma dán fek szik. A tõr sze gé lye fe ke te. A

mar ko lat dí szí té se 45 fok ban 6 fe ke te vo nal.
A tõr csú csa fe lett fe ke te ,,34” szám. A szá mok ARIEL BOLD tí pu sú ak, ma gas sá guk 6 mm.
A be fo ga dó for ma al só ré szén fe ke te nagy be tûk kel ,,BERCSÉNYI” fel irat.
A be tûk ARIEL BOLD tí pu sú ak, ma gas sá guk 4 mm.
A sze gély vo na lak szé les sé ge 0,35 mm.

Szín kó dok:

ACÉLKÉK (ALAPSZÍN) PANTONE 5455 CVC

SÁRGA (PAJZS JOBB OLDALA) PANTONE H 15–5 CVC

SZÜRKE (TÕR, PAJZSON LÉVÕ VÍZSZINTES VONALAK) PANTONE H 640–4 CVC

BARNA (SZÁRNYAK KITÖLTÕ SZÍNE) PANTONE 499 CVC

KÉK (PAJZS BAL OLDALA) PANTONE Relf lex blue CVC 2X

FEKETE (KÜLSÕ SZEGÉLYEK, BETÛK, SZÁMOK)

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 362 fõ



2. sz. mellékelt a 120/2006. (HK 7.) MH 34. BL KMZ PK intézkedéshez

CSAPATKARJELZÉS KÉPI ÁBRÁZOLÁSA EREDETI MÉRETBEN
(köznapi)

3. sz. mellékelt a 120/2006. (HK 7.) MH 34. BL KMZ PK intézkedéshez

A CSAPATKARJELZÉS SZÖVEGES LEÍRÁSA
(gyakorló)

A kar jel zés be fog la ló for má ja egy 53 mm szé les és 77 mm ma gas, sti li zált nyíl hegy for ma. Alap szí ne zöld, mely nek
sze gé lye 3 mm szé les fe ke te, és az alap szín nek meg fe le lõ fo nat.

A köz pon ti mo tí vum zöld szí nû szár nyak, a tol lak vé kony, fe ke te sze géllyel. A leg fel sõ tol lak, va la mint min den má so -
dik szél sõ toll ki töl tõ szí ne fe ke te.

A szár nyak kö zött zöld, ket té osz tott szög le tes pajzs, fe ke te sze géllyel, a pajzs al só har ma dán ket tõ 0,7 mm szé les ke -
reszt be fu tó fe ke te vo nal. A pajzs elõtt két élû, zöld szí nû tõr, mely nek mar ko la ta a pajzs fel sõ ket tõ har ma dán fek szik. A
tõr sze gé lye, va la mint a bal ol da li pen ge a kö zép vo nal tól fe ke te. A mar ko lat dí szí té se 45 fok ban 6 fe ke te vo nal.

A tõr csú csa fe lett fe ke te ,,34” szám. A szá mok ARIEL BOLD tí pu sú ak, ma gas sá guk 6 mm.
A be fo ga dó for ma al só ré szén fe ke te nagy be tûk kel ,,BERCSÉNYI” fel irat.
A be tûk ARIEL BOLD tí pu sú ak, ma gas sá guk 4 mm.
A sze gély vo na lak szé les sé ge 0,35 mm.

Szín kó dok:

ZÖLD (ALAPSZÍN) PANTONE 354 CVC 2X

FEKETE (KÜLSÕ SZEGÉLY, SZÁMOK, BETÛK, FELIRAT, KONTÚRVONALAK,
TÕR BAL OLDALI ÉLE, SZÁRNYAK FELSÕ ÉS SZÉLSÕ PÁRATLAN TOLLAK)

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 362 fõ
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4. sz. mellékelt a 120/2006. (HK 7.) MH 34. BL KMZ PK intézkedéshez

CSAPATKARJELZÉS KÉPI ÁBRÁZOLÁSA EREDETI MÉRETBEN
(gyakorló)
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést
kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
ér té ke**

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

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

Ki vi te le zé si Kecs ke mét HM 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ Bá zis
ipar i ka puk kar ba he lye zé si mun kái.

BUTZBACH Kft.
11092423-2-43

7 904 2006. 02. 14. 2006. 02. 14. 2006. 03. 10.

  * Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
 ** A szer zõ dés va lu ta me ne té ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

Magyar Honvédség 5/62 Könnyû Lövészzászlóalj

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést
kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
(Ft)

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

köz be szer zé se Ás vány víz, üdí tõ ital M és Tár sa Kft.
Adó szám:

11392929-2-06

12 400 000 2005.
de cem ber 30.

2006.
ja nu ár 1.

2006.
de cem ber 31.

köz be szer zé se Vé dõ ru ha Var ga és Tár sa Kft.
Adó szám:

11089830-2-06

5 000 000 2005.
de cem ber 30.

2006.
ja nu ár 1.

2006.
de cem ber 31.

köz be szer zé se Gép jár mû ja ví tás Au to-Ra il Kft.
Adó szám:

11081519-2-06

5 000 000 2005.
de cem ber 30.

2006.
ja nu ár 1.

2006.
de cem ber 31.

köz be szer zé se Gép jár mû alkatrész FELNI Kft.
Adó szám:

10481909-2-06

7 100 000 2005.
de cem ber 30.

2006.
ja nu ár 1.

2006.
de cem ber 31.
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KÖZLEMÉNYEK

HM Humánpolitikai Fõosztály
pályázati felhívása

írásbeli vizsgatételek kidolgozására

A HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály pá lyá za tot hir det a ka -
to nai szak ké pe sí té sek szak mai vizs gák írás be li vizs ga té te -
le i nek és ér té ke lé si út mu ta tó i nak ki dol go zá sá ra.

1. Az ál ta lá nos ka to nai is me re tek (25 pont);
2. A szak mai is me re tek (75 pont) fel mé ré se az aláb -

bi szak ké pe sí té sek ága za ta in és szak má i ban

A szak ké pe sí tés
OKJ sze rin ti

azo no sí tó szá ma
A szak ké pe sí tés, ága zat (szak ma) meg ne ve zé se

Hon véd tiszt he lyet tes I.

52 8917 12 – 01 pa rancs no ki ága zat (gé pe sí tett lö vész)

52 8917 12 – 01 pa rancs no ki ága zat (lég vé del mi ra ké ta
és tü zér)

52 8917 12 – 01 pa rancs no ki ága zat (fel de rí tõ)

52 8917 12 – 02 hír adó ága zat (rá dió ál lo más üzemel tetõ)

52 8917 12 – 04 ka to nai in for ma ti kai rend szer-üze mel -
te tõ ága zat

52 8917 12 – 05 sze re lõ ága zat (gép jár mû sze re lõ)

52 8917 12 – 06 mû sze rész ága zat (fegy ver mû sze rész)

52 8917 12 – 10 rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága zat

Hon véd zász lós

54 8917 04 – 08 pa rancs no ki ága zat

A szak ké pe sí té sek ága zat és szak ma írás be li vizs ga rész
ele me it a Szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyei IV. és V. fe je ze te tar tal maz za. A té tel sor és az ér té ke -
lé si út mu ta tó ki dol go zá sá nál a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl  szóló 26/2001.
(VII. 27.) OM ren de let elõ írásait kell figye lembe ven ni.

Az ér té ke lé si út mu ta tó nak tar tal maz nia kell a fel ada tok
rész le tes meg ol dá sát, va la mint a rész fel ada tok ra ad ha tó
pont szá mo kat.

A pá lyá zat el ké szí té se kor ki emelt fi gyel met kell for dí -
ta ni ar ra, hogy a fe le let vá lasz tá sos, a fe le let ki e gé szí té ses
és a fe le let al ko tá sos kér dé sek össz hang ban le gye nek az
ok ta tott tan tárgy tar tal má val és meg ha tá ro zott kö ve tel -
mény rend sze ré vel, a vá la szok ból meg ál la pít ha tó le gyen a
tan anyag át fo gó is me re te, a ta nul tak kom plex al kal ma zá -
sá ra va ló kész ség.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a szak ké pe sí tés, ága zat (szak ma) meg ne ve zé sét és az

OKJ-ben sze rep lõ azo no sí tó szá mát;
– a ki dol go zás ra ren del ke zés re ál ló idõt;
– a fel ada tok egy ér tel mû, tö mör meg fo gal ma zá sát;
– a meg ol dá sok rész le tes ki dol go zá sát a fel ada tok

(rész fel ada tok) pon to zá sá val együtt;

– a pá lyá zó jel igé jét, va la mint je li gés, zárt bo rí ték ban a
pá lyá zó ne vét, adó azo no sí tó szá mát, tár sa da lom biz to sí tá si 
azo no sí tó je lét, adó sáv ját, ál lan dó lak cí mét, mun ka he lyét
és annak te le fon szá mát.

A té tel sort, az ér té ke lé si út mu ta tót és a raj zo kat mág nes -
le me zen, va la mint egy pél dány ban gé pel ve, má sol ha tó
 rajzokkal kell be kül de ni a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
cí mé re (1885 Bu da pest, Pf.: 25.).

A pá lyá za to kat il le tõ en az írás be li té te lek re vo nat ko zó
ti tok tar tás kö te le zõ.

A pá lyá zat be kül dé sé nek ha tár ide je: 2006. áp ri lis 07.

A be ér ke zett pá lyá za to kat a ka to nai szak ér tõi név jegy -
zé ken sze rep lõk kö zül fel kért szak ér tõk bí rál ják el. A ki ad -
ha tó nak mi nõ sí tett té tel sor ki dol go zó ja – a bí rá lók ja vas la -
tá nak figye lembe véte lével, a vizs ga té te lek jó vá ha gyá sát
köve tõen – negy ven ezer fo rin tig ter je dõ pá lya díj ban
 részesülhet.

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnökének pályázata

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
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
49.  § (1) és (7) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det az

MH Kecskeméti Repülõkórház
(a továb biak ban: MH KRK)

fõigazgató beosztás betöltésére.

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
ál lo má nyú hon véd or vo sok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt
kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH KRK fõ -
igaz ga tó,

Szol gá lat tel je sí tés he lye: MH KRK, 6000 Kecs -
kemét, Ba la ton út 17.

Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ -
tartamú

Be so ro lá si osz tály/ka te gó ria: I/VI
Rend sze re sí tett rend fo ko zat: ez re des
A be osz tás be töl té sé nek vár ha tó ide je: 2006. má jus 1.

Az MH KRK pa rancs nok fel ada ta:
A gyó gyí tó-, a re pü lõ és re pü lést biz to sí tó, ej tõ er nyõs,

bú vár ál lo mány spe ci á lis al kal mas ság vizs gá la ti te vé keny -
ség, va la mint a tel jes jog kö rû gaz dál ko dást foly ta tó in téz -
mény ve ze té se és irá nyí tá sa.
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A pá lyá zat fel té te lei:
– or vo si dip lo ma;
– leg alább két szak vizs ga, mely bõl az egyik re pü lõ or -

vos tan szak vizs ga;
– egész ség ügyi szak me ne dzser ké pe sí tés;
– leg alább 10 év egész ség ügyi in té ze ti or vos-szak mai

ve ze tõi gya kor lat;
– leg alább 1 fel sõ fo kú és 1 kö zép fo kú nyelv vizs ga;
– hi va tá sos ka to nai szol gá la ti vi szony;
– a vi selt rend fo ko zat al ez re des, vagy ez re des;
– al ez re des rend fo ko za tú ka to na ese té ben a mi ni má lis

vá ra ko zá si idõ le tel te;
– az Elõ me ne te li Bi zott ság rang so ro lá sa;
– ,,C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés nek va ló

meg felelés;

Elõnyt je len t:
– tu do má nyos te vé keny ség;
– egye te mi ma gán ta ná ri te vé keny ség;

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát;
– a kór ház ve ze té sé re vo nat ko zó el gon do lást;
– a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet ta nú sí -

tó ok ira tok hi te les má so la tát;
– a 2005. év ben ké szült éves tel je sít mény ér té ke lést;

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi
Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30 nap.

A pá lyá za tot a Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi
 parancsnoka út ján (1134 Bu da pest XIII., Le hel u. 35.), a
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek kell be nyúj ta ni.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH KRK
fõ igaz ga tó be osz tás ra”

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal ki je lölt bi -
zott ság bí rál ja el a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30
na pon be lül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve -
tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

Va la mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma
csak az érin tet tek elõze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil -
vá nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót dr. Svéd
Lász ló or vos ve zér õr nagy, a Ma gyar Hon véd ség egész ség -
ügyi pa rancs no ka ad az aláb bi te le fon szá mo kon:

Vá ro si: 06 (1) 236-5210;
HM: 267-73.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora
pályázatot hirdet oktatói munkakörre

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló

több ször mó do sí tott 1996. évi XLV. tör vény 4.  §-a alap ján
pá lyá za tot hir de tek az aláb bi mun ka kör be töl té sé re:

Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Ka r
Vil la mos és Ter mé szet tu do má nyi Ala po zó Tan szék
Ma te ma ti ka-fi zi ka Szak cso port
– egye te mi do cens (1 fõ ka.)

Egye te mi do cens sé az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve -
tel mé nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:

a) tel je sí tet te az egye te mi ad junk tus sal szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket;

b) az ál ta la ok ta tott tu do mány te rü le ten dok to ri fo ko zat -
tal ren del ke zik, al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben
részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és tu do má nyos
mun ká já nak ve ze té sé re;

c) leg alább 8 éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zik
(el vi leg 4 év egye te mi ta nár se gé di és 4 év egye te mi ad -
junk tu si);

d) em be ri leg és szak ma i lag egy aránt al kal mas a fi a tal
mun ka tár sak irá nyí tá sá ra, se gí té sé re;

e) is me re te it lo gi kus rend szer be fog lal va írás ban és
szó ban ké pes át ad ni, ma gas szín vo na lú tan anyag for má ló,
ki dol go zó és is me ret át adó kész ség gel ren del ke zik;

f) tu do mány ágát át fo gó an is me ri, szû kebb szak te rü le -
té nek el mé lyült, nem zet kö zi szin tû is me re té vel rendel -
kezik;

g) ön ál ló tu do má nyos ered mé nyei van nak, ezek rõl
nem zet kö zi szín vo na lú szak mai pro duk tu mok ban ad szá -
mot.

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írá sok
tar tal maz zák.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Ka r
Vil la mos és Ter mé szet tu do má nyi Ala po zó Tan szék
Ma te ma ti ka-fi zi ka Szak cso port egye te mi do cens (1 fõ ka.)
– ren del kez zen ma te ma ti ku si vagy ma te ma ti ka ta ná ri

egye te mi dip lo má val, a ma te ma ti kai tu do mány te rü le ten
szer zett tu do má nyos fo ko zat tal;

– foly tas son pub li ká ci ós te vé keny sé get a ma te ma ti kai
tu do mány te rü le ten.

A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré se után azon nal betölt -
hetõ.

A pá lyá za tot el nyert egye te mi do cens ki ne ve zé se ha tá -
ro zat lan idõ re – egye te men kí vü li köz al kal ma zott pá lyá zó
ese té ben 90 nap pró ba idõ vel – szó l.

Köz al kal ma zot tak be so ro lá sa (il let mé nye) a több ször
mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény sze rint tör té nik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -

ne ve zé sét;
– ed di gi szak mai te vé keny sé get;
– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak

jegy zé két;
– ide gen nyelv-tu dá sát;
– az ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos mun ká já ra vonat -

kozó jö võ be ni cél ki tû zé se it, ter ve it.
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A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá za ti szö ve get;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -

nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tot, egye te men kí vü li pá lyá zó
ese tén – köz jegy zõ i leg hi te le sí tett – má so la tát;

– az egye te men kí vü li köz al kal ma zott pá lyá zó ese tén
há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt és
mun ka kö ri al kal mas sá got ta nú sí tó or vo si iga zo lást;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti
anya gá ba az egye tem sza bály za ta i ban rög zí tett bi zott sá -
gok, ta ná csok be te kint het nek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül tör té nik.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor

1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.

Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15

A bo rí ték ra rá kell ír ni:

„Pá lyá zat ......................................................................

Tan szék ........................................................................
mun ka kö ré re”

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az
aláb bi he lyen le het kér ni:

Sza bó Er nõ né fõ ta ná csos, sze mély- és mun ka ügyi
igaz ga tó

te le fon: 06 (1) 432-9009; HM 29-009
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má nyok ra
vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál lan dó ro vat rend del,
kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, 
tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál la mi, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló szerkesztõ -
bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz té sé ben, s vál to zat la nul
a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le, 
amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen
be lül hang sú lyo san a köz szfé ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek
tük ré ben – a ma gyar nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek -
vé sek rõl, s a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö ze -
lít ve a tu do má nyos ered mé nyek iránt is nyi tott. Ily mó don a meg úju ló Pénz ügyi Szem lét ha -
szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi és pénz ügyi szak emberek,
köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi
és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:

1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., pos ta cí mén: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.

Éves elõ fi ze té si díj 2006. év re 20 000 Ft áfá val, vagy 80 eu ró.

Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 eu ró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...................................................................................................

cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): .....................................................................

bank szám la szá ma: .............................................................................................................

ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ..............................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la
kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ……………………………

                                             …………………………………

                                  cég sze rû alá írás
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Meg je lent a

JOGTANÁCSADÓ

cí mû jo gi szakfolyóirat márciusi 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 ( sorozat) n

 Lakásbérlet n Ki sa já tí tás n 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 ha lál ese té re n Hagya -
téki vi ták n Há zi  õrizet, lak hely el ha gyá si 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 Kis ma mák
„mun ká ban” n Munka nélküliek  munka nélküli- és
szo ciális el látása n Köz al kal ma zot tak  érdek -
védelme n  Munkaerõ- kölcsönzés n  Munkaközi
szü net n Al kal mi mun ka vál la lás n Mun ka ügyi és
tb- perek n Gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek n  Testi
sér tés n Ön gyilkosságban köz re mû kö dés n Mag -
zat el haj tás n Rá gal ma zás, be csü let sér tés, 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 megsér -
tése 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 or vos la ti  fóru -
mok n  Hi tel- és köl csön szer zõ dés n Pol gá ri 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 dí ja 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 318-6668
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.
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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.

HU ISSN 1218–0378

06.0696 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes


