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JOGSZABÁLY

A hon vé del mi mi nisz ter
6/2006. (II. 28.) HM

r e n  d e  l e  t e

a fejezeti kezelésû elõirányzatok
2006. évi felhasználásának rendjérõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a 24.  § (9)–(10) és a 93.  § 
(6)–(7) be kez dé se i re – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 2006. évi fel hasz -
ná lá sá nak rend jét a kö vet ke zõk sze rint sza bá lyo zom:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
alap ján a XIII. Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak -
ban: HM) fe je zet 8. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ -
ség ve té si cím

1. Be ru há zás,
2. Ága za ti cél elõ irány za tok

költ ség ve té si al cí mek elõ irány za ta i ra.

(2) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben 
az egyes elõ irány za tok ter ve zé sé re, fel hasz ná lá sá ra és el -
szá mo lá sá ra, illetve az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val
össze füg gõ fel ada tok fel ügye le té re vo nat ko zó jo go sít vá -
nyo kat gya kor ló szer ve ze tek (a továb biak ban: gaz dál ko dó
szer ve ze tek)

a) az 1. Be ru há zás al cí men be lül:
aa) az 1. Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Hon véd kór ház,

az 5. Köz pon ti lag ke zelt la kás tá mo ga tá si elõ irány za tok
jog cím cso port, 6. La kás épí tés ki emelt elõ irány zat és a
6. Ka to nai vé del mi be ru há zá sok jog cím cso port elõ irány -
za tai te kin te té ben a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal (a továb -
biak ban: HM IKH);

ab) az 5. Köz pon ti lag ke zelt la kás tá mo ga tá si elõ irány -
za tok jog cím cso port, 5. La kás tá mo ga tás ki emelt elõ irány -
za ta vo nat ko zá sá ban a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM VGF) az zal, hogy a költ ség ve té si
elõ irány zat fel hasz ná lá sát és el szá mo lá sát a HM IKH vég -
zi, mely szer ve zet fel ada ta i nak vég re haj tá sát a HM VGF
fel ügye li.

Az aa) és ab) pon tok ban meg je lölt fel ada tok te kin te té -
ben az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló, több ször
mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Ámr.) VII. fe je ze té ben fog lal tak sze rint kell el -
jár ni.

b) a 2. Ága za ti cél elõ irány za tok al cí men be lül:
ba) a 25. Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si

Prog ram já hoz jog cím cso port te kin te té ben a HM Be szer zé -

si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal az Észak-at lan ti Szer -
zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja ma -
gyar or szá gi vég re haj tá si rend jé rõl és sza bá lya i ról  szóló
31/2000. (X. 27.) HM ren de let ben fog lal tak sze rint,

bb) a 15. Nem zet kö zi kár té rí tés jog cím cso port vo nat -
ko zá sá ban a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály a
NATO (PfP) SOFA ha tá lya alá tar to zó kár té rí té si ügyek -
kel kap cso la tos el já rás ról  szóló 79/2002. (IV. 13.) Korm.
ren de let ben fog lal tak sze rint,

bc) a 3. Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa jog cím cso por -
ton be lül:

bca) az 1. Hon véd szak szer ve zet (HOSZ); a 2. Hon véd -
sé gi Dol go zók Szak szer ve ze te (HODOSZ); a 3. Baj tár si
Egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge (BEOSZ); a 4. Csa pa -
tok Ér dek vé del mi Szö vet sé ge (CSÉSZ); az 5. Ma gyar
Had tu do má nyi Tár sa ság (MHTT) jog cí mek vo nat ko zá sá -
ban (a szer ve ze tek kel meg kö tött két ol da lú meg ál la po dá -
sok alap ján), va la mint a 6. Egyéb tár sa dal mi szer vek tá mo -
ga tá sa jog cí men be lül a hon vé del mi tár ca szo ciá lis, men tá -
lis és esély egyen lõ sé gi fel ada tai, a sport- és kul tu rá lis
egye sü le tek tá mo ga tá sa te kin te té ben a HM Hu mán po li ti -
kai Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HPF),

bcb) a 6. Egyéb tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa jog cí -
men be lül a hon vé del mi ága zat tár sa dal mi kap cso la ti te vé -
keny sé ge, a kom mu ni ká ci ós pá lyá za tok, va la mint az er -
nyõ szer ve ze tek (két ol da lú meg ál la po dá sok sze rint tör té -
nõ) tá mo ga tá sa te kin te té ben a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ -
osz tály.

A bca) és bcb) pon tok ban meg je lölt fel ada tok te kin te té -
ben a tár sa dal mi szer ve ze tek nek nyúj tott költ ség ve té si tá -
mo ga tá sok ról  szóló 45/2004. (HK 11.) HM uta sí tás ban
fog lal tak nak meg fele lõen kell el jár ni.

bd) a 24. Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez
(mely elõ irány zat fel hasz ná lá sa a Ma gyar Köz tár sa ság nak
az Észak-at lan ti Szer zõ dés hez tör té nõ csat la ko zás ról és a
Szer zõ dés szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi I. tör -
vény, va la mint az Észak-at lan ti Szer zõ dés alap ján alá írt
egyéb egyet ér té si nyi lat ko za tok és tech ni kai egyez mé -
nyek ben fog lal tak sze rint tör té nik), a 32. Hoz zá já ru lás a
hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak és a
sor ál lo mány tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sá nak ki adá sa i hoz 
[mely fel adat a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 25.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint ke rül vég re haj tás ra], a 33. Pé csi
 Tudományegyetem tá mo ga tá sa (mely elõ irány zat te kin te -
té ben a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az Ok ta tá si Minisz -
térium kö zöt ti meg ál la po dás sal az érin tett tár cák fe je ze tek
kö zöt ti elõ irány zat-át adást haj ta nak vég re), a 35. Egyéb
uni ós be fi ze té sek (mely elõ irány zat fel hasz ná lá sa a
 Magyar Köz tár sa ság Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csatlako -
zásáról  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi
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XXX. tör vény alap ján alá írt egyet ér té si nyi lat ko za tok és
tech ni kai egyez mé nyek sze rint tör té nik), a 38. A fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok kal össze füg gés ben fel me rült, a
Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok dí jai
(az Ámr. 108/A.  §-ában fog lal tak alap ján) és a 39. Fe je ze ti
tar ta lék (mely elõ irány zat a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 51.  §-ában
fog lal tak sze rint hasz nál ha tó fe l) jog cím cso por tok vo nat -
ko zá sá ban a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal 
(a továb biak ban: HM KPSZH),

be) az 5. Köz hasz nú Tár sa sá gok ál tal el lá tott ál lam i fel -
ada tok fi nan szí ro zá sa jog cím cso port ese té ben a HM VGF
a Hon vé del mi Mi nisz té rium rész vé te lé vel ala pí tott köz -
hasz nú tár sa sá gok mû kö dé se fe let ti tu laj do no si és szak mai 
fel ügye let gya kor lás és a szak mai kö ve tel mény tá masz tás
rend jé rõl  szóló 96/2005. (HK 20.) HM uta sí tás ban fog lal -
tak sze rint el jár va,

bf) a 29. Ma gyar ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi
Fö de rá ci ó ban jog cím cso port te kin te té ben a HM Had tör té -
ne ti In té zet és Mú ze um (a továb biak ban: HM HIM) a
 Magyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Orosz or szá gi Fö de -
rá ció Kor mány a kö zött a há bo rúk ban el esett ka to nák és
pol gá ri ál do za tok em lé ké nek meg örö kí té sé rõl, va la mint
sír ja ik jo gi hely ze té rõl  szóló Meg álla po dás, va la mint az
ezzel kap cso la tos pénz ügyi fi nan szí ro zás ról ké szí tett
Jegy zõ könyv jó vá ha gyá sa tár gyá ban ki adott 2158/1996.
(VI. 25.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak nak meg fele lõen,

bg) a 26. Hoz zá já ru lás a Nyu gat-eu ró pai Fegy ver ze ti
Cso port (WEAG) mû kö dé si költ sé ge i hez jog cím cso port
te kin te té ben a HM Had fel sze re lés Fej lesz té si Fõ osz tály a
Ma gyar Köz tár sa ság nak a Nyu gat-eu ró pai Fegy ver ze ti
Cso port ban (WEAG) va ló rész vé te lé rõl  szóló 2143/2000.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat figye lembe véte lével,

bh) a 36. MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal el lá -
tott fel ada tok tá mo ga tá sa (két ol da lú meg álla po dás alap -
ján), va la mint a 37. Hon véd Mû vész együt tes tá mo ga tá sa
(mely elõ irány zat te kin te té ben a Hon vé del mi Miniszté -
rium és a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma kö -
zöt ti meg ál la po dás sal az érin tett tár cák fe je ze tek kö zöt ti
elõ irány zat-át adást haj ta nak vég re) jog cím cso por tok te -
kin te té ben a HM HPF.

2.  §

(1) A gaz dál ko dó szer ve ze tek fel ada ta i kat a pénz ügyi és 
szám vi te li szer vek, illetve a HM Pénz ügyi és Szám vi te li
Szol gá lat ál lo má nyá ba tar to zó pénz ügyi re fe ren sek be vo -
ná sá val hajt ják vég re. Az elõ irány za tok ról, az azok hoz
kap cso ló dó fel hasz ná lá sok ról, va la mint az el szá mo lá si de -
vi za ár fo lya mok ról a HM KPSZH a gaz dál ko dó szer ve ze -
tek ré szé re tá jé koz ta tást nyújt.

(2) A HM KPSZH a HM HIM adat szol gál ta tá sa alap ján
a Ma gyar ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó -

ban ága za ti cél elõ irány zat hoz kap cso ló dó an kor mány-
elõ ter jesz tést és ha tá ro za ti ja vas lat ter ve ze tet ál lít össze,
ame lyet jó vá ha gyás ra fel ter jeszt.

3.  §

(1) Az Ámr. 41.  §-a sze rin ti ele mi költ ség ve té si ja vas la -
to kat a gaz dál ko dó szer ve ze tek ké szí tik el és a
HM KPSZH ré szé re kül dik meg. A HM KPSZH a ja vas la -
to kat fe lül vizs gál ja és a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re – a
HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár (a továb biak -
ban: HM VGHÁT) és a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár
(a továb biak ban: HM KÁT) út ján – jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti. A jó vá ha gyást köve tõen a gaz dál ko dó szer ve ze tek
az ele mi költ ség ve tés ben meg ha tá ro zott elõ irány za tok
tárgy év ben tör té nõ tel je sí té sé vel, illetve fel hasz ná lá sá val
össze füg gés ben – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel – az
elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek te kin te té ben sa ját
ha tás kör ben jár nak el.

(2) Az Ámr. 46.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban, va la -
mint az (5) be kez dés ben és a Ma gyar Köz tár sa ság 2006.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 50.  §
(7) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel a fe je ze ti ke ze lé sû 
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos elõ irány zat-át -
cso por to sí tás ra vo nat ko zó ja vas la to kat a gaz dál ko dó szer -
ve ze tek a HM KPSZH ré szé re kül dik meg. A HM KPSZH
a ja vas la to kat fe lül vizs gál ja és a hon vé del mi mi nisz ter ré -
szé re – a HM VGHÁT és a HM KÁT út ján – jó vá ha gyás ra
fel ter jesz ti.

(3) A 8. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si
cím elõ irány za tai tel je sí té sé rõl – az ál lam ház tar tás szer ve -
ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa -
já tos sá ga i ról  szóló, több ször mó do sí tott 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let elõ írásai sze rint – a HM KPSZH
szám sza ki be szá mo lót és szö ve ges in do ko lást ál lít össze a
gaz dál ko dó szer ve ze tek adat szol gál ta tá sa alap ján. Az elõ -
irány za tok 2005. év ben kép zõ dõ ma rad vá nyát a gaz dál ko -
dó szer ve ze tek ál tal – a 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló
el ké szí té sé re vo nat ko zó HM KPSZH in téz ke dés ben fog -
lal tak sze rint – meg kül dött be szá mo lók alap ján a HM
KPSZH fe lül vizs gál ja és a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re
– a HM VGHÁT és a HM KÁT út ján – jó vá ha gyás ra fel -
ter jesz ti. A jó vá ha gyott 2005. évi elõ irány zat-ma rad vány
2006. évi fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok alap ján az
elõ irány zat-mó do sí tás ér de ké ben a HM KPSZH a (2) be -
kez dés ben fog lal tak sze rint jár el.

(4) a) A fel adat fi nan szí roz ás ke re tén kí vü li, a „Fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat, cél elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá”-ról köz vet le nül, fe je ze ten kí vül re át adott, illetve
ki fi ze tett pénz esz kö zök for gal má nak le bo nyo lí tá sa, va la -
mint a szám lá ra be folyt be vé te lek fel hasz ná lá sá ra irá nyuló 
ja vas lat té tel – ki vé ve a ren de let 1.  § (2) be kez dé sé nek bca)
és bcb) al pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada tok pénz for gal -
mát – a HM KPSZH ha tás kö re.
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b) A ren de let 1.  § (2) be kez dé sé nek bca) és bcb) al pont -
ja i ban meg ha tá ro zott, cím rend kó do kon el kü lö ní tett fel -
ada tok pénz for gal mát, va la mint az ah hoz kap cso ló dó kö -
te le zett ség vál la lás el len jegy zé sét és ér vé nye sí té sét a HM
1. sz. Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság
(a továb biak ban: HM 1.sz. TPSZI) vég zi a „Fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány zat, cél elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la” 
fö löt ti ren del ke zé si jo go sult ság rész be ni – a HM KPSZH
ré szé rõl tör té nõ – át adá sá val.

(5) A gaz dál ko dó szer ve ze tek a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá val és év kö zi mó do sí tá sá val
össze füg gõ – az Áht. és az Ámr. sze rin ti – nyil ván tar tá si,
adat szol gál ta tá si és be szá mo lá si kö te le zett sé gük vég re haj -
tá si rend jét a sa ját Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta ik -
ban (a továb biak ban: SzMSz) sza bá lyoz zák.

(6) Az Ámr. XII. fe je ze té nek elõ írásai figye lembe véte -
lével a gaz dál ko dó szer ve ze tek a kö te le zett ség vál la lá si,
utal vá nyo zá si, a pénz ügyi el lá tó szer vek pe dig az el len -
jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat az SzMSz-ben
és/vagy a Ha tás kö ri Jegy zé kük ben sza bá lyoz zák.

4.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si alap ok -
má nyát a gaz dál ko dó szer ve ze tek a hon vé del mi szer ve ze -
tek költ ség ve té si alap ok má nyá nak össze ál lí tá sá ról és jó -
vá ha gyá sá nak rend jé rõl  szóló 31/2004. (HK 8.) HM uta sí -
tás sze rin ti tar ta lom mal, az ab ban meg ha tá ro zott ha tár idõ -
re és el já rá si rend ben ter jesz tik fe l a hon vé del mi mi nisz ter -
nek. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si alap -
ok má nyá ban rög zí tet tek nek meg fe le lõ és jog sza bá lyi elõ -
írások sze rin ti fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét a HM Köz -
pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal a HM éves el len õr -
zé si terv e sze rint vég zi.

5.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal va ló gaz dál ko dás
fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz a gaz dál ko dó szer ve ze tek az
Ámr. 138/B.  § elõ írásainak meg fele lõen éves elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ter vet kö te le sek ké szí te ni és ar ról a jó vá -
ha gyott terv ala pul vé te lé vel, az Ámr. 25. sz. mel lék le té nek 
al kal ma zá sá val 2006. feb ru ár 20-áig a HM KPSZH ré szé re 
kö te le sek adat szol gál ta tást tel je sí te ni. A ter vet a tárgy ne -
gye dé vet meg elõ zõ hó nap ban fe lül kell vizs gál ni és annak

mó do sí tá sát a tárgy ne gye dé vet meg elõ zõ hó nap 15-éig
kell a HM KPSZH-nál kez de mé nyez ni.

6.  §

Az Ámr. 162/A. és 162/B.  §-ai ban elõ írt kö te le zett ség -
vál la lá sok be je len té sét és azok mó do sí tá sát az Ámr.-be n
meg ha tá ro zott ok má nyok al kal ma zá sá val:

– a 8/1 Be ru há zás költ ség ve té si al cí men be lül a
HM IKH,

– a 8/2 Ága za ti cél elõ irány za tok költ ség ve té si al cí men
be lül – ki vé ve az 1.  § (2) be kez dé sé nek bca) és bcb) al -
pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada to kat – a HM KPSZH,

– az 1.  § (2) be kez dé sé nek bca) és bcb) al pont ja i ban
meg ha tá ro zott fel ada tok vo nat ko zá sá ban a HM 1.sz.
TPSZI vég zi.

7.  §

A HM KPSZH fe lül vizs gál ja a ré szé re meg kül dött, a
24. Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez, a 35. Egyéb
uni ós be fi ze té sek és a 26. Hoz zá já ru lás a Nyu gat-eu ró pai
Fegy ver ze ti Cso port (WEAG) mû kö dé si költ sé ge i hez jog -
cím cso por to kat ter he lõ ki fi ze té sek re vo nat ko zó fi ze té si
fel szó lí tá so kat. Amennyi ben a fel szó lí tás ban sze rep lõ
összeg ki fi ze té se in do kolt, 10 M Ft-os összeg ha tá rig a ki fi -
ze tést a HM KPSZH fõ igaz ga tó ja en ge dé lye zi. 10 M Ft fe -
lett, a HM KPSZH a ki fi ze tés re vo nat ko zó ja vas la tát
25 M Ft-os összeg ha tá rig a HM VGHÁT-nak, 25 M Ft fe -
let ti ki fi ze tés ese tén a HM KÁT-nak – a HM VGHÁT út -
ján – jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al -
kal maz ni.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok 2005. évi fel hasz ná lá sá nak rend jé -
rõl  szóló 5/2005. (II. 22.) HM ren de let a ha tá lyát vesz ti.

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



8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 535

HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
27/2006. (III. 17.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004.
évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
Tüs ke Gyu la nyug ál lo má nyú dan dár tá bor no kot 2006. már -
ci us 15-i ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/1125/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
29/2006. (III. 17.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján dr. Ku nos Bál int mér nök ez re dest,
szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zé sé vel egy ide jû leg,
2006. már ci us 16-i ha tállyal dan dár tá bor nok ká kine -
vezem.

Bu da pest, 2005. de cem ber 16.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

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

KEH ügy szám: V-5/5979/2005.

A Köz tár sa sá gi El nök
30/2006. (III. 17.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornoki kinevezésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004.
évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján,
szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zé sé vel egy ide jû leg
dr. Ma gyar Ist ván ez re dest, a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to -
nai Fel de rí tõ Hi va tal, Elem zõ és Ér té ke lõ Igaz ga tó ság
igaz ga tó ját, 2006. áp ri lis 15-i ha tállyal dan dár tá bor nok ká
ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/1128/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
35/2006. (III. 17.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

altábornagyi rendfokozat posztumusz
helyreállításáról

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re – te kin tet tel az
Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra – né hai
 Nagyõ szy (Wolf) Mik lós al tá bor na gyi rend fo ko za tát 2006.
már ci us 15-i ha tállyal posz tu musz hely re ál lí tom.

Bu da pest, 2006. már ci us 1.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/1024/2006.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
01/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 3008/2004. (III. 12.) Korm. határozatban foglalt
célkitûzések megvalósításának további koordinációs

feladatairól*

A honvédelmi miniszter
23/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a NATO CMX 06 válságkezelési gyakorlat nemzeti
feladatainak  elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

* Az uta sí tást az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A honvédelmi miniszter
24/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Idõsügyi Tanács létrehozásáról
és mûködési rendjérõl  szóló

36/2003. (HK 10.) 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 Idõs ügyi Ta nács lét re ho zá sá ról és
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 36/2003. (HK 10.) HM uta sí tást
(a továb biak ban: Ut.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az Ut. 5.  §-ának (1) és (2) be kez dé se i ben a „HM
 Humánpolitikai Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a
„HM Sze mély ze ti Fõ osz tály” szö veg rész lép.

2.  §

Az Ut. 8.  §-ában a „HM Kom mu ni ká ci ós Fõ igaz ga tó -
ság” szö veg rész he lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz -
tály” szö veg rész lép.

3.  §

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

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

A honvédelmi miniszter
26/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi-
és munkaértekezleteinek rendjérõl  szóló

45/2005. (HK 10.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Hon vé del mi Mi nisz té rium
fel sõ szin tû ve ze tõi- és mun ka ér te kez le te i nek rend jé rõl
 szóló 45/2005. (HK 10.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
Uta sí tás) mó do sí tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az Uta sí tás 2.  § (3) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Az ér te kez let a hon vé del mi mi nisz ter ve ze té sé vel
éven te, áp ri lis 30-ig ke rül meg tar tás ra.”

2.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba*, és 2006.
de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
27/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a válságkezelési gyakorlatok tervezésének,
szervezésének és végrehajtásának szabályozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek f) és i) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Észak-at lan ti Szer -
zõ dés Szer ve ze té ben és az Euró pai Uni ó ban be töl tött tag -
ság ból, va la mint egyéb nem zet kö zi szer zõ dés bõl fa ka dó
kö te le zett sé gek tel je sí té se ér de ké ben, a vál ság ke ze lés sel

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 6.



8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 537

kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról, a ha tás kö rök meg -
osz tá sá ról az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a vál ság ke ze lé si gya kor la tok ha zai
és nem zet kö zi fel ada ta i val érin tett, a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium (a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó, va la mint a
mi nisz ter nek köz vet le nül alá ren delt szer ve ze tek re, to váb -
bá a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai
szer ve ze te i re ter jed ki.

2.  §

(1) A vál ság ke ze lé si gya kor la tok ter ve zé sé nek, elõ ké -
szí té sé nek és vég re haj tá sá nak össze han go lá sa és ve ze té se
kö ré ben meg ha tá ro zott fel ada tok tár cán be lü li ko or di ná lá -
sá nak fõ fe le lõ se a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz -
tály (a továb biak ban: HM TKF).

(2) A HM TKF ko or di ná ci ós te vé keny sé ge ki ter jed:
a) a nem zet kö zi vál ság ke ze lé si gya kor lá sok, gya kor la -

tok ál ta lá nos mû kö dé sé nek fi gye lem mel kí sé ré sé re, a gya -
kor la tok ta pasz ta la ta i nak elem zé sé re, ér té ke lé sé re, ja vas -
la tok elõ ter jesz tésére;

b) a nem zet kö zi vál ság ke ze lé si gya kor la tok le bo nyo lí -
tá sá hoz szük sé ges ál ta lá nos tar tal mú bel sõ sza bá lyo zók
ki dol go zá sá ra;

c) a nem zet kö zi vál ság ke ze lé si gya kor la tok ter ve zé sé -
ben részt ve võ ál lo mány ki je lö lé sé re, a de le gá ció ve ze tõ
man dá tu má nak elõ ké szí té sé re.

3.  §

A gyakorlatok elõkészítése

(1) A nem zet kö zi gya kor la to kat elõ ké szí tõ ter ve zõi
kon fe ren ci á kon a Ma gyar Köz tár sa ság kép vi se le té ben el -
já ró de le gá ci ó ban részt ve võ hon vé del mi tár ca kép vi se lõ it
(a továb biak ban: De le gá ció) a HM TKF kép vi se lõ je ve ze -
ti, ál lan dó he lyet te se a HM Hon véd Ve zér kar Ka to nai Ter -
ve zõ Fõ cso port fõ nök ség (a továbbiak ban: HM HVK
KTFCSF) ál lo má nyá ból ke rül ki je lö lés re. A De le gá ció ál -
lan dó tag ja a HM Vé de lem po li ti kai és Nem zet kö zi Együtt -
mû kö dé si Fõ osz tály.

(2) A De le gá ció ál tal kép vi se len dõ szak mai ál lás pon tot
a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár hagy ja jó vá. A de le gá ció
össze té te lét – a HM TKF ja vas la tá ra – a HM köz igaz ga tá si 
ál lam tit kár ha tá roz za meg. A de le gá ció ve ze tõ nek a HM
köz igaz ga tá si ál lam tit kár ad fel ha tal ma zást.

(3) A gya kor lat jel le gé tõl füg gõ en a Hon vé del mi
 Minisztérium köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra az érin tett
 minisztériumok köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra i nál – a HM
 Védelmi Hi va tal ja vas la ta alap ján – kez de mé nye zi a meg -
fe le lõ szak ér tõ ál lo mány gya kor lat elõ ké szí té sé re, illetve
gya kor lat ra tör té nõ ki je lö lé sét.

(4) A de le gá ció ál tal kép vi se len dõ szak mai ál lás pont a
HM TKF ve ze té sé vel, az érin tett HM szer vek és szer ve ze -
tek be vo ná sá val ke rül ki dol go zás ra, majd azt jó vá ha gyás -
ra a HM TKF – a HM vé de lem po li ti kai he lyet tes ál lam tit -
kár és HM Hon véd Ve zér kar Fõ nök el sõ he lyet tes út ján –,
a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke egyet ér té sét köve tõen ter -
jesz ti fe l a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ré szé re jóvá -
hagyásra.

(5) A HM HVK KTFCSF fe le lõs a vál ság ke ze lé si gya -
kor la tok nak az ér vény ben lé võ NATO, EU és nem ze ti gya -
kor lat ter ve zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo zók sze rint tör té nõ
ter ve zé sé ért, va la mint a gya kor la tok ra vo nat ko zó in téz ke -
dé sek, ok má nyok ki dol go zá sá ért.

(6) A nem zet kö zi vál ság ke ze lé si gya kor la tok pénz ügyi
ke ret gaz dá ja a HM HVK KTFCSF.

(7) Fel ha tal ma zást kap a HM HVK KTFCSF, hogy a
vál ság ke ze lé si gya kor la tok elõ ké szí té sé ben és ter ve zé sé -
ben érin tett sze mé lyek bõl ön ál ló mun ka cso por tot hoz zon
lét re, mely nek tag jai a tény le ges fel adat vég zés idõ sza ká -
ban (ter ve zés) men te sül nek egyéb fel ada ta ik vég re haj tá sa
alól.

4.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter – éven te, a fel ada tok függ -
vé nyé ben – in téz ke dik:

a) a gya kor lat idõ pont já ra,
b) a gya kor lat ter ve zés rend jé re és vég re haj tá sá ra,
c) a ter ve zés ben, és gya kor la ton részt ve võ ál lo mány

össze té te lé re.

5.  §

A válságkezelési gyakorlat résztvevõi

(1) A vál ság ke ze lé si gya kor lat részt ve või: a Gya kor lat
Ve ze tõ ség, a Gya kor lat ve ze tõ Törzs, a Gya kor ló Ál lo -
mány és a Gya kor lat ér té ke lõ Cso port.

(2) A vál ság ke ze lé si gya kor lat nem ze ti igaz ga tó ja a HM 
köz igaz ga tá si ál lam tit kár, he lyet te sei a HM vé de lem po li ti -
kai he lyet tes ál lam tit kár és a HM Hon véd Ve zér kar Fõ nök
el sõ he lyet tes (együt te sen: Gya kor lat Ve ze tõ ség).

(3) Gya kor lat ve ze tõ Tör zset a HM HVK KTFCSF fõ -
cso port fõ nö ke ve ze ti.

(4) A Gya kor lat ve ze tõ Törzs tag ja it a gya kor la to kat elõ -
ké szí tõ ter ve zõi kon fe ren cia részt ve või, illetve a ter ve zés -
ben részt ve võk kö zül kell ki je löl ni.
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(5) A Gya kor ló Ál lo mány te vé keny sé gét a Hon véd
 Vezérkar Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség (a továb biak ban:
HM HVK MFCSF) ve ze ti, a Gya kor ló Ál lo mány tag jai a
vál ság ke ze lé si fel ada tok vég re haj tá sá ra ki je lölt ál lo mány -
ból, va la mint – a fel adat jel le gé tõl füg gõ en – a vál ság ke ze -
lés ben érin tett HM szer vek, szer ve ze tek érin tett sze mé lyi
ál lo má nyá ból ke rül nek ki je lö lés re.

(6) A gya kor lat vég re haj tá si fá zi sá ban a vál ság ke ze lé si
gya kor la ton a hon vé del mi tár cát érin tõ fel ada tok, va la mint 
a va lós biz to sí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ért a HM HVK
MFCSF fe le lõs.

6.  §

A nem zet kö zi vál ság ke ze lé si gya kor la tok vé del mi igaz -
ga tást érin tõ fel ada ta it a HM Vé del mi Hi va tal ko or di nál ja.

7.  §

Je len uta sí tás az alá írást kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.*

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 6.

A honvédelmi miniszter
28/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség 2006–2010. évre szóló
gyakorlatok és kiképzési rendezvények programja

kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § f) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján az MH 2006–2015. kö zöt ti idõ szak ra fej -
lesz té si terv e figye lembe véte lével a Ma gyar Hon véd ség
2006–2010. év re  szóló gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé -
nyek prog ram ja ki adá sá ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki.

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a HM ál tal köz vet le nül fel ügyelt
szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

(2) Az MH 2006–2010. év re  szóló Gya kor la tok és
 Kiképzési Ren dez vé nyek Prog ram ját (a továb biak ban:
MH GYKRP 2006–2010)* ön ál ló nyil ván tar tá si szá mon,
ezen uta sí tás sal ki adom.

2.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség Gya kor la tok és Ki kép zé si
Ren dez vé nyek Prog ram ja a HM HVKF ál tal elõ ter jesz tett
és a hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ter ve zé si ok -
mány, amit az MH nem zet kö zi és ha zai gya kor la tai rö vid
és kö zép tá vú prog ra mo zá sa ér de ké ben – a gör dü lõ ter ve -
zés el ve it figye lembe vé ve – a HM HVK Ka to nai Ter ve zõ
Fõ cso port fõ nök ség Ki kép zé si Osz tá lya dol go z ki és fel -
ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben fo lya ma to san nap ra ké szen
tar t.

(2) Az MH GYKRP ren del te té se, hogy a ter vez he tõ ség,
a terv sze rû ség és a szük sé ges mér té kû rö vid (éves, két -
éves) és kö zép tá vú (3–5 éves) elõ re lá tás biz to sí tá sa ér de -
ké ben meg ha tá roz za a Ma gyar Hon véd ség ren del te té sé bõl 
adó dó fel ada tok ra va ló fel ké szü lés ér de ké ben vég re haj -
tan dó gya kor la to kat és ki kép zé si ren dez vé nye ket. Ter ve zõ 
esz köz ként se gít sé get nyújt a Ma gyar Hon véd ség pa rancs -
nok sá gai, tör zsei és csa pa tai nem zet kö zi, illetve ha zai gya -
kor la ta i nak, és ki kép zé si ren dez vé nye i nek egy sé ges el vek
alap ján tör té nõ ter ve zé sé hez, azok vég re haj tá sá hoz.

3.  §

A HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség
 Kiképzési Osz tály no vem ber 30-ig elõ ké szí ti és az ille té -
kes HM és HVK szer ve ze te ken ke resz tül fel ter jesz ti az el -
kö vet ke zen dõ öt év re  szóló MH GYKRP ok mányt a HM
HVKF út ján a hon vé del mi mi nisz ter nek úgy, hogy az de -
cem ber 15-ig jó vá ha gyás ra ke rül jön.

4.  §

(1) Az MH GYKRP 2006–2010-t a gya kor la tok és ki -
kép zé si ren dez vé nyek ko or di ná lá sá ban, vég re haj tá sá ban
érin tett ve ze tõi, pa rancs no ki és törzs tisz ti ál lo mány a rá juk 
vo nat ko zó mér ték ben is mer je meg és al kal maz za a nem -
zet kö zi és ha zai gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek
elõ ké szí té se, ter ve zé se és vég re haj tá sa so rán.

(2) A gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek ko or di ná -
lá sá ban, vég re haj tá sá ban érin tett ve ze tõk és szak ál lo mány
az MH GYKRP 2006–2010-ben fog lal tak meg va ló sí tá sá -
hoz, szak te rü le tük nek meg fele lõen, nyújt sa nak se gít sé get.

* A do ku men tu mot az érin tet tek ok mány ként és elekt ro ni kus adat hor do -
zón (CD-n) kü lön el osz tó sze rint köz vet le nül kap ják meg.
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5.  §

(1) A 2006–2010. évi MH GYKRP-ben sze rep lõ és
 határátlépéssel já ró csa pat moz gá sok en ge dé lye zé sé nek
kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló, több ször mó do sí tott
190/2000. (XI. 14.) Korm. ren de let sze rint köz jo gi jó vá ha -
gyást igény lõ nem zet kö zi (NATO, va la mint két- és több -
oldalú meg ál la po dá sok alap ján ter ve zett) ka to nai te vé -
keny sé gek ese tén az elõ ké szí tést az MH GYKRP-ben fog -
lal tak nak meg fele lõen kell meg kez de ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ka to nai te vé -
keny sé ge ket az en ge dé lye zé sük rõl  szóló kor mány ha tá ro -
za tok ki adá sát köve tõen le het vég re haj ta ni.

6.  §

(1) Az „MH GYKRP 2006–2010 mdb” meg ne ve zé sû
MICROSOFT ACCESS adat bá zis-ke ze lõ prog ram-al kal -
ma zás a Ma gyar Hon véd sé get érin tõ nem zet kö zi és ha zai
gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek köz pon ti adat bá zi -
sa, mely nek nap ra ké szen tar tá sát a HM HVK Ka to nai Ter -
ve zõ Fõ cso port fõ nök ség vég zi.

(2) Az MH GYKRP 2006–2010 vég re haj tá sa so rán a
gya kor la tok kal, ki kép zé si ren dez vé nyek kel, gya kor lat ter -
ve zõi ese mé nyek kel kap cso la tos új ada tok ról, vál to zá sok -
ról – a ter ve zett ren dez vény, illetve gya kor lat ter ve zõi ese -
mény meg kez dé se elõtt leg ké sõbb 30 nap pal – a HM HVK
Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség Ki kép zé si Osz tá lyát
ér te sí te ni kell.

(3) A HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség az
MH GYKRP 2006–2010-ben sze rep lõ gya kor la tok ada ta i -
ban be kö vet ke zõ eset le ges vál to zá so kat fo lya ma to san – a
kor mány jó vá ha gyást igény lõ ket a jó vá ha gyást köve tõen –
mó do sít ja.

(4) Az eset le ges új gya kor la tok fel vé te lét kez de mé nye -
zõ ja vas la tot a HM HVK had mû ve le ti és ki kép zé si cso -
port fõ nök a 190/2000. (XI.14.) Korm. ren de let, va la mint a
vo nat ko zó HM uta sí tá sok és HM HVKF in téz ke dé sek
alap ján ter jesz ti fe l jó vá ha gyás ra, és a dön tés alap ján pon -
to sít ja az adat bá zist.

7.  §

Az MH GYKRP 2006–2010-ben meg ha tá ro zott ha zai
gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek össze sí tett költ -
ség ve té si ter vét a gya kor la tot el ren de lõ elöl já ró (a hon vé -
del mi mi nisz ter, a HM HVKF, az MH lé gi erõ pa rancs nok,
az MH szá raz föl di pa rancs nok, illetve az MH össz ha de rõ -
ne mi lo gisz ti kai és tá mo ga tó pa rancs nok) hagy ja jó vá,
mely nek egy pél dá nyát a HM HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso -
port fõ nök ré szé re meg kül di. A 2006–2010. évi MH
GYKRP-ben meg ha tá ro zott nem zet kö zi gya kor la tok te -
kin te té ben az össze sí tett költ ség ve tés ter ve it a hon vé del mi
mi nisz ter hagy ja jó vá.

8.  §

Ez az uta sí tás alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, egy ide jû leg 
az MH 2005–2009 év re  szóló MH Gya kor la tok és Ki kép -
zé si Ren dez vé nyek Prog ram ja ki adá sá ról  szóló 15/2005.
(HK 5.) HM uta sí tás 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. már ci us 6.

A honvédelmi miniszter
29/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a prémiumévek programmal, valamint a különleges
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos személyügyi

feladatokról, valamint az egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól

 szóló 40/2005. (HK 10.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek n) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a fog lal koz ta -
tás bõ ví té se és ru gal ma sab bá té te le ér de ké ben szük sé ges
in téz ke dé sek rõl  szóló 2005. évi CLXXX. tör vény ben fog -
lal tak ra – a pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le -
ges fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal kap cso la tos sze mély ügyi
fel ada tok ról, va la mint az egyes mun kál ta tói költ sé gek
költ ség ve té si meg té rí té sé nek el já rá si sza bá lya i ról  szóló
40/2005. (HK 10.) HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) az
aláb bi ak sze rint mó do sí tom.

1.  §

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

„(3) A pré mi um évek prog ram vá lasz tá sa ese tén leg fel -
jebb há rom év re, 2006. ja nu ár 1-jét köve tõen a prog ram ba
be lé põk ese tén leg fel jebb öt év re, a kü lön le ges fog lal koz -
ta tá si ál lo mány ba tör té nõ be lé pés ese tén leg fel jebb egy év -
re  szóló ha tá ro zott ide jû jog vi szony jön lét re.”

2.  §

Az Ut. 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö ve -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A prog ram ba tör té nõ be lé pés sel a prog ram ban
részt ve võ ki ne ve zé si ok má nyát mó do sí ta ni kell, amely tar -
tal maz za:]



„b) a prog ram ban részt ve võ ket meg il le tõ 70%-os ha vi
jut ta tás pon tos össze gét, va la mint a Péptv. 4.  §-ában meg -
ha tá ro zott jut ta tá so kat;”

3.  §

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

(2) 2006. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en a prog ram ban részt -
ve võk ese té ben a ha vi jut ta tás mér té két – 2006. ja nu ár
1-jei for du ló nap pal – a Péptv. 4.  § (4) be kez dé sé nek meg -
fele lõen fe l kell emel ni.

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

A honvédelmi miniszter
30/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
 szóló 71/2005. (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 97.  § (1) be kez dés l) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
9–10.  §-ai ban fog lal tak ra – az in téz mé nyi be vé te lek kel kap -
cso la tos fel ada tok ról  szóló 71/2005. (HK 15.) HM uta sí tást
(a to váb bi ak ban: Ut.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az Ut. pre am bu lu ma a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:
„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 és a
97.  § (1) be kez dés l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak -
ban: tv.) 9–10.  §-ai ban, to váb bá a köz pon ti költ ség ve tés
Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó költ ség ve -
té si szer vek be vé te lei tel je sí té sé nek, ke ze lé sé nek és be fi -
ze té sé nek rend jé rõl  szóló 12/2000. (II. 8.) Korm. ren de let -
ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak ra – az in téz mé nyi be vé -
te lek kel kap cso la tos fel ada tok ról a kö vet ke zõ uta sí tást
adom ki:”

2.  §

Az Ut. 3.  § (1) be kez dés c) pont el sõ fran cia be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„– a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
sze rint „költ ség té rí té ses kép zés ben” részt ve võk té rí té si
 díjait;”

3.  §

Az Ut. 3.  § (1) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„f) a kár té rí té si be vé te lek, ide nem ért ve a kép zé si tá mo -
ga tás vissza té rí té sé rõl  szóló 6/2002. (I. 25.) HM ren de let
ha tá lya alá tar to zó ösz tön díj- és kép zé si költ ség-vissza té rí -
tés bõl szár ma zó be vé te le ket,”

4.  §

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

„(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl a köz pon ti költ -
ség ve tés köz pon to sí tott be vé te lét ké pe zi a vál lal ko zá si te -
vé keny ség ered mé nyé bõl az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 96.  § (5) be -
kez dé sé nek elõ írásai sze rint be fi ze ten dõ összeg.”

5.  §

Az Ut. 4.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„Nem ké pe zi a köz pon ti költ ség ve tés köz pon to sí tott be -

vé te lét a tv. 10.  § (1) be kez dé sé nek
– e) pont ja alap ján 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 10.  §-a sze rint
tör té nõ in gó és in gat lan va gyon hasz ná la ta, vagy hasz no sí -
tá sa jo gá nak át adá sá ból (bér be adá sá ból) szár ma zó be vé -
tel nek az ott meg ha tá ro zott rész e;

– f) pont ja sze rin ti la kó in gat lan ban lé võ la ká sok és he -
lyi sé gek bér be adá sá ból és az az zal kap cso la tos szol gál ta -
tá si dí jak ból, to váb bá az egyéb in gat la nok bér be-, vagy ha -
szon bér be adá sá ból,

– g) pont já ban meg ha tá ro zott in gat la nok ér té ke sí té sé bõl,
– h) pont ja sze rin ti in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek

ér té ke sí té sé bõl
be fo lyó be vé te lek tel jes össze ge.”

6.  §

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

„A hon vé del mi szer ve ze tek a 4.  § má so dik fran cia be -
kez dé se sze rint sa ját be vé tel nek mi nõ sí tett össze get a
„kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá -
nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai” CRK-n el kü lö nít ve, át -
fu tó té tel ként ke ze lik, s azt ha von ta az ön ál ló pénz ügyi
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szol gá lat tal ren del ke zõ hon vé del mi szer ve zet köz vet le nül, 
a HM TPSZI-hez el lá tás ra utalt hon vé del mi szer ve ze te két
pe dig össze sít ve a HM TPSZI át utal ja a HM 1. sz. TPSZI
In gat lan ke ze lé si Hi va tal 10023002-01786536-00000000
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra. Egy ide jû leg a
be vé te lek meg ne ve zé sé rõl és össze gé rõl adat szol gál ta tást
tel je sí te nek a HM IKH ré szé re.”

7.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ új, 13.  §-s al egé szül ki, és a ko ráb bi
13.  § szá mo zá sa 14.  §-ra vál to zik:

„A 3.  § (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti ösz tön díj és kép -
zé si költ ség-vissza té rü lés a HM tár ca köz pon ti be vé te lét
ké pe zi. A be vé telt az ön ál ló pénz ügyi és szám vi te li szerv -
vel ren del ke zõ hon vé del mi szer ve zet és a HM TPSZI át fu -
tó té tel ként ke ze li és a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20-ig a
10.  § (2) be kez dés sze rin ti kincs tá ri elõ irány zat-fel hasz ná -
lá si ke ret szám lá ra, a köz le mény ro vat ban „ösz tön díj és
kép zé si vissza té rí tés” meg je lö lés sel át utal ja. Az elõ irány -
zat mó do sí tást a HM KPSZH kez de mé nye zi.”

8.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.
Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ut. 1. sz.
mel lék le té nek 9. fo lyó szá ma és a meg jegy zés ro vat hoz zá
kap cso ló dó (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
31/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a külföldi állami légijármûvek be- és átrepülési
engedélyezésével összefüggõ okmányok központi

nyilvántartásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Miniszté -
riumra, a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal ra (a továb biak ban:
HM KLH), az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra (a továb biak -
ban: MH LEP) és alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re.

2.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré nek kül föl di ál lam i lé -
gi jár mû ál tal tör té nõ igény be vé te lé vel (be- és át re pü lé sek)
és az igény be vé tel en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos ok má -
nyok nyil ván tar tá sát a HM KLH, va la mint az MH 54.
Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red vég zik.

(2) A lég tér-igény be vé tel lel kap cso la tos ok má nyok egy
pél dá nyát vagy annak egy má so la tát – ide ért ve a Pol gá ri
Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság ál tal a Kül ügy mi nisz té ri um út -
ján ki bo csá tott dip lo má ci ai en ge dé lye ket, va la mint a ka to -
nai lég ügyi ha tó ság ál tal ki adott vagy meg ta ga dott hoz zá -
já ru lá sát ta nú sí tó ira to kat is – köz pon ti lag a HM KLH-nál
kell tá rol ni.

(3) A lég tér igény be vé tel tény le ges ada ta it elekt ro ni kus
adat bá zis ban az MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red
1. Lé gi irá nyí tó Köz pont nál (a to váb bi ak ban: 1. LIK) kell
tá rol ni. Az MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red 2.
Lé gi irá nyí tó Köz pont és az 1. LIK kö zöt ti csa pat moz gás -
sal össze füg gõ adat to váb bí tás el já rás rend jét az MH LEP
pa rancs no ka ál tal ki adott kü lön in téz ke dés nek meg fele -
lõen kell vég re haj ta ni.

(4) Az ok má nyok nyil ván tar tá sá nak nap ra kész sé ge és
tel jes sé ge fe let ti fel ügye le tet a HM Ter ve zé si és Ko or di ná -
ci ós Fõ osz tály (a továb biak ban: HM TKF) fõ osz tály ve ze -
tõ je lát ja el.

3.  §

A 2.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak biz to sí tá sa cél -
já ból az MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red pa rancs -
no ka a kül föl di ál lam i lé gi jár mû vek lég tér-igény be vé te lé -
rõl ha vi össze sí tés ben és nap i bon tás ban ada tot szol gál tat a 
HM KLH ré szé re a tárgy hó na pot kö ve tõ má so dik munka -
napon 12.00 órá ig.

4.  §

Az 1. LIK – na pon ta 02.00 órá ig a HM HVK Mû ve le ti
Fõ cso port fõ nök ség MH Köz pon ti Ügye le ti Szol gá la tá nak
(a továb biak ban: Szol gá lat) az MH LEP Lé gi Had mû ve le ti 
Köz pont út ján meg kül di az elõ zõ nap 00.00–24.00 óra kö -
zöt ti be- és át re pü lé sek ada ta it, ame lye ket a Szol gá lat a
reg ge li je len tés ben rög zít. A reg ge li je len tés egy pél dá nyát 
a HM TKF ré szé re is meg kell kül de ni.

5.  §

Fel ha tal ma zást kap a HM TKF fõ osz tály ve ze tõ, hogy a
Ma gyar Hon véd ség érin tett ka to nai szer ve ze tei és a Hun -
ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat ré szé rõl tör -
té nõ adat szol gál ta tást meg szer vez ze, va la mint a szol gál ta -
tás ra kö te le zett adat tí pu so kat meg ha tá roz za.
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6.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg a kül föl di ál lam i lé gi jár mû vek be- és át re pü lé -
si en ge dé lye zé sé vel össze füg gõ ok má nyok köz pon ti nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 22/2003. (HK 8.) HM uta sí tás ha tá lyát
vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
32/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a ruházati illetménynorma 2006. évi összegeinek
megállapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  §-a (1) be kez dé sé nek n) és
o) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel
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
127.  §-á ra, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény 79.  § (1) be kez dé sé re – a ru há -
za ti il let mény nor ma 2006. évi össze ge i nek meg ál la pí tá sá -
ról a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá -
ren delt szer ve ze tek re, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, a
 Magyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze te i re, va la mint a fel so rolt szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má -
nyá ra ter jed ki.

2.  §

A ru há za ti il let mény nor ma 2006. évi össze ge it az uta sí -
tás mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

(1) A 2006. évi hi va tá sos után pót lá si „Ru há za ti Utal -
vány fü zet”-be n elõ re nyom ta tott 75 000 Ft ke ret összeg hez
(tá bor no kok ré szé re 90 000 Ft) to váb bi 20 000 Ft ke ret -
össze get kell jó vá ír ni, és a ki ál lí tás ra jo go sult ál tal hi te le -
sít tet ni.

(2) A fõ tiszt, tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes rend fo ko za tú
szer zõ dé ses ál lo mány ré szé re a szer zõ dé ses év for du ló -

nap ján ki adás ra ke rü lõ 2006. évi szer zõ dé ses után pót lá si
„Ru há za ti Utal vány fü zet”-be n a 2006. év re vo nat ko zó an
110 000 Ft után pót lá si il let ményt kell be je gyez ni, és a ki ál -
lí tás ra jo go sult ál tal hi te le sít tet ni.

(3) A 2005. év re elõ re ho zott 2006. évi után pót lá si il let -
ményt tar tal ma zó hi va tá sos és szer zõ dé ses után pót lá si
„Ru há za ti Utal vány fü zet”-be n a meg lé võ ke ret ma rad -
vány hoz to váb bi 20 000 Ft ke ret össze get kell jó vá ír ni, és a
ki ál lí tás ra jo go sult ál tal hi te le sít tet ni.

4.  §

(1) A 2006. évi hi va tá sos után pót lá si „Ru há za ti Utal -
vány fü zet”-be n elõ re nyom ta tott és a 3.  § (1) be kez dé se
sze rint ki egé szí tett, össze sen 95 000 Ft (tá bor no kok ré szé -
re 110 000 Ft) ke ret össze gen fe lül, utal vány szel vény ki töl -
té se nél kül,

a) hi va tá sos tá bor nok ré szé re 19 400 Ft,
b) hi va tá sos fõ tiszt, tiszt, zász lós és tiszt he lyet tes ré -

szé re 15 000 Ft
kész pénzt kell ki fi zet ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ki fi ze tést a ru há za ti szol gá -
lat ál tal szak ma i lag el len õr zött jegy zék alap ján kell tel je sí -
te ni és a „Ru há za ti Utal vány fü zet” „Fel jegy zé sek” ré szé be 
– Ke ret össze gen fe lül 15 000 Ft (tá bor no kok ré szé re
19 400 Ft) kész pénz ben ki fi zet ve meg jegy zést – kell be je -
gyez ni, és a ki ál lí tás ra jo go sult ál tal hi te le sít tet ni.

(3) A fõ tiszt, tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes rend fo ko za tú
szer zõ dé ses ál lo mány ré szé re – a 3.  § (2) be kez dé se sze rint 
hi te le sí tett 2006. évi után pót lá si il let mény ter hé re – utal -
vány szel vény ki töl té sé vel 15 000 Ft-ot kell ki fi zet ni.

(4) A 2005. év re elõ re ho zott 2006. évi után pót lá si il let -
ményt tar tal ma zó hi va tá sos és szer zõ dé ses után pót lá si
„Ru há za ti Utal vány fü zet”-bõl a 3.  § (3) be kez dé se sze rint
ki egé szí tett 2006. évi után pót lá si il let mény ter hé re
15 000 Ft-ot (tá bor no kok ré szé re 19 400 Ft) kell utal vány -
szel vény ki töl té sé vel ki fi zet ni.

(5) A (3) és a (4) be kez dé sek sze rin ti ki fi ze tést a ru há za -
ti szol gá lat ál tal szak ma i lag el len õr zött jegy zék alap ján
kell tel je sí te ni és a „Ru há za ti Utal vány fü zet” „Fel jegy zé -
sek” ré szé be – Ke ret összeg bõl 15 000 Ft (tá bor no kok ré -
szé re 19 400 Ft) kész pénz ben ki fi zet ve meg jegy zést – kell
be je gyez ni, és a ki ál lí tás ra jo go sult ál tal hi te le sít tet ni.

(6) Az (1), a (3) és a (4) be kez dé sek sze rint ki fi ze tett
pénz összeg ma gá ban fog lal ja a sport ru há zat pót lá sá ra, a
ru há zat tisz tí tá sá ra, va la mint a Ka to nai Ru há za ti Bol tok -
ban 100 Ft alat ti vá sár lá sok ra for dít ha tó össze ge ket.

5.  §

(1) A 2006. évi hi va tá sos után pót lá si „Ru há za ti Utal -
vány fü zet”-be n elõ re nyom ta tott és a 3.  § (1) be kez dé se
sze rint ki egé szí tett, hi te le sí tett 2006. évi, össze sen
95 000 Ft (tá bor no kok ré szé re 110 000 Ft) után pót lá si ke -
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ret összeg bõl annak ter hé re, utal vány szel vény ki töl té sé vel
10 000 Ft-ot kell ki fi zet ni.

(2) A 2006. évi szer zõ dé ses után pót lá si „Ru há za ti Utal -
vány fü zet”-be n be jegy zett és a 3.  § (2) be kez dé se sze rint
hi te le sí tett 2006. évi után pót lá si il let mény ter hé re, a 4.  §
(3) be kez dés ben el ren delt ki fi ze té sen fe lül to váb bi utal -
vány szel vény ki töl té sé vel 10 000 Ft-ot kell ki fi zet ni.

(3) A 2005. év re elõ re ho zott 2006. évi után pót lá si il let -
ményt tar tal ma zó hi va tá sos és szer zõ dé ses után pót lá si
„Ru há za ti Utal vány fü zet”-bõl – a 3.  § (3) be kez dé se sze -
rint ki egé szí tett 2006. évi után pót lá si il let mény ter hé re – a
4.  § (4) be kez dés ben el ren delt ki fi ze té sen fe lül to váb bi
utal vány szel vény ki töl té sé vel 10 000 Ft-ot kell ki fi zet ni.

(4) A hi va tá sos alap fel sze re lé si „Ru há za ti Utalvány -
füzet”-be n be jegy zett ke ret összeg ter hé re – amennyi ben
az igény jo go sult nem ren del ke zik után pót lá si „Ru há za ti
Utal vány fü zet”-t el – utal vány szel vény ki töl té sé vel
10 000 Ft-ot kell ki fi zet ni.

(5) A szer zõ dé ses alap fel sze re lé si „Ru há za ti Utal vány -
fü zet”-be n be jegy zett alap-, ille tõ leg ki egé szí tõ il let mény
ter hé re utal vány szel vény ki töl té sé vel 10 000 Ft-ot kell ki -
fi zet ni.

(6) Amennyi ben az elõ re ho zott után pót lá si, illetve az alap -
fel sze re lé si „Ru há za ti Utal vány fü zet”-t el el lá tott igény -
jogosult nem ren del ke zik a (3)–(5) be kez dé sek sze rin ti
10 000 Ft ki fi ze tés hez szük sé ges fe de zet tel, szá má ra csak a
ke ret ma rad vány össze ge fi zet he tõ ki.

(7) Az (1)–(5) be kez dé sek sze rin ti ki fi ze tést a ru há za ti
szol gá lat ál tal szak ma i lag el len õr zött jegy zék alap ján kell
tel je sí te ni és a „Ru há za ti Utal vány fü zet” „Fel jegy zé sek”
ré szé be – Ke ret összeg bõl 10 000 Ft kész pénz ben ki fi zet ve
– meg jegy zést kell be je gyez ni, és a ki ál lí tás ra jo go sult ál -
tal hi te le sít tet ni.

(8) A tisz te si rend fo ko zat tal ren del ke zõ, illetve rend fo -
ko zat nél kü li szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány ré szé re
2006-ban egy sze ri al ka lom mal, kü lön jegy zék alap ján
10 000 Ft-ot kell ki fi zet ni.

(9) Az (1)–(5) és a (8) be kez dé sek sze rint ki fi ze tett
pénz összeg ma gá ban fog lal ja a test tel érint ke zõ fe hér ne -
mû (tri kó, al só nad rág, pi zsa ma), va la mint a tu so ló pa pucs
vá sár lá sá ra for dít ha tó össze ge ket.

6.  §

(1) Pol gá ri ru há zat be szer zés re az után pót lá si il let mény -
bõl a ka to na nõ kön kí vül csak azok ré szé re fi zet he tõ ki
kész pénz, akik a szol gá la tu kat kö te le zõ en és tar tó san pol -
gá ri ru há zat ban tel je sí tik.

(2) A HM, a mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá ren delt
szer ve ze tek ka to na ál lo má nya, va la mint a más szer vek hez
ve zé nyel tek, to váb bá a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem te kin te té ben – ve ze tõi ja vas lat alap ján – a ru há -
za ti után pót lá si il let mény ki fi zet he tõ össze gé nek jó vá ha -
gyá sa a hon vé del mi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik. A ja -
vas la to kat a szer ve ze tek ve ze tõi, va la mint az állományille -

té kes pa rancs no kok – a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám -
vi te li Hi va tal út ján – 2006. már ci us 31-ig ter jesz tik fe l.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ki fi ze tés csak azon sze mé -
lyek ré szé re le het sé ges, akik 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 mel lék le te 45–48. pont ja sze rin ti alap öl tö ze -
tek kel ren del kez nek.

(4) Az (1) és a (2) be kez dé sek sze rin ti ki fi ze tés csak a
ru há za ti szol gá lat ál tal szak ma i lag el len õr zött jegy zék
alap ján, utal vány szel vény ki töl té sé vel tel je sít he tõ.

7.  §

Az állományille té kes, illetve el lá tó ka to nai szer ve zet
pa rancs no ka a 2006. évi utal vány fü zet ki adá sát iga zo ló
2005. évi zá ró szel vé nyek kel, va la mint a ki fi ze té se ket tar -
tal ma zó „Ru há za ti utal vány fü zet”-bõl ki emelt utal vány -
szel vé nyek kel, a hi va tá sos ál lo mány te kin te té ben a ki fi ze -
tés meg tör tén tét, a szer zõ dé ses fõ tiszt, tiszt, zász lós, tiszt -
he lyet tes ese té ben pe dig a szer zõ dé ses év for du ló nap ját
kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les az MH Had táp anyag El lá tó
Köz pont fe lé el szá mol ni.

8.  §

A köz tiszt vi se lõi ál lo mány ru há za ti költ ség té rí té sé rõl a
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár in téz ke dik.

9.  §

A hon véd sé gi köz al kal ma zot tak ru há za ti költ ség té rí té -
sé rõl  szóló 17/1994. (HK 9.) HM uta sí tás 2.  § (3) be kez dé -
se, va la mint köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi 
XXXIII. tör vény 79.  § (1) be kez dé se elõ írásainak meg -
fele lõen a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak 2006. évi ru há za ti 
költ ség té rí té sé nek ke ret össze gét je len uta sí tás mel lék le te
ha tá roz za meg.

10.  §

(1) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szak mai,
 támogatási, együtt mû kö dé si, biz ton ság vé del mi és kap cso -
lat tar tá si fel ada ta i ban részt ve võ hi va tá sos ál lo mány dif fe -
ren ci ált ki egé szí tõ il let mé nye a ru há za ti után pót lá si il let -
mény 60%-áig ter jed het. A ru há za ti után pót lá si il let mény -
nor ma ki fi ze té sét, va la mint a ki egé szí tõ il let mény nor ma
dif fe ren ci ált meg ál la pí tá sát, ki fi ze té sét, nyil ván tar tá si és
el szá mo lá si rend jét a szol gá la tok fõ igaz ga tói kü lön szabá -
lyozzák.

(2) A Ka to nai Ügyész sé gek ré szé re tör té nõ ki fi ze tés
mér té két a Ka to nai Fõ ügyész ön ál ló an sza bá lyoz za.
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11.  §

A 4.  § (1) és (3)–(4) be kez dé sek, va la mint az 5.  § (1)–(5)
és (8) be kez dé sek sze rin ti jut ta tá sok ra a ter hes sé gi-gyer mek -
ágyi se gély ben ré sze sü lõk is jo go sul tak. A fe gyel mi ok  miatt
a be osz tá suk ból fel füg gesz tet tek, va la mint a 30 nap nál
hosszabb fi ze tés nél kü li sza bad sá gon lé võk –  kivéve, ha ar ra
GYED, GYES vagy be teg hoz zá tar to zó ápo lá sa  miatt ke rül
sor – a jut ta tá sok rész ará nyos hánya dára jo go sul tak.

12.  §

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 13.

(2) Az uta sí tás hatályba lépésével egy ide jû leg a ru há za ti
il let mény nor ma 2005. évi össze ge i nek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 52/2005. (HK 11.) HM uta sí tás, va la mint a ru há za ti
il let mény nor ma 2005. évi össze ge i nek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 52/2005. (HK 11.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
77/2005. (HK 15.) HM uta sí tás és a ru há za ti illetmény -
norma 2005. évi össze ge i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló
52/2005. (HK 11.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
117/2005. (HK 1/2006.) HM uta sí tás, to váb bá a hon véd sé -
gi köz al kal ma zot tak ru há za ti költ ség té rí té sé nek 2005. évi
egy sze ri ki egé szí té sé rõl  szóló 116/2005. (HK 1/2006.)
HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 32/2006. (HK 8.) HM utasításhoz

RUHÁZAI ILLETMÉNYNORMA
2006. évre

Meg jegy zés:

1. A ru há za ti il let mé nyek ter ve zé se kor a költ ség ve té si elõ irány za tok le hí vá sa kor az 543113 és az 548111 548112, 548113 ter ve zé si té te le ken +20%-os áfá-val
kell szá mol ni.

Jo go sult ál lo mány

Jog cím -
kód

Il let mény össze ge

Hi va tá sos ál lo mány alap fel sze re lé si il let mé nye
Fér fi Nõ

Ft

Tá bor nok Hi va tá sos ál lo mány ból (alap fel sze re lés ki egé szí té se) 21 101 125 000 –

Pol gá ri élet bõl 21 202 425 000 –

Ál ta lá nos
és harc ko csi zó

Tiszt, zász lós, ka to nai fõ is ko lai hall ga tói ál lo mány ból 22 111 405 000 370 000

Fõ tiszt, tiszt, zász lós és tiszt he lyet tes, pol gá ri élet bõl 21 112 405 000 370 000

Tiszt he lyet tes 1. éves tiszt he lyet te si is ko lai hall ga tói ál lo mány ból 21 113 400 000 355 000

2. 21 114 400 000 355 000

Fõ tiszt, tiszt, zász lós és tiszt he lyet tes, pol gá ri élet bõl a pró ba idõ szak idõ tar ta má ra 21 115 240 000 230 000

BM-tõl, IM-tõl át vet tek 21 191 350 000 350 000

Ha di ha jós Tiszt, zász lós, ka to nai fõ is ko lai hall ga tói ál lo mány ból 21 120 390 000 340 000

Fõ tiszt, tiszt, zász lós és tiszt he lyet tes, pol gá ri élet bõl 21 121 390 000 340 000

Tiszt he lyet tes, tiszt he lyet te si is ko lai hall ga tói ál lo mány ból 21 122 375 000 365 000

Ej tõ er nyõs Tiszt, zász lós, ka to nai fõ is ko lai hall ga tói ál lo mány ból 21 130 400 000 375 000

Fõ tiszt, tiszt, zász lós és tiszt he lyet tes, pol gá ri élet bõl 21 131 400 000 375 000

Tiszt he lyet tes 1. éves tiszt he lyet te si is ko lai hall ga tói ál lo mány ból 21 133 395 000 345 000

2. 21 132 395 000 345 000

Re pü lõ gép
 szerelõ

Tiszt, zász lós, ka to nai fõ is ko lai hall ga tói ál lo mány ból 21 141 420 000 395 000

Fõ tiszt, tiszt, zász lós és tiszt he lyet tes, pol gá ri élet bõl 21 142 420 000 395 000

Tiszt he lyet tes 1. éves tiszt he lyet te si is ko lai hall ga tói ál lo mány ból 21 143 420 500 390 000

2. 21 144 420 000 390 000
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Jo go sult ál lo mány

Jog cím -
kód

Il let mény össze ge

Hi va tá sos ál lo mány alap fel sze re lé si il let mé nye
Fér fi Nõ

Ft

Re pü lõ ha jó zó Tiszt, zász lós, ka to nai fõ is ko lai hall ga tói ál lo mány ból 21 151 460 000 435 000

Fõ tiszt, tiszt, zász lós pol gá ri élet bõl 21 152 460 000 435 000

ma gas sá gi ru há za tot vi se lõ 21 160 440 000 425 000

Köz tár sa sá gi Õr ez red tõl át vet tek ru há za tá nak át sze re lé sé re, alap fel sze re lés ki egé szí tés 21 190 20 000 30 000

Ha di ha jós öl tö zet re (-rõl) át té rõk ré szé re alap fel sze re lés ki egé szí tés 21 192 95 000 95 000

Fõ tisz ti, tisz ti, zász ló si és tiszt he lyet te si be osz tá sú szer zõ dé ses ál lo mány alap fel sze re lé si il let mé nye 2 évre

Fõ tiszt, tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes és tisz tes 22 110 250 000

Hi va tá sos ál lo mány után pót lá si il let mé nye 1 évre

Tá bor nok 21 201 129 400

Fõ tiszt, tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes 21 202 110 000

Fõ tisz ti, tisz ti, zász ló si és tiszt he lyet te si be osz tá sú szer zõ dé ses ál lo mány ki egé szí tõ és után pót lá si il let mé nye 1 évre

Fõ tiszt, tiszt,
zász lós,

tiszt he lyet tes

A 3. és 4. szer zõ dé ses év re ki egé szí tõ il let mény szer zõ dé ses éven ként 22 201 91 000

Az 5. szer zõ dé ses év tõl után pót lá si il let mény 22 202 110 000

Meg jegy zé sek:

1. Kész pénz ben fi zet he tõ il let mény:
a) az alap fel sze re lé si il let mény bõl ka to na nõk nek nõi fe hér ne mû be szer zés re egy al ka lom mal: 17 000 Ft
b) az után pót lá si il let mény bõl pol gá ri ru ha be szer zé sé re:
ba) ka to na nõk nek nõi fe hér ne mû re egy al ka lom mal: 15 000 Ft
bb) Hon véd Együt tes Bu da pest, Ma gyar Köz tár sa ság El nö ké nek Ka to nai iro dá ja igé nyo go sul tak ré szé re: 85 000 Ft
bc) HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat jo go sul tak ré szé re: 40 000 Ft
c) a ki egé szí tõ il let mény bõl ka to na nõk nek nõi fe hér ne mû be szer zés re: 15 000 Ft

2. 2006. év re já ró ki egé szí tés: 0 %

3. A hi va tá sos, sze rõ dé ses ru há za ti il let mény 1 ha vi át la ga:
a) tiszt, tiszt he lyet tes: 9 170 Ft
b) tá bor nok 10 780 Ft

4. A hon vé de lem ér de ké ben mun kát vég zõ nyug ál lo má nyú ka to na 2006-re ter vez he tõ ru há za ti el lát má nya: 7 000 Ft

5
4

6
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
8

. szám



Ellátottak ruházati kiadása
Tervezési tétel: 54813

J o g c í m
Jog cím-

kód

Nor ma kód

Meg jegy zés

1. 2. 3.

Il let mény (Ft)

Alap fel-
sze re lés

Után pót lás

1 év re 1 nap ra

Ka to nai
fõ is ko lai
és tiszt -
helyettes
 iskolai

 hallgató

Ál ta lá nos, harc ko csi zó, ej tõ er nyõs 4 évi kép zé si ide jû 21 400 258 800 70 500 193,15 (1) Fe hér ne mû vá sár lás ra kész pénz ben
ki fi zet he tõ:

      Alap fel sze re lé si il let mény bõl:   
17 000 Ft

  Után pót lá si il let mény bõl: 8 500 Ft
(2) Csak a ki kép zõ köz pont szá mol hat ja 

fel.
(3) Csak a tény le ge sen le töl tött  idõ re

il let mé nyes.
(4) Nõk ré szé re fe hér ne mû vá sár lá sá ra

az után pót lá si  il let mény bõl:
15 000 Ft kész pénz ben ki fi zet he tõ

 (5) A 21 440 – 21 443 jog cím kó dok -
nál meg ha tá ro zot ta kon  fe lül.

2 21 405 258 800 65 000 178,08

1 21 408 258 800 82 000 224,66

Re pü lõ ha jó zó 4 21 403 315 800 75 100 205,75

Re pü lõ gép sze re lõ 4 21 409 306 000 73 200 200,55

2 21 402 306 000 78 500 215,07

1 21 407 306 000 79 000 216,44

Nõ (1) 4 21 406 215 500 65 400 179,18

Le gény sé gi
be osz tás ban
lé võ szer zõ -

dé ses
 állomány

Ál ta lá nos és harc ko csi zó (4) 21 410 250 000 56 000 153,42

Ej tõ er nyõs (4) 21 411 283 100 67 000 183,56

Re pü lõ gép sze re lõ (4) 21 412 209 236 65 000 178,08

Ha di ha jós (4) 21 413 272 611 45 000 123,29

Ki kép zõ köz pont ban részt ve võ ál lo mány (2) (4) 21 414 – 30 000 82,19

Ön kén tes tar ta lé kos tisz ti, tiszt he lyet tes hall ga tó (3) (4) 21 416 – – 84,38

Egyéb
 kiegészítõ
 illetmény

Pán cé lo zott harc jár mû ve ze tõ 21 431 8 500 1 800 4,93

Fel de rí tõ 21 432 35 000 22 000 60,27

Ren dész 21 433 14 500 5 000 13,70

For ga lom sza bá lyo zó 21 434 13 000 4 000 10,96

Vas út ál lo más ka to nai pa rancs nok 21 437 7 500 1 500 4,11

Szál lít mány kí sé rõ 21 438 3 100 1 500 4,11

Szer zõ dé ses ál lo mány
 fõtiszti, tisz ti, zász ló si,

tiszt he lyet te si be osz tá sú

Ha di-
( gyakorló)
ru há zat ra

Ál ta lá nos és harc ko csi zó öl tö ze tet vi se lõ 21 440 32 000 – –

Resz.; eje.; hhj. 21 441 45 500 – –

Re pü lõ ha jó zó 21 442 39 700 – –

Re.haj. ma gas sá gi 21 443 61 300 – –

Szer zõ dé ses ál lo má nyú Pró ba szol gá lat ide jé re Ált.; hk.; eje.; resz.; hhj.   (5) 21 446 – – 43,48
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J o g c í m
Jog cím-

kód

Nor ma kód

Meg jegy zés

1. 2. 3.

Il let mény (Ft)

Alap fel-
sze re lés

Után pót lás

1 év re 1 nap ra

A ka to nai szer ve zet kész le té bõl
 hadi-(gya kor ló) ru ha cse ré jé re jo go sult

 állomány

Ál ta lá nos és harc ko csi zó 21 450 – 6 400 – (7) A nö ven dé ki mun ka ru ha költ ség fe -
de ze tét ál ta lá nos egyé ni vé dõ esz -
köz ként kell igé nyel ni.

  Alap fel sze re lés az el sõ év fo lyam
lét szám ada ta i ra szá mít ha tó fel.

  Le ány nö ven dé kek ré szé re az alap -
fel sze re lés bõl fe hér ne mû vá sár lá -
sá ra: 

  5 000 Ft
  az után pót lá si il let mény bõl:
  5 000 Ft
  kész pénz ben ki fi zet he tõ.

Re pü lõ gép sze re lõ, ej tõ er nyõs, ha di ha jós 21 451 – 13 500 –

Re pü lõ ha jó zó 21 453 – 20 100 –

Re pü lõ ha jó zó, ma gas sá gi öl tö ze tet vi se lõ 21 454 – 23 200 –

Dísz ru há zat ra ki egé szí tõ
 illetmény

MH 32.
 Budapest
Õr és Dísz -
ez red

Dí szel gõ ál lo mány Ht,szerz.ti, tts, ál lo mány 21 460 185 000 31 000 84,93

Legs. beo. szerz. ál lo mány 21 461 167 000 54 000 147,95

Ze nész ál lo mány 21 462 175 000 34 000 93,15

Kö zép is ko lai, gim ná zi u mi nö ven dék (7) 21 470 76 000 25 100 68,77

Ka to nai gim ná zi u mi nö ven dék III. – IV. év fo lyam ki egé szí tõ il let mé nye 21 471 55 600 11 280 30,90

Ön kén tes
tar ta lé kos
 állomány

14 nap nál hosszabb ide jû ki kép zés re
be hí vott

Ál ta lá nos és harc ko csi zó 21 490 – – 49,85

Ej tõ er nyõs 21 491 – – 68,48

Ha di ha jós 21 494 – – 54,82

Re pü lõ gép sze re lõ 21 492 – – 58,81

14 nap nál rö vi debb ide jû Ált.; hk.; eje.; hhj.; resz. 21 493 – – 11,88

21 455

Ruházati kiegészítõ és felszerelési anyagok
Tervezési tétel: 54814

J o g c í m
Jog cím-

kód

Nor ma kód

Meg jegy zés

1. 2. 3.

Il let mény (Ft)

Alap fel-
sze re lés

Után pót lás

1 év re 1 nap ra

Ka to na sza kács-, pék-, hen tes ki egé szí tõ il let mé nye 21 600 41 170 10 715 29,36 (1) Után pót lás csak az igény be vé tel nap -
ja i ra szá mít ha tó.Õr (fû tet len õr he lyen ként) 21 601 28 690 5 220 14,30

Mo tor ke rék pár 21 602 15 080 4 997 13,69
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J o g c í m
Jog cím-

kód

Nor ma kód

Meg jegy zés

1. 2. 3.

Il let mény (Ft)

Alap fel-
sze re lés

Után pót lás

1 év re 1 nap ra

Gyen gél ke dõ szo bai ágy (1) 21 603 30 890 3 870 10,60 (2) A gaz dál ko dó és az utalt ka to nai
szer ve zet szer zõ dé ses le gény sé gi
és ön kén tes tar ta lé kos ál lo má nya
el he lye zé sé nek idõ tar ta má ra nem
il let mé nyes.

(3) Sor ka to nai be osz tá sú szer zõ dé ses
lak ta nyai el helye zé se ese tén fel szá -
mít ha tó.

(4) Az MH 1. HTHE ha jó in lé võ fek -
he lyek re is il let mé nyes.

Tisz ti, tiszt he lyet te si ügye le ti, szol gá la ti fek hely (1) (4) 21 604 45 300 2 140 5,86

Pol gá ri õri fek hely 21 605 21 530 1 200 3,29

Nõt len tisz ti-, át vo nu ló-, nõ vér-, stb. szál lás, illetve  a
Ki kép zé si- Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pont (KORK)
fek he lyei után 

(1) (2) (3) 21 611 23 300 2 600 7,12

Tiszt ét kez de (át lag ebéd adag alap ján) 21 620 850 180 0,49

Kór ház i ágy 21 630 66 100 13 000 35,62

Eü. vizs gá ló, ke ze lõ, fi zi kó te rá pi ás fek hely 21 636 29 500 3 000 8,22

21 640

Szol gá la ti ku tya
fel sze re lés

Õr ku tya, rob ba nó anyag ke re sõ ku tya 21 660 20 000 3 000 8,22

Ki kép zé si cso por ton ként (4 vagy több ku tya után) 21 661 12 000 4 000 10,96

Kiképzési irodaszer
Tervezési tétel: 543113

J o g c í m
Jog cím-

kód

Nor ma kód

Meg jegy zés

2. 3.

Il let mény (Ft)

Után pót lás

1 év re 1 nap ra

Hi va tá sos és szer zõ dé ses fõ tiszt, tiszt 11 110 2 000 5,48 (1) A tan év kez de te kor kész pénz ben ki -
fizethetõ.

  Nem hon véd sé gi ösz tön dí jas nak, le ve -
le zõ és tan szer vá sár lá si ked vez mény -
ben ré sze sü lõ pol gá ri fel sõ fo kú
tan in té zet ben ta nu ló hall ga tó nak nem
il let mé nyes. Ki zá ró lag a kép zést vég -
zõ tan in té zet szá mít hat ja fel.

Nem zet vé del mi Egye tem hall ga tó ja (1) 11 111 1 900 5,21

Fõ tiszt, tiszt, to vább kép zõ is ko lai hall ga tó (1) 11 112 1 900 5,21

Ka to nai fõ is ko lai hall ga tó (1) 11 113 1 900 5,21

Hi va tá sos és szer zõ dé ses zász lós, tiszt he lyet tes és tisz tes 11 120 1 500 4,11

Tiszt he lyet te si is ko lai hall ga tó 11 121 1 900 5,21

Le gény sé gi be osz tá sú szer zõ dé ses 11 130 500 1,37

Ön kén tes tar ta lé kos tisz ti, tiszt he lyet tes hall ga tó 11 132 – 4,15
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J o g c í m
Jog cím-

kód

Nor ma kód

Meg jegy zés

2. 3.

Il let mény (Ft)

Után pót lás

1 év re 1 nap ra

Szak tan fo lya mon lé võ szer zõ dé ses le gény sé gi be osz tá sú ál lo mány után ki -
egé szí tés

(2) 11 133 100 – (2) Tan fo lya mon ként a ki kép zõ ka to nai
szer ve zet nél szá mít ha tó fel.

(3) A ta go za tos gim ná zi um és szak kö zép -
is ko la kö ve tel mé nyek sze rin ti ki kép -
zé si iro da sze rek szük ség le té nek
fe de ze tét nap tá ri éven ként a költ ség -
ve té si elõ irány zat mó do sí tás ban kell
igé nyel ni.

Ki kép zés re be hí vott ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány 11 141 – 4,15

Mû sza ki raj zo ló (ál lo mány táb lás) 11 150 10 000 27,40

Kö zép is ko lai, gim ná zi u mi nö ven dék (3) 11 160 1 900 5,21

Hon véd sé gi köz al kal ma zott 11 170 500 1,37

Írószer, egyéb irodaszer
Tervezési tétel: 543113

Jog cím kód
Il let mény

Jog cím kód
Il let mény

Tí pus Egy évre (Ft) Tí pus Egy évre (Ft)

11 201 I. 3 200 11 205 V. 32 000
11 202 II. 6 820 11 206 VI. 60 000
11 203 III. 12 400 11 207 VII. 90 000
11 204 IV. 22 000 11 208 VIII. 295 000

Vegyes nyomtatvány
Tervezési tétel: 543112

Jog cím kód
Il let mény

Jog cím kód
Il let mény

Tí pus Egy évre (Ft) Tí pus Egy évre (Ft)

11 301 1. 250 000 11 303 3. 19 500
11 302 2. 60 000 11 304 4. 6 000

Irodai papír
Tervezési tétel: 543111

Jog cím kód
Il let mény

Jog cím kód
Il let mény

Tí pus Egy évre (Ft) Tí pus Egy évre (Ft)

11 401 I. 5 100 11 405 V. 33 200
11 402 II. 7 500 11 406 VI. 58 800
11 403 III. 13 800 11 407 VII. 96 400
11 404 IV. 24 500 11 408 VIII. 317 900
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Nyomdai papírok
Tervezési tétel:

A szük ség le tet min den év ben a kö vet ke zõ év re elõ re kell ter vez ni és a költ ség fe de ze tet má jus 31-ig igé nyel ni az MH RSZF-tõl.
A pénz ke ret fel hasz ná lá sát az in do kolt igény be je len tés alap ján az MH RSZF en ge dé lye zi, ame lyet a „Fel szá mí tá si ki mu ta tás”-ban kell rög zí te ni.

Textiltisztítás, javítás, karbantartás, szolgáltatás
Tervezési tétel: 5521991

J o g c í m
Jog cím-

kód

Nor ma kód

Meg jegy zés

2. 3.

Il let mény (Ft)

Után pót lás

1 év re 1 nap ra

Le gény sé gi be osz tá ban lé võ szer zõ dé ses ál lo mány 12 000 15 000 41,10  (1) Csak az igény be vé tel idõ tar ta má ra 
szá mol ha tó el. A gaz dál ko dó és
utalt ka to nai szer ve ze tek legs. be -
osz tá sú szer zõ dé ses és ön kén tes
tar ta lé kos ál lo má nya el he lye zé sé -
nek idõ tar ta má ra nem il let mé nyes.

(2) Le gény sé gi be osz tá sú szerzõ dé ses
ál lo mány lak ta nyai el he lye zé se
ese tén is il let mé nyes.

Ön kén tes tar ta lé kos tisz ti, tiszt he lyet tes hall ga tó 12 001 15 000 41,10
Ön kén tes tar ta lé kos   ál -
lo mány

14 nap nál hosszabb idõ re be hí vott ál lo mány 12 011 15 000 41,10
14 nap nál rö vi debb idõ re ( "M" szem le, gya kor lat, ki kép zés) be hí vott és azon ha -
di ru há zat ban részt ve võ ál lo mány ré szé re be vo nu lá son ként ki fi ze ten dõ mo sa tá si
költ ség té rí tés.

12 012 600 –

Fek he lyek Gyen gél ke dõ szo bá ban 12 020 11 000 30,14 (3) A nö ven dé ki mun ka ru ha tisz tí tás,
kar ban tar tás költ ség fe de ze tét az
ál ta lá nos egyé ni vé dõ esz kö zök re
elõ ír tak sze rint kell igé nyel ni.

(4) Kü lön terv sze rint.
(5) Az MH HTHE ha jó in lé võ fek -

helyekre is il let mé nyes.

Nõt len tisz ti-, nõ vér-, stb. szál ló ban, szál lá son, va la -
mint Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pont fek -
he lyei után 

(1) (2) 12 021 – 15,00

Át vo nu lá si szál lá son (1) (5) 12 022 – 40,00
Ügye le tes tisz ti, tiszt he lyet te si 12 024 44 000 120,55
Had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ügye le ti 12 025 – –
Had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gon ügye le ti szol gá la tot adó ál lomány nak mo sa tá si
 térítés cí mén ki fi ze ten dõ sze mé lyen ként

12 026 1 000 –

Fegy ve res biz ton sá gi õri 12 027 5 500 15,07
Tisz ti ét kez de át lag ebéd adag szám alap ján 12 035 – 5,00
Hall ga tói ál lo mány Ka to nai fõ is ko lá kon 12 041 15 000 41,10

Tiszt he lyet te si is ko lá kon 12 042 15 000 41,10
Kö zép is ko lai, gim ná zi u mi nö ven dék (3) 12 045 15 000 41,10
Tech ni kus, sze re lõ és gép jár mû ve ze tõ után ki egé szí tés 12 050 3 550 9,73
Dí szel gõ (MH 32. Bu da pest Õr és Dísz ez red) és ze nész ál lo mány 12 060 5 000 13,70
Kór ház i ágy 12 100 30 000 82,19
Vizs gá ló, ke ze lõ, fi zi ko te rá pi ás fek hely (eü.) 12 101 31 000 84,93
Ál ta lá nos egyé ni vé dõ esz köz kar ban tar tás (4) 12 888 –
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Munka és védõruházat
Tervezési tétel: 54811, 548112, 548113

Jog cím Jog cím kód

Nor ma kód

Meg jegy zés

1. 2.

Il let mény (Ft)

Alap fel sze re lés
Után pót lás

1 évre

Fegy ve res biz ton sá gi õr 13 040 112 400 45 000 (1) Kü lön terv sze rint
Ál ta lá nos egyé ni vé dõ esz köz (1) 13 888

Ruházati költségtérítés

Jog cím Jog cím kód

Nor ma kód

Meg jegy zés

2.

Il let mény (Ft)

Után pót lás

1 évre

Hon véd sé gi köz al kal ma zott 13 039 45 000 17/1994. (HK 9.) HM ut.
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A honvédelmi miniszter
33/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi tárca 2006. évi feladatainak
végrehajtásáról*

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) bek. f) pont já ban biz to sí -
tott jog kö röm nél fog va a hon vé del mi tár ca 2006. évi fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Miniszté -
riumra (a továb biak ban: HM), a mi nisz té rium köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, a hon vé del mi mi -
nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer -
ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak -
ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re.

2.  §

A je len uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek 2006. évi 
te vé keny sé gé nek alap ját az uta sí tás mel lék le té ben meg -
határozott, költ ség ve té si fe de zet tel tá mo ga tott fel ada tok
ké pez zék.

3.  §

(1) Az érin tett HM szer vek, fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek
ille té kességi kö rük sze rint dol goz zák ki a 2.  §-ban meg ha -
tá ro zot tak vég re haj tá sá hoz szük sé ges to váb bi szak mai fel -
ada ta i kat is tar tal ma zó ter ve i ket.

(2) A HM szer vek a ki dol go zott szak mai fel adat ter ve ket 
és a fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben szük sé ges sza bá lyo -
zá si ja vas la ta i kat jó vá ha gyás ra a HM köz igaz ga tá si ál lam -
tit kár, illetve a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ré szé re ter -
jesszék fe l.

4.  §

(1) Az MH kö zép szin tû ve ze tõ szer vei az uta sí tás mel -
lék le té ben fog lalt cél ki tû zé sek, fõ fel ada tok és pri o ri tá sok
figye lembe véte lével ké szít sék el, illetve vég le ge sít sék sa -
ját ter ve zé si in téz ke dé se i ket, és en nek alap ján ha tá roz zák
meg alá ren delt je ik 2006. évi rész le tes fel ada ta it.

* Je len uta sí tás mel lék le tét az érin tet tek kü lön kap ják meg.

(2) A rész le tes vég re haj tá si ter ve ket az ille té kes szol gá -
la ti elöl já rók ré szé re az uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
30 na pon be lül jó vá ha gyás ra ter jesszék fe l.

5.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és 2007.
már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
34/2006. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a tanulmányi szerzõdések megkötésérõl  szóló
2/2004. (HK 2.) 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 ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak -
ban: Hjt.) 81.  § (1) be kez dé sé ben, a mun ka tör vény -
könyvérõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban:
Mt.) 110.  § (1) be kez dé sé ben, a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban:
Kjt.) 2.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint köz tiszt vi se lõk jog -
ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban:
Ktv.) 71.  § (2) be kez dés c) pont já ban fog lal tak ra – a ta nul -
má nyi szer zõ dé sek meg kö té sé rõl  szóló 2/2004. (HK 2.)
HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) a kö vet ke zõk sze rint
mó do sí tom.

1.  §

Az Ut. 2.  § (2) be kez dé se az aláb bi c) pont tal egé szül ki:
(Nem köt he tõ ta nul má nyi szer zõ dés, ha)
„c) a szol gá la ti vi szony fel sõ kor ha tá rá nak el éré sé ig a

kép zé si idõ két sze re sé nél ke ve sebb van hát ra.”

2.  §

Az Ut. 5.  § (2) be kez dé se ki egé szül az aláb bi ak kal:
„to váb bá, ha a szer zõ dés meg kö té se kor a tár sa da lom -

biz to sí tá si sza bá lyok sze rin ti öreg sé gi nyug díj kor ha tár el -
éré sé ig a kép zé si idõ két sze re sé nél ke ve sebb van hát ra.”

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 16.
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3.  §

Az Ut. 1. szá mú mel lék let 10. pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:

„10. A kép zés ben részt ve võ men te sül a ta nul má nyi
szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge alól, ha az elöl já ró
egyéb sú lyos szer zõ dés sze gést kö vet el. Nem mi nõ sül
szer zõ dés sze gés nek, ha a kép zés ben részt ve võ szol gá la ti
vi szo nya a Hjt. 56.  § a), d), h), j) pont ja, illetve 59.  § (1) be -
kez dé se, (2) be kez dés a)–b) és d) pont ja, vagy 62.  § (1) be -
kez dé sé nek c) pont ja alap ján szû nik meg. Eb ben az eset -
ben a szol gá la ti vi szony meg szû né sét kö ve tõ na pon a
 tanulmányi szer zõ dés úgy szû nik meg, hogy a fe lek men te -
sül nek a szer zõ dés to váb bi tel je sí té se alól.”

4.  §

Az Ut. 2. szá mú mel lék let 10. pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:

„10. A kép zés ben részt ve võ men te sül a ta nul má nyi
szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge alól, ha az elöl já ró
egyéb sú lyos szer zõ dés sze gést kö vet el. Nem mi nõ sül
szer zõ dés sze gés nek, ha a kép zés ben részt ve võ

– mun ka vál laló mun ka vi szo nya az Mt. 86.  § b)–d),
illetve a 87.  § (1) be kez dé se;

– köz al kal ma zott köz al kal ma zot ti jog vi szo nya a
Kjt. 25. § (1) be kez dés a), c)–d), (2) be kez dés a)–b),
d)–f) pont jai;

– köz tiszt vi se lõ köz szol gá la ti jog vi szo nya a Ktv.
15.  § (1) be kez dés a), c) és a (2) be kez dés a), b), d),
e) pont jai

alap ján szû nik meg. Eb ben az eset ben a mun ka vi szony,
köz al kal ma zot ti, és köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né sét 
kö ve tõ na pon a ta nul má nyi szer zõ dés úgy szû nik meg,
hogy a fe lek men te sül nek a szer zõ dés to váb bi tel je sí té se
alól.”

5.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.
A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg az Ut. 8.  § (2) be kez dé sé -
ben, va la mint 1. szá mú mel lék le té nek 4.1. al pont já ban és
zá ra dé ká ban, illetve 2. szá mú mel lék le té nek 4.1. alpont -
jában és zá ra dé ká ban a „HM HVK Sze mély ügyi Cso port -
fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „HM Sze mély ze ti Fõ osz -
tály” szö veg rész lép.

(2) Ezen uta sí tás a ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg kö -
tött ta nul má nyi szer zõ dé sek re nem al kal maz ha tó.

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

ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

HM közigazgatási államtitkárának
3/2006. (HK 8.) HM KÁT

s z a k  u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény
gazdálkodásának általános szabályairól

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 ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb -
biak ban: HM) igaz ga tá sa költ ség ve té si al cím, mint in téz -
mény (a továb biak ban: mi nisz té rium) gaz dál ko dá sá nak ál -
ta lá nos sza bá lyo zá sá ra – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, 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, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe -
je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl
 szóló HM uta sí tás1 (a továb biak ban: Uta sí tás) vo nat ko zó
ren del ke zé se it figye lembe vé ve – a kö vet ke zõ

1 Je len leg a 9/1998. (HK 4.) HM uta sí tás.

szakutasítást

adom ki:

1. A szak uta sí tás ha tá lya ki ter jed a mi nisz té rium ve ze -
tõ i re, szer ve ze ti ele me i re (a továb biak ban együtt: HM
szer vek), a HM köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve -
ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban:
MH) ka to nai szer ve ze te i re.

Általános szabályok

2. A mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze tét ve ze tõ HM köz -
igaz ga tá si ál lam tit kárt (a továb biak ban: HM KÁT) aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén a gaz dál ko dás sal kap cso la tos ve ze tõi
dön té sek vo nat ko zá sá ban a HM vé de lem gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár (a továb biak ban: HM VGHÁT) he lyet te sí ti.

3. A mi nisz té rium sa ját gaz da sá gi szer ve zet tel nem
ren delkezik, a gaz da sá gi ve ze tõi funk ció az Uta sí tás elõ -
írásainak meg fele lõen meg osz tás ra ke rül. Az Uta sí tás ban
rész le te zett

a) – az utalt sá gi rend nek meg fe le lõ – lo gisz ti kai fel ada -
tok kal össze füg gõ szak te rü le ti gaz da sá gi ve ze tõ fel adat-,
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jog- és ha tás kö rét az MH Tá mo ga tó Ez red (a továb biak -
ban: MH TÁE) pa rancs no ka;

b) pénz ügyi és szám vi te li szak te rü le ti gaz da sá gi ve ze tõ 
fel adat-, jog- és ha tás kö rét a HM 1. sz. Te rü le ti Pénz ügyi
és Szám vi te li Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM 1. sz.
TPSZI) igaz ga tó ja;

c) mun ka erõ gaz dál ko dás sal kap cso la tos szak te rü le ti
gaz da sá gi ve ze tõ fel adat-, jog- és ha tás kö rét a HM Sze -
mély ze ti Fõ osz tály (a továb biak ban: HM SZF) fõ osz tály -
ve ze tõ je gya ko rol ja.

4. A HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal
(a továb biak ban: HM KPSZH) fõ igaz ga tó ja szak ta nács -
adói te vé keny sé get foly tat a HM KÁT ré szé re.

5. A mi nisz té rium az MH el lá tá si – utalt sá gi rend szer e
ke re té ben té rí tés men te sen ve szi igény be a lo gisz ti kai és
egyéb el lá tá so kat.

6. Az adott ter ve zé si, gaz dál ko dá si év vo nat ko zá sá ban
a mi nisz té rium költ ség ve té si gaz dál ko dá si fel ada ta it rész -
le te i ben meg ha tá ro zó el já rá sok gaz dál ko dá si in téz ke dés -
ben ke rül nek meg ha tá ro zás ra. A gaz dál ko dá si in téz ke dés
ter ve ze tét éven te már ci us 31-ig a HM Vé de lem gaz da sá gi
Fõ osz tály dol goz za ki és ter jesz ti elõ a HM KÁT ré szé re a
gaz dál ko dás ban részt ve võ HM szer vek, a HM Pénz ügyi és 
Szám vi te li Szol gá lat (a továb biak ban: HM PSZSZ), va la -
mint a 31. pont alat ti el lá tó szer ve ze tek ja vas la ta i nak ko or -
di ná ci ó ja alap ján.

Pénzügyi és számviteli ellátás

7. A mi nisz té rium pénz ügyi és szám vi te li el lá tá sá val
kap cso la tos in téz mé nyi vég re haj tói fel ada to kat a HM
PSZSZ szer vei szak mai ille té kességükben tel jes kö rû en
vég zik. A mi nisz té rium éves ele mi költ ség ve té si terv -
javaslatát, to váb bá szám sza ki be szá mo ló ját a HM KÁT és
a HM 1. sz. TPSZI igaz ga tó ja, míg a szö ve ges be szá mo ló
je len tést a HM KÁT ír ja alá.

8. A HM 1. sz. TPSZI és a HM Pénz ügyi Szá mí tó és
Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM
PSZNYI) a mi nisz té rium in téz mé nyi el lá tá si tevékeny -
ségével kap cso la tos ope ra tív össze kö tõ, ko or di ná ló, pénz -
ügyi elõ ké szí tõ és vég re haj tó fel ada ta it a mi nisz té ri um hoz
a HM 1. sz. TPSZI ál lo má nyá ból ki kü lö ní tett pénz ügyi és
szám vi te li re fe ra tú ra (a továb biak ban: pénz ügyi refera -
túra) út ján lát ja el.

9. A pénz ügyi re fe ra tú ra a HM 1. sz. TPSZI igaz ga tó já -
nak meg bí zá sa alap ján vég zi fel ada ta it, így kü lö nö sen:

a) a HM tár ca jó vá ha gyott 10 éves erõ for rás- és költ -
ség szük ség le ti terv e alap ján össze ál lít ja a mi nisz té rium
ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tát,

b) a jó vá ha gyott ele mi költ ség ve tés alap ján be jegy zi a
HM szerv elõ irány zat-ke ret nyil ván tar tá sá ba a HM KÁT
ál tal jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat ke re te ket,

c) el len jegy zi a ha tás kö ré be tar to zó in téz mé nyi szin tû
kö te le zett ség vál la lá so kat, és be je len ti azo kat a Ma gyar
Ál lam kincs tár ré szé re,

d) ve ze ti a mi nisz té rium ré szé re a pénz ügyi jel le gû ana -
li ti kus nyil ván tar tá so kat, a szak mai elõ írások sze rint vég -
re hajt ja az egyez te té se ket a HM szer vek kel,

e) vég zi a mi nisz té rium pénz tár szol gá la tá val és pénz -
for gal má val kap cso la tos fel ada to kat,

f) biz to sít ja az in for má ci ók, a bi zony la tok, a do ku men -
tu mok gyûj té sét és szük ség sze rin ti át adá sát a HM 1. sz.
TPSZI és a HM PSZNYI ré szé re,

g) biz to sít ja az in for má ció áram lást a mi nisz té rium sze -
mé lyi ál lo má nya és a HM PSZNYI kö zött,

h) a HM szer vek kel együtt mû kö dés ben el ké szí ti a HM
PSZNYI ál tal a mi nisz té rium sze mé lyi ál lo má nya ré szé re ki -
fi ze ten dõ sze mé lyi jut ta tá sok kal kap cso la tos ok má nyo kat,

i) együtt mû kö dik az ille té kes HM szer vek kel és a HM
PSZSZ szer ve i vel az adat szol gál ta tá si, szám sza ki és szö -
ve ges be szá mo ló je len tés el ké szí té sé ben,

j) nyil ván tart ja a mi nisz té rium elõ irány za ta it, to váb bá
az elõ irány za tok ban vál to zást oko zó szak mai fel ada tok
mó do sí tá sa it,

k) vég zi a mi nisz té rium sze mé lyi ál lo má nyá nak pénz -
ügyi el lá tá sát.

10. A pénz ügyi re fe ra tú ra a szak te rü le tét érin tõ en – a
HM szer vek tõl a HM KÁT el ren de lé sé vel, illetve a mi -
nisz té rium sze mé lyi ál lo má nyá tól köz vet le nül – adat szol -
gál ta tá so kat igé nyel het.

11. Az ille té kes HM szer vek ve ze tõi az in téz mé nyi ele -
mi költ ség ve tést érin tõ fel adat vál to zá sok ese té ben – a HM
VGHÁT zá ra dé ko lá sá val – a pénz ügyi re fe ra tú rá val és a
HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tállyal együtt mû köd ve kez -
de mé nye zik a szük sé ges mó do sí tást. Az elõ irány zat mó -
do sí tás vég re haj tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek re
a HM 1. sz. TPSZI igaz ga tó tesz ja vas la tot – a HM
VGHÁT út ján – a HM KÁT ré szé re.

12. A HM szer vek az ál ta luk ve ze tett pénz ügyi jel le gû
ana li ti kus nyil ván tar tá so kat rend sze re sen, de leg alább ne -
gyed éven ként egyez te tik a pénz ügyi re fe ra tú ra ál tal ve ze -
tett nyil ván tar tá sok kal.

A költségvetési elõirányzatok felhasználása keretében
végrehajtandó feladatok

Kötelezettségvállalás

13. Kö te le zett ség vál la lás nak mi nõ sül a mi nisz té rium
in téz mé nyi fel ada ta i nak vég re haj tá sát szol gá ló min den
olyan dön tés, amely a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány -
za tok ter hé re pénz ügyi ki ha tás sal, vagy kö ve te lés elõ -
írásával jár.

14. A kö te le zett ség vál la lás a ha tá lyos jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ér ték ha tár fe lett2 írás ban tör té nik. A kö te le -
zett ség vál la lás egy ere de ti pél dá nyát a pénz ügyi re fe ra tú -
rá nak kell le ad ni.

2 Je len leg a 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 134.  § (3) be kez dé se
alap ján 50 000 Ft.
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15. A sze mé lyi ál lo mány HM KÁT ha tá ro zat ban en ge -
dé lyez he tõ já ran dó sá ga it (il let mé nyek, költ ség té rí té sek
stb.) il le tõ en a kö te le zett ség vál la lá sok elõ ké szí té sé ért a
HM SZF a fe le lõs.

16. Kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mé lyek gaz da -
sá gi ese mé nyen ként:

a) köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár:

10 mil lió fo rin tot meg ha la dó an,

b) he lyet tes ál lam tit ká rok: a ren del ke zé sük re bo csá tott
 saját, illetve az irá nyí tá suk alá
tar to zó HM szer vek ré szé re jó -
vá ha gyott elõ irány za tok ter hé re
– 10 mil lió fo rin tig ter je dõ en.

c) a mi nisz té rium elõ irány -
zat ke re tei fe lett rendel -
kezõ HM szer vek és a
31. pont sze rin ti szerve -
zeti elem ve ze tõi:

2 mil lió fo rin tig ter je dõ en a ré -
szük re jó vá ha gyott elõ irány za -
tok ter hé re.

17. A HM KÁT kö te le zett ség vál la lás ra írá sos egye di
meg ha tal ma zást ad hat. A HM KÁT egye di el bí rá lás alap -
ján kö te le zett ség vál la lás ra – írás ban – ki je löl het elõ irány -
zat ke ret fe lett nem ren del ke zõ sze mélyt is. A ki je lö lés egy 
pél dá nyát a ve ze tõ pénz ügyi re fe rens nek át kell ad ni.

18. A mi nisz té rium tárgy évi ele mi költ ség ve té si terv -
javaslatának jó vá ha gyá sá ig azon gaz dál ko dá si ke re tek,
elõ irány za tok ter hé re tör té nõ kö te le zett ség vál la lás ról,
 melyek más költ ség ve té si szerv hez ke rül nek át cso por to sí -
tás ra, a ki je lölt, fel ha tal ma zott HM ve ze tõ, illetve HM
szerv ve ze tõ je – a fel ha tal ma zás sze rint – dönt.

19. A mi nisz té rium tárgy évi költ ség ve té si elõ irány za -
ta i nak jó vá ha gyá sá ig kö te le zett ség csak az éven ként rend -
sze re sen je lent ke zõ fel ada tok ra vo nat ko zó an, az elõ zõ év -
ben jó vá ha gyott ere de ti elõ irány zat idõ ará nyos mér té ké ig
vál lal ha tó.

20. Az elõ irány zat ke re tek kel ren del ke zõ HM szerv ve -
ze tõ je fe le lõs a (köz)be szer zés re vo nat ko zó elõ írások be -
tar tá sá ért.

21. Kö te le zett ség vál la lás csak el len jegy zés sel együtt
ér vé nyes.

Ellenjegyzés

22. Az el len jegy zés vo nat ko zá sá ban a pénz ügyi el lá tó
szer vek az MH, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet -
len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek be -
szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl  szóló HM uta sí tás3 sze rint
jár nak el.

23. A kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé se – jel le gé tõl és
ér ték ha tá rá tól füg gõ en – a HM PSZSZ kü lön bö zõ szin tû
szer ve ze ti ele me i nek a szak mai fel ada ta. Az el len jegy zést
a pénz ügyi re fe ra tú ra út ján kell kez de mé nyez ni.

3 Je len leg a 102/2005. (HK 22.) HM uta sí tás.

24. A HM SZF ál tal a 15. pont ban fog lal tak nak meg -
fele lõen el ké szí tett ha tá ro zat-ter ve ze te ket – a jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott jut ta tá sok ról  szóló ha tá ro zat-ter ve ze -
tek ki vé te lé vel – min den eset ben elõ ze tesen a ve ze tõ pénz -
ügyi re fe rens sel egyez tet ni kell. Az egyez te tés cél ja a ha tá -
ro zat gaz dál ko dá si sza bá lyok nak va ló meg fe le lé sé nek és
pénz ügyi fe de ze té nek vizs gá la ta. A ve ze tõ pénz ügyi re fe -
rens az egyez te tést alá írá sá val iga zol ja, amely meg fe lel a
kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé sé nek.

Érvényesítés

25. Az ér vé nye sí tés tar tal maz za a pénz ügyi tel je sí tés jo -
gos sá gá nak, összeg sze rû sé gé nek, az ok má nyok elõ írt zá -
ra dé ko lá sá nak és az elõ írt ala ki kö ve tel mé nyek be tar tá sá -
nak el len õr zé sét.

26. Az ér vé nye sí tést a pénz ügyi re fe ra tú ra – meg fe le lõ ké -
pe sí tés sel ren del ke zõ, írás ban meg bí zott ügy in té zõ je – vég zi.

27. Az ér vé nye sí tés a tel je sí tés szak mai iga zo lá sán ala -
pul. A tel je sí tés szak mai iga zo lá sá ra (zá ra dé ko lá sá ra) – az
ál ta luk ke zelt költ ség ve té si elõ irány zat ke re tek vo nat ko zá -
sá ban – az elõ irány zat ke ret tel ren del ke zõ HM szer vek ve -
ze tõi jo go sul tak.

Utalványozás és ellenjegyzése

28. Utal vá nyo zás nak mi nõ sül a ki adás tel je sí té sé nek és
a be vé tel be sze dé sé nek vagy el szá mo lá sá nak – jo go sult
ve ze tõ ál tal tör té nõ – el ren de lé se. Utal vá nyo zás ra a jó vá -
ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat ke ret tel ren del ke zõ HM
szerv ve ze tõ je jo go sult, az ál ta la ke zelt költ ség ve té si elõ -
irány zat ke ret mér té ké ig.

29. Az utal vá nyo zás el len jegy zé se – jel le gé tõl és ér ték -
ha tá rá tól füg gõ en – a fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ pénz -
ügyi el lá tó szerv szak mai fel ada ta. Az el len jegy zést a
pénz ügyi re fe ra tú ra út ján kell kez de mé nyez ni.

30. Az utal vá nyo zást és annak el len jegy zé sét a pénz -
ügyi tel je sí té si ha tár idõt meg elõ zõ en leg alább 3 mun ka -
nap pal kell vég re haj ta ni.

Logisztikai ellátás

31. A mi nisz té rium lo gisz ti kai el lá tá sát a HM In gat lan -
ke ze lé si Hi va tal (a továb biak ban: HM IKH), az MH Hír adó
és In for ma ti kai Pa rancs nok ság és az MH Tá mo ga tó Ez red
in téz mé nyi és köz pon ti költ ség ve té si elõ irány za tai ter hé re,
a HM IKH Anya gi Ko or di ná ci ós Osz tály (a továb biak ban:
HM IKH AKO) a mi nisz té rium ele mi költ ség ve té sé bõl biz -
to sí tott költ ség ve té si elõ irány zat ke ret ter hé re vég zi.

32. A lo gisz ti kai el lá tás sal kap cso la tos ki adá sok hoz
szük sé ges elõ irány za tok fel szá mí tá sá hoz a HM szer vek a
költ ség ve tés ter ve zé sé nek sza ka szá ban a 31. pont ban fel -
so rolt el lá tók ré szé re – a szük sé ges mér ték ben – adat szol -
gál ta tás ra kö te le zet tek.
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33. A HM szer vek azon esz kö zök vo nat ko zá sá ban, me -
lyek az el lá tá si – utalt sá gi rend ke re té ben biz to sí tás ra ke -
rül nek, elõ irány za tot nem ter vez het nek.

34. Az azon na li, elõ re nem ter vez he tõ fel ada tok vég re -
haj tá sa ér de ké ben – a ha tá lyos, köz be szer zés re vo nat ko zó
jog sza bá lyok ra és sza bá lyo zók ra fi gye lem mel – a HM
IKH AKO osz tály ve ze tõ je jo go sult be szer zé sek le foly ta -
tá sá ra.

35. Min den HM szerv nél ki je lölt anyag fe le lõs vég zi a
lo gisz ti kai el lá tás sal össze füg gés ben az adott HM szerv nél 
fel me rü lõ fel ada to kat, így kü lö nö sen:

a) adat szol gál ta tást tel je sít az el lá tó szer ve ze tek fe lé az
ál ta luk kért for má ban és tar ta lom mal;

b) esz kö zök be szer zé se ese tén vég zi a 36. pont sze rin ti
fel ada to kat;

c) fe le lõs a HM szerv ál tal be szer zett, illetve a ré szé re
biz to sí tott esz kö zök sze mély hez kö té sé ért, amely rõl ana li -
ti kus nyil ván tar tást ve zet;

d) kap cso la tot tar t az el lá tó szer ve ze tek kel.

36. Esz kö zök be szer zé se ese tén az aláb bi mun ka fo lya -
ma tot kell al kal maz ni:

a) Az elõ irány zat ke ret tel gaz dál ko dó, kö te le zett ség -
vál la ló HM szerv anyag fe le lõ se to váb bít ja az MH TÁE
HM el he lye zé se sze rin ti ob jek tum üze mel te tõ osz tá lyá hoz 
a be ér ke zett szám lát, szál lí tó le ve let, me lyen az esz köz
meg ne ve zé se, gyár i szá ma, fõbb azo no sí tói sze re pel nek.

b) Az ob jek tum üze mel te tõ osz tály nál az adott anyag -
nem mel fog lal ko zó sze mély a szám la alap ján be vé te le zi az 
esz közt, és sza bá lyo san ki töl tött ma nu á lis utal ványt ké szít, 
me lyet alá írá sá val iga zol. Az ere de ti utal ványt a gaz dál ko -
dó szerv meg bí zott ja ré szé re át ad ja, aki ezt hoz zá tû zi a
szám lá hoz, zá ra dé kol tat ja a kö te le zett ség vál la ló val, és le -
ad ja a pénz ügyi re fe ra tú ra ré szé re a szám la ki egyen lí té se
cél já ból.

c) Az a) pont sze rin ti rak tá ri be vé te le zést iga zo ló utal -
vány nél kül a szám la ki fi ze té se nem kez de mé nyez he tõ.

d) A pénz ügyi re fe ra tú rán az er re ki je lölt sze mély
ellen õr zi a szám lák hoz csa tolt be vé te le zé si bi zony la to kat.

37. A mi nisz té rium esz kö zei ana li ti kus nyil ván tar tá sá -
nak a ve ze té sét és az az zal kap cso la tos te vé keny sé get a
HM 1. sz. TPSZI, va la mint az MH TÁE és az MH HIP
vég zi.

38. Az ob jek tum üze mel te tõ osz tály ha tás kö rét meg ha -
la dó egye di be szer zé sek be vé te le zé se it és ana li ti kus nyil -
ván tar tá sa it a szak anyag nem fe le lõs el lá tó köz pont a HM
IKH AKO ko or di ná lá sa mel lett hajt ja vég re, a 36. pont
sze rin ti kö ve tel mé nyek be tar tá sá val.

Belsõ ellenõrzés

39. A mi nisz té rium vo nat ko zá sá ban a bel sõ el len õr zé si
te vé keny sé get a HM fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr -
zé si rend jé nek sza bá lya i ról, a HM fe je zet egy sé ges ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé nek ki adá sá ról

 szóló HM uta sí tás4 alap ján a HM Köz pon ti El len õr zé si és
Ha tó sá gi Hi va tal vég zi.

40. A mi nisz té rium fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la -
gos ve ze tõi el len õr zé si (FEUVE) rend szer e mû kö dé sé ért,
ok má nya i nak fo lya ma tos kar ban tar tá sá ért és pon to sí tá sá -
ért a ha tá lyos HM uta sí tás ban5 ki je lölt HM szer vek ve ze tõi 
fe le lõ sek. A FEUVE ke re te in be lül a pénz ügyi szak el len -
õr zé si te vé keny sé get a HM PSZSZ ille té kes szer ve ter ve zi
és hajt ja vég re.

Záró rendelkezések

41. A szak uta sí tás az alá írá sá tól szá mí tott 8. na pon lép
ha tály ba*, és ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium, mint in téz mény gaz dál ko dá sá nak ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló a 21/2001. va la mint a 79/2004.
(HK 18.) HM KÁT in téz ke dés sel mó do sí tott 12/1999.
(HK 10.) HM KÁT in téz ke dés, va la mint a Hon vé del mi
Mi nisz té rium Igaz ga tás gaz dál ko dá si kö ré ben vég re haj -
tott be szer zé sek szám vi te li nyil ván tar tá sá nak egyes kér dé -
se i rõl  szóló 24/2003. (HK 10.) HM KÁT in téz ke dés.

Dr. Fa pál Lász ló s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
21/2006. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

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

a NATO Szkopjei Parancsnokság õrzés-védelmét
ellátó MH Õr- és Biztosító Szakasz mûveleti területrõl 

történõ kivonásával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról**

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
23/2006. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

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

a 2006. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról**

4 Je len leg a 91/2004. (HK 26.) HM uta sí tás alap ján.
5 Je len leg a 114/2005. (HK 1/2006.) HM uta sí tás.
* A szak uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 3.
** Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 557



A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a MH Honvéd Vezérkar fõnökének
24/2006. (HK 8.) 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 rádióberendezéseinek
frekvencia biztosítás rendjérõl és az elektromágneses

összeférhetõség biztosításáról

A hon vé de lem rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény, 100.  §
(3) be kez dé sé ben, va la mint 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a 101.  § (3) be kez dés
k) pont já ra, össz hang ban a nem pol gá ri cé lú frek ven cia gaz -
dál ko dás sal, az elekt ro ni kus hír köz lés sel kap cso la tos ha tá -
lyos jog sza bá lyok kal1, a Ma gyar Hon véd ség rá dió be ren de -
zé sek frek ven cia biz to sí tás rend jé re és az elekt ro mág ne ses
össze fér he tõ ség biz to sí tá sá ra az aláb bi együt tes

intézkedést

ad juk ki:

I. Általános szabályok

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed:
1.1. 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 kö zül a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem re
(a továb biak ban: Ma gyar Hon véd ség).

1.2. Az in téz ke dés al kal ma zá si kö re ki ter jed a rá dió be -
ren de zé sek

a) frek ven cia fel hasz ná lá sá nak sza bá lyo zá sá val
b) rá dió en ge dé lyez te té si el já rá sok le foly ta tá sá val
c) frek ven cia ki uta lás rend jé vel
d) rend szer be ál lí tá sá val
e) be szer zé sé vel, fej lesz té sé vel, ku ta tá sá val
f) el len õr zé sé vel
g) rá dió za var el há rí tá sá val

kap cso la to san vég re haj tan dó Ma gyar Hon véd ség szin tû
te vé keny sé gek re.

1 Je len leg:
Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl szóló 2003. évi C. tör vény.
A zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról szóló 50/1998.(III. 27) Korm. ren de let.
A nem pol gá ri cé lú frek ven cia gaz dál ko dás fel ada ta it el lá tó ha tó ság szer -
ve ze té rõl, va la mint a nem pol gá ri cé lú frek ven cia gaz dál ko dás rend jé rõl
szóló 279/2001 (XII. 23.) Korm. ren de let.
A frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la pí tá sá ról szóló
346/2004 (XII. 22.) Korm. ren de let.
A nem pol gá ri cé lú frek ven cia gaz dál ko dás egyes ha tó sá gi el já rá sa i ról és
a nem pol gá ri cé lú frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i ról szóló
29/2005 (VII. 27.) HM ren de let.
A rá dió be ren de zé sek rõl és elekt ro ni kus hír köz lõ vég be ren de zé sek rõl,
va la mint meg fe le lõ sé gük köl csön ös el is me ré sé rõl szóló 5/2004.
(IV. 13.) IHM ren de let.
A nem pol gá ri cé lú frek ven ci át hasz ná ló rá dió be ren de zé sek meg fe le lõs ség
iga zo lá sá ról szóló 2/2005 (II. 1.) HM ren de let. 
Az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség rõl szóló 31/1999. (VI. 11.)
GM–KHVM együt tes ren de let.

2. Az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség biz to sí tá sa te -
kin te té ben az in téz ke dés al kal ma zá si kö re ki ter jed:

a) A rá dió be ren de zé sek fej lesz té se so rán:

aa) a rá dió be ren de zé sek ré szé re szük sé ges frek ven cia -
sá vok terv sze rû és össze han golt biz to sí tá sá ra;

ab) a rá dió be ren de zé sek elekt ro mág ne ses össze fér he -
tõ sé gét meg ha tá ro zó pa ra mé te rek re vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek és nor mák meg ha tá ro zá sa;

b) A rá dió be ren de zé sek be szer zé se so rán:

a be szer zés re ter ve zett, va la mint a már rend szer ben le võ 
ka to nai és pol gá ri rá dió be ren de zé sek kö zöt ti elekt ro mág -
ne ses össze fér he tõ sé get biz to sí tó szer ve zé si és tech ni kai
rend sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ra

c) A rá dió be ren de zé sek al kal ma zá sa so rán:

ca) a ka to nai szer ve ze tek frek ven cia szük ség le te i nek
terv sze rû és össze han golt ki elé gí té sé re;

cb) az azo nos, to váb bá a kü lön bö zõ tí pu sú és ren del te -
té sû rá dió be ren de zé sek frek ven cia és te rü le ti szét vá lasz tá -
sá ra vo nat ko zó nor mák be tar tá sá ra;

cc) az egyes rá dió be ren de zé sek al kal ma zá sá nak te rü -
let-, idõ-, frek ven cia-, tel je sít mény- és su gár zá si irány sze -
rin ti meg ha tá ro zá sá ra;

cd) a terv sze rû rá dió elekt ro ni kai el len õr zés re;

ce) a rá dió za var-for rá sok fel de rí té sé re és a ke let ke zett
rá dió za va rok meg szün te té sé re;

3. Ér tel me zõ ren del ke zé sek

Ezen in téz ke dés al kal ma zá sá ban:

a) Frek ven cia gaz dál ko dó ha tó sá gok: a rá dió táv köz lé si 
és rá dió spekt rum-po li ti ka ér vé nye sí té se ér de ké ben a Nem -
ze ti Hír köz lé si Ha tó ság va la mint a nem pol gá ri cé lú frek -
ven cia gaz dál ko dá si fel ada to kat el lá tó Kor mány za ti Frek -
ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal (a továb biak ban KFGH)

b)  Frek ven cia biz to sí tás: a Ma gyar Hon véd ség rá dió -
be ren de zé se i nek mû kö dé sé hez szük sé ges frek ven cia sá -
vok kal, frek ven ci ák kal va ló el lá tá sa.

c) Frek ven cia ki uta lás: az MH HIP pa rancs no ka ál tal,
– a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei igény lé sei sze rint –
a szer ve zet mû köd te té sé hez biz to sí tott frek ven cia sá vok,
frek ven ci ák összes sé ge.

d) Frek ven cia ki vá lasz tás: a rá dió be ren de zé sek üze mel -
te té sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a frek ven cia ki uta lás ban
meg adott frek ven ci ák el osz tá sa a rá dió be ren de zé sek re.

e) Rá dió be ren de zés: olyan ter mék vagy egy ter mék
olyan al ko tó ré sze, amely föld- fel szí ni rá dió táv köz lés
vagy ûr táv köz lés cél já ra fel osz tott rá dió frek ven ci ás tar to -
mány fel hasz ná lá sá val ké pes rá dió hul lá mok adá sa, vé te le
vagy adá sa és vé te le út ján táv köz lés re.

f) Kom mu ni ká ci ós cé lú rá dió be ren de zés: olyan rá dió -
be ren de zés mely alap ve tõ en hang, adat és kép in for má ci ók 
to váb bí tá sá ra és vé te lé re szol gál.

g) Nem kom mu ni ká ci ós cé lú rá dió be ren de zés: olyan
rá dió be ren de zés mely alap ve tõ en rá dió lo ká ci ós, rá dió
 navigációs cé lo kat szol gál.
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h) Ellen õr zõ mé rõ te vé keny ség: az MH HIP ál tal a
 Magyar Hon véd ség rá dió be ren de zé sei üzem fe gyel mé nek
el len õr zé se cél já ból vég zett te vé keny ség.

II. Az irányítás rendje és a Magyar Honvédség
szervezeteinek feladatai

4. A rá dió be ren de zé sek nek a Ma gyar Hon véd ség egé -
szé re vo nat ko zó frek ven cia-, rá dió en ge dé lyez te té si el já rá -
sok le foly ta tá sát, a frek ven cia biz to sí tást a bel sõ el len õr zé -
si és za var ki vizs gá lá si fo lya ma tot va la mint az elekt ro mág -
ne ses össze fér he tõ ség biz to sí tá sá ra irá nyuló fel ada to kat az 
MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság (a továb biak -
ban: MH HIP) ter ve zi, szer ve zi és irá nyít ja.

4.1. MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság:
a) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ki je lölt sze mély, – aki

kép vi se li az MH ér de ke it a Kor mány za ti Frek ven cia gaz -
dál ko dá si Ta nács ban – mun ká já nak tá mo ga tá sa.

b) Az MH HIP a Ma gyar Hon véd ség egye dü li szer ve -
ze te, amely jo go sult el já rá so kat kez de mé nyez ni frek ven -
cia ki je lö lé si, rá dió en ge dé lye zé si el já rá so kat a KFGH-nál.

c) Fo lya ma tos kap cso la tot tar t a KFGH-val a nem ze ti,
va la mint a NATO har mo ni zált frek ven cia sá vok fel hasz ná -
lá sa ér de ké ben.

d) Ko or di nál ja a ha zai, a kül föl di, va la mint a nem zet -
kö zi gya kor la tok, gya kor lá sok, mû ve le tek frek ven cia fel -
hasz ná lá sát, rá dió en ge dé lyez te té si el já rá sa it.

e) Gon dos ko dik a tör vényekben, kor mány ren de le tek -
ben, mi nisz te ri ren de le tek ben elõ írt frek ven cia-fel hasz ná -
lá si kö ve tel mé nyek be tar tá sá ról.

f) Részt vesz a ha zai fej lesz té sû ka to nai ren del te té sû rá -
dió be ren de zé sek elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség meg -
ha tá ro zó pa ra mé te re i nek ki dol go zá sá ban.

g) Az új rá dió be ren de zé sek rend szer be ál lí tá sa elõtt
együtt mû kö dik a HM köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek kel, az al kal ma zói fegy ver ne mek kel és szol gá -
lat fõ nök sé gek kel a szer ve zé si és tech ni kai rend sza bá lyok
ki dol go zá sá ban, va la mint a rá dió be ren de zé sek za va rok tól
men tes mû kö dé si fel té te le i nek meg te rem té sé ben.

h) A rá dió en ge dé lyek alap ján el ké szí ti és ki ad ja a ka to -
nai szer ve ze tek ré szé re a frek ven cia ki uta lá so kat.

i) Nyil ván tart ja a ka to nai szer ve ze tek nél al kal ma zott
rá dió be ren de zé sek elekt ro mág ne ses össze fér he tõ sé gét
meg határozó pa ra mé te re ket, a ré szük re biz to sí tott frek -
ven ci á kat, hí vó je le ket, rá dió for gal mi rend sze re ket.

j) Szer ve zi és vég re hajt ja az MH ál tal üze mel te tett rá -
dió be ren de zé sek ad mi niszt ra tív és ki su gár zá sok vé te le út -
ján tör té nõ el len õr zé sét.

k) A szer ve ze tek ál tal be je len tett – amennyi ben az MH
HIP ál tal tet t in téz ke dé sek a za var meg szün te té sé re nem
ve zet nek ered mény re ak kor – za va rok ki vizs gá lá sát az
MH HIP kez de mé nye zi a KFGH-nál

l) A Ma gyar Hon véd ség frek ven cia fel hasz ná lá sá ban
érin tett szak ál lo mány ki kép zé sét éven te egy al ka lom mal
(1 nap idõ tar tam ban), to vább kép zé sét a szak te rü let nél je -

lent ke zõ in do kolt eset ben (az érin tett ál lo mány ré szé re) az
MH HIP Frek ven cia gaz dál ko dá si és El len õr zé si Fõ nök ség 
ter ve zi, szer ve zi és hajt ja vég re.

A fel ada tok kom plex, ma ra dék ta lan vég re haj tá sa ér de -
ké ben:

4.2.  HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség
A Ma gyar Hon véd ség bé ke és mi nõ sí tett idõ sza ki hír -

adó és in for ma ti kai rend sze ré vel, a zárt cé lú táv köz lé si és
in for ma ti kai há ló za ta i val szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek ki dol go zá sa, ké pes sé gek meg fo gal ma zá sa a Ma gyar
Hon véd ség hír adó és in for ma ti kai esz kö ze i re vo nat ko zó
frek ven cia el lá tás igé nye i nek meg ha tá ro zá sa.

4.3. HM Tech no ló gi ai Hi va tal (a továb biak ban: HM
TH)

a) Köz re mû kö dik a ha zai fej lesz té sû ka to nai ren del te -
té sû rá dió be ren de zé sek elekt ro mág ne ses össze fér he tõ sé -
get biz to sí tó pa ra mé te re i nek meg ha tá ro zá sá ban, a ha di -
tech ni kai ellen õr zés fo lya mán a szab vá nyok ban elõ írt
meg fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sá ban.

b) Rá dió be ren de zé sek fej lesz té se so rán be tart ja a frek -
ven cia fel hasz ná lás ra vo nat ko zó nem zet kö zi és nem ze ti
ha tá lyos jog sza bá lyok ban elõ ír ta kat.

4.4. HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va -
tal (a továb biak ban: HM BBBH)

a) El ké szí ti és az MH HIP pa rancs no ka ré szé re meg -
kül di az új rá dió be ren de zé sek rá dió en ge dé lyez te té si el já -
rá sa i nak meg kez dé sé hez szük sé ges ada to kat.

b) A ha tás kö rük be tar to zó rá dió be ren de zé sek be szer -
zé sé re vo nat ko zó dön té sek rõl tá jé koz tat ja az MH HIP pa -
rancs no kát.

4.5. A Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei 
a) Részt vesz nek a be szer zés re ter ve zett rá dió be ren de -

zé sek elekt ro mág ne ses össze fér he tõ sé get meg ha tá ro zó pa -
ra mé te re i nek össze gyûj té sé ben, be dol goz nak a har cá sza -
ti-mû sza ki kö ve tel mé nyek ki ala kí tá sá ba.

b) Részt vesz nek a ha zai fej lesz té sû ka to nai ren del te té -
sû rá dió be ren de zé sek elekt ro mág ne ses össze fér he tõ sé get
meg ha tá ro zó pa ra mé te re i nek meg ter ve zé sé ben.

c) Részt vesz nek a be szer zés re ter ve zett, va la mint a
már rend szer ben lé võ rá dió be ren de zé sek elekt ro mág ne ses
össze fér he tõ sé gét biz to sí tó szer ve zé si és tech ni kai rend -
sza bá lyok ki dol go zá sá ban.

d) Meg ha tá roz zák a ha tás kö rük be tar to zó rá dió be ren -
de zé sek rá dió za va rok tól men tes had mû ve le ti-har cá sza ti
al kal ma zá sá ra irá nyuló szer ve zé si és tech ni kai rend sza bá -
lyo kat.

e) A sa ját ha tás kö rük be tar to zó rá dió be ren de zé sek mû -
köd te té sé hez szük sé ges frek ven cia igé nye ket meg kül dik
az MH HIP pa rancs no ká nak.

f) Ki vá laszt ják sa ját és alá ren delt je ik rá dió be ren de zé -
se i nek üze mi és tar ta lék frek ven ci á it, hí vó je le it az MH
HIP pa rancs no ka ál tal tör tént ki uta lá sok függ vé nyé ben.

g) A frek ven cia ki vá lasz tá sok és a rá dió há lók-irá nyok
ada ta it meg kül dik az MH HIP pa rancs no ká nak.
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h) Nyil ván tart ják:
ha) a sa ját és az alá ren delt je ik nél al kal ma zott rá dió be -

ren de zé sek frek ven cia- és te rü le ti el kü lö ní té sé re vo nat ko -
zó nor má kat,

hb) a rá dió be ren de zé sek re és rá dió rend sze rek re a ki -
utalt frek ven ci á kat és a frek ven cia fel hasz ná lást,

hc) a rá dió be ren de zé se ik (komp le xu ma ik) te lep he lye it
és alap ve tõ tech ni kai ada ta it,

i) Az ér vény ben lé võ nem pol gá ri cé lú frek ven cia gaz -
dál ko dás ha tó sá gi el já rá sa i ról  szóló HM ren de let ben meg -
ha tá ro zot tak alap ján el ké szí tik a rá dió be ren de zé sek üze -
mel te té si ok má nya it.

III. Frekvenciatervezés, frekvenciabiztosítás 

Fel ada tok a rá dió be ren de zé sek fej lesz té se so rán

5. A ha zai ipar ál tal fej lesz tés re (kor sze rû sí tés re) ke rü -
lõ ka to nai ren del te té sû rá dió be ren de zé sek szá má ra szük -
sé ges frek ven cia sá vo kat és az elekt ro mág ne ses össze fér -
he tõ sé get meg ha tá ro zó pa ra mé te re ket a fej lesz té sért fe le -
lõs szer ve ze tek az MH HIP-el együtt mû köd ve ter ve zik.

6. A ter ve zett frek ven cia sáv al kal ma zá sá nak le he tõ sé -
ge it és az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség meg ha tá ro zó
pa ra mé te re ket – a ter ve zés idõ sza ká ban – az MH HIP a
KFGH-val egyez te ti.

7. Az egyez te tés alap ján az MH HIP adat szol gál ta tást
kér het a KFGH-tól ame lyet meg küld a fej lesz té sért fe le lõs
szer ve zet nek.

8. A rá dió be ren de zés fej lesz té se és gyár tá sa so rán az
elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség meg ha tá ro zó pa ra mé te -
rek be tar tá sá nak el len õr zé sét a HM TH vég zi.

Fel ada tok a rá dió be ren de zé sek be szer zé se so rán

9. A rá dió frek ven ci ák hasz ná la ti jo gá nak meg szer zé sét 
a nem pol gá ri cé lú frek ven cia gaz dál ko dás egyes ha tó sá gi
el já rá sa i ról és a nem pol gá ri cé lú frek ven cia sá vok fel hasz -
ná lá si sza bá lya it meg ha tá ro zó HM ren de let frek ven cia ki -
je lö lés hez va la mint rá dió en ge dély hez kö ti, amely nek
meg szer zé se köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ke re té ben a
KFGH-nál kez de mé nyez he tõ.

A for ga lom ba ho za tal lal kap cso la tos el já rá si ren det az
elõ ké szí tés idõ sza ká ban a HM BBBH a KFGH-val együtt -
mû köd ve vég zi.

10. A ka to nai ren del te té sû rá dió be ren de zé sek (rá dió -
be ren de zé sek kel fel sze relt fegy ver rend sze rek) be szer zé se
ese tén a be szer zést vég re haj tó, (HM TH; HM BBBH), a
nyer tes aján lat te võ vel be nyúj tat ja a for ga lom ba ho za tal -
hoz – pá lyá za ti ki írás fo lya ma tá ban kö ve tel mény ként

meg fo gal ma zot tak alap ján – szük sé ges ada to kat a KFGH
ré szé re nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból.

11. A ke res ke del mi be szer zé sû ka to nai ren del te té sû rá -
dió be ren de zé sek al kal ma zás ba vé te le elõtt az al kal ma zó
fegy ver ne mek, szol gá la tok meg ha tá roz zák a be szer zés re
ke rü lõ és a már rend szer ben le võ rá dió be ren de zé sek kö -
zöt ti elekt ro mág ne ses össze fér he tõ sé get biz to sí tó szer ve -
zé si és tech ni kai rend sza bá lyo kat.

12. A pol gá ri ren del te té sû, de ka to nai fel hasz ná lás ra
ter ve zett rá dió be ren de zé sek be szer zé se ese tén az MH HIP
pa rancs no ka a be szer zõ szer ve zet ál tal fel ter jesz tett és a
szak anyag fe le lõs szol gá lat fõ nök ál tal vé le mé nye zet tek
alap ján adat szol gál ta tást kér het a KFGH-tól.

13. Az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség kö ve tel mé -
nye i nek meg fo gal ma zá sa után az MH HIP kí sér le ti cé lú
frek ven cia ki je lö lést vagy kí sér le ti cé lú rá dió en ge délyt ké r 
a KFGH-tól a be ren de zé sek ki pró bá lá sá hoz.

Fel ada tok a rá dió be ren de zé sek al kal ma zás ba vé te le és
rend szer be ál lí tá sa so rán

14. A rá dió be ren de zé sek (rá dió be ren de zé sek kel fel -
sze relt fegy ver rend sze rek) rend sze re sí té si el já rá sa it csak
az MH HIP pa rancs no ka ál tal kez de mé nye zett, a KFGH
ál tal ki adott te le pí té si cé lú frek ven cia ki je lö lés, vagy rá dió -
en ge dély ha tá ro zat má so la tá nak bir to ká ban le het meg kez -
de ni.

A csa pat pró ba vizs gá lat alá vont esz kö zök ese tén,
– amely csak kí sér le ti vagy ide ig le nes rá dió en ge dély alap -
ján foly tat ha tó – a Csa pat pró ba Bi zott ság jegy zõ köny vé -
nek tar tal maz nia kell a rá dió be ren de zés frek ven cia hasz -
ná la tá ra, va la mint az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség re
vo nat ko zó meg ál la pí tá so kat.

15. A ja vas lat alap ján az MH HIP amennyi ben szük sé -
ges, el já rást kez de mé nyez a KFGH-nál, a rá dió en ge -
dély(ek) mó do sí tá sá ra.

Az MH HIP nyil ván tar tás ba ve szi a rend sze re sí tés re ke -
rü lõ rá dió be ren de zé sek frek ven ci á i ra és az elekt ro mág ne -
ses össze fér he tõ sé get meg ha tá ro zó pa ra mé te rek re vo nat -
ko zó ada to kat.

IV. Frekvencia felhasználás, elektromágneses
összeférhetõség

Frek ven cia fel hasz ná lás ter ve zé se

16. A rá dió be ren de zé sek üze mi és tar ta lék frekven -
ciáit, a frek ven ci ák hasz ná la tá nak rend jét – min den szin -
ten – az al kal ma zó szer ve ze tek ter ve zik. A ter ve zés so rán,
figye lembe kell ven ni a frek ven cia ki uta lás ban sze rep lõ
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kor lá to zá so kat, to váb bá az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ -
ség biz to sí tá sá ra irá nyuló rend sza bá lyo kat és nor má kat.

A frek ven cia igény lé sek, a ki uta lá sok, a for gal mi ada tok
és az ak ti vi zá lá sok be je len té sé nek rend je

17. A nem kom mu ni ká ci ós be ren de zé sek is Rá dió en -
ge dély bir to ká ban üze mel tet he tõk. A Rá dió en ge délyt az
MH HIP pa rancs no ka kez de mé nye zé sé re a KFGH ad ja ki,
amely nek má so la tát az MH HIP pa rancs no ka a be ren de -
zést üze mel te tõ szer ve zet pa rancs nok nak to váb bít.

A be ren de zé sek (komp le xu mok) rá dió en ge dély tõl el té -
rõ te le pí té si he lyen tör té nõ üze mel te té se vagy az en ge dély
jel lem zõ i ben, rá dió frek ven ci ás pa ra mé te re i ben és az an -
ten nák su gár zá si irá nyá ban ter ve zett vál toz ta tá sok ra vo -
nat ko zó igé nye ket – az igény rész le tes in dok lá sá val – a ka -
to nai szer ve ze tek meg kül dik az MH HIP pa rancs no ká nak.
A rá dió en ge dély mó do sí tá sá nak ér de ké ben az MH HIP pa -
rancs no ka el já rást kez de mé nyez a KFGH-nál. Az igé nyelt
vál toz ta tá so kat csak az ér vé nyes rá dió en ge dély mó do sí tá -
sa vagy új rá dió en ge dély ki adá sa után jo go sult a fel hasz -
ná ló vég re haj ta ni.

18. Az egye di rá dió en ge dély alap ján üze mel te tett ál -
lan dó te lep he lyû kom mu ni ká ci ós be ren de zé sek re (komp -
le xu mok ra) a nem kom mu ni ká ci ós be ren de zé sek re vo nat -
ko zó sza bá lyok kal me ge gye zõ en kell el jár ni.

19. A frek ven cia ki uta lá sok alap ján, a szer ve ze tek pa -
rancs no ka i nak (ve ze tõ i nek) jó vá ha gyá sá val, a hír adó és
in for ma ti kai szak szol gá la tok el ké szí tik a hír adó rend sze -
re ik ré szé re a rész le tes frek ven cia ki uta lá so kat, ame lyek
alap ján a frek ven cia ki vá lasz tá sok meg tör tén het nek be -
ren de zé sek ré szé re.

20. A rá dió for gal mi rend szert üze mel te tõk a mû kö dés -
re ter ve zett for gal mi rend sze rek ak ti vi zá lá sát a ha tá lyos
MH In for má ció Kap cso la ti Rend szer (IKR) alap ján kö te -
le sek az MH HIP pa rancs no ká nak be je len te ni.

Gya kor la tok, gya kor lá sok frek ven cia biz to sí tá sa

21. A Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei ál tal vég re haj tott 
gya kor la tok, gya kor lá sok frek ven cia fel hasz ná lá sát az elõ -
ké szí tés idõ sza ká ban kell ter vez ni.

A gya kor la tok ter vé ben a hír adó in téz ke dés alap ján a
meg lé võ frek ven ci ák és hí vó je lek fel hasz ná lá sá val ter ve -
zik hír adó rend sze re i ket, me lyek ada ta it meg kül dik a MH
HIP pa rancs no ká nak. Az ada tok meg kül dé se egy ben a rá -
dió for gal mi rend szer ak ti vi zá lás be je len té sé nek mi nõ sül.

NATO gya kor la tok frek ven cia biz to sí tá sa

22. A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vég re haj tott ket tõ
vagy több ol da lú gya kor la tok al kal má val a ma gyar fél az
elõ ké szí tés idõ sza ká ban kö te les a részt ve võk frek ven cia -

igé nyét fel mér ni, a ré szé re ki utalt rá dió for gal mi ada tok ból
az igé nye ket biz to sí ta ni, és er rõl az MH HIP pa rancs no kát
tá jé koz tat ni.

Az ala ku lat ré szé re ki utalt frek ven cia kon tin gens bõl ki
nem elé gít he tõ ké rés ese tén, a szük ség le tet a NATO el já -
rás ban el fo ga dott frek ven cia igény lés alap ján kell az MH
HIP pa rancs no ká hoz kell be nyúj ta ni. Az MH HIP pa rancs -
no ka a nem ze ti NARFA (KFGH)-n ke resz tül biz to sít ja az
igé nyelt frek ven ci á kat.

23. A Ma gyar Hon véd ség szer ve ze te i nek kül föl dön
vég re haj tott gya kor lat ese tén, a gya kor lat elõ ké szí tés
 idõszakában a fo ga dó nem zet tel egyez te tést kell végre -
hajtani a be ren de zé sek frek ven cia biz to sí tá sa ér de ké ben.
Az egyez te tett frek ven cia igényt az MH HIP pa rancs no ká -
nak kell be nyúj ta ni, a NATO el já rás ban el fo ga dott frek -
ven cia igény lés alap ján. Az MH HIP pa rancs no ka a nem ze -
ti NARFA (KFGH)-n ke resz tül igé nye li a frek ven ci á kat.

Misszi ók frek ven cia biz to sí tá sa

24. A misszi ók frek ven cia igé nyé nek biz to sí tá sa a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén rá dió en ge dély hez kö tött. A rá -
dió en ge dé lyez te té si el já rás kez de mé nye zõ je a misszi ó ért
fe le lõs szer ve zet. Az igény alap ján az MH HIP pa rancs no -
ka kez de mé nye zi a KFGH-nál a rá dió en ge dé lyez te té si el -
já rást.

A misszió hely szí nén fel me rült szük ség le te ket a te rü le -
ti leg ille té kes frek ven cia gaz dál ko dá si szer ve zet hez kell
be nyúj ta ni a NATO el já rás ban el fo ga dott frek ven cia -
igény lés vagy az ille té kes szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott
for ma nyom tat vá nyon.

Amennyi ben a misszió hely szí nén nem ke rült frek ven -
cia fel hasz ná lást ko or di ná ló szer ve zet lét re ho zás ra, ak kor
az igé nye ket az MH HIP pa rancs no ká nak kell be nyúj ta ni.
Az MH HIP pa rancs no ka a nem ze ti NARFA (KFGH)-n
ke resz tül igény li a frek ven ci á kat.

Nem NATO misszió ese tén a misszi ó ért fe le lõs szer ve -
zet a fel adat vég re haj tás hely szí nén a frek ven cia szük ség -
le tet ön ál ló an szer zi meg.

Ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok frek ven cia biz to sí tá sa

25. Ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok ra ki je lölt szer ve ze -
tek a ré szük re biz to sí tott rá dió for gal mi ada tok ból a rend -
sze re sí tett rá dió be ren de zé se ik szük ség sze rin ti át cso por to -
sí tá sá val, a ki ren delt erõk fel hasz ná lá sát figye lembe vé ve
szer ve zik meg rá dió for gal mi rend sze re i ket. Az MH HIP
pa rancs no ká nak meg kül dött ada tok egy ben rá dió for gal mi
rend szer ak ti vi zá lás be je len tés nek mi nõ sül nek.

A rá dió be ren de zé sek ki su gár zá si és üzem fe gyel mé nek
el len õr zé se, a rá dió za va rok meg szün te té sé nek rend je

26. A szer ve ze tek a ha tás kö rük be tar to zó kü lön bö zõ
rá dió be ren de zé sek re vo nat ko zó rend sza bá lyok be tar tá sát
kö te le sek el len õriz ni.
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Az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség biz to sí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá nak el len õr zé se – min -
den szin ten – a hír adó és in for ma ti kai szak szol gá la tok fel -
ada ta.

27. A szer ve ze tek nél az MH HIP jo go sult el len õriz ni a
ki su gár zá si és üzem fe gye lem be tar tá sát, az elekt ro mág ne -
ses össze fér he tõ ség biz to sí tá sa ér de ké ben.

A szer ve ze tek egé szé re ki ter je dõ en az el len õr zést az
MH HIP pa rancs no ka ál tal jó vá ha gyott „A Ma gyar Hon -
véd ség Ka to nai Szer ve ze tei Éves Köz pon ti Rá dió elekt ro -
ni kai El len õr zé si Terv e” alap ján az MH HIP frek ven cia -
gaz dál ko dá si, hír adó biz ton sá gi és el len õr zé si szer ve ze tei
hajt ják vég re.

Az MH HIP pa rancs no ka az el len õr zé sek ered mé nyé rõl
a rá dió elekt ro ni kai ellen õr zés jegy zõ köny ve i ben tá jé koz -
tat ja a ka to nai szer ve ze tek pa rancs no ka it.

28. Az üze mel te tett rá dió be ren de zé sek za va rá sá nak
ész le lé se ese tén a meg szün te tés kez de mé nye zé se el sõd le -
ge sen a za vart szen ve dett rá dió be ren de zést al kal ma zó ka -
to nai szer ve zet (üze mel te tõ) fel ada ta.

29. A szer ve ze tek ál tal el há rít ha tat lan rá dió za va ro kat a
je len in téz ke dés mel lék le te sze rint az MH HIP pa rancs no -
ká nak kell be je len te ni.

A be je len tést köve tõen, amennyi ben a za var meg szû nik, 
kö te les azt írás ban vissza von ni.

30. Az MH HIP, a ka to nai szer ve ze tek kel együtt mû -
köd ve meg vizs gál ja a za var oka it, elem zé se ket vé gez a za -
var for rá sá nak fel tá rá sá ra, a za var meg szün te té sé nek mód -
ja i ra. Ered mény te len ség ese tén az MH HIP pa rancs no ka
za var be je len tést tesz a KFGH fe lé.

V. Záró rendelkezések

31. Ez az együt tes in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha -
tály ba*, mellyel egy ide jû leg a Ma gyar Nép had se reg Ve -
zér kar fõ nö ké nek a rá dió elekt ro ni kai esz kö zök elekt ro -
mág ne ses össze fér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá ra ki adott
07/1979. szá mú in téz ke dé se ha tá lyát vesz ti.

32. A ka to nai szer ve ze tek vég re hajt ják ezen in téz ke dés 
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül:

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. már ci us 13.

a) A kü lön bö zõ ren del te té sû rá dió be ren de zé se ik frek -
ven cia és te rü le ti szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó nor mák pon -
to sí tá sát.

b) A sa ját és alá ren delt je ik rá dió be ren de zé sei elekt ro -
mág ne ses össze fér he tõ sé get meg ha tá ro zó pa ra mé te re i nek
pon to sí tá sát.

c) A sa ját- és alá ren delt je ik re vo nat ko zó ki su gár zá si-
és üzem fe gye lem biz to sí tá sá val kap cso la tos bel sõ sza bá -
lyo zó ik fe lül vizs gá la tát.

d) A ka to nai szer ve ze tek ál tal üze mel te tett rá dió for gal -
mi rend sze rek ok má nya i nak el len õr zé sét és pon to sí tá sát.

33. A jog elõd MH RELEK ál tal lét re ho zott a Ma gyar
Hon véd ség ben al kal ma zott va la mennyi rá dió be ren de zés
elekt ro mág ne ses össze fér he tõ sé get meg ha tá ro zó pa ra mé -
te re i nek nyil ván tar tá sát az MH HIP vég zi és tart ja nap ra -
ké szen.

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

Melléklet
a 24/2006. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes

intézkedéshez

Rádiózavarok bejelentése

A za var be je len tés tar tal maz za:
a) a be je len tõ ada ta it (név, cím, te le fon szám);
b) a za vart ál lo más, üze mel te tõ jé nek meg ne ve zé sét, te -

lep he lyét;
c) a za vart ál lo más, há ló zat rá dió en ge dé lyé nek szá mát;
d) a za vart frek ven ciá(ka)t;
e) az ész lelt rá dió za var le írá sát [a za var fel té te le zett jel -

le ge, za va rás in ten zi tá sa, ha tá sa az ál lo más, há ló zat ren -
del te tés sze rû hasz ná la tá ra, a za va rás idõ pont ja(i), idõ tar ta -
ma, gya ko ri sá ga, a fel té te le zett za var for rás meg ne ve zé se,
te le pü lé sei he lye vagy irá nya és egyéb ren del ke zés re ál ló
in for má ci ók];

f) a ren del ke zés re ál ló, za va rást bi zo nyí tó ada to kat,
adat hor do zó kat;

g) a be je len tés kel tét.
Ki emelt biz ton sá got igény lõ rá dió-táv köz lé si szol gá lat

(lé gi for gal mi rá dió na vi gá ci ós, rá dió lo ká ci ós) és ki emelt
ese ményt biz to sí tó rá dió-táv köz lé si szol gá la tok za va rá sa
ese tén a za var ke ve sebb adat tal is be je lent he tõ, azok utó la -
gos ki bõ ví té sé vel.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
53/2006. (HK 8.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Honvéd Vezérkar fõnök vezetõi értekezlete
elõkészítésének és végrehajtásának feladatairól*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
60/2006. (HK 8.) HVKF

p a  r a n  c s a

a 2006. március 15-i ünnepségekkel összefüggõ
feladatokról*

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
59/2006. (HK 8.) HVKF

p a  r a n  c s a

a „BEVETÉSI IRÁNY 2006” gyakorlat és bemutató
foglalkozás elõkészítésére és végrehajtására

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a „BEVETÉSI IRÁNY 2006” gya kor -
lat, va la mint a Ma gyar Hon véd ség egyes ha gyo má nyos és
spe ci á lis ké pes sé ge it be mu ta tó fog lal ko zás elõ ké szí té sé re
és vég re haj tá sá ra az aláb bi

parancsot

adom ki:

1. A pa rancs ha tá lya az MH Szá raz föl di Pa rancs nok -
ság ra, az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra, az MH Összhad -
erõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság ra, az
MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság ra, az MH
Egész ség ügyi Pa rancs nok ság ra és az MH Bu da pes ti Hely -
õr ség pa rancs nok ság ra és ezen pa rancs nok sá gok alá ren -
delt je i re, illetve a HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõcsoport -
fõnökség, a HM HVK Ve zér ka ri Iro da ki je lölt állomá -
nyára ter jed ki.

2. A gya kor lat és a be mu ta tó fog lal ko zás tár gya

Az ENSZ fel ha tal ma zá sa alap ján, a NATO ál tal ve ze tett 
össz ha de rõ ne mi vál ság ke ze lõ mû ve let szá raz föl di kom po -
nen sé be ki je lölt ma gyar könnyû lö vész dan dár mû ve le te i -
nek meg ter ve zé se, meg szer ve zé se és ve ze té se.

A Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Erõi egyes ha gyo má -
nyos, illetve NATO kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ spe ci á -
lis ka to nai ké pes sé ge i nek be mu ta tá sa.

3. A gya kor lat és a be mu ta tó cél ja

– Gya ko rol tat ni a kor kö ve tel mé nyei sze rint át ala kí tott
könnyû lö vész, illetve a spe ci á lis ké pes sé gek kel ren del ke -
zõ al egy sé ge ket, to váb bá a mû ve le ti dan dár harc te vé keny -
sé gé nek meg ter ve zé sét, meg szer ve zé sét és ve ze té sét.

– Be mu tat ni a Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Erõi
egyes ha gyo má nyos, illetve NATO kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ spe ci á lis ka to nai ké pes sé ge it.

4. A gya kor lat és a be mu ta tó fõ cél ki tû zé sei

– El len õriz ni és be mu tat ni a NA TO-nak fel aján lott új,
spe ci á lis erõk meg óvá sa (for ce pro tec ti on), kor lá to zott
 katonai rend õri (ren dé szi), illetve a kez de ti kü lön le ges
mû ve le ti ké pes sé gek el éré sét.

– Gya ko rol tat ni a dan dár és az alá ren delt zász ló al jak,
al kal mi har ci kö te lé kek tör zse it több nem ze ti vál ság ke ze -
lõi mû ve let ter ve zé sé ben és ve ze té sé ben.

– Be mu tat ni az MH MILES szi mu lá ci ós rend szer
 viszonossági (for ce-on-for ce), az MH Atom, Bi o ló gi ai és
Ve gyi Ri asz tá si és Ér te sí té si Rend szer (ABV RIÉR) egyes
ele me it, va la mint az MH pán cél tö rõ rend sze ré nek ké pes -
sé ge it.

5. A gya kor lat fe dõ ne ve: BEVETÉSI IRÁNY 2006

6. A gya kor lat sor szá ma: B501/06

7. A gya kor lat for má ja és tí pu sa: szá mí tó gép pel
 támogatott pa rancs no ki és törzs ve ze té si gya kor lat csa pa -
tok be vo ná sá val.

8. A gya kor lat ki ter je dé se: har cá sza ti szin tû, egy -
oldalú, több fo ko za tú.

9. A gya kor lat ide je, idõ tar ta ma: 2006. szep tem ber
hó nap má so dik fe le.

10. A gya kor lat kör ze te: Vár pa lo ta, MH Köz pon ti
Gya kor ló- és Lõ tér (Új ma jor, „O” pont, Kö rös-hegy,
 Szimulációs Köz pont).
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11. Mû kö dé si te rü let: Gyõr–Bu da pest–Dunaúj -
város–Pécs–Nagy ka ni zsa–Szom bat hely

12. A gya kor lat el ren de lõ je: HM HVKF

13. A gya kor lat ve ze tõ je: MH SZFPK

14. A gya kor lat és be mu ta tó elõ ké szí té sé ben és vég -
re haj tá sá ban részt ve võ ál lo mány:

– HM HVK ki je lölt ál lo má nya;
– MH SZFP;

– MH 25. kl. dd ki je lölt ál lo má nya;
– MH 25/88. k. ve. z. ki je lölt ál lo má nya;
– MH 5. kl. dd. ki je lölt ál lo má nya;
– MH 24. f. z. ki je lölt ál lo má nya;
– MH 34. k. m. z. ki je lölt ál lo má nya;
– MH 37. mû. dd. ki je lölt ál lo má nya;
– MH 93. vv. z. ki je lölt ál lo má nya;
– MH 43. vt. z. ki je lölt ál lo má nya;
– MH 64. lo g. e. ki je lölt ál lo má nya;
– MH BHK ki je lölt ál lo má nya;
– MH GAVIK ki je lölt ál lo má nya;

– MH LEP;
– MH 86. hel. e ki je lölt ál lo má nya;
– MH 12. lé rak. dd. ki je lölt ál lo má nya;

– MH ÖLTP ki je lölt ál lo má nya;
– MH HIP ki je lölt ál lo má nya;
– MH EÜP ki je lölt ál lo má nya

 – ROLE–1 cso port;
– HM BBBH ki je lölt ál lo má nya.

Ma xi mum 1500 fõ

15. A pán cél tö rõ ké pes ség be mu ta tá sá ra ter ve zett
esz kö zök:

a) MI–24V har ci he li kop ter
b) T–72 kö ze pes harc ko csi
c) BRDM–2/9P148 pán cél tö rõ ra ké ta rend szer (Kon -

kursz)
d) 152 mm-es (D–20) ágyú ta rack
e) BTR80, BTR80A pán cé lo zott szál lí tó harc jár mû
f) METISZ (hor doz ha tó pán cél tö rõ ra ké ta rend szer)
g) FAGOT (hor doz ha tó pán cél tö rõ ra ké ta rend szer)
h) RPG–7 kéz i pán cél el há rí tó grá nát ve tõ
i) 12,7 mm-es GEPÁRD M1 mes ter lö vész pus ka
j) NSZVT, PKM, PKT, PKMSZ gép pus ka
k) SZVD táv csö ves pus ka
l) AK–63/D gép ka ra bély
* a j), k), l) pon tok ban pán cél át ütõ ké pes ség be mu -

ta tá sa.

16. A gya kor lat és be mu ta tó le ve ze té sé nek rend je:

1. fá zis:
– Fel adat és ké pes ség ori en tált ki kép zés / gya kor lás kis

kö te lé kek ben, pán cél tö rõ vizs ga lö vé szet.

– Mi ni gya kor lat a szá mí tó gép pel tá mo ga tott pa rancs -
no ki és törzs ve ze té si gya kor lat ra va ló fel ké szü lés érde -
kében.

2. fá zis:
– Szá mí tó gép pel tá mo ga tott pa rancs no ki és törzs ve ze -

té si gya kor lat.
– Egyes ha gyo má nyos és a spe ci á lis ké pes sé gek be gya -

kor lá sa.
A be mu ta tó ra va ló fel ké szü lés (fõ pró ba).

3. fá zis:
– Szá mí tó gép pel tá mo ga tott pa rancs no ki és törzsve -

zetési gya kor lat és be mu ta tó (Szak mai és Lá to ga tó Nap
1–1 nap) vég re haj tá sa.

17. A gya kor lat és a be mu ta tó (a to váb bi ak ban:
 gyakorlat) elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban érin tett
ka to nai szer ve ze tek fel ada tai:

– HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség:
– Ko or di nál ja a gya kor lat elõ ké szí té sé vel és vég re haj -

tá sá val kap cso la tos HM HVK szin tû fel ada to kat;

– HM HVK Ve zér ka ri Iro da:
 – Ter vez ze és hajt sa vég re a gya kor lat Szak mai

Nap ján részt ve võk ki ren de lé sét, illetve a ven dé -
gek meg hí vá sát;

– Mû köd jön együtt a HM HVK Ka to nai Ter ve zõ
Fõ cso port fõ nök ség gel, az MH Szá raz föl di Pa -
rancs nok ság gal, illetve a HM Kom mu ni ká ci ós
Fõ osz tállyal a mé di á val és a saj tó val kap cso la tos
fel ada tok elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban.

– MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság:
– Ad jon ki pa ran csot az MH SZFP és alá ren delt jei

ré szé re a BEVETÉSI IRÁNY 2006 gya kor lat elõ -
ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra;

– Je löl jön ki Köz pon ti Ter ve zõ Cso por tot, fel ada ta it 
in téz ke dés ben sza bá lyoz za;

– Ter vez ze, szer vez ze és ko or di nál ja a gya kor lat
fel ké szí té si és ki kép zé si ren dez vé nye it;

– A gya kor lat ered mé nyes vég re haj tá sa ér de ké ben
tart son szo ros kap cso la tot a gya kor lat vég re haj tá -
sá ban érin tett va la mennyi ka to nai szer ve zet tel;

– A gya kor lat vég re haj tá sa idõ sza ká ban a HM HVK 
Ve zér ka ri Iro dá val és a HM Kom mu ni ká ci ós Fõ -
osz tállyal együtt mû köd ve ve gyen részt a Szak mai 
és Nyil vá nos (VIP) Nap 1–1 nap idõ tar tam ban
tör té nõ meg szer ve zé sé ben;

– Az MH SZFP Pa rancs no ka ké szül jön fe l a gya kor -
lat ra vo nat ko zó EL GON DO LÁS-ának je len té sé re 
2006. ja nu ár 25-én.

– A gya kor lat le ve ze té si ter vét a HM HVK
KTFCSF-ség út ján 2006. au gusz tus 15-ig ter -
jessze fe l jó vá ha gyás ra.

– A gya kor lat rész le tes ér té ke lé sét a HM HVK
KTFCSF-ség út ján 2006. no vem ber 30-ig ter -
jessze fe l.
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– MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság:

– Ad jon ki pa ran csot az MH LEP és alá ren delt jei ré -
szé re a BEVETÉSI IRÁNY 2006 gya kor lat elõ ké -
szí té sé re és vég re haj tá sá ra;

– Biz to sít sa a ki je lölt ál lo mány rész vé te lét a
BEVETÉSI IRÁNY 2006 gya kor lat fel ké szí té si
és ki kép zé si ren dez vé nye in;

– A gya kor lat si ke res vég re haj tá sa ér de ké ben, az
MH SZFP igé nye i nek meg fele lõen biz to sít son
2–4 har ci he li kop tert su gár fel de rí tõ kon té ner rel,
2–4 szál lí tó he li kop tert, va la mint egy MISTRAL
lég vé del mi ra ké ta üteg tör zset egy csök ken tett
lég vé del mi ra ké ta sza kasszal (1 MCP és két
ATLAS in dí tó áll vány);

– Te le pít sen lé gi erõ össze kö tõ cso por to kat és össze -
kö tõ tisz te ket, va la mint elõ re tolt re pü lés irá nyí tó
pon to kat a szá raz föl di ve ze té si pon to kon;

– Az MH LEP PK ké szül jön fe l szak te rü le tét érin tõ
je len tés meg té te lé re az MH SZFP PK EL GON -
DO LÁS-ának tá mo ga tá sa ér de ké ben. A je len tés
idõ pont já ra, hely szí né re vo nat ko zó an kü lön in -
téz ke dem.

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

– Ad jon ki pa ran csot az MH ÖLTP és alá ren delt jei
ré szé re a BEVETÉSI IRÁNY 2006 gya kor lat lo -
gisz ti kai tá mo ga tá sá nak elõ ké szí té sé re és vég re -
haj tá sá ra;

– A gya kor lat Köz pon ti Ter ve zõ Cso port já ba je löl -
jön ki 2 fõ t az MH Ci vil-Ka to nai Együtt mû kö dé si
és Lé lek ta ni Had vi se lé si Köz pont ál lo má nyá ból,
va la mint biz to sít son 1 fõ össze kö tõt a gya kor lat
fel ké szí té si és ki kép zé si ren dez vé nye i re. A ki je -
lölt sze mé lyek ada ta it 2006. már ci us 31-ig küld je
meg az MH SZFPK ré szé re;

– Ké szül jön fe l az MH SZFP alá ren del tek so ron kí -
vü li anyag- és ja ví tá si, va la mint szál lí tá si igé nye i -
nek biz to sí tá sá ra;

– Igény sze rint nyújt son se gít sé get a gya kor lat
Szak mai és Nyil vá nos Nap já nak biz to sí tá sá ban;

– Az MH ÖLTP PK ké szül jön fe l szak te rü le tét érin -
tõ je len tés meg té te lé re az MH SZFP PK EL GON -
DO LÁS-ának tá mo ga tá sa ér de ké ben. A je len tés
idõ pont já ra, hely szí né re vo nat ko zó an kü lön in -
téz ke dem.

– A gya kor lat Szak mai Nap já ra a HM szer vek ki -
ren delt és meg hí vott ál lo má nya szál lí tá sá ra biz to -
sít son – a HM HVK Ve zér ka ri Iro dá val egyez te -
tett szá mú – au tó buszt.

– MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság:

– Ad jon ki pa ran csot az MH EÜP és alá ren delt jei ré -
szé re a BEVETÉSI IRÁNY 2006 gya kor lat
egész ség ügyi biz to sí tá sá nak elõ ké szí té sé re és
vég re haj tá sá ra;

– Biz to sít son 1 fõ össze kö tõt a BEVETÉSI IRÁNY
2006 gya kor lat fel ké szí té si és ki kép zé si ren dez -
vé nye in. A ki je lölt sze mély ada ta it 2006. már ci us
31-ig küld je meg az MH SZFP PK ré szé re;

– Ké szül jön fe l a gya kor lat egész ség ügyi biz to sí tá si
fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra.

– Az MH EÜ PK ké szül jön fe l szak te rü le tét érin tõ
je len tés meg té te lé re az MH SZFP PK EL GON -
DO LÁS-ának tá mo ga tá sa ér de ké ben. A je len tés
idõ pont já ra, hely szí né re vo nat ko zó an kü lön in -
téz ke dem.

– MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság:
– Ad jon ki pa ran csot az MH HIP és alá ren delt jei ré -

szé re a BEVETÉSI IRÁNY 2006 gya kor lat hír -
adó biz to sí tá sá nak elõ ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra;

– Biz to sít son 1 fõ össze kö tõt a BEVETÉSI IRÁNY
2006 gya kor lat fel ké szí té si és ki kép zé si ren dez -
vé nye in. A ki je lölt sze mély ada ta it 2006. már ci us
31-ig küld je meg az MH SZFPK ré szé re.

– Ké szül jön fe l a gya kor lat szak te rü le tét érin tõ hír -
adó, in for ma ti kai és akusz ti kai fel ada ta i nak vég -
re haj tá sá ra.

– Az MH HIP PK ké szül jön fe l szak te rü le tét érin tõ
je len tés meg té te lé re az MH SZFP PK EL GON -
DO LÁS-ának tá mo ga tá sa ér de ké ben. A je len tés
idõ pont já ra, hely szí né re vo nat ko zó an kü lön in -
téz ke dem.

18. A gya kor lat szak mai nap ján részt ve võ ál lo -
mány:

– HM HVK ál lo má nyá ból (35 fõ)
– HM HVK KTFCSF és had mû ve le ti he lyet te se;
– HM HVK MFCSF és mû ve le ti he lyet te se;
– HM HVK KTFCSF-ség osz tály ve ze tõi;
– HM HVK VKI iro da ve ze tõ.

– HM HVK szer vek alá ren delt szer ve ze tei ál lo má nyá -
ból (20 fõ)

– MH SZKK pa rancs nok;
– MH KPTSZI pa rancs nok;

– MH SZFP ál lo má nyá ból (70 fõ)
– MH SZFP pa rancs nok és he lyet te sei;
– MH SZFP fõ nö kei, osz tály, al osz tály és iro da ve -

ze tõi, va la mint he lyet te se ik;
– MH SZFP alá ren delt ala ku la tok pa rancs no kai;

– MH LEP ál lo má nyá ból (20 fõ)
– MH LEP pa rancs nok és he lyet te sei;
– MH LEP alá ren delt dan dár, ez red pa rancs no kok;

– MH ÖLTP ál lo má nyá ból (20 fõ)
– MH ÖLTP pa rancs nok és he lyet te sei;
– MH ÖLTP alá ren delt ala ku la tok pa rancs no kai;
– MH szol gá lat fõ nö kök;

– MH EÜP ál lo má nyá ból (5 fõ)
– MH EÜP pa rancs nok és he lyet tes;
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– MH BHP ál lo má nyá ból (5 fõ)
– MH BHP pa rancs nok;
– MH 32. Õr- és Dísz ez red pa rancs nok;

– MH HIP ál lo má nyá ból (5 fõ)
– MH HIP pa rancs nok és he lyet te sei;

– Meg hí vot tak a HM és hát tér in téz mé nyei ál lo má nyá -
ból (30 fõ)

– Meg hí vot tak a ZMNE ál lo má nyá ból (20 fõ)

A Szak mai Nap ra ki ren delt és meg hí vott ál lo mány
ma xi mum 230 fõ.

A ki ren delt ál lo mány öl tö ze te: év szak nak meg fe le lõ
90 M ha di gya kor ló.

19. Je len pa rancs az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* A pa rancs alá írá sá nak nap ja 2006. feb ru ár 28.

A Honvéd Vezrékar fõnökének
54/2006. (HK 8.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
2006. évi katonai sportbajnokságai megszervezésérõl

és végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd
Ve zér kar (a továb biak ban: HM HVK) 2006. évi ka to nai
sport baj nok sá gai meg szer ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról az
aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) érin tett ka to nai szer ve ze te i re és
szer ve i re ter jed ki.

2. HM HVK (kö zép szin tû) sport baj nok sá gok mezei -
futás, lö vé szet, ka to nai há rom tu sa és jár õr sport ágak ban
– a MH sport baj nok sá go kat meg elõ zõ en – „A MH Test ne -
ve lés és Sport baj nok sá gok Szak uta sí tá sa (Ált/19) elõ írásai 
sze rint ke rül nek meg ren de zés re. (A HM HVK sport baj -
nok sá gok ren de zõ it, ide jét és he lyét az in téz ke dés mel lék -
le te tar tal maz za.)

3. A HM HVK sport baj nok sá go kat szak ma i lag a HM
HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség fel ügye li.

4. A HM HVK sport baj nok sá gok dí ja zá sát a MH Össz -
ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH ÖLTP) biz to sít ja.

5. A HM HVK sport baj nok ság for ga tó köny vét a ren de -
zõ ka to nai szer ve zet (szerv) a ren dez vény elõtt leg ké sõbb
há rom hét tel jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM HVK ka to nai
ter ve zõ fõ cso port fõ nök nek.

6. A HM HVK sport baj nok ság ver seny ki írá sát a ren de -
zõ ka to nai szer ve zet (szerv) a ren dez vény elõtt leg ké sõbb
ket tõ hét tel meg kül di az in du lás ra jo go sult szer ve ze tek és
szer vek ré szé re. (Az in du lás ra jo go sul tak lis tá ját a pa rancs
mel lék le te tar tal maz za.)

7. A HM HVK sport baj nok sá ga in részt ve het nek 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 (ki vé tel a Zrí nyi
Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem), a Hon véd Ve zér kar, a
Hon véd Ve zér kar köz vet len alá ren delt szer ve ze tei (ki vé tel 
a MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont és a MH Ki ni zsi Pál
Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la), a Ma gyar Köz tár sa ság
Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal, és a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to -
nai Biz ton sá gi Hi va tal csa pa tai és ver seny zõi.

8. A MH sport baj nok sá go kon részt ve võ HM HVK csa -
pat ba a ver seny zõ ket a HM HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso -
port fõ nök je lö li ki. A ki je lölt ver seny zõk állományilleté -
kes pa rancs no kai (ve ze tõi) fe le lõ sek azok fel ké szí té sen és
a baj nok sá go kon tör té nõ meg je le né sé ért. A csa pat ve ze tõ
sze mé lyé nek ki je lö lé sé ért, a fel ké szí té sen és a baj nok sá -
gon va ló meg je le nés fel té te le i nek biz to sí tá sá ért a kö zép -
szin tû (HM HVK) sport baj nok sá got ren de zõ ka to nai szer -
ve zet (szerv) a fe le lõs.

9. A HM HVK sport baj nok sá go kat lo gisz ti ka i lag
– igény sze rint – az MH ÖLTP biz to sít ja.

10. A HM HVK sport baj nok sá gok meg nyi tó-, és zá ró -
ün nep sé gé nek dí szel gõ és ze ne ka ri biz to sí tá sá ért a MH
Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság a fe le lõs.

11. A HM HVK sport baj nok sá gok ren de zé si költ sé ge it
a ren de zõk, az ér vé nyes sza bá lyo zók alap ján, a sa ját költ -
ség ve té sük ben ter ve zik és szá mol ják el.

12. A HM HVK sport baj nok sá gok ról ké szült össze sí -
tett jegy zõ köny vet a ren de zõk a ren dez vényt kö ve tõ két
hé ten be lül meg kül dik a HM HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso -
port fõ nök nek.

13. Je len in téz ke dést az érin tett szer ve ze tek, szer vek
test ne ve lõi (meg bí zott test ne ve lõi) tel jes mér ték ben, a fel -
ada tok vég re haj tá sá ban érin tet tek a szük sé ges mér té kig is -
mer jék.

14. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba* és
2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõnöke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. feb ru ár 24.
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1. számú melléklet
az 54/2006 (HK 8.) HVKF intézkedéshez

A HM HVK 2006. évi sportbajnokságainak ideje,
helye és rendezõje

Sport ág Idõ Hely Ren de zõ

Me zei  futás 2006.
már ci us 22.

Püs pök szi lágy MH BHP

Lö vé szet 2006.
má jus 4.

Püs pök szi lágy MH HIP

Ka to nai
 háromtusa

2006.
szep tem ber 6.

Püs pök szi lágy MH HIP

Jár õr 2006.
szep tem ber 14.

Püs pök szi lágy MH BHP

2. számú melléklet
az 54/2006 (HK 8.) HVKF intézkedéshez

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
2006. évi sportbajnokságain indulásra jogosultak

listája

1. Hon vé del mi Mi nisz té rium Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály
2. Hon vé del mi Mi nisz té rium Ter ve zé si és Koordiná -

ciós Fõ osz tály
3. Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé del mi Ter ve zé si Fõ -

osz tály
4. Hon vé del mi Mi nisz té rium Jo gi, és Információ vé -

delmi Fõ osz tály
5. Hon vé del mi Mi nisz té rium Had fel sze re lés Fejlesz -

tési Fõ osz tály
6. Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé de lem po li ti kai és

Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály
7. Hon vé del mi Mi nisz té rium Hu mán po li ti kai Fõ -

osztály
8. Hon vé del mi Mi nisz té rium Sze mély ze ti Fõ osz tály
9. Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé de lem Gaz da sá gi Fõ -

osz tály
10. HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség
11. HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség
12. HM HVK Ve zér ka ri Iro da
13. Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé del mi Hi va tal
14. Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá -

gi Be ru há zá si Hi va tal
15. Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti El len õr zé si és

Ha tó sá gi Hi va tal
16. Hon vé del mi Mi nisz té rium In gat lan ke ze lé si Hi va tal
17. Hon vé del mi Mi nisz té rium Ka to nai Lég ügyi Hi va -

tal
18. Hon vé del mi Mi nisz té rium Tech no ló gi ai Hi va tal
19. Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti Pénz ügyi és

Szám vi te li Hi va tal
20. Hon vé del mi Mi nisz té rium Pénz ügyi Szá mí tó és

Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság

21. Hon vé del mi Mi nisz té rium 1. sz. Te rü le ti Pénz ügyi
és Szám vi te li Igaz ga tó ság

22. Hon vé del mi Mi nisz té rium 2. sz. Te rü le ti Pénz ügyi
és Szám vi te li Igaz ga tó ság

23. Hon vé del mi Mi nisz té rium Nem zet kö zi és Ren dez -
vény szer ve zõ Hi va tal

24. Hon vé del mi Mi nisz té rium Had tör té ne ti In té zet és
Mú ze um

25. Hon vé del mi Mi nisz té rium Tá bo ri Lel ké szi Szol -
gálat

26. MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság

27. MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság

28. MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság

29. MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal

30. MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal

A Honvéd Vezérkar fõnökének
55/2006. (HK 8.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá
nyilvánított ünnepek megtartásával kapcsolatos
megemlékezések, valamint a kiemelt fontosságú

rendezvények feladatairól  szóló
75/2002. (HK 20.) HVKF intézkedés

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dés ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a nem ze ti, ka to nai és mun ka szü ne ti
nap pá nyil vá ní tott ün ne pek meg tar tá sá val kap cso la tos
meg em lé ke zé sek, va la mint a ki emelt fon tos sá gú ren dez -
vé nyek fel ada ta i ról  szóló 75/2002. (HK 20.) HVKF in téz -
ke dés (a továb biak ban: In téz ke dés) mó do sí tá sá ról az aláb -
bi

intézkedést

adom ki:

1. Az In téz ke dés 1. szá mú mel lék let ben a Fegy ver ne mi 
na pok fel so ro lá sa a kö vet ke zõ, 28. és 29. pon tok kal egé -
szül ki:

28. Ma gyar Bé ke fenn tar tók Nap ja: má jus 29. – az ENSZ 
2002. de cem ber 11-i ha tá ro za ta ér tel mé ben ez a nap az
ENSZ Bé ke fenn tar tók Nem zet kö zi Nap ja.

29. Szá raz föl di Csa pa tok Nap ja: szep tem ber 29.
–1848-ban ezen a na pon vív ta el sõ gyõz tes üt kö ze tét a
hon véd se reg.
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2. Az In téz ke dés 1. szá mú mel lék le té ben a Csapat -
ünnepek fel so ro lá sa az aláb bi, 47. pont tal egé szül ki:

47. MH Ci vil-Ka to nai Együtt mû kö dé si és Lé lek ta ni
 Mûveleti Köz pont: jú li us 1., a köz pont meg ala kí tá sá nak
év for du ló ja.

3. Je len in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

A Honvéd Vezérkar fõnökének
56/2006. (HK 8.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
szolgálati alárendeltségébe tartozó tábornoki

állomány részvételével, gyalogsági fegyverekkel
végrehajtandó lõgyakorlatok és 6 km-es gyorsított

menetgyakorlat megszervezésérõl és végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – össz hang ban a 24/2005. (VI. 30.)
HM ren de let tel ki adott a Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti
Sza bály za tá val – a Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve -
zér kar fõ nök szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó tá bor no ki
ál lo mány rész vé te lé vel, gya log sá gi fegy ve rek kel vég re -
haj tan dó lõ gya kor la tok és 6 km-es gyor sí tott menet -
gyakorlat vég re haj tá sá ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség
(a továbbiakban: MH) érin tett ka to nai szer ve ze te i re és a
HM HVKF (a továbbiakban: HM HVKF) szol gá la ti alá -
ren delt sé gé be tar to zó tá bor no ki ál lo mány ra (a továb -
biakban: tá bor no kok) ter jed ki.

2. A tá bor no ki lö vé sze tek (a továbbiakban: lö vé sze tek) 
az „Egy sé ges Lö vé sze ti Szak uta sí tás (Ált/20)” elõ írásai
sze rint ha von ta – le he tõ ség sze rint a har ma dik pén te ken,
9.00 órai kez dés sel – ke rül nek meg ren de zés re.

3. A lö vé sze tek be fe jez té vel szak kép zett test ne ve lõ ve -
ze té sé vel ke rül sor a 6 km-es gyor sí tott me net gya kor lat
vég re haj tá sá ra.

4. A lö vé sze tek ren de zé sé ért a MH Össz ha de rõ ne mi
 Logisztikai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban:
MH ÖLTP), vagy a ki je lölt ha de rõ ne mi pa rancs nok ság a
fe le lõs.

5. A lö vé sze tek ide jét, he lyét és a ren de zõ ka to nai szer -
ve zet ne vét a Hon vé del mi Mi nisz té rium ha vi fel adat ter ve
tar tal maz za.

6. A lö vé sze te ket szak ma i lag a HM HVK Ka to nai Ter -
ve zõ Fõ cso port fõ nök ség (a továbbiakban: HM HVK
KTFCSF) fel ügye li.

7. A tá bor no kok ki ér te sí té sét a lö vé sze tek ide jé rõl és
he lyé rõl a HM HVK KTFCSF vég zi.

8. A ki kép zé si-bá zis igény lést a HM HVK KTFCSF a
lö vé szet elõtt leg ké sõbb négy hét tel meg kül di a ren de zõ
ka to nai szer ve zet nek.

9. A vég re haj tás ra ke rü lõ lõ gya kor la tok meg ne ve zé sét
a ki kép zé si-bá zis igény lés tar tal maz za.

10. A lö vé sze tek le ve ze té si ter vét a ren de zõ ka to nai
szer ve zet a ren dez vény elõtt leg ké sõbb két hét tel jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a HM HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso port -
fõ nök nek.

11. A lö vé sze ten részt ve võk lét szá mát a HM HVK
KTFCSF a lö vé szet elõtt há rom nap pal pon to sít ja a ren de -
zõ ka to nai szer ve zet tel.

12. A lö vé sze tek rõl ké szült össze sí tett jegy zõ köny vet a 
ren de zõk a ren dez vényt kö ve tõ két hé ten be lül meg kül dik
a HM HVK KTFCSF-nek.

13. A HM HVK KTFCSF nyil ván tar tást ve zet a lö vé -
sze te ken részt vett tá bor no kok ról és az el ért lõ ered mé -
nyek rõl. A nyil ván tar tás meg õr zés re ke rül a kö vet ke zõ ki -
kép zé si év vé gé ig.

14. A lö vé sze tek ren de zé si költ sé ge it a ren de zõk, a ha -
tá lyos bel sõ ren del ke zé sek alap ján, a sa ját költ ség ve té sük -
ben ter ve zik és szá mol ják el.

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

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

A Honvéd Vezérkar fõnökének
57/2006. (HK 8.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a korlátozott katonai rend õri képességek
kialakításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV tör vény 101.  § (3) be kez dés d) al pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, kü lö nös te kin tet tel a NATO
For ce Pro po sal 2006. EL 0041 fel aján lás ra „a kor lá to zott
ka to nai rend õri (a továb biak ban: KKR), ké pes sé gek tel jes
ki ala kí tá sá ra” az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztérium Hon véd Ve zér kar szer ve i re és a HM
HVKF-nek köz vet le nül alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re.
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2. A NATO For ce Pro po sal 2006. EL 0041 fel aján lás
figye lembe véte lével, va la mint a 65/2004. (HK 20.) in téz -
ke dé sem ben el ren del tek nek meg fele lõen az MH Szá raz -
föl di Pa rancs nok ság ki je lölt al egy sé gei foly tat ják a KKR
kez de ti ké pes sé gek meg szi lár dí tá sát és a tel jes ké pes sé gek 
ki ala kí tá sát.

3. A Ma gyar Köz tár sa ság ál tal ra ti fi kált 2226
STANAG szá mú NATO MP Doct ri ne and Pro ce du res
(APP 12) figye lembe véte lével a ki je lölt ka to nai szer ve ze -
tek a nem ze ti vál la lá sok nak meg fele lõen az aláb bi tel jes,
illetve rész le ges ké pes sé ge ket ér ték, illetve érik el.

3.1. A for ga lom sza bá lyo zás te rü le tén:
– sa ját vagy a szö vet sé ges erõk tõl – va la mi lyen ok nál

fog va – el sza kadt, el té vedt sze mé lyek meg ke re sé se, gyûj -
té se és az érin tett nem ze ti fel ügye let hez tör té nõ jut ta tá sa;

– a ki je lölt me net vo na la kon a for ga lom sza bá lyo zá sa;
– me net vo nal fel de rí té se és fel ügye le te;
– a me ne kül tek el len õr zé se, ke ze lé se;
– fel de rí té si ada tok gyûj té se és je len té se;
– össze kö tõi fel ada tok vég re haj tá sa a be fo ga dó nem zet 

ki je lölt erõ i vel, szer ve i vel;
– kon voj kí sé ré se;
– Ellen õr zõ Át eresz tõ Pont (EÁP) mû köd te té se (gya lo -

gos és gép jár mû for ga lom irá nyí tá sa és el len õr zé se);
– osz lop, túl mé re tes szál lít mány kí sé ré se;
– az új vagy a pon to sí tott in for má ci ók meg szer zé se és

át adá sa;
– utak je lö lé se (rész le tes ké pes ség).
3.2. A tör vények be tar tá sa te rü le tén:
– a ka to nai rend és fe gye lem fenn tar tá sa, a ka to nai tör -

vények és a fel sõ szin tû egyéb sza bá lyo zók elõ írásainak a
be tar ta tá sa.

3.3. A te rü let biz ton sá gi el len õr zé si mû ve le tek vég zé sé -
ben:

– a fel de rí té si in for má ci ók el jut ta tá sa;
– a te rü let fel de rí té se, fo lya ma tos fel ügye le te;
– az ügye le tes re a gá ló erõk te vé keny sé gé ben va ló rész -

vé tel;
– be ha to lás el há rí tá sá ban va ló rész vé tel;
– fon tos sze mé lyek (VIP) biz to sí tá sa, kí sé ré se (rész -

leges);
– a te rü le ten be kö vet ke zett rom bo lá sok el len õr zé se

(rész le ges);
– kü lön le ges szál lít má nyok biz to sí tá sa (rész le ges).
3.4. A ha di fog lyok ke ze lé sé vel kap cso la tos mû ve le tek -

bõl:
– a ha di fog lyok össze gyûj té se (rész le ges);
– a ha di fog lyok kí sé ré se, õr zé se (rész le ges);
– a ha di fog lyok eva ku á lá sa (rész le ges).

4. A KKR al kal ma zá si ké pes sé gek el éré sé re – a ki je lölt 
al egy sé gek nek – 180 nap ál l ren del ke zé sük re.

5. A HM HVK KTFCSF-ség 2006. év el sõ fe lé ben ki -
dol goz za a KKR ké pes sé gek rész le tes kö ve tel mé nye it, az
al egy sé gek struk tú rá ját, va la mint a had mû ve le ti al kal ma -
zás rend jét.

6. Az MH SZFP, együtt mû köd ve a fel adat vég re haj tá -
sá ba be vont szer ve ze tek kel ki dol goz za a 180 nap tartal -
mára, kö ve tel mé nye i re és idõ gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó
 javaslatait, meg ter ve zi az esz köz- és anyag szük ség le tet,
majd fel ter jesz ti az MH ÖLTP ré szé re 2006. jú ni us 30-ig.

7. Az al kal ma zá si ké szen lét el éré sét köve tõen a KKR
fel adat ra ki je lölt al egy ség ré szé re ha von ta 5–10 nap idõ -
tar tam ban ki kép zé si nap ke rül be ál lí tás ra.

8. Az MH ÖLTP pa rancs nok in téz ke dik hi ány zó ha di -
tech ni kai és anya gi kész le tek pót lá sá ra, va la mint az MH
kész le té bõl hi ány zó kész le tek be szer zé si el já rá sá nak le -
foly ta tá sá ra olyan szám ve tés sel, hogy az el lá tás 2006. de -
cem ber 10-ig be fe je zõd jék.

9. A ka to nai ren dész fel ada to kat a Ma gyar Köz tár sa ság 
te rü le tén, bé ke idõ szak ban az MH Bu da pes ti Hely õr ség pa -
rancs nok ság, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül az
Észak-at lan ti Szer zõ dés 5. Cikk sze rin ti, illetve at tól el térõ 
nem 5. Cikk sze rin ti mû ve le tek ese tén a NATO ré szé re fel -
aján lott (KKR) al egy sé gek vég zik.

10. Az érin tett szer ve ze tek pa rancs no kai a meg ha tá ro -
zott fel ada tok vég re haj tá sá ról 2006. de cem ber 20-ig je len -
tést ter jesz te nek fe l a HM HVK KTFCSF út ján.

11. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

A Honvéd Vezérkar fõnökének
58/2006. (HK 8.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a nemzetközi szervezetek által irányított
válságreagáló és béketámogató mûveletekben

résztvevõ állomány hadiruházattal történõ
ellátásának rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal irá nyí -
tott vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben részt ve -
võ ál lo mány ha di ru há zat tal tör té nõ el lá tá sá nak rend jé re az
aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség re
(a továb biak ban: MH), a kül föl di ka to nai mû ve le tek ben
részt ve võ hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ra, illetve a ve -
zény lés idõ tar ta má ra ha di ru há zat tal kap cso la tos kér dé sek
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te kin te té ben más mi nisz té ri um tól, va la mint or szá gos ha -
tás kö rû szerv tõl e fel adat el lá tá sá ra ve zé nyelt ál lo mány ra
ter jed ki.

2. A fel adat vég re haj tá sá ban részt ve võ ál lo mány a kül -
szol gá la tát a szá má ra – a 13. pont alap ján az MH Össz -
haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH ÖLTP) pa rancs no ka ál tal ki adás ra
ke rü lõ szak in téz ke dés ben – elõ írt ha di- (gya kor ló-) alap-,
va la mint ki egé szí tõ fel sze re lés ben kö te les tel je sí te ni.

3. Amennyi ben a hi va tá sos, illetve szer zõ dé ses tiszt,
tiszt he lyet tes ka to na nem ren del ke zik a szá má ra meg ha tá -
ro zott tel jes ha di- (gya kor ló-) alap fel sze re lés sel, ak kor a
hi ány zó ru há za ti cik ke ket, az éves ru há za ti után pót lá si il -
let mé nye ter hé re, a Ka to nai Ru há za ti Bolt há ló zat ban kö te -
les be sze rez ni.

4. A szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány ré szé re a ha di ru -
há za ti alap fel sze re lést – a 12. pont ban fog lal tak ki vé te lé -
vel – az állományille té kes pa rancs nok kö te les biz to sí ta ni.

5. Az adott kon tin gens nor ma sze rin ti el lá tá sá hoz szük -
sé ges, a ha di ru há za ti alap fel sze re lést meg ha la dó, ille tõ leg
az ég haj lat nak és fel adat nak meg fe le lõ spe ci á lis ru há za ti
szak anya go kat és fel sze re lé se ket köz pon ti kész let bõl kell
ki ad ni.

6. A Ma gyar Hon véd ség hosszú táv ú ru há za ti fej lesz té -
se ke re tén be lül be szer zett – a kül szol gá la tot el lá tó ál lo -
mány szá má ra ki adás ra ke rü lõ –, a ha di ru há za ti alap fel sze -
re lés ré szét ké pe zõ, ru há za ti cik ke ket a hi va tá sos és a szer -
zõ dé ses tiszt, tiszt he lyet tes ál lo mány kö te les ru há za ti il let -
mé nye ter hé re meg vá sá rol ni. A szer zõ dé ses le gény sé gi ál -
lo mány szá má ra ki adott cik ke ket az állományille té kes ka -
to nai szer ve zet ré szé re ki kell ter hel ni.

7. A más mi nisz té ri u mok tól ve zé nyelt ál lo mány ru há -
za ti fel sze re lé sét, va la mint a szol gá lat be fe je zé sét kö ve tõ
le sze re lé sét köz pon ti lag kell vég re haj ta ni, illetve a vo nat -
ko zó meg ál la po dá sok alap ján el szá mol ni.

8. Az MH ÖLTP pa rancs no ka az MH Had táp anyag
 Ellátó Köz pont (a továb biak ban: MH HTPEK) bá zi sán
hoz zon lét re köz pon ti be öl töz te tõ he lyet, ahol az MH
HTPEK a 3., 5. és 6. pont ban meg ha tá ro zot tak sze rint hajt -
sa vég re a ki je lölt ál lo mány mé ret vé te lét, illetve ru há za ti
fel sze re lé sét.

9. A sze mé lyi ál lo mány szá má ra köz pon ti lag ki adott
ru há za ti szak anya go kat és fel sze re lé se ket, az ille té kes
had erõnemi pa rancs nok ság (MH Szá raz föl di Pa rancs nok -
ság, MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság, MH ÖLTP) ál tal ki je lölt
el lá tó ka to nai szer ve zet ré szé re kell át ad ni, illetve ki u tal -
ványoz ni. Az el lá tó ka to nai szer ve zet az ál ta la át vett ru há -
za ti cik kek kel – a kon tin gens vál tó ál lo má nyá nak ha za ér -
ke zé sét, ille tõ leg a kon tin gens fel szá mo lá sát, ha za szál lí tá -
sát kö ve tõ 30 na pon be lül – kö te les az MH HTPEK fe lé el -
szá mol ni.

10. A sze mé lyi ál lo mány azon tag ja ré szé re, aki kül -
szol gá la tá nak be fe je zé sét kö ve tõ 1 éven be lül is mé tel ten
ki kül dés re ke rül, a nor ma alap ján sa ját tu laj don ba ke rü lõ
ru há za ti cik kek új ból nem ad ha tók ki. A kül szol gá lat ban
el töl tött idõt a KGIR HRMS sze mé lyi nyil ván tar tó rend -

szer ben kell nyil ván tar ta ni. Az állományille té kes pa rancs -
nok a be öl töz te tés idõ sza ká ban kö te les a kül szol gá lat ra ki -
kül dés re ke rü lõ ka to ná ra vo nat ko zó ada to kat az MH
HTPEK ré szé re meg ad ni.

11. A NATO Re a gá ló Erõk (NRF), va la mint az EU
Harc cso port (EU Batt le Gro up) kö te lé ké be fel aján lott
kon tin gens ál lo má nya ré szé re a ru há za ti szak anya gok
 saját tu laj don ba adá sa csak tény le ges al kal ma zás ese tén
hajt ha tó vég re. Az NRF, va la mint az EU Harc cso port ké -
szen lé ti szol gá lat ba lé pé sét meg elõ zõ en vég re ha jtás ra ke -
rü lõ gya kor lat, ellen õr zés nem te kint he tõ al kal ma zás nak.

12. A ki uta zó ál lo mány a nor ma sze rint elõ írt test tel
érint ke zõ fe hér ne mût (tri kó, al só nad rág, nõi fe hér ne mû,
pi zsa ma), va la mint a tu so ló pa pu csot, az éves ru há za ti
 illetményébõl e cél ra – a vo nat ko zó HM uta sí tás ál tal el -
ren delt mó don – ki fi ze tett (át utalt) kész pénz ter hé re kö te -
les be sze rez ni.

13. A ha di- (gya kor ló-) alap fel sze re lés, az ég haj lat nak
és fel adat nak meg fe le lõ spe ci á lis ru há za ti ki egé szí tõ fel -
sze re lé sek össze té te lét, va la mint az el lá tás vég re haj tá sá -
nak rend jét MH ÖLTP pa rancs no ka – a nem zet kö zi szer -
ve ze tek ál tal irá nyí tott vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû -
ve le tek ben tör té nõ rész vé tel lel kap cso la tos fel ada tok vég -
re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 147/2005.
(HK 21.) HM KÁT–HVKF együt tes in téz ke dés alap ján ki -
adás ra ke rü lõ – kü lön szak in téz ke dés ben sza bá lyoz za.

14. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*,
azon ban elõ írásait el sõ al ka lom mal a 2006. áp ri lis 1-je
után ki uta zó ál lo mány ru há za ti fel sze re lé se so rán kell al -
kal maz ni.

15. Ezt az in téz ke dést a ha tály ba lé pé sét köve tõen ál lo -
mány gyû lé sen ki kell hir det ni, illetve a ki uta zó ál lo -
mánnyal min den eset ben is mer tet ni kell.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. feb ru ár 24.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
62/2006. (HK 8.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség katonazenekarainak kegyeleti
gondoskodással kapcsolatos feladatokon kívüli

kirendelésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség
irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló
2008/2005. (I. 25.) Korm. ha tá ro zat 4. pont já ra – az egy sé -
ges ve ze tés kö ve tel mé nyé nek fo ko zot tabb ér vény re jut ta -
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tá sa ér de ké ben a Ma gyar Hon véd ség ka to na ze ne ka ra i nak,
a ke gye le ti gon dos ko dás sal kap cso la tos fel ada to kon kí vü li 
ren dez vé nyek re tör té nõ ki ren de lé sé re az aláb bi

intézkedést

adom ki.

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

2. Az alap ren del te tés bõl adó dó ál lam i pro to koll fel ada -
to kon kí vül a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke en ge dé lyé vel
vég re haj tan dó fel ada tok:

a) Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség
ka to nai szer ve ze tei nem zet kö zi és köz pon ti ren dez vé nye i -
nek ze nei ki szol gá lá sa.

b) Tár sa dal mi, ha gyo mány õr zõ, va la mint egyéb ci vil
szer ve ze tek ál tal szer ve zett ün nep sé ge ken és ren dez vé -
nye ken tör té nõ ze ne ka ri rész vé tel, ame lyek po zi tí van be -
fo lyá sol ják a Ma gyar Hon véd ség meg íté lé sét.

c) Egy há zi ün nep sé ge ken és ren dez vé nye ken tör té nõ
ze nei köz re mû kö dés.

d) Kül föl di ka to na ze ne ka ri fesz ti vá lo kon va ló rész -
vétel.

3. A szol gá la ti elöl já ró en ge dé lyé vel vég re haj tan dó
fel ada tok:

a) A hely õr sé gen kí vül vá lasz tott ön kor mány zat ál tal
szer ve zett ün nep sé ge ken és ren dez vé nye ken tör té nõ ze ne -
ka ri rész vé tel.

b) Ha zai ka to na ze ne ka ri fesz ti vá lo kon va ló rész vé tel.
4. Az állományille té kes pa rancs nok en ge dé lyé vel vég -

re haj tan dó fel ada tok:

a) A hely õr ség ben meg ren de zés re ke rü lõ ka to nai ren -
dez vé nyek és ün nep sé gek ze nei ki szol gá lá sa.

b) A hely õr sé gen be lül vá lasz tott ön kor mány zat ál tal
szer ve zett ün nep sé ge ken és ren dez vé nye ken tör té nõ ze ne -
ka ri rész vé tel.

5. A Ma gyar Hon véd ség ka to na ze ne ka ra i nak po li ti kai
ren dez vé nye ken és eh hez kap cso ló dó prog ra mo kon va ló
rész vé te lét meg til tom.

6. A ka to na ze ne ka rok igény be vé te lé rõl, ki ren de lé sé rõl
a Ma gyar Hon véd ség Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok ság
(a továbbiakban: MH BHP) fõ kar mes tert a ka to na ze ne ka -
rok kar mes te rei min den hét utol só mun ka nap ján szó ban
tá jé koz tas sák a vég re haj tott és a ter ve zett fel ada tok ról.

7. Egy fel adat vég re haj tá sá ra ki je lölt ze ne kar egyéb
szol gá la ti el fog lalt sá ga ese tén a ki ren de lés re jo go sult
 parancsnok a hoz zá be ér ke zett igényt – az MH BHP fõ -
karmesterrel foly ta tott szak mai kon zul tá ció után – küld je
meg a fõ kar mes ter ál tal ki je lölt ze ne kar ki ren de lés re jo go -
sult elöl já ró ja ré szé re.

8. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*.
Az in téz ke dést tel jes ter je del mé ben is mer jék a Ma gyar
Hon véd ség ka to na ze ne ka rok kal ren del ke zõ ka to nai szer -
ve ze tei és azok pa rancs nok sá gai. Az in téz ke dés nem érin ti
a ke gye le ti gon dos ko dás sal kap cso la tos egyes fel ada tok -
ról  szóló 11/2002. (III. 5.) HM ren de let vég re haj tá sát.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 13.

MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium Központi Pénzügyi
és Számviteli Hivatal fõigazgatójának

19/2006. (HK 8.) HM KPSZH

i n  t é z  k e  d é  s e

az egyes külföldön szolgálatot teljesítõ személyek
vendéglátási és reprezentációs kereteinek kezelésérõl,

a kiadások tervezésérõl és elszámolásáról

Az egyes kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek ven -
dég lá tá si és rep re zen tá ci ós te vé keny sé gé rõl  szóló
122/2005. (HK 2/2006.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Ut.) 
9.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a rep -
re zen tá ci ós ke re tek ke ze lé sé re, a ki adá sok ter ve zé sé re és
el szá mo lá sá ra a kö vet ke zõk sze rint in téz ke dem.

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa -
ság Ál lan dó NATO Kép vi se let ke re te in be lül mû kö dõ Ka -

to nai Kép vi se lõ Hi va ta lá nál, a Vé de lem po li ti kai Rész leg -
nél, az MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let nél, az MH Nem -
ze ti Össze kö tõ Kép vi se let nél, a HM Nem zet kö zi Ren dez -
vény szer ve zõ Hi va tal (a nem ze ti tá mo ga tó szer vét is be le -
ért ve a továb biak ban: HM NRH), a Ma gyar EBESZ
Misszió Ka to nai Kép vi se let nél (a továb biak ban együtt:
Kép vi se le tek), va la mint a NATO, EU vagy egyéb nem ze ti
be osz tá sok ban szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyi ál lo mány ra.

2. A Ma gyar EBESZ Misszió Ka to nai Kép vi se let re vo -
nat ko zó an, az in téz ke dés al kal ma zá sa so rán, ahol a HM
NRH ke rült meg ha tá ro zás ra, a Kép vi se let pénz ügyi fel -
ada tok kal meg bí zott ügy in té zõ jét kell ér te ni.

3. A kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk nek az Ut. 3.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti be so ro lá sát a szol gá la ti elöl já ró, illetve az
Ut. 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki je lölt ve ze tõ ha -
tá ro zat ban, vagy pa rancs ban ál la pít ja meg.
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4. Az Ut. 3.  § (1) be kez dé se sze rint az I. és II. kategó -
riába so rolt ál lo mány ven dég lá tás sal kap cso la tos kiadá -
saira vo nat ko zó, az Ut. mel lék le té ben sze rep lõ rep re zen tá -
ci ós ren dez vé nyek nor mái alap ján fel szá mí tott ren dez vé -
nyi ke ret – az 5. pont a)–b) pont ja i ban fel so rol tak ki vé te lé -
vel – a ren dez vény tel jes költ sé ge it [ide ért ve az 5. pont
a)–b) pont ja i ban nem sze rep lõ to váb bi ki szol gá ló sze -
mély zet meg bí zá si díj át is] tar tal maz za.

5. A fel szá mí tott ren dez vé nyi ke re tet nem ter he lik:
a) ül te té ses va cso rák nál 1 fõ sza kács és 12 fõ meg hí -

vott ként 1 fõ fel szol gá ló meg bí zá si dí ja;
b) ál ló fo ga dá sok nál 1 fõ sza kács és 1 fõ kony hai ki se -

gí tõ meg bí zá si dí ja.
6. A ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ban köz re mû kö dõ ki -

se gí tõ sze mély zet meg bí zá si szer zõ dés sel al kal maz ha tó.
Órán ként fi zet he tõ leg ma ga sabb meg bí zá si dí jak: séf, fõ -
sza kács ese té ben 8,5 EUR; kony hai ki se gí tõ I., fel szol gá ló
I. és ta ka rí tó ese té ben 7,5 EUR; to váb bi kony hai ki se gí -
tõk nek és fel szol gá lók nak 6,5 EUR. A meg ál la pí tott meg -
bí zá si óra dí ja kat a HM NRH ve ze tõ je éven te fe lül vizs gál ja 
és tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 31-ig szük ség sze rint
mó do sí tó ja vas la tot tesz a HM Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal fõ igaz ga tó ja ré szé re.

7. A rep re zen tá ló sze mély a sa ját hoz zá tar to zó já nak,
illetve a HM és az MH költ ség ve té se ter hé re fog lal koz ta -
tott sze mé lyek nek meg bí zá si dí jat nem fi zet het.

8. Az Ut. 7.  § (3) be kez dé sé ben sze rep lõ éves rep re zen -
tá ci ós ter vet az I. ka te gó ri ák ba tar to zók nak – az Ut. 3.  §
(2) be kez dé se sze rint – sze mé lyen ként és szer ve ze ten ként
kell el ké szí te ni és jó vá ha gyat ni tárgy év ja nu ár 31-ig.
Az 1. szá mú mel lék let sze rin ti nyom tat ványt értelemsze -
rûen kell ki töl te ni, az éves rep re zen tá ci ós költ sé gek össze -
ge a sze mé lyi, illetve a szer ve ze ti éves rep re zen tá ci ós ke -
ret össze get nem ha lad hat ja meg.

9. A szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke ret éves reprezentá -
ciós terv e tar tal maz za az Ut. 8.  § (1) be kez dé sé ben sze rep -
lõ ren dez vé nyek és a II. ka te gó ri á ba tar to zók éves vár ha tó
rep re zen tá ci ós költ sé ge it.

10. Az I. ka te gó ri á hoz és a szer ve ze ti rep re zen tá ci ós
ke ret hez kap cso ló dó rep re zen tá ci ós ki adá so kat az ala pí tó
ha tá ro zat tal ren del ke zõ kép vi se le tek in téz mé nyi költ ség -
ve té sé ben – a HM NRH ha zai és hely szí ni be szer zé sek re
vo nat ko zó adat szol gál ta tá sa alap ján – a HM 1. sz. TPSZI
Nem zet kö zi Osz tá lya; a NATO, EU vagy egyéb nem ze ti
be osz tást be töl tõk ese tén a HM NRH a „Nem fegy ve res
kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk, va la mint tar tó san kül föl di
ta nul má nyo kat foly ta tók nem ze ti tá mo ga tá sa” fel adat in -
téz mé nyi költ ség ve té sé ben – ha zai és hely szí ni be szer zé -
sek bon tás ban – az ér vé nyes szám vi te li rend nek meg fele -
lõen, a jó vá ha gyott éves sze mé lyi és szer ve ze ti rep re zen tá -
ci ós ter vek alap ján ter ve zi meg. A III. ka te gó ri á hoz kap -
cso ló dó ke re te ket az Ut. 7.  § (2) be kez dé se alap ján a
HM NRH a „Nem fegy ve res kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk, 
va la mint tar tó san kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tók nem -
ze ti tá mo ga tá sa” fel adat in téz mé nyi költ ség ve té sé ben
 hazai és hely szí ni be szer zé sek bon tás ban ter ve zi meg.

A rep re zen tá ci ó hoz kap cso ló dó ki adá sok kö zül az élel mi -
sze rek be szer zé sét, az em lék- és aján dék tár gyak be szer zé -
sét, a rész vé te li dí ja kat, a gra ví ro zást a rep re zen tá ci ós ki -
adá sok elõ irány za tán kell meg ter vez ni és az egyéb rep re -
zen tá ci ós költ sé gek kö zött kell el szá mol ni; a meg bí zá si
 díjakkal, a pos ta költ sé gek kel és a nyom da költ sé gek kel
kap cso la to san az ak tu á lis szám vi te li elõ írásoknak meg fele -
lõen kell el jár ni.

11. Az Ut. 8.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ reprezentá -
ciós ter vet a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti nyom tat vány ki töl té sé vel kell el ké szí te ni az
I. és II. ka te gó ri á ba so rolt sze mé lyek nek. A ren dez vény -
ter vet az I. ka te gó ria ese tén a szol gá la ti elöl já ró, az Ut. 8.  §
(1) be kez dé sé ben sze rep lõ ren dez vé nyek és a II. kategó -
riába tar to zók ren dez vé nyei ter vét a ki je lölt ve ze tõ hagy ja
jó vá. A terv ben sze re pel tet ni kell a vár ha tó költ sé ge ket,
ame lyek nem ha lad hat ják meg a fel szá mí tott ren dez vé nyi
nor mát és a HM NRH ál tal meg adott rep re zen tá ci ós ke ret -
ma rad vány össze gét.

12. A HM NRH az Ut. 7.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt
ana li ti kus nyil ván tar tást ve zet a rep re zen tá ci ós rak tá rá ból
ki adott anya gok ról, kész le tek rõl.

13. Az I. és II. ka te gó ri á ba tar to zók nak a ki adott ha zai
és he lyi be szer zé sû anya gok, kész le tek fel hasz ná lá sát a
3. szá mú mel lék let sze rin ti éves fel hasz ná lá si je gyen kell
nap ra ké szen ve zet ni. A fel hasz ná lá si je gyek meg lé tét,
azok tar tal mát, az év kö zi ma rad vá nyo kat a HM NRH ne -
gyed éven te ellen õr zi. A fel hasz ná lá si je gyet tárgy év de -
cem ber 31-ével kell le zár ni. A le zárt fel hasz ná lá si je gyet a
kép zõ dött ma rad vá nyok kal a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár
15-ig, illetve a vég le ges ha za te le pü lés idõ pont ja elõtt
15 nap pal a rep re zen tá ló sze mély át ad ja a HM NRH-nak,
ahol a meg fe le lõ moz gás bi zony la tok el ké szí té se után a
rep re zen tá ló sze mély el szá mol és a kép zõ dött ma rad vá -
nyok vissza vé te le zés re ke rül nek a rak tár ba.

14. Az I. ka te gó ri á ba so rol tak ról és azok éves szer ve ze -
ti rep re zen tá ci ós ke re té rõl kü lön-kü lön a HM NRH ke ret -
nyil ván tar tást ve zet, amely nyom tat ványt a 4. szá mú mel -
lék let tar tal maz za. Az éves rep re zen tá ci ós ke ret nyil ván tar -
tás ba tárgy év ele jén fe l kell ve zet ni a szol gá la ti elöl já rók
és a ki je lölt ve ze tõk ál tal meg ál la pí tott éves ke re te ket.

Az éves rep re zen tá ci ós ke re te ket ter he lik:

a) a ren dez vé nyek tény le ges költ sé gei az Ut. mellék -
lete sze rint fel szá mí tott ren dez vé nyi ke ret mér té ké ig
(az azon fe lü li részt a rep re zen tá ló sze mély sa ját ma ga
 fizeti ki);

b) a ha zai ki szál lí tá sú és hely ben be szer zett, a HM
NRH-tól át vett rep re zen tá ci ós anya gok, kész le tek ér té ke;

c) az 5. pont a)–b) pont jai sze rint a ren dez vé nyi ke re ten 
fe lül el szá mol ha tó költ sé gek;

d) az iro dai rep re zen tá ci ó val (pl. ká vé, tej szín, cu kor,
ás vány víz stb.) és a ka pott meg hí vá sok kal (rész vé te li díj
sa ját és há zas társ ré szé re, vi rág cso kor a ven dég lá tó ré szé -
re, gra ví ro zás stb.) kap cso la tos be szer zé sek, szol gál ta tá -
sok költ sé gei;
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e) a rep re zen tá ci ós te vé keny ség hez kap cso ló dó egyéb
költ sé gek (pl. pos ta költ sé gek, nyom da költ sé gek, üd vöz lõ
kár tyák; ül te tõ-, me nü kár tyák; meg hí vók, kö szö net nyil vá -
ní tó-kár tyák, bo rí té kok).

15. A HM NRH-tól át vett rep re zen tá ci ós anya gok,
kész le tek ér té ké vel az át vé tel kor meg kell ter hel ni az éves
sze mé lyi vagy a szer ve ze ti rep re zen tá ci ós ke re tet. Az év
vé gi el szá mo lás so rán meg ál la pí tott és a rak tá rá ba vissza -
vé te le zett rep re zen tá ci ós anya gok és kész le tek ma rad vá -
nya i nak ér té két a HM NRH NTSZ jó vá ír ja a ke re ten.

16. Az I. és II. ka te gó ri á ba tar to zók és há zas tár sa ik ré -
szé re ér ke zõ – az Ut. 4.  § sze rint mi nõ sít he tõ – hi va ta los
meg hí vás rész vé te li költ sé ge az éves sze mé lyi és a II. ka te -
gó ria ré szé re jó vá ha gyott rep re zen tá ci ós ke ret ter hé re el -
szá mol ha tó, a III. ka te gó ri á ba tar to zó sze mé lyek ré szé re
ilyen jel le gû költ ség té rí tés nem szá mol ha tó el.

17. A ren dez vény le zaj lá sa után, leg ké sõbb 5 mun ka -
na pon be lül a rep re zen tá ló sze mély nek rep re zen tá ci ós
költ ség el szá mo lást kell ké szí te ni és a HM NRH ré szé re le -
ad ni, ét te rem ben vagy la ká son meg tar tott ren dez vény ese -
tén az 5. szá mú mel lék let, meg hí vás és iro dai ven dég lá tás
ese tén a 6. szá mú mel lék let sze rint. A HM NRH csak sza -
bá lyos, az ala ki, tar tal mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ,
ma gyar ra for dí tott szám lá kat fo gad hat el.

18. Az 5. szá mú mel lék let sze rin ti nyom tat vá nyon csak 
a tény le ges költ sé ge ket le het el szá mol ni, ami nem ha lad -
hat ja meg a ter ve zés so rán jó vá ha gyott ke ret össze get.
A nyom tat vány 3.7. pont já val a sze mé lyi, illetve a szer ve -
ze ti rep re zen tá ci ós ke re tet meg kell ter hel ni. A ki fi ze tés re
ke rü lõ költ sé gek nem ha lad hat ják meg a rep re zen tá ci ós
ke ret ma rad vány össze gét.

19. A 6. szá mú mel lék let ben sze rep lõ nyom tat vány
2.1. pont já ban sze rep lõ összeg gel a sze mé lyi, illetve a
szer ve ze ti éves rep re zen tá ci ós ke re tet meg kell ter hel ni.
A ki fi ze tés re ke rü lõ költ sé gek nem ha lad hat ják meg a rep -
re zen tá ci ós ke ret ma rad vány össze gét.

20. Ez az in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba*.
2006. ja nu ár 1. és je len in téz ke dés köz zé té te lé nek nap ja
kö zött vég re haj tott rep re zen tá ci ós te vé keny sé gek rõl, a
köz zé té tel nap ját kö ve tõ 20 mun ka na pon be lül kell el szá -
mol ni.

Dr. Al ké ri Ist ván dan dár tá bor nok s. k.,
HM KPSZH fõ igaz ga tó

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. feb ru ár 23.
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1. számú melléklet a 19/2006. (HK 8.) HM KPSZH fõigazgatói intézkedéshez

....... ÉVI SZEMÉLYI / SZERVEZETI* REPREZENTÁCIÓS TERV

Nyt. szám:
Jó vá ha gyom!
Kelt, .....................................
..............................................
szol gá la ti elöl já ró/ki je lölt ve ze tõ

Ka to nai szer ve zet/hely õr ség meg ne ve zé se:
Ki je lölt ve ze tõ ne ve, rf.:
Éves rep re zen tá ci ós ke ret össze ge (Ft-ban):

1. Ter ve zett rep re zen tá ci ós ren dez vé nyek:

Fsz.
Ren dez vény
meg ne ve zé se

Ter ve zett idõ pont Részt ve võk szá ma Hely szí ne
Fel szá mí tott ke ret -

összeg
(EUR-ban)

Össze sen ter ve zett
összeg

(EUR-ban)

1.

2.

3.

Mind össze sen

* Nem kí vánt rész tör len dõ!



2. A rep re zen tá ci ós te vé keny ség hez kap cso ló dó

2.1. ha zai aján dék- és em lék tár gyak igé nye (HM NRH ál tal biz to sí tott ka ta ló gus alap ján):

Fsz. Meg ne ve zés / Ka ta ló gus szám Mennyi ség
Egy ség ár
(Ft-ban)

Össze sen ter ve zett
összeg

(Ft-ban)

1.

2.

Mind össze sen

2.2. ha zai ki szál lí tá sú ita lok, éte lek, egye bek és he lyi be szer zé sû ita lok be szer zé si igé nye fél éves bon tás ban

2.2.1. I. fél év re:

Fsz. Meg ne ve zés Mennyi ség Egy ség ár (EUR-ban) Egy ség ár (Ft-ban)
Össze sen ter ve zett
összeg (EUR-ban)

Össze sen ter ve zett
összeg (Ft-ban)

1.

2.

Mind össze sen

2.2.2. II. fél év re:

Fsz. Meg ne ve zés Mennyi ség Egy ség ár (EUR-ban) Egy ség ár (Ft-ban)
Össze sen ter ve zett
összeg (EUR-ban)

Össze sen ter ve zett
összeg (Ft-ban)

1.

2.

Mind össze sen

3. Össze sí tés:

Fsz.
Össze sen ter ve zett összeg

(Ft-ban)
Össze sen ter ve zett összeg

(EUR-ban)
Ár fo lyam

Mind össze sen ter ve zett összeg
(Ft-ban)

1.

2.1.

2.2.1.

2.2.2.

Mind össze sen

Kelt, .........................................................

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

ki je lölt ve ze tõ alá írá sa
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2. számú melléklet a 19/2006. (HK 8.) HM KPSZH fõigazgatói intézkedéshez

REPREZENTÁCIÓS TERV

(az étteremben és lakáson történõ rendezvény esetén)

Nyt. szám:

Jó vá ha gyom!

Kelt, .....................................

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

szol gá la ti elöl já ró/ki je lölt ve ze tõ

Ka to nai szer ve zet/hely õr ség meg ne ve zé se:

Rep re zen tá ló sze mély ne ve, rf.:

Rep re zen tá ci ós ka te gó ria: sze mé lyi / szer ve ze ti*

Rep re zen tá ci ós ke ret ma rad vány (Ft-ban) (HM NRH ad ja meg!):

A ter ve zett ren dez vény meg ne ve zé se, jel le ge:

A ter ve zett ren dez vény idõ pont ja, he lye:

Az éves rep re zen tá ci ós terv ben ............. szá mon sze rep lõ ren dez vényt az aláb bi ak alap ján ter ve zem le bo nyo lí ta ni:

Ter ve zett meg hí vot tak lét szá ma, név so ra: ......... fõ

a) kül föl di ek (név, rf., be osz tás) b) ma gya rok (név, rf., be osz tás)

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

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

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

Ter ve zett me nü rész le tes fel so ro lá sa (la ká son tör té nõ meg hí vás ese tén):

elõ étel, fõ étel, desszert: .................................................................................................................................................

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

ita lok (üdí tõ, sör stb.) sa ját be szer zés sel: .......................................................................................................................

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

Fel szá mí tás
Ter ve zett

meg hí vot tak szá ma
Nor ma

Össze sen
(Ft-ban)

Ár fo lyam
Össze sen

(EUR-ban)

Fel szá mí tott ke ret összeg

Kelt, .........................................................

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

rep re zen tá ló sze mély

* Nem kí vánt rész tör len dõ!
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3. számú melléklet a 19/2006. (HK 8.) HM KPSZH fõigazgatói intézkedéshez

..... ÉVI FELHASZNÁLÁSI JEGY

(az átvett reprezentációs anyagokról)

Nyt. szám:

Ka to nai szer ve zet/hely õr ség meg ne ve zé se:

Rep re zen tá ló sze mély ne ve, rf.:

Ssz. Dá tum
Rep re zen tá ci ós anya gok

meg ne ve zé se

A fel hasz ná lás cél ja aján dék tár gyak ese tén:
ki nek (név, rf. beo.), 

egyéb anya gok ese tén:
ren dez vény terv nyt. szá ma

1.

2.

3.

Meg jegy zés:

Az éves fel hasz ná lá si je gyet a HM NRH ad ja ki a rep re zen tá ló sze mély ré szé re. Az éves fel hasz ná lá si je gyen nap ra ké -
szen kell ve zet ni az át vett rep re zen tá ci ós anya gok fel hasz ná lá sát. A fel hasz ná lá si je gyek meg lé tét, azok tar tal mát, az év -
kö zi ma rad vá nyok ala ku lá sát, meg lé tét a HM NRH ne gyed éven te ellen õr zi. A fel hasz ná lá si je gyet tárgy év de cem ber
31-ével kell le zár ni. A le zárt fel hasz ná lá si je gyet a kép zõ dött ma rad vá nyok kal, a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 15-ig,
illetve a vég le ges ha za te le pü lés idõ pont ja elõtt 15 nap pal a rep re zen tá ló sze mély át ad ja a HM NRH ré szé re. A HM NRH
a meg fe le lõ moz gás bi zony la tok el ké szí té se után a rep re zen tá ló sze mélyt el szá mol tat ja.

4. számú melléklet a 19/2006. (HK 8.) HM KPSZH fõigazgatói intézkedéshez

........ ÉVI SZEMÉLYI / SZERVEZETI** REPREZENTÁCIÓS KERETNYILVÁNTARTÁS

HM NRH töl ti ki!

Ka to nai szer ve zet/hely õr ség meg ne ve zé se:

Ki je lölt ve ze tõ ne ve, rf.:

Meg ál la pí tott éves (vál tás ese tén idõ ará nyos) rep re zen tá ci ós ke ret összeg:

Ssz. Dá tum Eng. szá ma** Könyv. tsz.***
Fel hasz ná lás

jel le ge
Összeg

(Ft-ban)
Ma rad vány

(Ft-ban)

1.

2.

3.

Mind össze sen

* Nem kí vánt rész tör len dõ!

** Ét te rem ben vagy la ká son tör té nõ meg hí vás ese ten a jó vá ha gyott ren dez vény terv nyt. szá ma, ha zai ki szál lí tá sú vagy he lyi be szer zé sû anya gok nál (pl. aján -
dék tár gyak, ita lok) a jó vá ha gyott éves rep re zen tá ci ós terv nyt. szá ma.

*** He lyi ki fi ze tés ese tén.
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5. számú melléklet a 19/2006. (HK 8.) HM KPSZH fõigazgatói intézkedéshez

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS

(étteremben és lakáson történõ rendezvény esetén)

Ka to nai szer ve zet/hely õr ség meg ne ve zé se:

Rep re zen tá ló sze mély ne ve, rf.:

Jó vá ha gyott rep re zen tá ci ós terv nyt. szá ma:

1. Csa to lan dók a meg vá sá rolt anya gok és szol gál ta tá sok szám lái (ma gyar ra for dít va):

Ssz. Szám la ki ál lí tó ja Szám la szá ma Szám la tar tal ma Össze ge

1.

Mind össze sen

2. A ren dez vény so rán a fel szá mí tott nor ma ter hé re és azon fe lül al kal ma zott se gí tõk meg bí zá si dí ja:

Név
A meg bí zott
fel ada ta i nak
meg ne ve zé se

Idõ tar tam
(órá ban)

Óra díj
Össze sen

(EUR-ban)

Mind össze sen

3. Fel szá mí tott ke ret összeg el szá mo lá sa, sze mé lyi / szer ve ze ti* rep re zen tá ci ós ke ret ter he lé se: HM NRH töl ti ki!

Ssz. Fel szá mí tás Nor ma Lét szám
Össze sen
(Ft-ban)

Ár fo lyam
Össze sen

(EUR-ban)

1. Fel szá mí tott ke ret összeg

Ssz. Fel me rült költ sé gek
EUR-ban

(he lyi ki fiz.)
Ár fo lyam

Össze sen
(Ft-ban)

Ft-ban
(ha zai ki fiz.)

Ke re tet ter he lõ
összeg (Ft-ban)

2. 1. pont ban össze sí tett, té rí ten dõ költ sé gek

3. 2. pont ban a fel szá mí tott nor ma ter hé re ki fi -
ze tett meg bí zá si dí jak

4. Össze sen (2.+3.)

5. Ma rad vány** (1.–4.)

6. 2. pont ban a fel szá mí tott nor mát nem ter he lõ
ki fi ze tett meg bí zá si dí jak

7. Mind össze sen** (4.+6.)

A sze mé lyi/szer ve ze ti* rep re zen tá ci ós ke re tet a 3.7. pont Ft össze gé vel a ......... tsz. alatt meg ter hel tem.

Kelt, .........................................................

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

pénz ügyi elõ adó

* Nem kí vánt rész tör len dõ!

** Ki fi ze ten dõ (vagy át uta lan dó) a 7. pont ban össze sí tett költ ség EUR-ban. Ha a ma rad vány össze ge ne ga tív, az 1. és 6. pont ban sze rep lõ össze gek fizet -
hetõek ki.
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6. számú melléklet a 19/2006. (HK 8.) HM KPSZH fõigazgatói intézkedéshez

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS

(meghívás és irodai vendéglátás esetén)

Ka to nai szer ve zet/hely õr ség meg ne ve zé se:

Rep re zen tá ló sze mély ne ve, rf.:

A ren dez vény (hi va ta los meg hí vó ját csa tol ni kell) jel le ge:

Rep re zen tá ci ós ren dez vény (meg hí vás) idõ pont ja, he lye:

Meg hí vó fél (meg ne ve zé se il l. ne ve, rf., be osz tá sa):

A ren dez vénnyel, meg hí vás sal, illetve az iro dai ven dég lá tás sal kap cso la tos ki adá sa im az aláb bi ak:

1. Csa to lan dók a meg vá sá rolt anya gok, szol gál ta tá sok (pl. vi rág cso kor, gra ví ro zás, ká vé, üdí tõ, mo gyo ró stb.) szám -
lái (ma gyar ra for dít va):

Ssz. Szám la ki ál lí tó ja Szám la szá ma Szám la tar tal ma Össze ge

1.

2.

Mind össze sen

Kelt, .........................................................

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

rep re zen tá ló sze mély

2. A sze mé lyi / szer ve ze ti* rep re zen tá ci ós ke ret ter he lé se: HM NRH töl ti ki!

Ssz. Fel me rült költ sé gek EUR-ban (he lyi ki fi ze té sek) Ár fo lyam
Ke re tet ter he lõ összeg

(Ft-ban)

1.
1. pont ban össze sí tett, té rí ten dõ költ sé -

gek

A sze mé lyi / szer ve ze ti* rep re zen tá ci ós ke re tet a 2.1. pont Ft össze gé vel a ...................... tsz. alatt meg ter hel tem.

Kelt, .........................................................

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

pénz ügyi elõ adó

* Nem kí vánt rész tör len dõ!

578 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



A Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatal 
fõigazgatójának

39/2006. (HK 8.) HM KLH

i n  t é z  k e  d é  s e

a JAS 39 Hu H4 típusú repülõgép típusalkalmassági
bizonyítványának kiadásáról

A lé gi köz le ke dés rõl szóló 1995. évi XCVII. tör vény
46. § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ál -
lam i lé gi jár mû vek nyil ván tar tá sá ról, gyár tá sá ról és ja ví tá -
sá ról, va la mint a tí pus- és lé gi al kal mas sá gá ról szóló
21/1998. (XII. 21.) HM ren de let VIII. fe je ze te sze rint vég -
re haj tott el já rás ke re té ben a JAS 39 Hu H4 (Gri pen) tí pu sú
re pü lõ gép C és D vál to za ta i ra vo nat ko zó 100/20 szá mú tí -
pus al kal mas sá gi bi zo nyít vá nyát ki adom.

Já ro mi Bar na bás s. k.,
HM KLH fõ igaz ga tó

A Honvéd Vezérkar katonai tervezõ
fõcsoportfõnökének

5/2006. (HK 8.) HVK KTFCSF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „KÉZIKÖNYV a nem háborús mûveletek katonai
feladatai” címû fõnökségi kiadvány kiadásáról

A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé -
nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 7.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a KÉ ZI -
KÖNYV-et ezen in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.*

1. A fõ nök sé gi ki ad ványt a tan in té ze ti hall ga tók és a
szer zõ dé ses ka to nák ki kép zé sé nek ter ve zé sé vel, szer ve zé -
sé vel va la mint irá nyí tá sá val fog lal ko zó sze mé lyek rész le -
te sen; a Ma gyar Hon véd ség érin tett ál lo má nya a rá juk vo -
nat ko zó mér ték ben is mer jék.

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

Ju hász Ist ván ve zér õr nagy s. k.,
HVK ka to nai ter ve zõ fõ cso port fõ nök

* A mel lék le tet az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Magyar Honvédség Légierõ parancsokának
37/2006 (HK 8.) HM LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a „HELIKOPTER MÛVELETEK DOKTRÍNA”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben, és a
 Magyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé -
rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM szá mú uta sí tás 7.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az „a He li kop ter
Mû ve le tek Dokt rí na” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba
lép te té sé re az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra és
az alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A je len in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett fõ nök sé gi ki -
ad vány tar tal mát a lé gi erõ sze mé lyi ál lo má nya a szol gá la ti
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
al kal maz za.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba.

Sá gi Já nos ve zér õr nagy s. k.,
HM lé gi erõ pa rancs nok

A Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
279/2005 (HK 8/2006.) HM LEPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az „MH 12. LÉGVÉDELMI RAKÉTADANDÁR
ÁLLANDÓ MÛKÖDÉSI ELJÁRÁSOK” címû

fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben, és a
 Magyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé -
rõl  szóló 25/1997. (HK 11) HM szá mú uta sí tás 7.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az „MH 12. Lég -
vé del mi Ra ké ta dan dár Ál lan dó Mû kö dé si El já rá sok” cí mû 
fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé re az aláb bi ak sze -
rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra és
az alá ren delt ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.
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2. A je len in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett fõ nök sé gi ki -
ad vány tar tal mát a lé gi erõ sze mé lyi ál lo má nya a szol gá la ti
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
al kal maz za.

3. Az MH 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár pa rancs no ka
az Ál lan dó Mû kö dé si El já rá so kat éven ként a szer ve ze ti
vál to zá sok függ vé nyé ben vizs gál ja fe lül a Lé gi erõ Pa -
rancs nok ság szak mai fel ügye le té vel.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig a ki adás kor lép ha tály ba. Egy ide jû leg ha tá lyon
kí vül he lye zem a MH 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár Ha tá -
lyos Mû kö dé si Uta sí tá sa i ról  szóló LEPK 17/2003 (HK 8.)
in téz ke dést.

Var ga Já nos dan dár tá bor nok s. k.,
HM LEP pa rancs nok he lyet tes

A Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság
parancsnokának

85/2006. (HK 8.) MH SZFPK

i n  t é z  k e  d é  s e

„A MAGYAR HONVÉDSÉG
KÖNNYÛ LÖVÉSZ SZÁZAD DOKTRÍNÁJA”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé -
gé nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás
9.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zá som alap -
ján a fen ti cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt a je len in téz ke dés
mel lék le te ként ki adom.

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írásait az MH
Szá raz föl di Pa rancs nok ság és alá ren delt ka to nai szer ve ze -
tei a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer jék meg és al kal -
maz zák.

3. Az in téz ke dés meg je le nés kor, a fõ nök sé gi ki ad vány
pe dig ki adás kor lép ha tály ba.

Né meth Ist ván dan dár tá bor nok s. k.,
MH SZFP pa rancs nok he lyet tes

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató parancsnokának
30/2006. (HK 8.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
Doktrína (2. kiadás/MH DSZOFT kód: 11410)

kiadásáról

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 a lo gisz ti kai tá mo ga tá si szak fel ada tok
egy sé ges el vek sze rint tör té nõ vég re haj tá sa ér de ké ben az
aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um ra, a Hon vé del mi Mi nisz té rium hát tér in téz mé nye i re,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re.

2. A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai
Dokt rí nát (2. ki adás) je len in téz ke dés mel lék le te ként fel -
hasz ná lás ra ki adom.

3. A do ku men tum cél ja, hogy a lo gisz ti kai tá mo ga tás
ter ve zé sé vel, szer ve zé sé vel és vég re haj tá sá val fog lal ko zó
tel jes szak ál lo mány is mer je meg a lo gisz ti kai tá mo ga tás
egy sé ges el ve it és el já rá sa it és azo kat al kal maz za a mun -
ká ja so rán. A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi
 Logisztikai Dokt rí na a ma gyar had erõ lo gisz ti kai tá mo ga -
tá si rend sze rét sza bá lyo zó leg ma ga sabb szin tû el vi doku -
mentum.

4. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*.
Az érin tet tek a do ku men tu mot kü lön el osz tó alap ján kap -
ják meg.

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 11.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató parancsnokának
120/2006. (HK 8.) MH ÖLTPK

s z a k  u t a  s í  t á  s a

az osztályos fokozatok követelményeirõl, a
követelmények teljesítésének, felmérésének rendjérõl

szóló 268/1999. (HK 22.) MH LFI szakutasítás
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
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ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az osz tály ba so ro lás
rend jé rõl  szóló 30/1999. (HK 11.) HM uta sí tás 4.  § (1) be -
kez dés a) pont já ra, az osz tá lyos fo ko za tok kö ve tel mé nye i -
rõl, a kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek, fel mé ré sé nek rend jé -
rõl  szóló 268/1999. (HK 22.) MH LFI szak uta sí tás
(a továb biak ban: Szak uta sí tás) mó do sí tá sá ra az aláb bi

szakutasítást

adom ki:

1. A Szak uta sí tás mel lék le te ként ki adott osz tály ba so ro -
lá si pót lék ra jo go sí tó be osz tá sok jegy zé ke MH re pü lõ mû -
sza ki szak te rü le ten he lyé be je len szak uta sí tás 2. pont já ban 
fel so rolt be osz tá sok jegy zé ke lép.

2. Osz tály ba so ro lá si pót lék ra jo go sí tó be osz tá sok jegy -
zé ke

MH re pü lõ mû sza ki szak te rü le ten:

Sor -
szám

Be osz tás meg ne ve zé se MAK

1. ál lo más pa rancs nok 53Ga

2. ál lo más pa rancs nok 53Ka

3. ál lo más pa rancs nok 53Na

4. ál lo más pa rancs nok 53Pa

5. ál lo más pa rancs nok 53Ra

6. ál lo más pa rancs nok he lyet tes 53Rb

7. al osz tály ve ze tõ 53Bd

8. al osz tály ve ze tõ 53Ed

9. al osz tály ve ze tõ 53Fd

10. al osz tály ve ze tõ 53Gd

11. al osz tály ve ze tõ (osz tály ve ze tõ he lyet tes) 53Bh

12. al osz tály ve ze tõ (osz tály ve ze tõ he lyet tes) 53Eh

13. anyag el lá tó 53Ar

14. anyag ter ve zõ 53Ar

15. anyag ter ve zõ 53Be

16. anyag ter ve zõ 53Fe

17. anyag ter ve zõ 53Ge

18. cso port pa rancs nok 53Ba

19. cso port pa rancs nok 53Ca

20. cso port pa rancs nok 53Da

21. cso port pa rancs nok 53Ea

22. cso port pa rancs nok 53Fa

23. cso port pa rancs nok 53Ga

24. cso port pa rancs nok 53Za

25. cso port ve ze tõ 82Ed

Sor -
szám

Be osz tás meg ne ve zé se MAK

26. egye te mi ad junk tus 82Cg

27. egye te mi do cens 82Cg

28. egye te mi ta nár se géd 82Cg

29. el lá tó tiszt he lyet tes 53Ar

30. ellen õr tiszt 53Bl

31. ellen õr tiszt 53Dl

32. ellen õr tiszt 53El

33. ellen õr tiszt 53Fl

34. ellen õr tiszt 53Gl

35. ellen õr tiszt 53Ul

36. ellen õr tiszt he lyet tes 53Bl

37. ellen õr tiszt he lyet tes 53Cl

38. ellen õr tiszt he lyet tes 53D1

39. ellen õr tiszt he lyet tes 53El

40. ellen õr tiszt he lyet tes 53Fl

41. ellen õr tiszt he lyet tes 53Gl

42. ellen õr tiszt he lyet tes 53Ul

43. el mé le ti ok ta tá si rész leg ok ta tó 53Eg

44. el mé le ti ok ta tá si rész leg ok ta tó 53Gg

45. el mé le ti ok ta tá si rész leg ok ta tó
(rész leg ve ze tõ he lyet tes)

53Dg

46. el mé le ti ok ta tá si rész leg rész leg ve ze tõ
(cso port ve ze tõ he lyet tes)

53Fh

47. fegy ver zet tech ni kai tiszt he lyet tes 53Fe

48. fõ is ko lai do cens 82Dg

49. fõ mér nök (pa rancs nok he lyet tes) 53Ab

50. fõ mér nök (szol gá lat fõ nök he lyet tes) 53Ah

51. fõ sze re lõ 53Vs

52. fõ tech no ló gus 53Bu

53. fõ tech no ló gus 53Eu

54. fõ tech no ló gus 53Fu

55. fõ tech no ló gus 53Gu

56. fõ tech no ló gus (osz tály ve ze tõ he lyet tes) 53Gh

57. gép ko csi ve ze tõ 53Vk

58. gép ko csi ve ze tõ 53Vv

59. gya kor la ti ok ta ta tá si rész leg rész leg ve ze tõ 53Bd

60. gya kor la ti ok ta ta tá si rész leg szak ok ta tó 53Bg

61. gya kor la ti ok ta ta tá si rész leg szak ok ta tó 53Dg

62. gya kor la ti ok ta ta tá si rész leg szak ok ta tó 53Eg

63. gya kor la ti ok ta ta tá si rész leg szak ok ta tó 53Fg
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Sor -
szám

Be osz tás meg ne ve zé se MAK

64. gya kor la ti ok ta ta tá si rész leg szak ok ta tó 53Gg

65. he ve de re zõ 53Fk

66. kar ban tar tó 53Ek

67. kar ban tar tó 53Gk

68. ke ze lõ 53Pk

69. ke ze lõ (gép ko csi ve ze tõ) 53Nk

70. ki emelt mér nök fõ tiszt 53Bf

71. ki emelt mér nök fõ tiszt 53Ff

72. ki emelt mér nök fõ tiszt 53Gf

73. ki emelt re pü lõ mû sza ki fõ tiszt 53Be

74. ki ér té ke lõ 53Zp

75. ki ér té ke lõ (gép ko csi ve ze tõ) 53Zp

76. köz pont pa rancs nok 53Da

77. köz pont pa rancs nok he lyet tes 53Db

78. la bo ráns (gép ko csi ve ze tõ) 53Zp

79. lo gisz ti kai be osz tott 53Ae

80. lo gisz ti kai fõ nök 53Ad

81. me cha ni kus 53Bm

82. me cha ni kus 53Cm

83. me cha ni kus 53Dm

84. me cha ni kus 53Em

85. me cha ni kus 53Fm

86. me cha ni kus 53Gm

87. me cha ni kus 53Pm

88. me cha ni kus 53Rm

89. me cha ni kus 53Um

90. mér nök fõ tiszt 53Bf

91. mér nök fõ tiszt 53Df

92. mér nök fõ tiszt 53Ef

93. mér nök fõ tiszt 53Ff

94. mér nök fõ tiszt 53Gf

95. mû hely pa rancs nok 53Ba

96. mû hely pa rancs nok 53Da

97. mû hely pa rancs nok 53Ea

98. mû hely pa rancs nok 53Fa

99. mû hely pa rancs nok 53Ga

100. mû hely pa rancs nok 53Ra

101. mû hely pa rancs nok 53Ua

102. mû sze rész 53Ks

103. osz tály ve ze tõ 53Bd

Sor -
szám

Be osz tás meg ne ve zé se MAK

104. osz tály ve ze tõ 53Gd

105. osz tály ve ze tõ he lyet tes 53Bh

106. osz tály ve ze tõ he lyet tes 53Gh

107. pa rancs nok 53Aa

108. raj pa rancs nok 53Da

109. raj pa rancs nok 53Va

110. raj pa rancs nok he lyet tes 53Db

111. raj pa rancs nok he lyet tes 53Vb

112. rak tá ros 53Ar

113. rak tá ros 53Br

114. rak tá ros 53Er

115. rak tá ros 53Fr

116. rak tá ros 53Gr

117. rak tár ve ze tõ 53Ar

118. rak tár ve ze tõ 53Br

119. rak tár ve ze tõ 53Dr

120. rak tár ve ze tõ 53Er

121. rak tár ve ze tõ 53Fr

122. rak tár ve ze tõ 53Gr

123. re pü lés biz ton sá gi tiszt 53Ae

124. rész leg pa rancs nok 53Ba

125. rész leg pa rancs nok 53Za

126. rész leg pa rancs nok he lyet tes 53Bb

127. rész leg ve ze tõ 53Ad

128. rész leg ve ze tõ 53Vd

129. rész leg ve ze tõ he lyet tes 53Ah

130. rész leg ve ze tõ he lyet tes 53Vh

131. sza kasz pa rancs nok 53Aa

132. sza kasz tiszt he lyet tes 53Ax

133. szak mun kás (fes tõ) 53Bq

134. szá zad pa rancs nok 53Aa

135. szá zad pa rancs nok 53Ba

136. szá zad pa rancs nok 53Da

137. szá zad pa rancs nok 53Ga

138. szá zad pa rancs nok he lyet tes 53Bb

139. szá zad pa rancs nok he lyet tes 53Db

140. szá zad pa rancs nok he lyet tes 53Gb

141. sze re lõ 53Fs

142. sze re lõ 53Ks

143. sze re lõ 53Ps
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Sor -
szám

Be osz tás meg ne ve zé se MAK

144. szol gá lat ve ze tõ mér nök 53Df

145. szol gá lat ve ze tõ mér nök 53Ef

146. szol gá lat ve ze tõ mér nök 53Ff

147. szol gá lat ve ze tõ mér nök 53Gf

148. szol gá lat ve ze tõ mér nök 53Uf

149. tech ni kus 53Bt

150. tech ni kus 53Ct

151. tech ni kus 53Et

152. tech ni kus 53 Ft

153. tech ni kus 53Gt

154. tech ni kus 53Kt

155. tech ni kus 53Nt

156. tech ni kus 53Pt

157. tech ni kus 53Rt

158. tech ni kus 53Vt

159. tech no ló gus 53Bu

160. tech no ló gus 53Eu

161. tech no ló gus 53Gu

162. tech no ló gus (al osz tály ve ze tõ he lyet tes) 53Bh

163. tech no ló gus (al osz tály ve ze tõ he lyet tes) 53Eh

164. tech no ló gus (al osz tály ve ze tõ he lyet tes) 53Gh

165. törzs fõ nök (pa rancs nok he lyet tes) 53Ac

166. üze mel te tõ mér nök 53Bf

167. üze mel te tõ mér nök 53Df

168. üze mel te tõ mér nök 53Ef

169. üze mel te tõ mér nök 53Ff

170. üze mel te tõ mér nök 53Gf

171. üze mel te tõ mér nök 53Uf

172. üze mel te tõ mér nök (pa rancs nok he lyet tes) 53Bb

173. üze mel te tõ mér nök (pa rancs nok he lyet tes) 53Db

174. üze mel te tõ mér nök (pa rancs nok he lyet tes) 53Eb

175. üze mel te tõ mér nök (pa rancs nok he lyet tes) 53Fb

176. üze mel te tõ mér nök (pa rancs nok he lyet tes) 53Gb

177. üze mel te tõ mér nök (pa rancs nok he lyet tes) 53Rb

178. üze mel te tõ mér nök (pa rancs nok he lyet tes) 53Ub

179. vál tás pa rancs nok 53Ba

180. ve zény lõ zász lós 53Ax

181. zász ló alj pa rancs nok 53Aa

182. zász ló alj pa rancs nok he lyet tes 53Ab

183. zász ló alj pa rancs nok he lyet tes (ve ze tõ mér nök) 53Bb

3. A szak uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok

* A szak uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 1.

A Magyar Honvédség
Egészségügyi Parancsnokság parancsnokának

86/2006. (HK 8.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
Atom-, Biológiai-, Vegyi-, Riasztási és Értesítési

Rendszerének szabályozására, valamint
a Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság

ABV központ megalakításáról, felépítésérõl
és feladatairól*

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

A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

102/2006. (HK 8.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírás
[STANAG 2358 Elsõsegélynyújtás és higiéniai képzés
az atom, biológiai és vegyi (ABV) hadmûveletekben

3. 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 17/2002.
(HK 28.) 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 2358
 Elsõsegélynyújtás és hi gi é ni ai kép zés az atom, bi o ló gi ai 
és ve gyi (ABV) had mû ve le tek ben. 3. ki adás] nem ze ti
 bevezetésére 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 2358 „El sõ se gély nyúj tás és hi gi é ni ai
kép zés az atom, bi o ló gi ai és ve gyi (ABV) had mû ve le tek -
ben. 3. ki adás” cí mû do ku men tu mot ezen in téz ke dés mel -
lék le te ként fel hasz ná lás ra ki adom.
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3. Az egyez mény cél ja a szö vet sé gi erõk höz tar to zó
(NATO pa rancs nok sá gi erõk, NA TO-hoz ren delt és ki je -
lölt erõk, egyéb erõk a NATO szá má ra), nem egész ség ügyi 
sze mély zet alap ve tõ el sõ se gély és hi gi é nés kép zé sé nek
szab vá nyo sí tá sa a NATO erõk nél ABV had mû ve le tek ben.

4. A fen ti egy sé ges elõ írás meg ha tá roz za azt a prog ra -
mot és kö ve tel mény rend szert, amit a nem egész ség ügyi
sze mély zet szá má ra nyúj tan dó mi ni má lis el sõ se gély és
 higiénés kép zés ben sze re pel tet ni kell.

5. A 2358 szá mú Egy sé ges NATO Elõ írás ren del ke zé -
se it 2006. áp ri lis 1-jétõl kell al kal maz ni.

6. Je len intézkedés az alá írá sa nap ján* lép ha tály ba.

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. már ci us 8.

Melléklet
a 102/2006. (HK 8.) MH EÜPK intézkedéshez

Elsõsegélynyújtás és higiénés kiképzés az atom,
biológiai és vegyi (ABV) hadmûveletekben

A részt ve võ or szá gok egyet ér te nek ab ban, hogy a ka to -
na or vo si mun ka ma xi má lis ha té kony sá gá nak fenn tar tá sa
ér de ké ben, va la mint azért, hogy az ABV had mû ve le tek -
ben ren del ke zés re ál ló egész ség ügyi sze mély zet igényt
csök ken te ni le hes sen, min den NATO erõ sze mély ze te ré -
szé re szük sé ges az ABV mû ve le tek so rán al kal ma zott el -
sõ se gély és hi gi é nés kép zés vég zé se.

I. A prog ram kö ve tel mé nyei

I/1. Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek:
El mé le ti-gya kor la ti tan órák meg ha tá ro zá sa kor fõ hang -

súlyt kell fek tet ni az el mé le ti tan anyag gya kor lat ban tör té -
nõ hasz no sí tá sá ra.

A ka to na:
– Le gyen ké pes bé ke-ki kép zé si és harc fel ada tok so rán

a ta nult is me re te ket szak irá nyí tás sal al kal maz ni, és a ki -
kép zés ben ak tí van részt ven ni.

– Is mer je és le gyen ké pes al kal maz ni az al egy sé gek nél
rend sze re sí tett el sõ se gély nyúj tó fel sze re lé se ket.

– Mun ká já val és szak mai tu dá sá val se gít se az egész -
ség ügyi szak sze mély zet mun ká ját.

– Le gyen ké pes ön ál ló an el sõ se gély ben ré sze sí te ni az
atom, bi o ló gi ai és ve gyi (ABV) had mû ve le tek ben al -
egység sé rült ál lo má nyát és elõ ké szí te ni azt a to váb bi el lá -
tás ra, szál lí tás ra.

– Is mer je a harc té ri hi gi é nia sza bá lya it, élet és bal eset
el le ni vé de lem rend sza bá lya it.

I/2. A szak mai kö ve tel mé nyek:
– A sé rü lé sek jel le gé nek és sú lyos sá gá nak megálla -

pítása.
– A sé rült sze mély lég út já nak meg tisz tí tá sa, a lég zés és

élet funk ci ók fenn tar tá sa és vissza ál lí tá sa.
– A vér zés csil la pí tá sá nak és a se bek el lá tá sá nak alap -

ve tõ mód ja i nak meg is me ré se.
– A sok kos ál la pot meg elõ zé se, fel is me ré se és keze -

lése.
– El sõ se gély nyúj tá si el já rá sok meg is me ré se égé si sé rü -

lé sek nél, lég nyo más okoz ta sé rü lé sek nél, su gár zás nál.
– A su gár zás mo ni to ro zá sa és men te sí tés.
– A sze mé lyi hi gi é nia és a köz egész ség ügyi uta sí tá sok

is me re te. A bi o ló gi ai fegy ve rek hi gi é ni ai vo nat ko zá sai.
– El sõ se gély nyúj tá si sza bá lyok ve gyi fegy ve rek okoz -

ta sé rü lé sek ese tén.
– Sé rül tek moz ga tá sa és elõ ké szí té se szál lí tás ra.
– A ren del ke zés re ál ló el sõ se gély nyúj tó fel sze re lés

hasz ná la ta.

II. Tan anyag meg ha tá ro zá sa:

II/1. Összes óra szám: 16 óra (2 kép zé si nap)

II/2. Óra terv:

Tan tár gyak
Óra szám

el mé let gya kor lat össze sen

1. Tk.: Az atom fegy ve rek
faj tái, ha tá sai. A su gár sé -
rü lé sek fel osz tá sa, el lá tá sa, 
men te sí té se. 2 2 4

2. Tk.: Bi o ló gi ai fegy ve ren -
ként al kal maz ha tó fer tõ zõ
ágen sek, azok ter je dé si
mód ja és a be ve té sük re
hasz ná la tos mód sze rek. 3 – 3

3. TK.: Ve gyi harc anya gok
fel osz tá sa, ha tá sai, el lá tá sa 
és el le nük való vé de lem. 3 1 4

4. Tk.: A harc té ri, tá bo ri
 higiénia fon tos sá ga. 1 – 1

5. Tk.: ABV had mû ve le tek -
ben az új ra élesz tés sa já tos -
sá ga. 1 1 2

Kon zul tá ció, Ön kép zés 1 – 1

Vizs ga 1 – 1

Mind össze sen 12 4 16

III. A tan tár gyak meg ha tá ro zá sa:

1. Tárgy kör: Az atom fegy ve rek faj tái, ha tá sai.
A  sugársérülések fel osz tá sa, el lá tá sa, men te sí té se.

Biz to sí tott óra szám: 4 óra (2 óra elõ adás, 2 óra gya -
korlat)
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1. Fog lal ko zás
Tar tal ma: Atom fegy ve rek faj tái, atom rob ba nás for -

mái, a rob ba nás pusz tí tó té nye zõi (atom vil la nás, lég nyo -
más, su gár zás), akut és kró ni kus su gár be teg ség kli ni kai
le fo lyá sa, az atom rob ba nás össze tett ha tá sa, kom bi nált
sé rü lé sek.

2. Fog lal ko zás
Tar tal ma: El sõ se gély nyúj tás és hi gi é nés el já rá sok:
– égé si sé rü lé sek nél (kö té sek, fáj da lom csil la pí tás, sokk 

meg elõ zés, fo lya dék pót lás szá jon át)
– lég nyo más okoz ta sé rü lé sek nél (esz mé let ellen -

õrzése, lég utak el len õr zé se, vér zés csil la pí tás, seb kö tö zés,
fáj da lom csil la pí tás, sokk meg elõ zés, fo lya dék pót lás
 szájon át)

– su gár zás nál (meg fi gye lés, su gár men te sí tés)

Mód szer ta ni ja vas la tok: el mé le ti- és gya kor la ti fog lal -
ko zás, fõ hang súlyt fek tet ve a su gár zás okoz ta sé rü lé sek és 
ezek kel együtt já ró égé si-, lég nyo más okoz ta sé rü lé sek
(kom bi nált sé rül tek) ál ta lá nos el sõ se gély nyúj tás teen -
dõire, va la mint a se be sül tek meg fi gye lé sé re és su gár zás -
men te sí té sé re.

2. Tárgy kör: Bi o ló gi ai fegy ve ren ként al kal maz ha tó
fer tõ zõ ágen sek, azok ter je dé si mód ja és a be ve té sük re
hasz ná la tos mód sze rek.

Biz to sí tott óra szám: 3 óra (3 óra el mé let)
Tar ta lom: Bi o ló gi ai had vi se lés el vei, fõbb jel leg ze tes -

sé gei, bi o ló gi ai fegy ve rek tu laj don sá gai és a be ve té sük re
hasz ná la tos mód sze rek.

Bi o ló gi ai fegy ver ként al kal maz ha tó fer tõ zõ ágen sek,
be teg sé gek ter je dé si mód ja, lap pan gá si ide je, fõbb tü ne tei, 
kli ni kai le fo lyá sa, meg elõ zé se, a meg elõ zõ és/vagy te rá pi ás
gyógy sze res ke ze lés. A harc té ri, tá bo ri hi gi é nia fon tos sá ga 
és az el ér he tõ egész ség ügyi de kon ta ni má ci ós eljá rások.

Mód szer ta ni ja vas la tok: elmé le ti fog lal ko zás, va la mint
fe l kell hív ni a fi gyel met nap ja ink ter ror cse lek mé nye i nek
es he tõ sé ge i re, s en nek meg elõ zé sé re.

3. Tárgy kör: Ve gyi harc anya gok fel osz tá sa, ha tá sai,
el lá tá sa és el le nük va ló vé de lem.

Biz to sí tott óra szám: 4 óra (3 óra el mé let, 1 óra gya -
korlat)

Tar ta lom: Ve gyi harc anya gok fel osz tá sa (ideg mér gek,
hó lyag hú zó-, tü dõ re ha tó-, ci a no gén-, cse lek vés kép te len -
sé get oko zó anya gok), em ber re gya ko rolt ha tá sa, tü ne tei,
el lá tá sa, ve gyi sé rül tek men te sí té se, el sõ se gély nyúj tá si el -
já rá sok, ön be ol tó ké szü lék hasz ná la ta.

Mód szer ta ni ja vas la tok: el mé le ti- és gya kor la ti fog lal -
ko zás, fõ hang súlyt fek tet ve a ve gyi fegy ve rek okoz ta sé -
rü lé sek, a sze m és más kon ta mi nált te rü le tek azon na li
men te sí té sé re, a cse lek vés kép te le nek azon na li ta ka rá sá ra
és a lég zés tá mo ga tás ra.

4. Tárgy kör: A harc té ri, tá bo ri hi gi é nia fon tos sá ga.
Biz to sí tott óra szám: 1 óra (1 óra elõ adás)
Tar tal ma: Bõr ápo lás, haj ápo lás, fog ápo lás, láb ápo lás,

ru há zat és láb be li hi gi é ni á ja, al vás és pi he nés hi gi é ni á ja,
sze xu á lis úton ter je dõ be teg sé gek meg elõ zé se.

Mód szer ta ni ja vas la tok: el mé le ti fog lal ko zás, va la mint
a hall ga tók meg lé võ is me re te i nek fel hasz ná lá sa a té ma fel -
dol go zá sa so rán.

5. Tárgy kör: ABV had mû ve le tek ben az új ra élesz tés
sa já tos sá ga.

Biz to sí tott óra szám: 2 óra (1 óra elõ adás, 1 óra gya -
korlat)

1. Fog lal ko zás
Tar tal ma:
– Élet és ha lál je lei.
– Mes ter sé ges lé le gez te tés.
– Szív komp resszió.
– Esz köz nél kü li kom plex új ra élesz tés.

2. Fog lal ko zás
Tar tal ma:
– Lég út biz to sí tá sa.
– A lég zés vissza ál lí tá sa.
– ,,Tisz ta te rü let re” va ló szál lí tás.
– Új ra élesz tés esz köz nél kü li gya kor lá sa.
Mód szer ta ni ja vas la tok: el mé le ti, gya kor la ti fog lal ko -

zás. Min den ki le gyen ké pes az élet je lek meg szû né sé nek
fel is me ré sé re, a CPR vég re haj tá sá ra.

IV. Ér té ke lés mód ja
A tan fo lyam írás be li vizs gá val zá rul. A vizs ga idõ tar ta -

ma: 45 perc.
A részt ve võk szá má ra „Meg fe lelt” ér té ke lés ak kor ad -

ha tó, ha a ki kép zõk ál tal tá masz tott szak mai kö ve tel mé -
nyek 60%-ának ké pes meg fe lel ni.

Az ér dem je gye ket az öt fo ko za tú ská lá nak meg fele lõen
kell meg ál la pí ta ni:

je les (5)
jó (4)
kö ze pes (3)
elég sé ges (2)
elég te len (1)

A tan fo lyam el vég zé sé rõl és a vizs ga ered mény rõl
iga zo lást kell át ad ni.

V. Kép zé si fel té te lek

V/1. A nem egész ség ügyi szer zõ dé ses/hi va tá sos tisz ti-,
tiszt he lyet te si-, és le gény sé gi ál lo mány spe ci á lis egész -
ség ügyi fel ké szí té se. A tan fo lyam vég re haj tá sát az ala ku -
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la tok nál lé võ Egész ség ügyi Köz pont, egész ség ügyi szak -
ál lo má nya vé gez ze a vegy vé del mi szol gá lat be vo ná sá val.

Sze mé lyi, be me ne te li kö ve tel mény:
– nem egész ség ügyi szak be osz tás ban el töl tött, leg alább

18 hó nap szol gá la ti vi szony,
– egész ség ügyi és fi zi kai al kal mas ság,
– pa rancs no ki jel lem zés és ja vas lat a kép zés meg kez -

dé sé re,
– jó szak mai és ka to nai mi nõ sí tés.

V/2. A kép zés tár gyi fel té te lei:
– elõ adó tan te rem
– gya kor ló kert
– ok ta tó esz kö zök: Am bu-ba ba, tab lók, táb la, prac -

top last, kré ta, pro jec tor, szá mí tó gép, írás ve tí tõ, a ren de lõ
ré szé re csa pat nor má ban biz to sí tott egész ség ügyi anya -
gok.

A kép zéshez szük sé ges eü.-i fel sze re lé se ket a MH EÜP-on
ke resz tül igé nyel he tik az ala ku la tok.

V/3. Kép zés hez fel hasz nál ha tó iro da lom:
Ja va solt iro da lom a hall ga tok ré szé re:
– Az Ál ta lá nos Ka to nai Ki kép zés Ké zi köny ve, MH

Ál ta lá nos Ki kép zé si Fõ nök ség ki ad vá nya, 1997
– El sõ se gély ké zi köny ve, And rew K. Mars den, MH

Egész ség ügyi Cso port fõ nök ség ki ad vá nya, 1996
– Az el sõ se gély alap köny ve, Dr. Tony Lee, Mér ték ki -

adó, 2003

Ja va solt iro da lom a fog lal ko zás ve ze tõ ré szé re:

– Az Ál ta lá nos Ka to nai Ki kép zés Ké zi köny ve, MH
Ál ta lá nos Ki kép zé si Fõ nök ség ki ad vá nya, 1997

– El sõ se gély ké zi köny ve, And rew K. Mars den, MH
Egész ség ügyi Cso port fõ nök ség ki ad vá nya, 1996

– Egész ség ügyi tiszt he lyet te sek ké zi köny ve (Eü. 15), 
Hon vé del mi Mi nisz té rium, 1967

– Jár vány vé del mi uta sí tás (Eü. 43), Hon vé del mi
 Minisztérium, 1961

– Egész ség ügyi biz to sí tás Szer ve zé sé nek alap jai
(Eü. 20), Hon vé del mi Mi nisz té rium, 1971

– Oxi o ló gia, Göbl Gá bor, Me di ci na Könyv ki adó Rt.
Bu da pest, 2001

– Sür gõs sé gi el lá tás (amit az élet men tés rõl tud ni
kell), Dr. Di e nes Zsolt, Me di ci na Könyv ki adó Rt. Bu da -
pest, 2000

– Köz egész ség ügyi és jár vány ügyi el lá tás sza bá lyai
az MN.-be n, MH EÜCSF, 1982

– A zász ló alj egész ség ügyi köz pont ROLE I. szer ve -
zé si és mû kö dé si szak uta sí tá sa, HM HVK EÜCSF, 2001

– Ka to na- és ka taszt ró fa-or vos tan alap jai Se bé szet,
Dr. Or go ván György, HM HVK EÜCSF ki ad vá nya, 1997

– Ka taszt ró fa Me di ci na, ka to nai or vos tan a la kos -
ság egész ség ügyi vé del me rend kí vü li kö rül mé nyek
kö zött, Dr. Hor váth Ist ván, MN EÜSZF ki ad vá nya,
1990
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MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

Az MH Ruházati Szolgálatfõnökének
110/2006. (HK 8.) MH RSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a ruházati termékek gazdálkodási árainak
megállapításáról

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 a ru há za ti ter mé kek gaz dál ko dá si ára i -
nak meg ál la pí tá sá ról a kö vet ke zõ

i n  t é z  k e  d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um -
ra, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá ren delt
szer ve ze tek re, a Hon vé del mi Mi nisz té rium köz vet len irá -
nyí tá sa és fel ügye le te alá 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 fel so rolt
szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.

2. A ru há za ti ter mé kek gaz dál ko dá si ára it az in téz ke -
dés mel lék le te sze rint ál la pí tom meg.

3. A ru há za ti szak anya gok ban és fel sze re lé sek ben ke -
let ke zett kár össze gé nek meg ál la pí tá sa kor – te kin tet tel a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to nái kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá lya i ról  szóló 
17/2002. (IV. 5.) HM ren de let 3.  § (1) be kez dés b) pont
elõ írásaira – az I. ér ték cso port ban nyil ván tar tott (új) cikk
ese té ben az ár jegy zék sze rin ti ÁFA-val nö velt ár 100%-á t,
II. ér ték cso por tú (hasz nált) cikk ese té ben az ár jegy zék
sze rin ti ÁFA-val nö velt ár 50%-á t kell figye lembe ven ni,
illetve al kal maz ni.

4. A ru há za ti szak anya gok és fel sze re lé sek köl csön -
hasz ná lat ba adá sa kor az ár jegy zék ben rög zí tett köl csön zé -
si dí jat kell al kal maz ni. A fel so ro lás ban nem sze rep lõ cik -
kek köl csön zé si díj át az MH ru há za ti szol gá lat fõ nök ál la -
pít ja meg.

Az érin tett ka to nai szer ve zet a köl csön hasz ná lat ba
adás sal kap cso la tos ok má nyok (ké re lem, en ge dély, át -
adás-át vé te li jegy zõ könyv) má so la tát az MH ru há za ti
szol gá lat fõ nök ré szé re ha la dék ta la nul ter jessze fe l.

5. Ez az in téz ke dés a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba,
azon ban elõ írásait az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont tal

tör té nõ el szá mo lá sok ese té ben 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al -
kal maz ni.

6. Az in téz ke dés ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ru há -
za ti ter mé kek gaz dál ko dá si ára i nak ki adá sá ról  szóló
72/2005. (HK 5.) MH RSZF in téz ke dés, va la mint a mó do -
sí tá sá ról  szóló 345/2005. (HK 13.) MH RSZF in téz ke dés
ha tá lyát vesz ti.

Hor váth Ti bor s. k., ez re des
MH ru há za ti szol gá lat fõ nök

Melléklet
a 110/2006. (HK 8.) MH RSZF intézkedéshez

GAZDÁLKODÁSI ÁRAK
a ruházati és felszerelési cikkekre

Érvényes:
2006. január 1-jétõl

Meg jegy zé sek:

1. Az x-el je lölt cik kek köz pon ti ha tás kör ben, a töb bi
csapat ha tás kör ben se lej tez he tõ.

2. Az árak 20%-os ÁFA-t tar tal maz nak.

Tartalomjegyzék

Fe je zet cím

Sap ka, si sak, fej vé dõ
Zub bony, nad rág, szok nya, mun ka kö peny
Ka bát, ka bát bé lés, csa pa dék el le ni vé dõ cikk
Fe hér ne mû, in g, zok ni
Pu ló ver, nyak ken dõ, sál, kesz tyû
Láb be li
Fel sze re lé si cik kek
Fod rász fel sze re lés
Ét ter mi tex tí li ák
Tö rül kö zõ, ágy ne mû, tá bo ri pi hen te tõ anya gok
Jel vény,  pa szo mány, váll-lap, csil lag, kar jel zés
Egyéb cik kek
Õr ku tya ido mí tás vé dõ cik kei
Gom bok, kel lé kek
Ja ví tó, kar ban tar tó anya gok
Cso ma go ló anya gok
Sá tor és al kat ré szei, ja ví tó anya gai
Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség ru há za ta
Ke gye le ti cik kek
Köl csön zé si dí jak
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2006. évi ja va solt
gaz dál ko dá si ár

(Ft)

Köz pon ti 
ha tás kö -
rû se lej -

te zésáfa nél kül áfa-val

1. Sap ka, si sak, fej vé dõ

85 8415 1001 00 Köz na pi sap ka tbk. db 3 000 3 600 X

85 8415 1002 10 Köz na pi sap ka ti. db 2 250 2 700 X

85 8415 1003 09 Köz na pi sap ka tts. db 2 250 2 700 X

85 8415 1101 08 Köz na pi sap ka kék tbk. re p. db 3 000 3 600 X

85 8415 1102 07 Köz na pi sap ka kék ti. re p. db 2 250 2 700 X

85 8415 1103 06 Köz na pi sapk la kék tts. re p. db 2 250 2 700 X

85 8415 1105 04 Köz na pi sap ka kék ti. ált. db 2 250 2 700 X

85 8415 1106 03 Köz na pi sap ka kék tts. ált. db 2 250 2 700 X

85 8415 3334 07 Bocs kai sap ka tár sa sá gi sze rel ve tbk. db 6 000 7 200 X

85 8415 3340 09 Bocs kai sap ka tár sa sá gi sze rel ve ti. db 5 400 6 480 X

85 8415 3335 06 Bocs kai sap ka tár sa sá gi sze rel ve tts. db 5 050 6 060 X

85 8415 3336 05 Bocs kai sap ka köz na pi sze rel ve tbk. db 6 100 7 320 X

85 8415 3337 04 Bocs kai sap ka köz na pi sze rel ve ti. db 5 100 6 120 X

85 8415 3338 03 Bocs kai sap ka köz na pi sze rel ve tts. db 5 100 6 120 X

85 8415 2126 05 Ze nész Bocs kai sap ka tts. db 6 200 7 440

85 8415 2127 06 Ze nész Bocs kai sap ka ti. db 6 200 7 440

85 8415 3342 07 Nõi ka la p sze re lék nél kül db 3 500 4 200 X

85 4341 3331 07 Nõi ka la p fe ke te sze re lék nél kül db 3 500 4 200 X

85 8431 1231 07 90 M nyá ri gya kor ló sap ka db 1 800 2 160

85 8425 2321 10 90 M té li gya kor ló sap ka db 2 600 3 120

85 8421 1421 09 93 M re. szer. té li sap ka db 2 850 3 420

85 8421 1621 03 93 M eje. té li sap ka db 2 850 3 420

85 8431 1413 03 93 M re. szer. nyá ri sap ka db 1 750 2 100

85 8431 1614 07 93 M eje. ba rett sap ka sze rel ve db 2 200 2 640

85 8431 1511 02 82 M re. haj. gya kor ló sap ka sze re lék kel db 1 550 1 860

85 8431 1613 08 Eje. ba rett sap ka sze re lék nél kül db 2 000 2 400

85 8431 1615 06 Ba rett sap ka fe ke te sze re lék nél kül db 2 000 2 400

85 8431 1618 03 Ba rett sap ka skar lát pi ros (csa pat pró bás) db 2 475 2 970

85 8415 6111 08 93M tá nyér sap ka s. kék tbk. db 2 900 3 480 X

85 8415 6101 10 Tá nyér sap ka tár sa sá gi s. kék sze re lék nél kül db 4 000 4 800 X

85 8415 3315 10 Hhj. tá nyér sap ka sze rel ve ti. db 1 650 1 980 X

85 8415 3310 04 Hhj. tá nyér sap ka sze rel ve tts. db 1 650 1 980 X

85 8415 2318 00 Hhj. tár sa sá gi sap ka ti. sze rel ve db 2 550 3 060 X

85 8415 2319 10 Hhj. tár sa sá gi sap ka tts. sze rel ve db 2 550 3 060 X

85 8421 1916 02 Dí szel gõ sap ka ti. „Ti hany” db 2 700 3 240

85 8411 1914 10 Dí szel gõ sap ka ti. tro pi kál db 2 150 2 580

85 8421 1913 05 Dí szel gõ sap ka ti. posz tó db 2 350 2 820

85 8421 1917 01 Dí szel gõ sap ka tts. „Ti hany” db 2 700 3 240

85 8411 1916 08 Dí szel gõ sap ka tts. tro pi kál db 2 100 2 520

85 8421 1921 05 Dí szel gõ sap ka tts. posz tó db 2 300 2 760

85 8421 1915 03 Dí szel gõ sap ka fé sûs legs. db 2 700 3 240

85 8411 1915 09 Dí szel gõ sap ka legs. tro pi kál db 1 750 2 100
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2006. évi ja va solt
gaz dál ko dá si ár

(Ft)

Köz pon ti 
ha tás kö -
rû se lej -

te zésáfa nél kül áfa-val

85 8421 1914 04 Dí szel gõ sap ka legs. posz tó db 1 450 1 740

85 4211 1111 06 Fe hér (or vo si, sza kács) sap ka db 300 360

85 4211 1221 01 Mû tõs sap ka db 180 216

85 4621 1212 01 Gyap jú fej vé dõ db 420 504

85 4916 1111 09 Ro ham si sak db 3 200 3 840 X

85 4916 1114 06 Si sak bo rí tó db 750 900

85 0671 3115 06 Si sak hu zat (négy szín nyo má sú) db 1 050 1 260

85 4917 1111 04 Ren dész acél si sak I. db 4 000 4 800 X

85 4917 1121 02 Ren dész acél si sak II. db 4 000 4 800 X

85 4917 1131 00 Ren dész acél si sak III. db 4 000 4 800 X

85 4931 1288 09 Ren dész mû anyag si sak I. db 2 650 3 180 X

85 4932 1288 04 Ren dész mû anyag si sak II. db 2 650 3 180 X

85 4933 1288 10 Ren dész mû anyag si sak III. db 2 650 3 180 X

85 4921 1288 04 For ga lom szab. mû ag. si sak I. db 2 650 3 180 X

85 4922 1288 10 For ga lom szab. mû ag. si sak II. db 2 650 3 180 X

85 4923 1288 05 For ga lom szab. mû ag. si sak III. db 2 650 3 180 X

85 4915 1111 03 For ga lom szab. acél si sak I. db 4 000 4 800 X

85 4915 1121 01 For ga lom szab. acél si sak II. db 4 000 4 800 X

85 4915 1131 10 For ga lom szab. acél si sak III. db 4 000 4 800 X

85 8421 6112 10 Sze re lõ ba rett sap ka (olaj ta szí tó) db 250 300

85 4916 1115 05 Si sak bo rí tó si va ta gi db 2 500 3 000 X

85 4916 1120 10 Kev lár si sak arc és tar kó vé dõ vel db 135 000 162 000 X

85 8431 1241 05 Tró pu si ka la p db 3 600 4 320 X

85 8431 1242 04 Si va ta gi ka la p db 3 500 4 200 X

85 8431 1243 03 Si sak sap ka si va ta gi (bar na po lár) db 3 000 3 600 X

Zub bony, nad rág, szok nya, mun ka kö peny

85 8161 1614 10 2003 M gyak. zub bony si va ta gi nyá ri db 8 200 9 840 X

85 8161 1615 09 2003 M gyak. zub bony si va ta gi db 9 500 11 400 X

85 8161 1213 01 2000 M nyá ri gya kor ló zub bony hu. db 5 600 6 720 X

85 8161 1218 07 2000 M gya kor ló zub bony er dei db 7 350 8 820 X

85 8163 1111 07 90 M gya kor ló zub bony db 6 000 7 200 X

85 8163 2121 01 90 M gya kor ló zub bony er dei db 9 200 11 040 X

85 8161 1441 02 Hhj. té li zub bony db 5 200 6 240

85 8161 1442 01 Té li zub bony bé lés hhj. db 5 450 6 540

85 8151 1614 05 2003 M gyak. nad rág si va ta gi nyá ri db 9 200 11 040 X

85 8151 1615 04 2003 M gyak. nad rág si va ta gi db 10 000 12 000 X

85 8151 1218 02 2000 M gya kor ló nad rág er dei db 8 700 10 440 X

85 8151 1212 08 2000 M nyá ri gya kor ló nad rág db 4 800 5 760 X

85 8153 1111 02 90 M gya kor ló nad rág db 7 400 8 880 X

85 8153 2121 07 90 M gya kor ló nad rág er dei db 10 140 12 168 X

85 8153 2111 09 90 M té li gya kor ló nad rág db 8 450 10 140 X

85 8153 7111 00 90 M té li gya kor ló nad rág bé lés db 3 950 4 740 X

85 8151 1214 06 92 M gya kor ló nad rág db 1 875 2 250 X
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2006. évi ja va solt
gaz dál ko dá si ár

(Ft)

Köz pon ti 
ha tás kö -
rû se lej -

te zésáfa nél kül áfa-val

85 8163 1161 08 93 M eje nyá ri zub bony db 7 085 8 502 X

85 8153 1161 03 93 M eje nyá ri nad rág db 7 710 9 252 X

85 8163 2161 04 93 M eje té li zub bony db 10 900 13 080 X

85 8163 7161 06 93 M eje té li zub bony bé lés db 5 000 6 000 X

85 8153 2161 10 93 M eje té li nad rág db 10 165 12 198 X

85 8153 7161 01 93 M eje té li nad rág bé lés db 4 335 5 202 X

85 8161 1212 02 2000 M nyá ri gya kor ló zub bony ru db 4 335 5 202 X

85 8161 1211 03 65 M gya kor ló zub bony db 1 775 2 130

85 8161 1612 01 87 M eje nyá ri zub bony db 3 600 4 320

85 8151 1612 07 87 M eje nyá ri nad rág db 3 500 4 200

85 8161 1514 02 87 M eje té li zub bony db 5 950 7 140

85 8161 1513 03 87 M eje zub bony bé lés db 2 900 3 480

85 8151 7214 04 87 M eje té li nad rág db 4 940 5 928

85 8151 7213 05 87 M eje té li nad rág bé lés db 4 750 5 700

85 8165 3533 04 87 M resz nyá ri zub bony db 2 085 2 502

85 8155 3533 10 87 M resz nyá ri nad rág db 2 085 2 502

85 8161 1515 01 87 M resz té li zub bony db 6 325 7 590

85 8161 1516 00 87 M resz té li zub bony bé lés db 4 915 5 898

85 8151 7215 03 87 M resz té li nad rág db 3 125 3 750

85 8255 3211 07 Tbk. pan tal ló köz na pi tro pi kál db 5 200 6 240 X

85 8235 3318 09 Fé sûs öl töny s. kék (rm.) ölt. 19 100 22 920 X

85 8235 3323 01 Köz na pi öl töny (rm.) ölt. 20 250 24 300 X

85 8235 3324 00 Köz na pi öl töny s. kék (rm.) ölt. 20 250 24 300 X

85 8235 3326 09 Köz na pi öl töny tro pi kál ölt. 16 400 19 680 X

85 8235 3325 10 Köz na pi öl töny s. kék tro pi kál ölt. 17 000 20 400 X

85 8235 3366 01 Tár s. öl töny tá bo ri bar na ölt. 17 800 21 360 X

85 8235 3367 00 Tár s. öl töny tá bo ri bar na ht. ál l. ki f. jel vénnyel ölt. 18 000 21 600 X

85 8235 3331 01 Tro pi kál öl töny ölt. 15 100 18 120 X

85 8225 3319 03 Tár s. zub bony tá bo ri bar na ti. ht. ál l. ki f. jel vénnyel db 12 750 15 300 X

85 8255 3313 02 Fé sûs pan tal ló db 6 700 8 040 X

85 8255 3319 07 Fe ke te pan tal ló db 5 250 6 300 X

85 8255 3320 03 Fe ke te pan tal ló tbk. db 4 800 5 760 X

85 8225 3320 10 Tbk. tár s. zub bony db 8 200 9 840 X

85 8152 1616 09 Tá bo ri bar na pan tal ló db 5 250 6 300 X

85 8255 3331 00 Tro pi kál pan tal ló db 4 700 5 640 X

85 8155 3541 10 Ti. pan tal ló s. kék re. db 5 250 6 300 X

85 8155 3544 07 Tts. pan tal ló s. kék re. db 5 250 6 300 X

85 8155 3543 08 Ti. pan tal ló s. kék hhj. db 5 250 6 300 X

85 8255 3315 00 Tro pi kál pan tal ló s. kék db 5 250 6 300 X

85 8225 3322 08 Nyá ri tro pi kál zub bony db 10 500 12 600 X

85 8165 3545 00 Tár s. zub bony re p. ti. ht. ál l. ki f. jel vénnyel db 14 900 17 880 X

85 8165 3546 10 Tár s. zub bony re p. tts. ht. ál l. ki f. jel vénnyel db 14 900 17 880 X

85 8165 3543 02 Ti. zub bony s. kék két so ros ht. ál l. ki f. jel vénnyel db 14 900 17 880 X

85 8165 3544 01 Tts. zub bony s. kék két so ros ht. ál l. ki f. jel vénnyel db 14 900 17 880 X
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85 8221 1915 06 Dí szel gõ zub bony fé sûs legs. db 13 300 15 960 X

85 8221 1916 05 Dí szel gõ zub bony fé sûs ti. db 13 300 15 960 X

85 8221 1913 08 Tá bo ri bar na dísz zub bony ti. tro pi kál db 13 300 15 960 X

85 8221 1914 07 Tá bo ri bar na dísz zub bony legs. tro pi kál db 13 300 15 960 X

85 8251 1915 10 Tá bo ri bar na dísz nad rág fé sûs legs. db 5 600 6 720 X

85 8251 1916 09 Tá bo ri bar na dísz nad rág fé sûs ti. db 6 900 8 280 X

85 8251 1914 00 Tá bo ri bar na dísz nad rág tro pi kál db 5 900 7 080 X

85 8251 1913 01 Tá bo ri bar na lo vag ló nad rág tro pi kál db 11 200 13 440 X

85 8225 3351 03 Kosz tüm ka bát köz na pi db 9 000 10 800 X

85 8225 3352 02 Kosz tüm ka bát köz na pi hhj. db 8 400 10 080 X

85 8225 3361 01 Kosz tüm ka bát tár sa sá gi db 8 700 10 440 X

85 8225 3362 00 Kosz tüm ka bát tár sa sá gi s. kék db 8 700 10 440 X

85 8286 3337 04 Szok nya köz na pi db 3 300 3 960 X

85 8286 3336 05 Szok nya s. kék db 3 300 3 960 X

85 8286 3337 04 Nõi szok nya köz na pi si ma db 4 000 4 800 X

85 8286 3351 06 Szok nya fe ke te db 4 100 4 920 X

85 8286 3352 05 Szok nya tá bo ri bar na db 4 100 4 920 X

85 8286 3354 03 S. kék tár sa sá gi szok nya db 4 100 4 920 X

85 8255 3351 07 Nõi pan tal ló db 4 600 5 520 X

85 8255 3353 05 Nõi pan tal ló sö tét kék db 4 600 5 520 X

85 8286 3334 07 Nad rág szok nya db 4 600 5 520 X

84 2653 3351 02 Nõi mel lény db 3 500 4 200 X

85 8542 1111 06 Nõi mel lény sö tét kék db 4 300 5 160 X

85 8236 3312 10 Nõi fé sûs kosz tüm db 12 450 14 940 X

85 8236 3321 09 S. kék kosz tüm db 12 450 14 940 X

85 8163 1151 10 93 M resz. nyá ri zub bony db 6 850 8 220 X

85 8153 1151 05 93 M resz. nyá ri nad rág db 6 650 7 980 X

85 8151 7216 02 87–93 M resz. té li nad rág bé lés db 4 150 4 980 X

85 8163 2151 06 93 M resz. té li zub bony db 10 050 12 060 X

85 8163 7151 08 93 M resz. té li zub bony bé lés db 4 850 5 820 X

85 8153 2151 01 93 M resz. té li nad rág db 10 000 12 000 X

85 8165 3523 06 82 M re. haj. nyá ri zub bony db 12 600 15 120 X

85 8155 3512 04 82 M re. haj. nyá ri nad rág db 10 450 12 540 X

85 8165 3522 02 82 M re. haj. té li zub bony db 24 150 28 980 X

85 8155 3522 02 82 M re. haj. té li nad rág db 19 450 23 340 X

85 8225 4313 05 Kö zép is ko lás ün ne pi zub bony db 5 550 6 660

85 8255 4314 08 Kö zép is ko lás ün ne pi nad rág db 2 550 3 060

85 2412 6211 02 Fe hér nad rág (or vos, sza kács) db 1 750 2 100

85 2412 6221 00 Mun ka nad rág db 3 100 3 720

Ka bát, ka bát bé lés, csa pa dék el le ni vé dõ cikk

85 8111 1231 07 2003 M re. haj. dzse ki bé lés sel NOMEX db 83 800 100 560 X

85 8231 2222 07 2003 M re. haj. ove rall NOMEX db 52 000 62 400 X

84 2654 5131 10 Po lár pu ló ver ka bát bé lés db 20 000 24 000 X
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85 8163 1121 05 90 M té li gyak. zub bony db 6 600 7 920 X

85 8163 2111 03 90 M té li gyak. ka bát gom bos er dei db 7 400 8 880 X

85 8111 1226 04 90 M té li gyak. ka bát gom bos db 8 800 10 560 X

85 8163 7111 05 90 M té li zub bony bé lés db 4 000 4 800 X

85 8111 7718 09 90 M té li ka bát bé lés db 4 000 4 800 X

85 8111 1211 00 65 M ka bát db 2 605 3 126

85 8111 1711 07 65 M pc ka bát bé lés db 2 610 3 132

85 8111 7711 05 65 M pc ka bát bé lés db 2 610 3 132

85 8145 3333 00 Ti. posz tó kö peny db 30 000 36 000 X

85 8145 3332 01 Tts. posz tó kö peny db 30 000 36 000 X

85 8141 1915 01 Dí szel gõ posz tó kö peny ti. db 30 000 36 000 X

85 8141 1916 00 Dí szel gõ posz tó kö peny tts. db 30 000 36 000 X

85 8141 3312 03 Posz tó kö peny s. kék db 24 600 29 520 X

85 8145 3351 09 Nõi kö peny db 21 600 25 920 X

85 8145 3341 00 Nõi kö peny s. kék db 21 600 25 920 X

85 8145 3352 08 Nõi kö peny bé lés db 4 200 5 040 X

85 8145 3353 07 Nõi kö peny bé lés s. kék db 3 750 4 500 X

85 8245 3351 02 Nõi bal lon ka bát db 13 650 16 380 X

85 8245 3354 10 Nõi bal lon ka bát s. kék db 13 550 16 260 X

85 8245 3311 10 3/4-es bal lon ka bát mû szõr me bé lés sel db 22 200 26 640 X

85 8245 3312 09 3/4-es bal lon ka bát tû zött bé lés sel db 20 900 25 080 X

85 8245 3313 08 3/4-es bal lon ka bát bé lés nél kül db 16 600 19 920 X

85 8245 3318 03 3/4-es bal lon ka bát tû zött bé lés sel s. kék db 21 800 26 160 X

85 8283 3110 03 3/4-es bal lon ka bát hoz mû szõr me bé lés db 5 600 6 720 X

85 8282 3111 07 3/4-es bal lon ka bát hoz tû zött bé lés db 4 300 5 160 X

85 8245 3321 08 4/4-es bal lon ka bát db 15 250 18 300 X

85 8245 3317 04 4/4-es bal lon ka bát s. kék db 15 250 18 300 X

85 5111 6613 01 Mû tõs kö peny sár ga db 1 200 1 440

85 5111 6221 02 Fe hér ffi. mun ka kö peny db 2 650 3 180

85 5112 6211 10 Nõi mun ka kö peny db 2 650 3 180

85 5111 3211 05 Mun ka kö peny zöld db 835 1 002

85 5111 6231 00 Szí nes mun ka kö peny db 1 000 1 200

85 5651 1331 02 Sav álló gu mi kö tény db 480 576

85 5651 1311 06 PVC kö tény db 420 504

85 5611 1312 07 Kék kö tény db 750 900

85 1211 1211 05 Sza kács ka bát db 1 650 1 980

85 5611 1311 08 Sza kács kö tény db 550 660

85 5618 1211 09 Kön tös (eü.) db 1 040 1 248

85 1211 6221 05 Mun ka ka bát db 2 085 2 502

85 8231 1217 08 Sze re lõ ove rall (fe ke te) db 8 335 10 002

85 8231 1218 07 Sze re lõ ove rall hú zó zá ras (fe ke te) db 15 550 18 660

85 8275 1111 06 Nyá ri ál cá zó ru ha db 6 350 7 620

85 8275 1121 04 Té li ál cá zó ru ha db 3 600 4 320

87 8853 1211 09 Esõ gal lér, sá tor lap db 4 200 5 040
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87 8853 1201 00 93 M sá tor lap, esõ gal lér db 11 600 13 920 X

85 1371 1221 04 Össz fegy ver ne mi vé dõ kö peny (csap. el le ni véd.) db 250 300

85 5933 6842 00 93 M esõ vé dõ ka bát hú zó zá ras db 11 400 13 680 X

85 5933 6851 10 93 M esõ vé dõ nad rág db 10 300 12 360 X

85 5932 1213 04 2003 M esõ vé dõ gyak. ka bát si va ta gi db 58 900 70 680 X

85 1491 3111 04 Esõ ka bát tisz ti db 12 450 14 940 X

85 1491 3112 03 Hhj. esõ ka bát s. kék db 12 450 14 940 X

85 1491 3131 00 Nõi esõ ka bát db 12 250 14 700 X

85 5931 1112 02 Nõi esõ ka bát s. kék db 11 650 13 980 X

Fe hér ne mû, zok ni

85 2811 3371 09 95 M köz na pi in g drapp ru. db 3 100 3 720

85 2811 3372 08 95 M köz na pi in g drapp hu. db 3 300 3 960

85 2811 3381 07 95 M köz na pi in g kék ru. db 3 100 3 720

85 2811 3380 08 95 M köz na pi in g kék hu. db 3 300 3 960

85 2811 3361 00 95 M tár sa sá gi in g ru. db 3 100 3 720

85 2811 3362 10 95 M tár sa sá gi in g hu. db 3 300 3 960

85 2811 3367 05 Tár sa sá gi in g nõi ru. db 2 700 3 240

85 2811 3366 06 Tár sa sá gi in g nõi hu. db 3 300 3 960

85 2811 3377 03 Köz na pi in g nõi drapp ru. db 3 200 3 840

85 2811 3376 04 Köz na pi in g nõi drapp hu. db 3 300 3 960

85 2811 3379 01 Köz na pi in g nõi v. kék ru. db 3 200 3 840

85 2811 3378 02 Köz na pi in g nõi v. kék hu. db 3 300 3 960

85 5933 6243 06 Szmo king in g db 2 650 3 180

85 2811 1288 00 Fe hér in g (or vos, sza kács) db 1 250 1 500

85 2811 6211 01 Mû tõs ing db 450 540

85 8265 3314 06 Ing blúz rács kö té sû hu. db 3 450 4 140

85 8265 3321 07 Hhj. hu. ing blúz db 3 450 4 140

85 8265 3315 05 Ti. ing blúz ru. db 3 000 3 600

85 8265 3322 06 Hhj. ru. ing blúz db 3 000 3 600

85 8266 3314 01 Hhj. nõi ru. ing blúz db 2 600 3 120

85 8266 3315 00 Hhj. nõi hu. ing blúz db 2 800 3 360

84 1214 1211 10 65 M té li in g db 165 198

84 1211 1211 03 65 M legs. té li al só db 165 198

84 1214 1311 07 82 M té li in g legs. db 1 565 1 878

84 1214 1310 08 82 M té li in g ti. db 1 435 1 722

84 1211 1311 00 82 M té li al só db 1 565 1 878

84 1211 1321 00 93 M té li al só db 1 400 1 680

84 1214 1321 05 93 M té li in g db 1 400 1 680

84 1211 3413 09 2003 M NOMEX re. haj. té li al só nad rág db 14 000 16 800 X

84 1211 3414 08 2003 M NOMEX re. haj. nyá ri al só nad rág db 10 800 12 960 X

84 1214 3413 05 2003 M NOMEX re. haj. pó ló té li db 16 200 19 440 X

84 1214 3414 04 2003 M NOMEX re. haj. pó ló nyá ri db 15 500 18 600 X

54 3213 1311 07 2003 M Re pü lõ ha jó zó zok ni Lycra db 3 560 4 272 X
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84 1313 3411 05 Re. haj. se lyem in g db 625 750 X

84 1311 3411 04 Re. haj. se lyem al só db 800 960 X

84 1214 3412 06 89 M re. haj. gyap jú té li in g db 3 700 4 440 X

84 1211 3412 10 Re. haj. gyap jú té li al só db 3 700 4 440 X

84 1211n3611 05 Re. haj. kö tött al só db 1 240 1 488

84 1113 1119 06 Nyá ri mat róz tri kó db 1 600 1 920

84 1214 3612 00 Pó ló gya kor ló ru há hoz db 1 350 1 620

99 0001 9446 04 Fe hér pó ló db 825 990

84 1113 1211 00 Tor na tri kó db 400 480

84 1113 1212 10 Tor na tri kó zöld db 210 252

85 3211 1411 05 At lé ta tri kó fe hér db 400 480

84 1113 1288 01 Sport tri kó db 210 252

84 1113 3231 10 Tisz ti ék nya kú tor na tri kó db 560 672

84 1111 1211 10 Rö vid kö tött al só db 420 504

84 1111 3021 06 Tisz ti rö vid al só db 400 480

85 3211 1311 08 Al só nad rág fe hér db 430 516

85 3211 1111 03 Le gény sé gi rö vid al só db 460 552

84 1481 1288 03 Me le gí tõ ru ha legs. ölt 1 000 1 200

84 1451 3131 00 Sza bad idõ ru ha ölt 4 600 5 520

85 3241 3213 05 Sport nad rág (kék) db 210 252

99 0001 9447 03 Sport nad rág db 1 300 1 560

99 0001 9049 02 Sport nad rág db 1 300 1 560

85 3241 3211 07 Tisz ti sport nad rág db 810 972

85 3125 1211 03 Há ló ka bát db 950 1 140

85 3125 1221 01 Há ló nad rág db 950 1 140

85 3158 4221 00 Pi zsa ma is ko lás db 2 200 2 640

85 3155 3224 05 Pi zsa ma db 2 000 2 400

84 3711 1211 07 Nyá ri gya kor ló zok ni bar na pár 160 192

84 3711 1213 05 Nyá ri gya kor ló zok ni fe ke te pár 205 246

84 3711 1221 05 Té li gya kor ló zok ni bar na pár 225 270

84 3711 1223 03 Té li gya kor ló zok ni fe ke te pár 280 336

84 3213 1211 10 Gyap jú zok ni re. haj. pár 320 384

84 3711 1288 08 Sport zok ni MH be szö vé ses pár 280 336

84 3113 3312 05 Bo ka zok ni bar na pár 300 360

84 3113 3313 04 Bo ka zok ni fe ke te pár 320 384

84 1461 3332 09 Für dõ nad rág db 565 678

Pu ló ver, nyak ken dõ, sál, kesz tyû

84 2654 5121 01 95 M gya kor ló pu ló ver zseb bel db 5 500 6 600 X

84 2654 5122 00 95 M gya kor ló pu ló ver zseb bel kék db 5 450 6 540 X

81 5692 3212 07 Nyak ken dõ kö tõs bar na db 560 672

81 5692 3323 01 Nyak ken dõ kö tõs fe ke te db 600 720

81 5692 6415 08 Nyak ken dõ tár sa sá gi tá bo ri bar na db 800 960

81 5692 3324 00 Nyak ken dõ tár sa sá gi fe ke te db 800 960
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81 5692 6412 00 93 M tbk. nyak ken dõ fe ke te tár sa sá gi db 590 708

81 5692 3352 07 Nõi nyak ken dõ köz na pi bar na db 590 708

81 5692 3353 06 Nõi nyak ken dõ köz na pi fe ke te db 520 624

81 5692 3355 04 Nyak ken dõ nõi tár sa sá gi fe ke te db 450 540

81 5692 3354 05 Nyak ken dõ nõi tár sa sá gi bar na db 450 540

81 5692 3322 02 Nyak ken dõ elõ re kö tött bar na db 570 684

81 5692 3325 10 Nyak ken dõ elõ re kö tött fe ke te db 570 684

81 5692 5311 08 Cso kor nyak ken dõ db 500 600

81 5631 3341 07 Nyak sál bar na db 925 1 110

81 5631 2121 10 Nyak sál fe ke te db 1 150 1 380

81 5631 3332 08 Nõi nyak sál bar na db 450 540

81 5631 3313 00 Nõi nyak sál fe ke te db 270 324

81 5632 3321 06 90 M csõ sál db 400 480

81 5632 3310 09 Csõ sál fe ke te db 400 480

84 5611 1111 01 Necc ken dõ db 1 400 1 680

81 5632 3364 06 Ha de rõ ne mi sál klf. db 900 1 080

85 8713 1223 10 Kö tött té li kesz tyû fe ke te pár 550 660

87 8311 3311 01 Bõr kesz tyû nyá ri pár 2 100 2 520

87 8311 3323 08 Bõr kesz tyû nyá ri fe ke te pár 2 800 3 360

87 8317 2312 07 Bõr kesz tyû nyá ri gép pel var rott fe ke te tbk. pár 3 000 3 600

87 8317 3311 04 Bõr kesz tyû té li gép pel var rott pár 3 400 4 080

87 8317 3352 06 Bõr kesz tyû té li nõi pár 2 450 2 940

87 8317 3361 05 Bõr kesz tyû té li hhj. (FBÖ) pár 3 400 4 080

85 8713 1214 00 Kesz tyû nyá ri dí szel gõ pár 550 660

85 8713 1221 01 Kesz tyû té li dí szel gõ pár 1 050 1 260

85 8713 1224 09 Mun ka vé de mi kesz tyû pár 400 480

87 8419 1111 01 Víz hat lan kesz tyû hu zat pár 200 240

85 8713 1251 06 NOMEX re. haj. kesz tyû pár 6 300 7 560 X

85 8713 1313 09 Gyak. kesz tyû (be té tes) pár 14 000 16 800 X

85 5769 6301 01 Uj jat lan tak ti kai vé dõ kesz tyû pár 3 500 4 200

Láb be li

88 2219 3241 04 Ba kancs fe ke te új tí pu sú pár 21 000 25 200 X

88 2219 1232 02 Nyá ri ba kancs pár 19 200 23 040 X

87 2219 3222 07 Si va ta gi ba kancs (US) pár 34 450 41 340 X

88 2219 3323 06 Si va ta gi ba kancs pár 26 400 31 680 X

88 2219 1244 09 Tró pu si ba kancs pár 14 500 17 400 X

88 2219 1513 07 2003 M re. haj. ba kancs pár 16 000 19 200 X

88 2219 1241 01 Ba kancs hhj. (FBÖ) pár 14 000 16 800 X

88 2219 1221 05 85 M ba kancs pár 17 200 20 640 X

88 2219 3211 10 65 M ba kancs pár 10 415 12 498 X

88 2219 1611 06 Eje. ba kancs pár 18 200 21 840 X

88 2219 1511 09 Re. haj. hú zó zá ras ba kancs pár 13 600 16 320 X

88 2219 3223 06 HAIX ba kancs si va ta gi pár 20 500 24 600 X
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88 2219 3224 05 Ál ta lá nos ba kancs pár 41 500 49 800 X

88 2219 3225 04 Ált ra lá nos ba kancs ha zai pár 19 500 23 400 X

88 2219 1219 10 Té li vé dõ ba kancs (va ló di szõr me bé lés sel) pár 19 200 23 040 X

88 2219 1612 05 Dí szel gõ ba kancs pár 25 550 30 660 X

88 2414 3511 01 Fél ci põ nyá ri re. haj. pár 6 550 7 860 X

88 2414 3521 10 Nyá ri ci põ resz. (szan dál) pár 4 900 5 880 X

88 2112 3211 08 Boksz csiz ma (dí szel gõ) pár 27 150 32 580 X

88 2412 3221 07 Fél ci põ bar na pu. pár 4 800 5 760 X

88 2412 4241 10 Fél ci põ bt. fe ke te pár 11 400 13 680 X

88 2512 3223 09 Fél ci põ pu. tal pú fe ke te pár 4 800 5 760 X

88 2512 3227 05 Fél ci põ pu. tal pú nyá ri fe ke te pár 5 100 6 120 X

88 2512 3241 07 Fél ci põ zárt bt. bar na pár 11 400 13 680 X

88 2517 3241 04 Nyá ri fél ci põ bt. bar na pár 14 000 16 800 X

88 2517 3231 06 Fél ci põ nyá ri pu. bar na pár 4 800 5 760

88 2517 3212 09 93 M fél ci põ tár sa sá gi fe ke te pár 13 500 16 200 X

88 2517 3213 08 93 M fél ci põ tár sa sá gi bar na pár 12 500 15 000 X

88 2413 3221 02 Bo ka ci põ pu. mû szõr me bé lés sel pár 5 350 6 420 X

88 1112 3311 02 Nõi csiz ma ün ne pi pár 10 000 12 000 X

88 1112 3312 01 Nõi csiz ma köz na pi pár 8 000 9 600 X

88 2524 3311 05 Nõi fél ci põ köz na pi pár 4 000 4 800

88 2524 3317 10 Nõi fél ci põ tár sa sá gi bar na pár 5 000 6 000 X

88 2524 3321 03 93 M nõi ün ne pi ci põ fe ke te pár 5 200 6 240 X

88 2524 3331 01 Nõi ci põ bar na pár 4 100 4 920

88 2524 3318 09 Nõi mo ka szin pár 4 850 5 820

99 0001 9817 08 Nõi mo ka szin fe ke te pár 4 850 5 820

88 2414 3252 01 Fe ke te nõi szan dál köz na pi pár 3 550 4 260

88 2414 3253 00 Nõi szan dál fe ke te pár 3 550 4 260

88 2524 3313 03 Nõi fél ci põ ün ne pi pár 2 600 3 120

88 2414 3553 02 Nõi szan dál bar na ün ne pi pár 3 550 4 260

88 2414 3554 01 Nõi szan dál bar na köz na pi pár 3 550 4 260

88 2713 1211 02 Tor na ci põ legs. pár 900 1 080

99 0001 6016 01 Sport ci põ pár 5 600 6 720

88 3721 1211 09 Gu mi sa ru pár 315 378

88 3721 1221 07 PVC sa ru pár 750 900

88 9351 1131 03 Gu mi csiz ma gya kor ló ru há hoz pár 2 950 3 540

87 3461 1121 05 Bar na gu mi csiz ma bé lés pár 500 600

88 3911 3241 09 Tu so ló pa pucs pár 4 900 5 880

88 3911 3241 09 Für dõ pa pucs an ti bak te ri á lis pár 4 500 5 400

88 3911 3212 03 Úti pa pucs pár 415 498

88 2713 1214 10 Te rep tar ka sport ci põ pár 305 366

88 2713 3211 05 Ci põ (ko sár lab da) pár 860 1 032

Fel sze re lé si cik kek

79 8232 1000 03 Evõ csé sze fe dõ vel db 290 348
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79 8232 1001 02 Evõ csé sze alj db 290 348

79 8232 1002 01 Evõ csé sze fe dõ db 160 192

79 8232 1004 10 Evõ csé sze hord ken gyel db 25 30

79 8233 1000 09 Ku lacs db 400 480

79 8233 1002 07 Ku lacs ka ra bi ner db 25 30

79 8233 1003 06 Ku lacs ku pak db 35 42

79 8233 1004 05 Ku lacs ku pak be tét gu mi db 15 18

85 0671 3117 04 Ku lacs hu zat te rep tar ka (4 szín nyo má sú) db 840 1 008

79 8234 1111 09 Evõ esz köz klt. klt 550 660

79 8234 1112 08 Ka nál evõ esz köz klt.-hez db 150 180

79 8234 1113 07 Kés evõ esz köz klt.-hez db 150 180

79 8234 1114 06 Vil la evõ esz köz klt.-hez db 100 120

79 8234 1115 05 Fém tok evõ esz köz klt.-hez db 150 180

22 5791 1151 05 Evõ esz köz-tok PVC db 40 48

87 8621 1221 05 De rék szíj fe hér db 2 100 2 520

87 8621 1401 03 90 M he ve der öv ru gó zá ras db 3 600 4 320 X

87 8621 2123 02 He ve der öv fe hér db 3 980 4 776 X

87 8622 3231 01 60 M de rék szíj váll szíj jal fe hér db 4 750 5 700

87 8624 1215 10 Nad rág szíj db 400 480

87 8624 2112 01 Na rág szíj tbk. ti. zls. arany cí mer rel bar na db 2 200 2 640

87 8624 2113 00 Nad rág szíj tts. ezüst cí mer rel bar na db 2 200 2 640

87 8624 0002 03 Nad rág szíj ti. arany cí mer rel fe ke te db 2 300 2 760

87 8624 0001 04 Nad rág szíj tts. ezüst cí mer rel fe ke te db 2 300 2 760

87 8652 3225 03 Bõr öv bar na ezüst csat tal db 5 950 7 140

87 8652 3226 02 Bõr öv fe ke te arany csat tal db 6 100 7 320

87 8652 3227 01 Bõ rõv fe ke te ezüst csat tal db 5 950 7 140

87 8652 3228 00 Bõr öv bar na arany csat tal db 6 100 7 320

87 8652 7214 01 Kard tar tó fe ke te arany csat tal db 2 850 3 420

87 8652 7215 00 Kard tar tó bar na ezüst csat tal db 2 600 3 120

87 8671 1443 07 Dísz öv arany csat tal db 1 500 1 800

87 8671 1444 06 Dísz öv ezüst csat tal db 1 300 1 560

87 8671 1446 04 Kard tar tó fe ke te ezüst csat tal db 1 000 1 200

87 8671 1445 05 Kard tar tó bar na arany csat tal db 1 100 1 320

87 8671 1441 09 Si sak hoz áll szíj db 200 240

87 8862 1221 06 Mál ha zsák db 1 500 1 800

87 8862 1233 02 Hhj. zsák db 2 350 2 820

87 8862 1231 04 Há ti zsák db 850 1 020

87 8862 1232 03 Há ti zsák eje. db 4 800 5 760 X

87 8862 1234 01 Há ti zsák (há rom szín nyo má sú) db 16 800 20 160 X

87 8171 3211 04 Tér kép tás ka db 2 500 3 000

85 6371 2111 09 Tér kép tás ka hu zat ttka. db 1 200 1 440

87 8181 1288 07 Jár õr tás ka db 2 600 3 120

85 4991 1288 06 Fe hér mû bõr kéz elõ pár 1 350 1 620

85 7895 1421 04 For ga lom irá nyí tó fa bot db 1 350 1 620
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85 7891 1211 10 Ren dész emb lé ma I. db 520 624

85 7891 1221 08 Ren dész emb lé ma II. db 520 624

85 7891 1231 06 Ren dész emb lé ma III. db 520 624

85 0671 3113 08 Mál ha mel lény há ti zsák kal ttka. db 11 000 13 200 X

85 0671 3121 08 93 M Mál ha mel lény há ti zsák kal ttka. db 20 350 24 420 X

85 0671 3122 07 93 M Mál ha mel lény ttka. db 11 000 13 200 X

85 0671 3123 06 93 M Mál ha mel lény hez há ti zsák ttka. db 9 350 11 220 X

88 0671 3126 03 Mál ha öv (ún. Mál ha he ve der Iz ra e li ta tí pu sú) db 29 800 35 760 X

22 5779 1113 05 Mû anyag pajzs db 43 000 51 600 X

25 3991 1112 09 Gu mi bot db 3 500 4 200 X

85 7896 1311 04 Ren dé sze ti pa tent bi lincs pár 1 500 1 800 X

85 7896 1411 01 Pa tent bi lincs RB 98–100 db 19 980 23 976 X

96 3529 1151 08 Go lyós jel síp db 170 204

96 3529 1171 04 Jel síp db 170 204

81 4921 1111 09 Jel síp zsi nór raj db 410 492

81 4921 1112 08 Jel síp zsi nór fe hér db 410 492

81 5681 1221 03 Kar sza lag szolg. db 220 264

81 5681 1231 01 Kar sza lag szolg. fe hér db 220 264

81 5681 1251 08 Kar sza lag (ren dész) db 220 264

81 5681 1261 06 Kar sza lag (forg.ir.) db 220 264

81 5681 1311 02 Kar sza lag (vö rös ker.) db 220 264

85 5933 6242 07 Lu mi nesz ká ló mel lény db 6 000 7 200

85 5933 6247 02 Jól lát ha tó sá got biz to sí tó mel lény hord tás ká val db 6 000 7 200

85 5933 6246 03 Jól lát ha tó sá got biz to sí tó kan tár hord tás ká val db 5 990 7 188

85 5933 6245 04 Jól lát ha tó sá got biz to sí tó si sak hu zat db 1 490 1 788

85 5933 6244 05 Jól lát ha tó sá got biz to sí tó kéz elõ db 1 130 1 356

87 8521 3351 06 Ak ta tás ka (hallg-i) db 2 900 3 480

87 8512 3326 08 Bõ rönd 75 cm-es db 11 200 13 440

99 0001 9837 04 Sport tás ka db 4 240 5 088

87 8521 3372 01 Öl töny tás ka db 10 000 12 000

87 8522 3323 05 Nõi köz na pi tás ka db 4 240 5 088

87 8522 3322 06 Nõi ün ne pi tás ka db 4 160 4 992

81 5611 3351 06 Nad rág tar tó db 400 480

81 5611 3352 05 Nad rág tar tó „Y” 115 cm db 940 1 128

22 5779 1131 03 Térd vé dõ db 6 500 7 800 X

85 8894 1701 07 Kö nyök vé dõ db 5 425 6 510 X

79 8233 2000 05 Há ti ital hor dó db 16 000 19 200 X

79 8233 2002 03 Szí vó ka há ti ital hor dó hoz db 1 480 1 776

85 6221 0014 10 Mál ha he ve der BW db 8 130 9 756 X

85 6211 0001 10 Há ti zsák BW (Kom bi nált há ti zsák zöld) db 30 000 36 000 X

85 6221 0015 09 Há ti zsák hu zat si va ta gi db 4 150 4 980 X

82 8311 5113 09 Mosz ki tó há ló db 2 880 3 456

22 5215 1311 04 Mo só há ló db 700 840

52 1529 2122 02 Vic to ri nox zseb kés klt 10 500 12 600 X
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25 3991 1114 07 Te lesz kó pos rend õr bot db 37 580 45 096 X

22 5779 1112 06 Mû anyag test vé dõ fel sze re lés klt 230 000 276 000 X

85 4916 1120 08 Kev lár si sak arc- és tar kó vé dõ vel klt 135 000 162 000 X

85 5933 6921 02 BOLLE X500 vé dõ szem üveg db 15 000 18 000 X

85 5933 6931 00 UVEX ka to nai vé dõ szem üveg db 7 860 9 432 X

99 0001 9841 08 Nap szem üveg tok kal db 3 055 3 666 X

85 5933 6901 06 Tûz ol tó le pel db 80 000 96 000 X

34 6141 6932 00 Zseb lám pa Syc lo ne Stre am light db 8 500 10 200 X

85 6221 0001 04 Tár tar tó hord he ve der hez J 1 db 4 500 5 400 X

85 6221 0002 03 Tár tar tó hord he ve der hez B1 db 4 500 5 400 X

85 6221 0003 02 Tár tar tó hord he ve der hez J 2 db 4 600 5 520 X

85 6221 0004 01 Tár tar tó hord he ve der hez B 2 db 4 600 5 520 X

85 6221 0005 00 Hord he ve der 9 cm szé les zöld db 6 575 7 890 X

85 6221 0006 10 Ké zi grá nát tar tó zöld db 3 500 4 200 X

85 6221 0007 09 Gáz ál arc tás ka hord he ve der hez db 4 680 5 616 X

85 6221 0008 08 Ku lacs tar tó hord he ve der hez db 4 500 5 400 X

85 6221 0009 07 Gya lá só tok hord he ve der hez db 4 000 4 800 X

85 6221 0011 02 Több cé lú tás ka hord he ve der hez db 5 100 6 120 X

85 6221 0012 01 Pisz toly tás ka hord he ve der hez db 3 500 4 200 X

85 6221 0013 00 Vegy vé del mi tás ka hord he ve der hez db 7 800 9 360 X

87 8769 3112 07 Név jegy tar tó db 150 180

87 8862 1235 00 Ten ge rész zsák la kat tal db 16 590 19 908 X

34 6141 6931 01 Elem lám pa tok kal klt 2 120 2 544 X

98 0000 0129 09 De rék me le gí tõ db 735 882

81 4921 1211 06 Kürt zsi nór db 135 162

96 3714 0013 05 Me net dob-ve rõ pár 340 408

Fod rász fel sze re lés

87 8193 1231 08 Fod rász mes te ri felsz. klt 11 720 14 064 X

51 5242 1500 10 Kéz i haj nyí ró gép db 1 785 2 142

51 5248 4112 09 Phil lips haj nyí ró klt klt 4 795 5 754

39 1245 1218 07 Fod rász ol ló db 905 1 086

39 1245 1231 10 Haj rit kí tó ol ló db 600 720

96 7754 1112 09 Haj ke fe db 115 138

96 7754 1121 08 Nyak szirt ke fe db 210 252

85 8822 1211 06 Fod rász fé sû db 140 168

81 5659 1531 03 Haj vá gó ken dõ db 460 552

51 5248 4101 01 Bo rot va kés db 1 545 1 854

51 5248 4111 10 Bo rot va tok db 140 168

87 8671 1252 01 Fe nõ szíj db 340 408

96 7752 1112 08 Bo rot va ecset db 195 234

23 8136 1211 08 Bo rot va szap pan db 25 30

22 5245 1115 10 Bo rot va szap pan tar tó tok db 35 42

23 8141 1111 08 Vér zés el ál lí tó stift db 25 30
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51 5243 2200 10 Pen gés bo rot va (pen ge nél kül) db 440 528

81 5659 1511 07 Bo rot vál ko zó ken dõ db 460 552

81 5659 1521 05 Bo rot vál ko zó ken dõ ki csi db 185 222

Ét ter mi tex tí lia

85 3621 3240 08 Asz tal te rí tõ szí nes m 580 696

85 3621 3242 06 Asz tal te rí tõ 132 cm pi ros m 580 696

85 3622 3211 08 Asz tal te rí tõ szí nes130´130 db 980 1 176

85 3622 3221 06 Asz tal te rí tõ fe hér 140×140 db 980 1 176

85 3622 3231 04 Asz tal te rí tõ fe hér 140×160 db 1 110 1 332

85 3623 3244 05 Asz tal te rí tõ fe hér 150×150 db 980 1 176

85 3622 3244 10 Asz tal te rí tõ fe hér150×160 db 980 1 176

85 3622 3241 02 Asz tal te rí tõ fe hér 140×240 db 1 670 2 004

85 3622 3271 07 Asz tal te rí tõ szí nes 132×l60 db 980 1 176

85 3640 3201 08 Asz tal te rí tõ fó lia db 190 228

85 3621 3121 03 Asz tal ken dõ, szal vé ta 45×45 db 80 96

85 3621 3261 03 Asz tal ken dõ, szal vé ta 45×45 db 80 96

85 3621 3271 01 Asz tal ken dõ, szal vé ta 45×45, szí nes db 185 222

85 3621 3272 00 Asz tal ken dõ, szal vé ta 45×45, fe hér db 185 222

85 3621 3111 05 Asz tal ken dõ, szal vé ta szi nes 60×60 db 300 360

85 3621 3251 05 Asz tal ken dõ, szal vé ta fe hér 60×60 db 250 300

81 5639 1121 07 Tör lõ ru ha 50×70 db 210 252

85 5639 1111 09 Tör lõ ru ha 65×65 db 210 252

Tö rül kö zõ, ágy ne mû tb. pi hen te tõ anya gok

85 3911 1221 04 Tö rül kö zõ legs. Szí nes db 105 126

85 3931 1361 03 Tö rül kö zõ 50×100 MH be szö vé ses db 870 1 044

85 3921 6241 01 Für dõ le pe dõ 100×150 db 2 150 2 580

81 5666 1211 03 62 M há ló ter mi ta ka ró db 2 400 2 880 X

81 5666 1231 10 63 M kór ház i ta ka ró db 24 980 29 976 X

85 7238 3312 08 Pap lan db 2 300 2 760

85 8351 1131 05 Pap lan hu zat fe hér db 1 945 2 334

85 83511134 02 Ta ka ró hu zat db 770 924

81 5666 1251 06 Alj ta ka ró db 200 240

85 8351 1141 03 Szé les le pe dõ db 730 876

85 8351 1142 02 Kes keny le pe dõ db 530 636

85 8351 1143 01 Mû tõs le pe dõ db 730 876

85 8351 1151 01 Nagy pár na szin te ti kus töl tet tel db 850 1 020

85 8351 1164 07 Mû anyag tö mé sû fej pár na db 520 624

85 8351 1125 03 Mû anyag tö mé sû fej pár na hu zat 47×78 db 720 864

85 8351 1161 10 Kis toll pár na 36×48 db 470 564

85 8351 1121 07 Kis toll pár na hu zat 37×52 db 320 384

85 8351 1162 09 Nagy toll pár na 57×73 db 1 200 1 440
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85 8351 1169 02 Nagy toll pár na db 1 200 1 440

85 8351 1122 06 Nagy toll pár na hu zat 62×78 db 550 660

85 8351 1163 08 Tá bo ri toll pár na 42×75 db 300 360

85 8351 1171 08 De rék alj (legs. két ré szes rongy töm.) klt 520 624

85 7321 1151 05 Ph. ágy be tét 8 cm hu zat tal klt 5 940 7 128

85 8351 1177 02 De rék alj (legs. ph. 8 cm) ágy be tét hu zat nél kül db 2 980 3 576

85 8351 1135 01 PH 8 cm ágy be tét hu zat db 2 960 3 552

85 8351 1136 00 De rék alj hu zat egy ré szes ph. ágy be tét hez rm. db 800 960

85 7321 1141 07 Ph.ágy be tét 4 cm db 910 1 092

85 7321 1333 01 Ph. ágy be tét (kór h.) 63×79×12 db 1 060 1 272

85 7321 1331 03 Ph. ágy be tét (kór h.) 123×79×12 db 2 120 2 544

25 6721 1124 04 Gu mi mat rac db 3 190 3 828

25 6721 1129 10 Gu mi mat rac olív. db 4 200 5 040

85 6121 1211 10 Há ló zsák Ta más klt 8 130 9 756 X

85 6121 1217 04 Há ló zsák Le ven te klt 8 130 9 756 X

85 6121 1221 08 Hu zat Le ven te, Ta más há ló zsák hoz db 2 225 2 670 X

85 6121 1231 06 Bé lés Le ven te, Ta más há ló zsák hoz db 2 225 2 670 X

85 6121 1232 05 Hord ta sak Le ven te, Ta más há ló zsák hoz db 1 070 1 284 X

85 6121 1241 04 Le pe dõ Le ven te, Ta más há ló zsák hoz db 840 1 008

85 6121 1261 00 Fû zõ zsi nór Le ven te, Ta más há ló zsák hoz db 40 48

85 6121 1213 08 88 M há ló zsák db 8 800 10 560 X

85 6121 1216 05 88 M há ló zsák le pe dõ nél kül db 13 260 15 912 X

85 6121 1411 04 82 M vé dõ fel sze re lés klt 6 730 8 076 X

85 6121 1512 00 82 M vé dõ fel sze re lés le pe dõ nél kül klt 6 040 7 248 X

85 6121 1513 00 82 M vé dõ fel sze re lés hez sá tor lap esõ gal lér db 2 900 3 480 X

85 6121 1514 09 82 M vé dõ fel sze re lés hez há ló zsák db 2 200 2 640 X

85 6121 1515 08 82 M vé dõ fel sze re lés hez láb zsák db 540 648 X

85 6121 1516 07 82 M vé dõ fel sze re lés hez hord ta sak db 405 486 X

85 6121 1517 06 82 M vé dõ fel sze re lés hez le pe dõ db 690 828 X

85 6121 1214 07 Há ló zsák nyá ri Tro pen db 22 920 27 504 X

85 6121 1215 06 Há ló zsák té li De fen ce db 28 620 34 344 X

85 6121 1240 05 Há ló zsák le pe dõ Ca rint hia db 4 540 5 448 X

25 6721 1141 03 Ön fel fú jó dó mat rac db 12 440 14 928 X

87 8852 2310 08 Meg fi gye lõ (sze mé lyi) sá tor db 86 680 104 016 X

Jel vény, zsi nór, pa szo mány, váll-lap, haj tó ka, csil lag, kar jel zés

85 7882 3312 10 Sap ka jel vény (arany) db 100 120

85 7882 3322 08 Sap ka jel vény (ezüst) db 110 132

85 7882 3324 06 Sap ka jel vény tár s. arany db 220 264

85 7882 2222 04 Sap ka jel vény ke rek arany db 100 120

85 7882 2223 03 Sap ka jel vény ke rek ezüst db 100 120

85 7882 1212 10 Mû ag.bar na sap ka jel vény db 50 60

85 7883 3411 03 Re pü lõs sap ka szárny arany db 50 60

85 7883 3421 01 Re pü lõs sap ka szárny ezüst db 50 60
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85 7882 3314 08 Sap ka jel vény re p. arany db 250 300

85 7882 3315 07 Sap ka jel vény re p. ezüst db 100 120

85 7811 3154 09 Hím zett sap ka jel vény szál lí tó si va ta gi db 160 192

85 7811 3155 08 Hím zett sap ka jel vény lö vész si va ta gi db 160 192

85 7811 3156 07 Gya kor ló sap ka jel vény si va ta gi db 50 60

85 7882 1411 05 Hhj. hím zett sap ka jel vény db 640 768

85 7882 1332 03 Hhj. sap ka jel vény ba rett sap ká ra db 175 210

85 7882 1341 02 Sap ka jel vény ba rett sap ká ra lö vész hím zett db 175 210

85 7882 1421 03 Sap ka jel vény ba rett sap ká ra mû sza ki hím zett db 175 210

85 7883 3460 05 Sap ka jel vény ba rett sap ká ra eü. hím zett db 175 210

85 7883 2433 01 Eje. hím zett sap ka jel vény db 175 210

85 7883 2434 00 Hím zett sap ka jel vény pc. ba rett re db 175 210

85 7883 3441 08 Hím zett re p. jel vény sap ká ra db 120 144

85 7811 3302 04 ENSZ sap ka jel vény hím zett db 100 120

85 8763 7324 07 Hím zett kar jel zés ENSZ db 240 288

85 8763 2122 02 Hím zett kar jel zés EUFOR db 240 288

85 7811 3326 07 Hím zett ve zér ka ri kar jel zés tts. db 1 050 1 260

85 7811 3227 06 Hím zett ve zér ka ri kar jel zés ti. db 1 050 1 260

85 8455 7362 07 Sap ka zsi nór arany db 320 384

85 8455 7321 05 Sap ka zsi nór ezüst db 480 576

81 4921 1321 01 Sap ka zsi nór arany tár sa sá gi db 280 336

81 4921 1320 02 Sap ka zsi nór ezüst tár sa sá gi db 480 576

85 8452 7221 01 Vi har szíj (dísz.) db 140 168

85 7886 3322 10 To pán alá tét db 180 216

85 7882 2225 01 To pán ve ret arany garn 310 372

85 7882 2226 00 To pán ve ret ezüst garn 310 372

85 7886 3320 01 Sap ka to pán ti. db 560 672

85 7811 3336 05 Rf. jel zõ fém õrm. db 290 348

85 7811 3337 04 Rf. jel zõ fém tõrm. db 275 330

85 7811 3338 03 Rf. jel zõ fém ftõrm. db 285 342

85 7811 3339 02 Rf. jel zõ fém zls. db 300 360

85 7811 3340 09 Rf. jel zõ fém tzls. db 300 360

85 7811 3357 00 Rf. jel zõ fém ftzls. db 300 360

85 7811 3348 01 Rf. jel zõ fém hdgy. db 285 342

85 7811 3349 00 Rf. jel zõ fém fhdgy. db 285 342

85 7811 3350 07 Rf. jel zõ fém szds. db 285 342

85 7811 3351 06 Rf. jel zõ fém õrgy. db 285 342

85 7811 3352 05 Rf. jel zõ fém alez. db 285 342

85 7811 3353 04 Rf. jel zõ fém ezds. db 285 342

81 5232 5311 06 Pa szo mány 10 mm-es arany m 160 192

81 5233 5311 01 Pa szo mány 10 mm-es ezüst m 160 192

81 5233 5321 10 Pa szo mány 20 mm-es ezüst m 270 324

81 4921 1113 07 Pk-i. beo. ts. mell zsi nór (fe hér) db 410 492

85 7886 3324 08 Pa ro li tár sa sá gi öl töny re tbk. pár 1 800 2 160
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85 7886 3325 07 Pa ro li tár sa sá gi öl töny re fõ ti. pár 1 350 1 620

85 7886 3327 05 Pa ro li tár sa sá gi öl töny re be o ti. pár 1 250 1 500

85 7886 3331 09 Pa ro li tár sa sá gi öl töny re zls. pár 2 000 2 400

85 7886 3326 06 Pa ro li tár sa sá gi öl töny re tts. pár 1 300 1 560

85 8721 0005 04 Pa ro li köz na pi öl töny re tbk. pár 1 600 1 920

85 8721 0004 05 Pa ro li köz na pi öl töny re fõ ti. pár 2 200 2 640

85 8721 0002 07 Pa ro li köz na pi öl töny re be o ti. pár 1 900 2 280

85 8721 0006 03 Pa ro li köz na pi öl töny re zls. pár 2 000 2 400

85 8721 0003 06 Pa ro li köz na pi öl töny re tts. pár 2 000 2 400

85 8721 0007 02 Pa ro li köz na pi öl töny re szerz. olív. pár 560 672

85 8721 0008 01 Pa ro li köz na pi öl töny re szerz. fe ke te pár 560 672

85 7883 3516 06 Hím zett gya kor ló pa ro li fõ ti. pár 450 540

85 7883 3517 05 Hím zett gya kor ló pa ro li beo. ti. pár 320 384

85 7883 3518 04 Hím zett gya kor ló pa ro li zls. pár 400 480

85 7883 3519 03 Hím zett gya kor ló pa ro li tts. pár 400 480

85 7883 3535 03 Hím zett gya kor ló pa ro li ts. pár 320 384

85 7883 3536 02 Hím zett gya kor ló pa ro li si va ta gi beo. ti. pár 420 504

85 8763 7334 05 Pa ro li dí szel gõ fö ti. pár 1 300 1 560

85 8763 7335 04 Pa ro li dí szel gõ be o ti. pár 1 100 1 320

85 8763 7337 02 Pa ro li dí szel gõ zls. pár 1 200 1 440

85 8763 7338 01 Pa ro li dí szel gõ tts. pár 1 200 1 440

85 8763 7339 00 Pa ro li dí szel gõ legs. pár 1 100 1 320

85 7886 3341 07 Pa ro li posz tó kö peny re tbk. pár 760 912

85 7886 3328 04 Pa ro li posz tó kö peny re pár 280 336

85 8763 7418 02 Pa ro li nõi posz tó kö peny re pár 320 384

85 7883 3479 05 Hím zett tár sa sá gi rf. jel zõ tbk. pár 950 1 140

85 7883 3521 09 Hím zett tár s. rendf. jel zõ fõ ti. pár 750 900

85 7883 3522 08 Hím zett tár s. rf. jel zõ beo. ti pár 470 564

85 7883 3523 07 Hím zett tár s. rf. jel zõ zls. pár 610 732

85 7883 3524 06 Hím zett tár s. rf. jel zõ tts. pár 610 732

85 7883 3537 01 Hím zett tár s. rf. jel zõ ts. pár 430 516

85 7883 3525 05 Hím zett közn. rf. jel zõ tbk. pár 950 1 140

85 7883 3526 04 Hím zett közn. rf. jel zõ fõ ti. pár 750 900

85 7883 3527 03 Hím zett közn. rf. jel zõ beo. ti. pár 470 564

85 7883 3528 02 Hím zett közn. rf. jel zõ zls. pár 610 732

85 7883 3529 01 Hím zett közn. rf. jel zõ tts. pár 610 732

85 7883 3538 00 Hím zett közn. rf. jel zõ ts. pár 570 684

85 7883 3546 00 Hím zett köz na pi rf. jel zõ skék tbk. pár 950 1 140

85 7883 3571 10 Hím zett közn. rf. jel zõ skék fõ ti. pár 750 900

85 7883 3572 09 Hím zett közn. rf. jel zõ skék beo. ti. pár 470 564

85 7883 3573 08 Hím zett közn. rf. jel zõ skék zls. pár 610 732

85 7883 3574 07 Hím zett közn. rf. jel zõ skék tts. pár 610 732

85 7883 3538 00 Hím zett közn. rf. jel zõ skék ts. pár 450 540

85 7883 3562 00 Hím zett köz na pi rf. jel zõ hallg. (fõ isk) pár 560 672
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85 7883 3564 09 Hím zett tár sa sá gi rf. jel zõ hallg. (fõ isk) pár 560 672

85 7883 3563 10 Hím zett köz na pi rf. jel zõ hallg (tts.) pár 560 672

85 7883 3565 08 Hím zett tár sa sá gi rf. jel zõ hallg. (tts) pár 560 672

85 7883 3478 06 Hím zett gya kor ló rf. jel zõ tbk. pár 570 684

85 7883 3531 07 Hím zett gya kor ló rf. jel zõ fõ ti. pár 540 648

85 7883 3532 06 Hím zett gya kor ló rf. jel zõ beo. ti. pár 380 456

85 7883 3533 05 Hím zett gya kor ló rf. jel zõ zls. pár 510 612

85 7883 3534 04 Hím zett gya kor ló rf. jel zõ tts. pár 510 612

85 7883 3539 10 Hím zett gya kor ló rf. jel zõ ts. pár 320 384

85 7883 3471 02 Hím zett rf. jel zõ pó ló ra tbk. db 380 456

85 7883 3472 01 Hím zett rf. jel zõ pó ló ra fõ ti. db 380 456

85 7883 3473 00 Hím zett rf. jel zõ pó ló ra beo. ti. db 250 300

85 7883 3474 10 Hím zett rf. jel zõ pó ló ra zls. db 340 408

85 7883 3475 09 Hím zett rf. jel zõ pó ló ra tts. db 350 420

85 7883 3476 08 Hím zett rf. jel zõ pó ló ra ts. db 280 336

85 7881 3332 00 Csil lag hat ágú 17 mm ezüst db 35 42

85 7881 3324 00 Csil lag hat ágú 15 mm arany db 35 42

85 7881 3325 10 Csil lag hat ágú 15 mm ezüst db 35 42

85 7881 3464 00 Hhj.hím zett csil lag 20 mm arany db 35 42

85 7881 3465 10 Hhj.hím zett csil lag 20 mm ezüst db 35 42

85 7881 3312 04 Csil lag hat ágú l5 mm fe hér db 25 30

85 7811 1231 10 Fn. jelv. ara nyo zott (dísz., mû vész együt tes) pár 50 60

85 7811 1221 01 Fn. jelv. ki me nõ és tts. tár sa sá gi ru há hoz pár 50 60

85 7811 3113 07 Fn. jel vény arany szí nû tár sa sá gi pár 75 90

85 7811 1241 08 Ke reszt ál lo mány jel zõ pár 100 120

85 7811 1242 07 Dá vid csil lag pár 500 600

81 4921 1317 08 Arany váll zsi nór tár s. db 850 1 020

81 4921 1316 09 Ezüst váll zsi nór tár s. db 320 384

85 7834 1391 01 Ze nész arany mell dísz db 3 180 3 816

85 7834 1392 00 Ze nész ezüst mell dísz db 6 380 7 656

85 7811 3321 01 93 M csa pat kar jel zés klf. db 520 624

85 7883 3451 06 Hím zett re. jel vény zub bony ra db 130 156

85 8763 7311 01 Ze nész kar jel zés (Lí ra) arany db 1 850 2 220

85 8763 7312 00 Ze nész kar jel zés (Lí ra) ezüst db 1 850 2 220

85 7891 1235 02 Ht. ál l. ki f. jel vény ün ne pi db 160 192

85 7891 1233 04 Ht. ál l. ki f. jel vény köz na pi db 160 192

85 7891 1234 03 Ht. ál l. ki f. jel vény se lyem db 140 168

85 7811 4111 05 Hadm. Aka dé mi ai jel vény db 560 672

85 7811 4112 04 Kat. Aka dé mi ai jel vény db 560 672

85 7811 4113 03 Kos suth La jos Ka to nai Fõ is ko lai jel vény db 560 672

85 7811 4114 02 Bo lyai J. Ka to nai Mû sza ki Fõ isk. Jel vény db 560 672

85 7811 4115 01 Szol no ki Re pü lõ tisz ti Fõ is ko lai jel vény db 560 672

85 7811 4116 00 Pol gá ri Egye te mi jel vény db 560 672

85 7811 4131 01 MH ÖLTP jel vény bõr alá tét tel db 1 180 1 416
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85 7811 4121 03 NRF jel vény db 960 1 152

85 7811 3301 05 Hím zett nem ze ti pajzs db 170 204

85 7883 3512 10 96 M hím zett ál lam jel zõ zöld db 60 72

85 7883 3560 02 96 M hím zett ál lam jel zõ skék db 60 72

87 8769 3115 04 Név ki tû zõ mû ag. db 185 222

85 7883 3513 09 Hím zett név fel irat db 230 276

85 7883 3561 01 Hím zett név fel irat skék db 230 276

85 7883 3514 08 Hím zett név fel irat si va ta gi db 265 318

85 7883 3515 07 Hím zett név fel irat si va ta gi té põ zá ras db 265 318

85 7811 3311 03 Hím zett nem ze ti pajzs bar na siv. tz. db 240 288

85 7811 3312 02 Hím zett nem ze ti pajzs szí nes siv. tz. db 240 288

85 7811 3313 01 Hím zett jel vény Hun ga ry si va ta gi té põ zá ras db 60 72

85 7854 3222 08 Szö vött sza lag sáv db 110 132

85 8763 7351 04 Rf. jel zõ p. kö peny re õrm. pár 320 384

85 8763 7352 03 Rf. jel zõ p. kö peny re tõrm. pár 400 480

85 8763 7353 02 Rf. jel zõ p. kö peny re ftõrm. pár 550 660

85 8763 7354 01 Rf. jel zõ p. kö peny re zls. pár 470 564

85 8763 7355 00 Rf. jel zõ p. kö peny re tzls. pár 560 672

85 8763 7356 10 Rf. jel zõ p. kö peny re ftzls. pár 740 888

85 8763 7357 09 Rf. jel zõ p. kö peny re hdgy. pár 360 432

85 8763 7358 08 Rf. jel zõ p. kö peny re fhdgy. pár 440 528

85 8763 7359 07 Rf. jel zõ p. kö peny re szds. pár 550 660

85 8763 7360 03 Rf. jel zõ p. kö peny re õrgy. pár 540 648

85 8763 7361 02 Rf. jel zõ p. kö peny re alez. pár 640 768

85 8763 7362 01 Rf. jel zõ p. kö peny re ezds. pár 790 948

85 8763 7386 04 Rf. jel zõ p. kö peny re ddtbk. pár 490 588

85 8763 7366 08 Rf. jel zõ p. kö peny re szkv. pár 470 564

85 8763 7417 03 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi õrm. pár 320 384

85 8763 7416 04 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi tõrm. pár 400 480

85 8763 7415 05 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi ftõrm. pár 550 660

85 8763 7414 06 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi zls. pár 610 732

85 8763 7413 07 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi tzls. pár 700 840

85 8763 7412 08 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi ftzls. pár 920 1 104

85 8763 7411 09 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi hdgy. pár 430 516

85 8763 7410 10 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi fhdgy. pár 580 696

85 8763 7409 03 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi szds. pár 710 852

85 8763 7408 04 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi õrgy. pár 720 864

85 8763 7407 05 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi alez. pár 640 768

85 8763 7406 06 Rf. jel zõ p. kö peny re nõi ezds. pár 790 948

85 7886 3330 10 Pa ro li legs. skar lát pi ros (disz.) pár 530 636

85 8763 7421 07 Pa ro li posz tó kö peny re (dísz.) pár 230 276

85 8763 7394 04 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra ezds. (öl töny re) pár 1 360 1 632

85 8763 7395 03 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra alez. pár 1 120 1 344

85 8763 7396 02 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra õrgy. pár 800 960
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85 8763 7397 01 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra szds. pár 1 050 1 260

85 8763 7398 00 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra fhdgy. pár 800 960

85 8763 7399 10 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra hdgy. pár 480 576

85 8763 7400 01 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra ftzls. pár 1 360 1 632

85 8763 7401 00 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra tzls. pár 1 050 1 260

85 8763 7402 10 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra zls. pár 760 912

85 8763 7403 09 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra ftõrm. pár 1 050 1 260

85 8763 7404 08 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra tõrm. pár 760 912

85 8763 7405 07 Hhj. rend fok. jel zõ kar ra õrm. pár 480 576

85 8763 7383 07 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re vörgy. pár 640 768

85 8763 7384 06 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re altb nagy. pár 700 840

85 8763 7385 05 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re ddtbk. pár 490 588

85 8763 7382 08 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re ezds. pár 750 900

85 8763 7381 09 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re alez. pár 600 720

85 8763 7379 03 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re õrgy. pár 430 516

85 8763 7378 04 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re szds. pár 550 660

85 8763 7377 05 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re fhdgy. pár 400 480

85 8763 7376 06 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re hdgy. pár 360 432

85 8763 7387 03 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re ftzls. pár 700 840

85 8763 7375 07 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re tzls. pár 540 648

85 8763 7374 08 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re zls. pár 400 480

85 8763 7373 09 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re ftõrm. pár 550 660

85 8763 7372 10 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re tõrm. pár 400 480

85 8763 7371 00 Hhj. rend fok. jel zõ posz tó kö peny re õrm. pár 280 336

85 7883 2211 02 Tölgy fa lomb arany pár 440 528

85 7883 2212 01 Tölgy fa lomb ezüst tbk. pár 260 312

Egyéb cik kek

81 5676 5111 06 Vö rös ke resz tes zász ló db 400 480

84 8189 1111 07 Ke reszt kö tés db 180 216

84 8189 1121 05 Bo ro ga tó ru ha db 140 168

84 8189 1141 01 Fo gá sza ti ken dõ db 120 144

85 8351 1147 08 Lyu kas ken dõ db 130 156

85 8351 1145 10 Komp resz db 200 240

87 8863 1221 01 Fe hér ne mûs zsák db 620 744

84 8381 1688 08 Bo ka pó lya db 65 78

85 8823 1211 01 Ba bér ko szo rú db 280 336

87 2271 3331 05 MKO ta ka ró pony va db 6 000 7 200 X

81 5659 1431 06 Hús ta ka ró db 550 660

96 7181 1114 02 Ru gós sám fa pár 140 168

39 9611 1112 06 Kéz i pa tent be ütõ prés db 1 560 1 872

51 1118 1100 05 Sap ka for má zó gép db 14 250 17 100 X

51 1451 1100 06 Ház tar tá si vil lany va sa ló 220 V db 3 280 3 936

51 1452 1100 01 Vil lany va sa ló db 3 280 3 936
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Õr ku tya ido mí tás vé dõ cik kei

87 9611 8921 09 Csi bész bun da db 4 750 5 700

88 9611 8922 08 Csi bész bun da pót ujj db 870 1 044

89 9611 8923 07 Ido mí tó kesz tyû db 810 972

Gom bok, kel lé kek

85 7861 3212 08 Uj ja gomb arany db 10 12

85 7861 3213 07 Szú rós gomb arany db 20 24

85 7861 3312 05 Uj ja gomb ezüst db 25 30

85 7861 3313 04 Szú rós gomb ezüst db 20 24

85 7861 1211 06 Zub bony gomb tom bak db 25 30

85 7861 3311 06 Zub bony gomb ezüst db 25 30

85 7861 3211 09 Zub bony gomb arany db 25 30

85 7861 3111 01 Zub bony gomb ara nyo zott db 35 42

85 7861 3112 00 Uj ja gomb ara nyo zott db 25 30

85 7861 3113 10 Szú rós gomb ara nyo zott db 25 30

85 7861 3121 10 Zub bony gomb ara nyo zott ru gós db 50 60

85 7861 3122 09 Uj ja gomb ara nyo zott ru gós db 25 30

85 7861 3315 02 93 M. zub bony gomb arany tár s. db 20 24

85 7861 3316 01 Szú rós gomb arany tár s. db 20 24

85 7861 3317 00 Uj ja gomb arany tár s. db 20 24

85 7861 3333 00 Uj ja gomb arany tár sa sá gi hhj. db 20 24

85 7861 3335 09 95 M hhj. uj ja gomb arany ru gós db 25 30

85 7861 3334 10 Uj ja gomb al pak ka tár sa sá gi hhj. db 20 24

85 7883 2213 00 Nyak ken dõ tû-man dzset ta gomb arany klt 1 050 1 260

85 7883 2214 10 Nyak ken dõ tû-man dzset ta gomb ezüst klt 850 1 020

85 7861 3336 08 95 M hhj. uj ja gomb al pak ka ru gós db 25 30

85 7861 3337 07 95 M hhj. szú rós gomb arany db 10 12

85 7861 3338 06 95 M hhj. szú rós gomb al pak ka db 20 24

85 7861 3329 01 95 M zub bony gomb arany db 20 24

85 7861 3331 02 95 M zub bony gomb arany ru gós db 25 30

85 7861 3330 03 95 M zub bony gomb al pak ka db 25 30

85 7861 3332 01 95 M zub bony gomb al pak ka ru gós db 35 42

85 7861 3114 09 Zub bony gomb ara nyo zott fü les (tbk.) db 100 120

85 7861 3214 06 Szú rós gomb ara nyo zott (dísz.) db 25 30

85 7861 3115 08 Uj ja gomb ara nyo zott (dísz.) db 25 30

85 7861 3310 07 Zub bony gomb ezüst (dísz.) db 20 24

85 7861 3314 03 Szú rós gomb ezüst (dísz.) db 25 30

85 7861 3323 02 Uj ja gomb ezüst (dísz.) db 25 30

85 7861 3216 04 Zub bony gomb al pak ka ru gós (dísz.) db 35 42

85 7861 3218 02 Uj ja gomb al pak ka ru gós (dísz.) db 25 30

85 7861 7213 02 Nad rág gomb bar na c/db 25 30

85 7861 7212 03 Nad rág gomb si va ta gi c/db 25 30
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81 5311 7111 03 Ba kancs fû zõ, 110 cm bar na pár 60 72

81 5311 7112 02 Ba kancs fû zõ, 110 cm fe ke te pár 15 18

81 5311 7123 10 Ci põ fû zõ fe hér 90 cm-es (sport) pár 20 24

81 5311 7121 01 Ci põ fû zõ 60 cm bar na pár 35 42

81 5311 7122 00 Ci põ fû zõ 70 cm bar na pár 20 24

81 5311 7126 07 Ci põ fû zõ 70 cm fe ke te pár 25 30

Ja ví tó, kar ban tar tó anya gok

87 8761 3151 07 Láb be li kar ban tar tó klt 600 720

23 8211 1611 04 Ci põ krém bar na ba kancs hoz tub 190 228

23 8211 1412 09 Ci põ krém bar na fél ci põ höz tub 170 204

23 8211 1612 03 Ci põ krém 90 g fe ke te tub 190 228

39 1552 1113 03 Kéz i var ró tû c/db 35 42

81 3151 7111 09 Lánc híd cér na 30/500 olív. db 200 240

81 3151 7112 08 Lánc híd cér na 30/500 fe hér db 200 240

81 3151 7122 06 Szin te ti kus var ró cér na (Lánc híd cér na drapp) ors. 200 240

81 3165 7119 08 Ba la ton gom bo zó cér na (olív.) ors 140 168

39 1558 1111 08 Var ró kész let db 500 600

23 8223 1111 03 Naf ta lin kg 550 660

23 8125 1152 02 Mo só krém db 85 102

87 8191 1111 03 Ja ví tó kész let 93M esõ vé dõ öl tö zet hez klt 880 1 056

Cso ma go ló anya gok, gön gyö le gek

54 5214 1152 02 Sap ka do boz 66×47×42 db 105 126

54 5214 1153 01 Sap ka do boz (vá lasz fal lal) 62×62×19 db 260 312

54 5214 1156 09 Sap ka do boz mû bõr bev. se ly. b. db 2 400 2 880

54 5214 1235 00 Si sak do boz db 80 96

54 5214 1181 08 Ki me nõ ru ha-do boz 63×43×94 klt 785 942

54 5214 1183 06 Ki me nõ ru ha-do boz te tõ db 50 60

54 5214 1182 07 Ki me nõ ru ha-do boz alj db 240 288

53 6495 1411 02 Ki me nõ ru ha-do boz hoz ke reszt tar tó fa db 120 144

14 9914 1131 10 Tar tó fém ki me nõ ru ha-do boz hoz db 105 126

54 5214 1211 08 Nad rág do boz klt 940 1 128

54 5214 1213 06 Nad rág do boz-te tõ db 35 42

54 5214 1212 07 Nad rág do boz-alj db 115 138

53 6495 1421 00 Nad rág do boz hoz ke reszt tar tó fa db 105 126

14 9914 1121 01 Tar tó fém nad rág do boz hoz db 145 174

53 6915 3102 06 Fa lá da opa lo nos ru há hoz db 580 696

54 5214 1205 06 Hul lám do boz (esõ gal lér) db 65 78

54 5214 1188 01 Esõ ellen vé dõ ru ha do boz db 80 96

54 5214 1201 10 Ing blúz és esõ ka bát do boz db 65 78

54 5214 1218 01 Ing do boz (HS ing hez) db 75 90

54 5214 1221 06 Ing do boz 50×27×24 db 90 108

54 5214 1222 05 Ing do boz 43×24×17 db 25 30
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54 5214 1220 07 Ing do boz db 40 48

54 5214 1223 04 Tor na tri kó do boz db 140 168

54 5214 1231 04 Ba kancs do boz db 105 126

54 5214 1261 09 82 M ka bát hoz do boz 100×100×20 db 195 234

14 9913 1141 02 Fém ru ha fo gas ki me nõ ru há hoz db 130 156

14 9913 1451 02 Alu. ru ha fo gas ingb luz hoz db 140 168

53 6495 1211 08 Váll fa ki me nõ öl töny höz db 40 48

53 6495 1221 06 Váll fa ti-i öl töny höz db 50 60

22 5756 1111 01 Sap ka vé dõ fó lia 35×45 db 10 12

22 5751 1157 01 Hord tás ka fe hér db 20 24

22 5756 1131 08 Ru ha vé dõ fó lia db 50 60

22 5756 1132 07 Öl töny vé dõ fó lia 80×100 db 50 60

39 1129 1138 05 Plom ba fo gó db 2 640 3 168

39 1129 1139 04 Plom ba fo gó be tét db 960 1 152

14 9991 2113 08 Plom ba (alu. 12 mm-es) kg 1 150 1 380

96 7181 1141 10 Mû ag. ci põ ki tö mõ pár 90 108

99 0001 8001 00 Öl töny tás ka db 2 400 2 880

Sá tor és al kat ré szei, ja ví tó anya gai

63 M sá tor

87 8852 1811 07 63 M egy sé ges sá tor klt 120 250 144 300 X

87 8852 1812 06 63 M egy sé ges sá tor pony va komp lett klt 65 300 78 360 X

87 8852 5811 02 Egy sé ges sá tor pa lást db 30 160 36 192 X

87 8852 5812 01 Egy sé ges sá tor be já ra ti pony va db 15 550 18 660 X

87 8852 5813 00 Egy sé ges sá tor hát só pony va db 5 100 6 120 X

87 8852 5816 08 Egy sé ges sá tor be já ra ti füg göny db 6 250 7 500 X

87 8852 5817 07 Egy sé ges sá tor mál ha zsák db 1 600 1 920 X

87 8852 5829 03 Egy sé ges sá tor ab lak db 650 780 X

87 8852 1813 05 63 M egy sé ges sá tor váz klt 49 000 58 800 X

87 8852 5821 00 Egy sé ges sá tor csuk lós fõ tar tó db 11 250 13 500 X

87 8852 5823 09 Egy sé ges sá tor be já ra ti ol dal tar tó rúd db 1 110 1 332 X

87 8852 5824 08 Egy sé ges sá tor be já ra ti aj tó össze kö tõ rúd db 1 000 1 200 X

87 8852 5825 07 Egy sé ges sá tor te tõ össze kö tõ rúd db 1 050 1 260 X

87 8852 5826 06 Egy sé ges sá tor csõ mál há zó ka lo da db 3 050 3 660 X

87 8852 1814 04 63 M egy sé ges sá tor kel lék zsák komp lett klt 6 000 7 200 X

87 8852 5831 09 Egy sé ges sá tor kel lék zsák üres db 700 840

87 8852 5832 08 Egy sé ges sá tor acél cö vek 28 cm-es db 160 192

87 8852 5833 07 Egy sé ges sá tor pony va tû db 50 60

87 8852 5834 06 Egy sé ges sá tor zsi nór rög zí tõ vel db 110 132

87 8852 5835 05 Egy sé ges vi har zsi nór rög zí tõ vel db 120 144

87 8852 5836 04 Egy sé ges sá tor bé lés rög zí tõ ka mó db 20 24

87 8852 5837 03 Egy sé ges sá tor ru ha fo gas db 20 24

87 8852 5828 04 Egy sé ges sá tor füst csõ ki ve ze tõ le mez db 480 576
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87 8852 8821 10 Per lon kö tél sá tor hoz kg 4 200 5 040

87 8852 8831 08 Kö tél rög zí tõ fa db 25 30

87 8852 8841 06 Anya csa var alá tét tel (csuk lós sá tor fõ tar tó hoz) db 20 24

87 8852 8851 04 Sá tor hoz PVC vé dõ sze gély m 1 280 1 536

Sá tor bé lés

87 8852 1815 03 Egy sé ges sá tor hoz szí nes bé lés klt 17 400 20 880 X

87 8852 5851 05 Egy sé ges sá tor pa lást bé lés szi nes db 10 400 12 480 X

87 8852 5852 04 Egy sé ges sá tor be já ra ti bé lés szi nes db 3 500 4 200 X

87 8852 5853 03 Egy sé ges sá tor hát só fal bé lés szi nes db 3 500 4 200 X

87 8852 1816 02 63 M egy sé ges sá tor bé lés fe ke te komp lett klt 50 000 60 000 X

87 8852 5861 03 Egy sé ges sá tor pa lást bé lés fe ke te db 30 000 36 000 X

87 8852 5862 02 Egy sé ges sá tor be já ra ti bé lés fe ke te db 10 000 12 000 X

87 8852 5863 01 Egy sé ges sá tor hát só fal bé lés fe ke te db 10 000 12 000 X

Sü tõ sá tor

87 8852 1851 10 63 M sü tõ sá tor (komp lett) klt 777 600 933 120 X

87 8852 5814 10 Sá tor osz tó elem pa lást db 28 350 34 020 X

87 8852 5822 10 Sá tor osz tó elem váz db 27 150 32 580 X

87 8852 5815 09 Sü tõ sá tor hát só pony va ke men ce nyí lás sal db 27 400 32 880 X

Ta nács ko zó sá tor

87 8852 1821 05 Ta nács ko zó sá tor komp lett klt 503 700 604 440 X

87 8852 1822 04 Ta nács ko zó sá tor-pony va klt 203 400 244 080 X

87 8852 1823 03 Ta nács ko zó sá tor váz klt 160 350 192 420 X

87 8852 1824 02 Ta nács ko zó sá tor-bé lés klt 114 900 137 880 X

87 8852 1825 01 Ta nács ko zó sá tor kel lék zsák komp lett klt 25 150 30 180 X

83 M sá tor

87 8852 1711 10 83 M egy sé ges sá tor klt 131 150 157 380 X

87 8852 1712 09 83 M egy sé ges sá tor pony va kész let klt 75 850 91 020 X

87 8852 1713 08 83 M egy sé ges sá tor váz klt 33 150 39 780 X

87 8852 1716 05 83 M egys. sá tor bé lés klt 16 750 20 100 X

87 8852 1721 08 83 M egys. kel lék zsák klt 5 450 6 540 X

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség ru há za ta

85 8161 1443 00 FBÖ té li zub bony (s. kék.) db 5 400 6 480

85 8161 1442 01 FBÖ té li zub bony bé lés (Hhj.) db 5 450 6 540

85 8425 3315 04 FBÖ té li sap ka (vám) db 3 600 4 320

85 8411 1214 09 FBÖ ki me nõ sap ka (s. kék.) db 1 350 1 620

85 2811 3326 03 FBÖ to le dó ing hu. (v. kék.) db 2 450 2 940

85 2811 3327 02 FBÖ to le dó ing ru. (v. kék.) db 2 250 2 700

85 8225 3324 06 FBÖ dzse ki (s. kék.) db 10 500 12 600
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2006. évi ja va solt
gaz dál ko dá si ár

(Ft)

Köz pon ti 
ha tás kö -
rû se lej -

te zésáfa nél kül áfa-val

85 8255 3332 10 FBÖ szür ke pan tal ló db 6 100 7 320

84 3113 2214 10 FBÖ bo ka zok ni (fe ke te pa mut) db 200 240

87 8317 3361 05 FBÖ hhj. té li bõr kesz tyû (fe ke te) db 3 400 4 080

81 5692 3332 00 FBÖ nyak ken dõ (fe ke te) db 650 780

88 2512 3225 07 FBÖ zárt fél ci põ pár 3 285 3 942

88 2512 3224 08 FBÖ nyá ri fél ci põ pár 4 300 5 160

85 7891 1242 03 FBÖ emb lé ma (kõr ala kú) db 70 84

85 7891 1243 02 FBÖ emb lé ma (tég la lap ala kú) db 70 84

85 8763 7325 06 FBÖ beo. ál l. jel zés db 310 372

85 7881 3323 01 FBÖ ro zet ta arany 15 mm db 25 30

60 3310 0001 09  Jel síp  db  190  228  

81 4921 1314 00  Jel síp zsi nór (fe ke te)  db  410  492  

85 8161 1444 10  FBÖ té li zub bony (szür ke)  db  6 950  8 340  

85 8151 1443 06  FBÖ té li nad rág (szür ke)  db  6 400  7 680  

85 8151 1442 07  FBÖ té li nad rág bé lés (Hhj.)  db  4 650  5 580  

85 8431 1215 07  FBÖ szolg. sap ka (szür ke)  db  1 400  1 680  

84 1214 1212 09  FBÖ fe ke te té li in g (Hhj.)  db  1 565  1 878  

84 1214 1312 06  FBÖ fe ke te té li nad rág  db  1 100  1 320  

85 8161 1445 09  FBÖ gya kor ló zub bony (szür ke)  db  4 250  5 100  

85 8151 1444 05  FBÖ gya kor ló nad rág (szür ke)  db  3 850  4 620  

85 2811 3324 05  FBÖ gya kor ló in g  db  1 950  2 340  

87 8622 3242 09  FBÖ vállsz. de rék szíj fe ke te (hhj.)  db  4 750  5 700  

88 2219 3231 06  FBÖ gya kor ló ba kancs (fe ke te)  pár  9 250  11 100  

85 5933 6822 04  Esõ vé dõ ru ha (két ré szes)  db  9 800  11 760  

85 8763 7340 07  FBÖ dom bor emb lé ma  db  120  144  

85 7891 1244 01  FBÖ dom bor emb lé ma há rom szög ala kú  db  90  108  

85 7891 1112 01  Dom bor emb lé ma Sti li zált mú ze um  db  70  84  

85 8763 7343 04  Ki tû zõ Sti li zált mú ze um  db  70  84  

85 8763 7344 03  Dom bor emb lé ma  db  120  144  

85 8161 1613 00  Nyá ri zub bony hhj. (FBÖ)  db  3 100  3 720  

85 8151 1441 08  Té li nad rág hhj. (FBÖ)  db  3 950  4 740  

85 8151 1442 07  Té li nad rág bé lés hhj. (FBÖ)  db  4 650  5 580  

85 2811 1212 09  Hhj. gya kor ló in g (FBÖ)  db  2 100  2 520  

Ke gye le ti cik kek

81 5142 5184 07  Fe ke te gyász kar sza lag nyá ri 36 cm-es  db  290  348  

81 5142 5185 06  Fe ke te gyász kar sza lag té li 44 cm-es  db  355  426  

81 5659 1601 06  Rend jel pár na pi ros  db  12 000  14 400  X

81 5659 1602 05  Kard és sap ka vé dõ pár na fe ke te  db  16 000  19 200  X
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A fõbb ruházati szakanyagok kölcsönzési díja (1 napra)

Fsz. A cikk meg ne ve zé se Me
Köl csön zé si díj (Ft)

áfa nél kül áfa-val

1. 63 M egy sé ges sá tor klt 3000 3600

2. Ta nács ko zó sá tor klt 9500 11400

3. Há ló zsák (Ta más, Le ven te) klt 250 300

4. PH ágy be tét hu zat tal (8 cm) klt 175 210

5. PH ágy be tét (4 cm) db 50 60

6. 62 M há ló ter mi ta ka ró db 75 90

7. Alj ta ka ró db 20 24

8. Pap lan db 75 90

9. Pap lan hu zat db 60 72

10. Fej pár na db 20 24

11. Fej pár na hu zat db 25 30

12. Kis toll pár na db 20 24

13. Kis toll pár na hu zat db 30 36

14. Nagy toll pár na db 35 42

15. Nagy toll pár na hu zat db 35 42

16. Kes keny le pe dõ db 35 42

17. Asz tal te rí tõ db 35 42
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A Ma gyar Hon véd ség Ru há za ti szol gá lat fõ nö ké nek
135/2006. (HK 8.) MH RSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

egyes ruházati termékek nyilvántartott
mennyiségének jelentésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, az el lá tott ság hely ze té nek és a ren del -
ke zés re ál ló kész le tek szint jé nek fo lya ma tos fi gye lem mel
kí sé ré se ér de ké ben, egyes ru há za ti ter mé kek nyil ván tar tott 
mennyi sé gé nek je len té sé re a kö vet ke zõ

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség ön ál ló
ru há za ti gaz dál ko dást foly ta tó ka to nai szer ve ze te i re ter -
jed ki.

2. A mel lék let sze rin ti kész let je len tést a ne gyed év vé gi
nyil ván tar tás sze rin ti gaz dál ko dá si kész let alap ján – I. és
II. ér ték cso por tú kész let sze rin ti bon tás ban, to váb bá
össze sít ve – kell össze ál lí ta ni. A II. ér ték cso por tú kész let -
nek a rak tá ri (egy ség, al egy ség), va la mint a hasz ná ló nál

(szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány) lé võ kész le te ket is tar -
tal maz nia kell.

3. A ka to nai szer ve ze tek a kész let je len té se i ket, a ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap 10-ig, szol gá la ti úton ter jesszék
fe l az elöl já ró ha de rõ ne mi pa rancs nok ság nak. A ha de rõ ne -
mi pa rancs nok sá gok alá ren delt je ik je len té sét, va la mint a
ha de rõ ne mi össze sí tett kész let je len tést, a ne gye dé vet
 követõ hó nap 20-ig, küld jék meg az MH Had táp anyag
 Ellátó Köz pont (a továb biak ban: MH HTPEK) ré szé re.
Az MH HTPEK az MH össze sí tett – a ha de rõ ne mi
 parancsnokságok je len té sét ki egé szít ve a köz pon ti kész -
let ada tok kal – írá sos kész let je len té sét, a ne gye dé vet kö -
ve tõ hó nap utol só nap já ig, ter jessze fe l az MH ru há za ti
szol gá lat fõ nök ré szé re.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
azon ban elõ írásait el sõ al ka lom mal a 2006. má so dik ne -
gyed év vé gi kész let ada tok je len té se so rán kell al kal maz ni.

5. Az in téz ke dés ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fõbb ru -
há za ti cik kek nyil ván tar tott mennyi sé gé nek je len té sé rõl
 szóló 7/1995. (HK 16.) MH RSZF in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Hor váth Ti bor ez re des s. k.,
MH ru há za ti szol gá lat fõ nök



Melléklet a 135/2006. (HK 8.) MH RSZF intézkedéshez

M I N T A !

KATONAI SZERVEZET
Nyt. szám:

ALAZ szám: ...................

J ó v á h a g y o m !

.............., 20... .......hó .......-n.

...................................
lo gisz ti kai fõ nök

....... negyedévi ruházati készletjelentés

Fsz. Meg ne ve zés Me.
Mennyi ség

I. écs. II. écs. Össze sen

1. 90 M nyá ri gyak. sap ka db

2. 90 M té li gyak. sap ka db

3. Zöld ba rett sap ka db

4. Fe ke te ba rett sap ka db

5. Skar lát pi ros ba rett sap ka db

6. Si sak bo rí tó (négy szín nyo má sú) db

7. Csõ sál db

8. 90 M gyak. ka bát db

9. 90 M ka bát bé lés db

10. 90 M té li zub bony db

11. 90 M té li zub bony bé lés db

12. 90 M gyak. zub bony db

13. 90 M gyak. nad rág db

14. 2000 M gyak. zub bony db

15. 2000 M gyak. nad rág db

16. 90 M té li gyak. nad rág db

17. 90 M té li gyak. nad rág bé lés db

18. 93 M esõ vé dõ zub bony db

19. 93 M esõ vé dõ nad rág db

20. Gya kor ló pó ló db

21. Gya kor ló kesz tyû pár

22. Kö tött fe ke te gyak. kesz tyû pár

23. Ál ta lá nos ba kancs pár

24. Nyá ri ba kancs pár

25. 85 (65) M ba kancs pár

26. He ve der öv db

27. Nyá ri gyak. zok ni pár
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Fsz. Meg ne ve zés Me.
Mennyi ség

I. écs. II. écs. Össze sen

28. Té li gyak. zok ni pár

29. 93 M eje. té li sap ka db

30. 93 M eje. té li zub bony db

31. 93 M eje. té li zub bony bé lés db

32. 93 M eje. té li nad rág db

33. 93 M eje. té li nad rág bé lés db

34. 93 M eje. nyá ri zub bony db

35. 93 M eje. nyá ri nad rág db

36. 93 M re.szer. nyá ri sap ka db

37. 93 M re.szer. té li sap ka db

38. 93 M re.szer. té li zub bony db

39. 93 M re.szer. té li zub bony bé lés db

40. 93 M re.szer. té li nad rág db

41. 93 M re.szer. té li nad rág bé lés db

42. 93 M re.szer. nyá ri zub bony db

43. 93 M re.szer. nyá ri nad rág db

44. Evõ esz köz kész let klt

45. Kö nyök vé dõ pár

46. Térd vé dõ pár

47. Há ti zsák db

48. Mál ha he ve der db

49. Tár tar tó 2 db-os job bos db

50. Tár tar tó 2 db-os ba los db

51. Tár tar tó 1 db-os job bos db

52. Tár tar tó 1 db-os ba los db

53. Ké zi grá nát tar tó db

54. Gáz ál arc tás ka db

55. Ku lacs tar tó db

56. Több cé lú tás ka db

57. Vegy vé del mi tás ka db

58. Gya log sá gi ásó tar tó db

59. Há ló zsák (Tro pen) db

60. Há ló zsák (De fen se) db

61. Há ló zsák le pe dõ db

62. 88 M há ló zsák db

63. Sze mé lyi sá tor db

64. 63 M egy sé ges sá tor és tar to zé kai klt

65. 70 M ta nács ko zó sá tor klt

........................, 20 ...... .......... hó ........ -n.

...............................
ké szí tõ
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SZERZÕDÉSEK

Magyar Honvédség 37/4 Török Ignác Mûszaki-Építõ Zászlóalj

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

köz be szer zés Mû sza ki gép ja ví tás Hód me zõ vá sár he lyi
Út épí tõ Kft.
Adó szám:

11081423-2-06

7 000 000 2006. feb ru ár 10. 2006. ja nu ár 1. 2006. de cem ber 31.

köz be szer zés Mû sza ki gép al kat rész Trak tor bolt Kft.
Adó szám:

71890478-2-26

6 333 000 2006. feb ru ár 13. 2006. ja nu ár 1. 2006. de cem ber 31.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést
kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si „Tûz vé del mi szak anya gok szál lí tá sa” Czu dar Lász ló 7 352 000 2006. 03. 01. 2006. 03. 01. 2006. 12. 31.

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***

Vál lal ko zá si
(ke ret)

HM IKH gép jár mû ál lo mány ja ví tá sa, kar ban tar tá sa Dél-Pes ti Autó Kft.
12183470-2-43

7 000 2006. 01. 02. 2006. 02. 06. 2006. 12. 31.

Ki vi te le zé si Bu da pest XIII. ke rü let, MH KHK re konst ruk ció H és D
je lû épü le tek hom lok za ti nyí lás zá ró szer ke ze te i nek szak -
ér tõi vizs gá la ta, és ar ról szakvélemény készítése

Épí tés ügyi Mi nõ ség -
el len õr zõ In no vá ci ós

Kht.
20783185-2-51

5 860 2006. 03. 06. 2006. 03. 06. 2006. 03. 28.

* 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.
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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

06.0988 – 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


