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T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

7/2006. (III. 21.)
HM ren de let

A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra, va la mint a ka to nai
ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má nyok ra va ló egész sé gi, pszi chi kai és
 fizikai al kal mas ság el bí rá lá sá ról, to váb bá az egész ség ügyi sza bad -
ság, a szol gá lat men tes ség és a csök ken tett nap i szol gá la ti idõ en ge -
dé lye zé sé nek sza bá lya i ról 620

8/2006. (III. 21.)
HM ren de let

A hon véd sé gi köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl szóló 6/1992. (IV. 7.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról 638

9/2006. (III. 23.)
HM ren de let

A ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl szóló 35/2002. (V. 10.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról 639

10/2006. (III. 27.)
HM ren de let

A Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ la ká sok és
 helyiségek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás tá mo ga -
tá sá ról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let mó do sí tá sá ról 643

Ha tá ro za tok

25/2006. (HK 9.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 25/88. Könnyû Ve gyes Zász ló alj ala pí tó
 okiratának mó do sí tá sá ról 652

26/2006. (HK 9.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 653

27/2006. (HK 9.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 654

29/2006. (HK 9.)
HM ha tá ro zat

Az MH Bu da pest Fõ vá ro si Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság ala pí tó
 okiratának mó do sí tá sá ról 655

30/2006. (HK 9.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Könnyû Gya lo g Szá zad költ ség ve té si szerv
meg szün te té sé rõl 656

31/2006. (HK 9.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 656

A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A
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32/2006. (HK 9.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens költ ség ve -
té si szerv meg szün te té sé rõl 658

33/2006. (HK 9.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 658

34/2006. (HK 9.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj költ ség ve té si szerv
meg szün te té sé rõl 660

35/2006. (HK 9.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 660

Mi nisz te ri uta sí tá sok

25/2006. (HK 9.)
HM uta sí tás

A ma gyar re pü lõ gép-ve ze tõk ka na dai kép zé si prog ram ja ha zai
 Irányító Tes tü le té nek lét re ho zá sá ról 662

35/2006. (HK 9.)
HM uta sí tás

Egyes hon vé del mi mi nisz te ri uta sí tá sok ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 664

36/2006. (HK 9.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium In for má ció Kap cso la ti Rend sze ré nek
mó do sí tá sá ról 668

37/2006. (HK 9.)
HM uta sí tás

A HM ren del ke zé sû la kás bér be adá sá val és a la kás cé lú tá mo ga tá sok -
kal össze füg gõ, a hon vé del mi szer vek re há ru ló egyes fel ada tok el lá -
tá sá ról, a la kás gaz dál ko dá si és la kó ház ke ze lé si szer vek felada tairól,
a la kás bi zott sá gok mû kö dé sé rõl, to váb bá a szál ló fé rõ hely gaz dál ko -
dás és a szál ló bér let sza bá lya i ról szóló 63/1995. (HK 33.) HM uta sí -
tás mó do sí tá sá ról 670

38/2006. (HK 9.)
HM uta sí tás

Egyes HM uta sí tá sok mó do sí tá sá ról 673

39/2006. (HK 9.)
HM uta sí tás

A Nem zet kö zi CLIMS Kem ping meg szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá -
val össze füg gõ fel ada tok ról 675

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

62/2006. (HK 9.)
HVKF pa rancs

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér kar és a Ma gyar Hon -
véd ség ka to nai szer ve ze ti nek 2006. évi fel ada ta i ról 677

63/2006. (HK 9.)
HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar törzs igaz ga tó he lyet te sí té sé rõl 677

64/2006. (HK 9.)
HVKF pa rancs

13. Nem zet kö zi Ka to nai Meg fi gye lõ Tan fo lyam elõ ké szí té sé rõl és
vég re haj tá sá ról 677

65/2006. (HK 9.)
HVKF in téz ke dés

A Fegy ver ne mi Ál lan dó Mun ka cso port meg ala kí tá sá ról és mû kö dé -
sé rõl 677

MH fõ nö ki ren del ke zé sek

33/2006. (HK 9.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

A NA TO Re a gá ló Erõk (NRF) csa pat jel vé nyé nek rend sze re sí té sé rõl 680

152/2006. (HK 9.)
MH ÖLTPK–ORFK KÖZB.
FÕ IG együt tes in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség sze mé lyi és tech ni kai ál lo má nyát érin tõ köz úti 
köz le ke dé si bal ese tek ese tén kö ve ten dõ el já rás ról 682
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120/2006. (HK 9.)
MH EÜPK in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás (STA NAG 2037 – A NA TO-erõk védõ -
oltása 8. ki adás) nem ze ti be ve ze té sé rõl 685

121/2006. (HK 9.)
MH EÜPK in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás (STA NAG 2534 – Az al kal ma zott ka to nai
mun ka-ál la tok tar tá sa, ke ze lé se és ál lat egész ség ügyi  el lá tá sa 1.  kiadás)
nem ze ti be ve ze té sé rõl 685

122/2006. (HK 9.)
MH EÜPK in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás (STA NAG 2136 – Az ivó víz mi nõ sé gi
 követelményei mû ve le tek ben és rend kí vü li kö rül mé nyek kö zött
4. ki adás) nem ze ti be ve ze té sé rõl 686

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

172/2006. (HK 9.)
MH RSZF in téz ke dés

A nyom tat vá nyok egy ség ára i nak meg ál la pí tá sá ról 686

Szer zõ dé sek

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 731

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red 731

Köz le mé nyek

HM köz le mény A hon vé del mi mi nisz ter il le té kes sé gé be tar to zó Or szá gos szak mai
szak ér tõi és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék kiadá -
sáról 732

82/2006. (HK 9.)
HM VGHÁT köz le mény

NA TO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról, mó do sí tá sá ról 735
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JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter
7/2006. (III. 21.) HM

r e n  d e  l e  t e

a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra,
valamint a katonai oktatási intézményi

tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi

szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi
szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól*

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  §-a (2) be kez dé sé nek c) és
d) pont já ban és a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. 
tör vény 140.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a hon vé de lem rõl és a
Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 97.  §-a 
(1) be kez dé sé nek n) pont já ra – az 50.  § a) pont ja vonat -
kozásában az egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

ELSÕ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A RENDELET ALKALMAZÁSA

A rendelet hatálya

1. §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a hi va tá sos és szer zõ dé ses, va la mint az ön kén tes tar -

ta lé kos ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ re (a továb biak ban
együtt: ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ),

b) a hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná ra, va la -
mint az V. fe je zet ben fog lal tak ki vé te lé vel az ön kén tes tar -
ta lé kos ka to ná ra (a továb biak ban együtt: ka to na),

c) a ka to nai kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény be kö zép is ko -
lai hall ga tó nak je lent ke zõ re, a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz -
mény hon véd tiszt kép zé sé re ösz tön dí jas hall ga tó nak je lent -
ke zõ re, illetve ezek ben az in téz mé nyek ben ta nul má nyo kat
foly ta tó kö zép is ko lai hall ga tó ra, hon véd tiszt kép zés ben részt
ve võ ösz tön dí jas hall ga tó ra a szer zõ dés kö tés elõtt és ta nul -
má nyai so rán, to váb bá a nem ka to nai ok ta tá si in téz mény ben
ta nu ló hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tó nak je lent ke zõ re a
szer zõ dés kö tés, va la mint hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo -
mány ba vé te le elõtt (a továb biak ban együtt: hall ga tó).

* A ren de let tel jes ter je del mé ben a mel lék le tek kel együtt a Ma gyar
 Közlöny 31. szá má ban ta lál ha tó.

A katonai szolgálatra való alkalmasság

2.  §

(1) Hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to -
nai szol gá lat ra (a továb biak ban együtt: ka to nai szol gá lat)
egész sé gi leg, pszi chi ka i lag és fi zi ka i lag azok al kal ma sak,
akik nek nincs olyan egész sé gi, fi zi kai vagy pszi chi kai el -
vál to zá suk, be teg sé gük vagy fo gya té kos sá guk, amely a
ka to nai szol gá lat tel je sí té sét ki zár ja, illetve annak so rán
egész sé gi, fi zi kai és pszi chi kai ál la po tuk je len tõs rosszab -
bo dá sá nak ve szé lye nem vár ha tó.

(2) A ka to nai szol gá lat ra va ló al kal mas ság
a) tel jes, ha a vizs gált sze mély egész sé gi, pszi chi kai, fi -

zi kai ál la po ta az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek ma ra dék ta -
la nul meg fe lel,

b) ki emelt, ha a vizs gált sze mély egész sé gi, pszi chi kai
és fi zi kai ál la po ta egyes ki emelt (ha de rõ ne mi, fegy ver ne -
mi, be osz tá si) ka to nai te vé keny ség sa já tos sá ga i ból adó dó
spe ci á lis kö ve tel mé nyek nek is meg fe lel,

c) kor lá to zott, ha a vizs gált sze mély szer ve ze te az ál ta -
lá nos egész sé gi kö ve tel mé nyek nek ma ra dék ta la nul nem
fe le l meg, de a fo gya té kos ság a ka to nai szol gá lat ra va ló al -
kal mas sá got va la mennyi be osz tás te kin te té ben nem zár ja
ki. A kor lá to zott egész sé gi al kal mas ság egyes be töl tött be -
osz tás, mun ka kör, fegy ver ne mi szol gá lat el lá tá sá ra va ló
al kal mat lan ság ra vo nat koz hat.

Az alkalmassági vizsgálatok

3.  §

Az al kal mas sá gi vizs gá la tok cél ja a ka to nai szol gá lat ra
je lent ke zõ, a ka to na és a hall ga tó ka to nai szol gá lat ra va ló
al kal mas sá gá nak el bí rá lá sa, al kal mas sá gi fo ko za tá nak
meg ál la pí tá sa, illetve fe lül vizs gá la ta és az al kal mas ság el -
len õr zé se.

4.  §

(1) A (3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével al -
kal mas sá gi vizs gá la to kat kell vé gez ni:

a) a szol gá la ti vi szony lé te sí té se elõtt,
b) a kül föl di ok ta tá si in téz mény ben há rom hó na pot

meg ha la dó vagy ma ga sabb be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges 
ha zai in téz mény ben tör té nõ be is ko lá zást meg elõ zõ en,

c) kül föl di ka to nai szol gá lat tel je sí té se elõtt,
d) a ka to na a Hjt. 83.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti új

be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zé sét meg elõ zõ en,
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e) az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) be osz tás -
ba tör té nõ ki vá lasz tá sa elõtt,

f) a hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ vissza vé telt és a szol -
gá la ti vi szony nyug díj kor ha tá ron tú li meg hosszab bí tá sát
meg elõ zõ en,

g) idõ sza ko san az al kal mas ság el len õr zé se cél já ból,

h) a ka to nai szol gá lat ra va ló al kal mas ság egész sé gi ok -
ból tör tént meg vál to zá sa kor, ha a be teg ség, bal eset ma ra -
dan dó egész ség ká ro so dást oko zott,

i) a ka to na be teg sé ge, mû té te, bal ese ti sé rü lé se után a
szol gá lat ké pes ség (a 43. és 45–46.  §-ban meg ha tá ro zot ta -
kat meg ha la dó egész ség ügyi sza bad ság, csök ken tett nap i
szol gá la ti idõ en ge dé lye zé se) el bí rá lá sa szük sé ges sé ge
ese tén,

j) a hall ga tó ka to nai ok ta tá si in téz mény be tör té nõ fel -
vé te le, il le tõ leg hon véd sé gi ösz tön díj szer zõ dé sé nek meg -
kö té se, va la mint hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo mány ba
vé te le elõtt,

k) az ön kén tes tar ta lé kos ka to na tény le ges ka to nai szol -
gá la tá nak kez de te kor.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ese tek ben – a h) és
i) pon tok ban sze rep lõk ki vé te lé vel – az egész sé gi, a pszi -
chi kai és a fi zi kai al kal mas sá got is mi nõ sí te ni kell.

(3) Az egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság mi -
nõ sí té se a mi nõ sí tést köz vet le nül meg elõ zõ en vég zett
vizs gá lat ered mé nyén, illetve a ko ráb ban vég zett, de még
ér vé nyes és a mi nõ sí tés cél já val egye zõ kö ve tel mény szin -
tû vizs gá lat ered mé nyén ala pul hat.

(4) Az egész sé gi al kal mas sá got or vos, a pszi chi kai al -
kal mas sá got pszi cho ló gus, a fi zi kai al kal mas sá got sport -
élet ta ni gya kor lat tal ren del ke zõ or vos, illetve a fi zi kai fel -
ké szí tés re és a ter he lé ses sport élet ta ni vizs gá la tok vég zé -
sé re ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak em ber vé le mé nyez he ti,
illetve mi nõ sít he ti.

Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági
minõsítések

5.  §

(1) Az egész sé gi (or vo si) vizs gá lat alap ján meg ál la pít -
ha tó al kal mas sá gi mi nõ sí té sek:

a) ,,Egész sé gi leg al kal mas”,
b) ,,Egész sé gi leg kor lá to zás sal al kal mas”,
c) ,,Egész sé gi leg ide ig le ne sen al kal mat lan ........-ig”,
d) ,,Egész sé gi leg al kal mat lan”.

(2) A pszi cho ló gi ai vizs gá la tok alap ján meg ál la pít ha tó
al kal mas sá gi mi nõ sí té sek:

a) ,,Pszi chi ka i lag al kal mas”,
b) ,,Pszi chi ka i lag ide ig le ne sen al kal mat lan ........-ig”,
c) ,,Pszi chi kai kö ve tel mé nyek nek nem fe lel t meg”.

(3) A fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la tok alap ján meg ál la -
pít ha tó mi nõ sí té sek:

a) ,,Fi zi ka i lag al kal mas”,

b) ,,Fi zi ka i lag al kal mat lan”.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti mi nõ sí té sek a be töl tött,
illetve – az „Egész sé gi leg kor lá to zás sal al kal mas” mi nõ sí -
tés ki vé te lé vel – a ter ve zett be osz tás ra vo nat koz nak.

Az összesített alkalmassági minõsítések és értelmezésük

6.  §

(1) Az össze sí tett al kal mas sá gi mi nõ sí té sek:

a) A „Ka to nai szol gá lat ra al kal mas”, il le tõ leg
„A ... (ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka rán/sza kán
(a ka r/szak meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta tá sá ra/hon -
véd sé gi ösz tön dí jas nak al kal mas” mi nõ sí tés azt je len ti,
hogy a vizs gált sze mély egész sé ges, vagy csak olyan szer -
vi, szerv rend sze ri-mû kö dé si el vál to zá sa van, amely az
élet ta ni tû rés ha tá ro kat nem ha lad ja meg, illetve egész sé gi
ál la po ta meg fe le lõ ke ze lés sel tar tó san egyen súly ban tart -
ha tó, az el vál to zás a szol gá lat tel je sí té sé ben nem korlá -
tozza, to váb bá, pszi chi ka i lag és fi zi ka i lag is meg fe lel a kö -
ve tel mé nyek nek.

b) ,,Ka to nai szol gá lat ra kor lá to zás sal al kal mas” mi nõ -
sí tés – pszi chi ka i lag és fi zi ka i lag al kal mas sze mély ese té -
ben – az egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té sén ala pul. E mi -
nõ sí tés csak meg ha tá ro zott be osz tá sok, mun ka kö rök be -
töl té sét te szi le he tõ vé.

c) ,,A je len le gi be osz tás ban al kal mat lan”, il le tõ leg
„A ter ve zett be osz tás ra al kal mat lan”, to váb bá „A ... (ok ta -
tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka rán/sza kán (a ka r/szak
meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta tá sá ra/hon véd sé gi ösz -
tön dí jas nak al kal mat lan” mi nõ sí tés a fi zi kai, a pszi chi kai,
illetve az egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té sén egy aránt ala -
pul hat, ha az adott be osz tá son kí vül más be osz tás ban al -
kal mas le het.

d) ,,A je len le gi be osz tá sá ban ide ig le ne sen al kal mat lan
...-ig”, illetve „A ter ve zett be osz tás ra ide ig le ne sen al kal -
mat lan ...-ig”, to váb bá „A ... (ok ta tá si in téz mény meg ne -
ve zé se) ... ka rán/sza kán (a ka r/szak meg ne ve zé se) ta nul -
má nyok foly ta tá sá ra/hon véd sé gi ösz tön dí jas nak ...-ig
 ideiglenesen al kal mat lan” mi nõ sí tés a pszi chi kai és az
egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té sén egy aránt ala pul hat.
Az ide ig le nes al kal mat lan ság idõ tar ta ma leg fel jebb egy év 
 lehet.

e) ,,Ka to nai szol gá lat ra al kal mat lan” mi nõ sí tés va la -
mennyi ka to nai be osz tás ra va ló vég le ges al kal mat lan sá got 
je len t és az al kal mas sá gi össze te võk bár me lyi kén ala pul -
hat.

(2) Az össze sí tett al kal mas sá gi mi nõ sí té se ket a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) Egész ség ügyi Fe lül -
vizs gá ló Bi zott sá gai (a továb biak ban: FÜV Bi zott ság) és



622 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám

az Egész ség ügyi Pá lya al kal mas ság-vizs gá ló Bi zott sá ga
(a továb biak ban: Eü PAB) ál la pít ják meg.

(3) Az al kal mas ság egész sé gi és fi zi kai össze te võ jé re
meg ál la pí tott „al kal mat lan”, il le tõ leg a „pszi chi kai kö ve -
tel mé nyek nek nem fe lel t meg” mi nõ sí tés „Ka to nai szol gá -
lat ra al kal mat lan” össz mi nõ sí tést je len t.

(4) „Ka to nai szol gá lat ra al kal mat lan” mi nõ sí tés ese tén
szol gá la ti vi szony nem lé te sít he tõ, il le tõ leg a ka to na szol -
gá la ti vi szo nyát meg kell szün tet ni.

MÁSODIK RÉSZ

A KATONAI SZOLGÁLATRA JELENTKEZÕ
ÉS A KATONA ALKALMASSÁGI FOKOZATÁNAK

MEGÁLLAPÍTÁSA

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG

Az egészségi alkalmassági követelmények
és alkalmazásuk

7.  §

(1) Az egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té se
a) az 1. mel lék le tet ké pe zõ „Táb lá zat és ma gya rá zat a

be teg sé gek és fo gya té kos sá gok egész sé gi al kal mas sá gi fo -
ko za tá nak meg ál la pí tá sá hoz” (a továb biak ban: Táb lá zat)
alap ján, va la mint

b) az „Egyes ki emelt egész sé gi al kal mas sá gi kö ve tel -
mé nyek”-rõl  szóló 2. mel lék let ben fog lal tak sze rint tör té -
nik.

(2) A Táb lá zat ban a be teg sé gek és a fo gya té kos sá gok
fel so ro lá sa a „Be teg sé gek Nem zet kö zi Osz tá lyo zá sa”
(BNO) cí mû ki ad vány figye lembe véte lével sza ka szok
(pl. 001) és al sza ka szok (pl. 1., 2., 3. stb.) sze rint tör té nik.

(3) A Táb lá zat ro va tai az al sza ka szok nak meg fele lõen
az egész sé gi al kal mas sá gi fo ko za to kat nyom ta tott nagy be -
tûk kel je lö lik a kö vet ke zõk sze rint:

a) ,,Egész sé gi leg al kal mas” (,,A”),
b) ,,Egész sé gi leg kor lá to zás sal al kal mas” (,,K”),
c) ,,Egész sé gi leg ide ig le ne sen al kal mat lan ...-ig” (,,I”),
d) ,,Egész sé gi leg al kal mat lan” (,,E”).

(4) A sza ka szok a), b) és c) pont jai so rol ják fel az adott
sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ el vál to zá so kat és a kór is me
tisz tá zá sá hoz szük sé ges ki egé szí tõ és spe ci á lis szak vizs -
gá la to kat, va la mint meg ha tá roz zák az el té rõ, illetve mér le -
gel he tõ mi nõ sí té si vál to za to kat az el vál to zás sú lyos sá ga, a 
be osz tás, az élet kor és a fegy ver nem sze rint.

(5) Az „Egész sé gi leg kor lá to zás sal al kal mas” (,,K”)
 minõsítés a be osz tá si, mun ka kö ri, fegy ver ne mi kor lá to -
zás(ok) (ki zá ró kor lá to zá sok) meg je lö lé sé vel egé szül ki,

me lye ket a Táb lá zat sza ka sza i nak d) pont ja be tû- és szám -
je lek kel fe jez ki. A be tû- és szám je lek je len té sét – a 24 órás 
ügye le ti szol gá la tok fel so ro lá sá val együtt – a „Kor lá to zá -
sok és fel men té sek jegy zé ke” címû 3. mel lék let tartal -
mazza.

(6) A Táb lá zat sza ka sza i nak e) pont ja az adott be teg ség
szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gé sé nek a szak mai le -
he tõ sé gét ha tá roz za meg.

(7) Ha a vizs gá lat kor olyan meg be te ge dés ész lel he tõ,
amely a Táb lá zat ban nem sze re pel, a vizs gált sze mélyt az
adott be teg sé get or vo si lag (kór ta ni lag) leg in kább meg kö -
ze lí tõ kór for má ra vo nat ko zó elõ írások sze rint kell mi nõ sí -
te ni.

Különleges elbírálás

8.  §

(1) Az egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té se a Táb lá zat
alap ján tör té nik. A Táb lá zat az egyes sza ka szok ban sze -
rep lõ be teg sé gek hez kap cso lód va „Kü lön le ges el bí rá lás”
(,,KLGS”) meg je lö lést tar tal maz. A „KLGS” meg je lö lés
nem je len t mi nõ sí tést, csak vá lasz tá si le he tõ sé get biz to sí t
a 7.  § (3) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té sek kö zül.

(2) A kü lön le ges el bí rá lás kor a kö vet ke zõ ket kell figye -
lembe ven ni:

a) a be teg ség sú lyos sá gá nak fo kát és a vele együtt járó
mû kö dé si za va ro kat, rend el le nes sé ge ket,

b) a szer ve zet kom pen zá ló ké pes sé gét, az el vál to zá sok
ki egyen lí tõ dé sé nek, illetve re ge ne rá ló dá sá nak le he tõ sé -
gét, gyógy ke ze lés ha tá sát a szol gá lat ké pes ál la pot fenn tar -
tá sá ra,

c) a meg be te ge dés nek a szol gá lat tel je sí té sé ben rej lõ,
reál is sú lyos bo dá si le he tõ sé gét,

d) az egész sé gi ál la pot be fo lyá sát az adott be osz tás el -
lá tá sá ra, a be osz tás jel le gé nek és sa já tos sá ga i nak figye -
lembe véte lével, illetve

e) a 4. mel lék let sze rin ti „Mun ka kö ri tér kép”-ben sze -
rep lõ fegy ver ne mi, mun ka kö ri szol gá la ti te vé keny ség
mun ka egész ség ügyi jel lem zõ it,

f) a már meg szer zett szol gá la ti ta pasz ta la to kat, kép zett -
sé get, az el telt szol gá la ti idõt,

g) a más be osz tás ban to váb bi egész ség ká ro so dás vagy
ál la pot rom lás nél kül való fog lal koz ta tás (re ha bi li tá ció) le -
he tõ sé gét.

Az egészségi követelményeknek megfelelõ minõsítések

9.  §

(1) A Táb lá zat sza ka sza i hoz, al sza ka sza i hoz kap csol tan 
a rész le tes egész sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ mi nõ -
sí té se ket a Táb lá zat A2–A6 jelû ro va tai ál la pít ják meg.

(2) A ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ és a ka to na egész -
ségi al kal mas sá gát a Ma gyar Hon véd ség egyes beosztá -
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saihoz kap cso ló dó mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló
20/2002. (IV. 10.) HM ren de let (a továb biak ban: mun ka -
kö ri HM ren de let) 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak ra
 figyelemmel a kö vet ke zõk sze rint kell mi nõ sí te ni:

a) az A2a–A2d ro va tok sze rint a sze mé lyi ál lo mány
kül föl di szol gá lat ra je lent ke zõ és a kül föl di szol gá lat ra ter -
ve zett tag ját a 22.  § alap ján,

b) az A3 és A2a ro vat sze rint egyes fegy ver ne mi be osz -
tá sok ban (légi moz gé kony sá gú ka to nai szer ve ze tek, lö -
vész, tü zér, harc ko csi zó, bú vár, tûz sze rész és ak na ku ta tó,
fel de rí tõ, ra dio ak tív anya gok kal, io ni zá ló su gár for rá sok -
kal és ra ké ta üzem anyag gal dol go zó) a hi va tá sos és szer -
zõ dé ses tisz tek, tiszt he lyet te sek és a szer zõ dé ses tisz te sek
al kal mas sá gát a be osz tás ba he lye zés elõtt és a szol gá lat
tel je sí té se so rán,

c) az A4 ro vat sze rint a ka to nát a szol gá lat tel je sí té se
so rán a b) pont ban sze rep lõk ki vé te lé vel, va la mint a hi va -
tá sos ál lo mány tag ját a nyug díj kor ha tá ron túli szol gá lat ra
való meg hosszab bí tá sa elõtt,

d) az A5 és A2a ro vat sze rint a ka to nai szol gá lat ra
 jelentkezõt a b) pont ban sze rep lõk ki vé te lé vel,

e) az A6 ro vat sze rint az ez re de si és tá bor no ki (pa rancs -
no ki, ve ze tõi) be osz tás ra ter ve zet tet a be osz tás ba he lye zés
elõtt és a szol gá lat tel je sí té se so rán, va la mint a ha zai fel sõ -
ok ta tá si in téz mény be poszt gra du á lis ta nul má nyok ra je -
lent ke zõt a be is ko lá zás elõtt a je len le gi vagy ter ve zett be -
osz tá sá nak meg fele lõen.

(3) A légi köz le ke dé si (lé gi erõ ha jó zó és föld i) szak sze -
mély zet, illetve az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház
(a továb biak ban: MH KRK) El sõ fo kú Re pü lõ or vo si Bi -
zott sá gá nak (a továb biak ban: el sõ fo kú ROB) ha tás kö ré be
tar to zó egyéb be osz tott, illetve a fel so rolt fel adat kör el lá -
tá sá ra je lent ke zõ al kal mas sá gá nak el bí rá lá sa kü lön jog -
sza bály sze rint tör té nik.

(4) A hi va tá sos szol gá lat fel sõ kor ha tá rát el érõ ka to na
ese tén a 7.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti mi nõ sí tés
nem al kal maz ha tó, ehe lyett a 7.  § (3) be kez dé sé nek
d) pont ja sze rin ti mi nõ sí tést kell al kal maz ni.

(5) Ha az egész sé gi al kal mas sá got a (2) be kez dés
b), d) pont jai, il le tõ leg a 25.  § alap ján több ro vat sze rint is
mi nõ sí te ni szük sé ges, úgy a ro va tok egyi ke sze rint meg ál -
la pí tott al kal mat lan ság is elég az egész sé gi leg al kal mat lan
mi nõ sí tés meg ál la pí tá sá hoz.

III. Fejezet

A PSZICHIKAI ALKALMASSÁG

A pszichikai alkalmassági követelmények
és alkalmazásuk

10.  §

(1) Ka to nai szol gá lat ra pszi chi ka i lag az a sze mély al kal -
mas, aki meg fe lel a ka to nai szol gá lat ál tal tá masz tott szel -

lem i, ér zé ke lé si, sze mé lyi ség be li, ér ték ren di és pá lya mo ti -
vá ci ós kö ve tel mé nyek nek.

(2) A ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ nek és a ka to ná nak a 
kö vet ke zõ pszi chi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek nek
kell meg fe lel nie:

a) va la mennyi be osz tás ban (rend fo ko zat ban) a pszi chi -
kai alap kö ve tel mé nyek nek – je lö lé se: Pa,

b) az egyes fegy ver ne mi mun ka kö rök ben az adott
mun ka kör re jel lem zõ pszi chi kai kész sé gek nek is – jelö -
lése: Pm,

c) az át la gos meg ter he lés tõl lé nye ge sen el té rõ be osz tá -
sok ban kü lön le ges pszi chi kai el vá rá sok nak is – je lö lé se: Pk,

d) a ve ze tõ be osz tá sok ban az át la got meg ha la dó ve ze -
tõi, szer ve zõi kész sé gek nek is – je lö lé se: Pv.

(3) A (2) be kez dés a)–d) pont ja i ban össze fog lalt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe le lõ pszi chi kai funk ció cso por to kat
„Rész le tes pszi chi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek” cím -
mel az 5. mel lék let tar tal maz za.

(4) A vizs gá la tok alap ján meg ál la pí tott pszi chi kai tel je -
sít mé nyek ér té ke lé se és je lö lé se az egyes pszi chi kai funk -
ció cso por tok ban op ti má li san el ér he tõ össz tel je sít mény
szá za lé kos ará nyá ban:

a) 91–100% ese tén „Ki emel ke dõ” (V.),
b) 76–90% ese tén „Jó” (IV.),
c) 46–75% ese tén „Kö ze pes” (III.),
d) 31–45% ese tén „Meg fe le lõ” (II.),
e) 0–30% ese tén „Nem meg fe le lõ” (I.).

(5) A (4) be kez dés a)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott
össz tel je sít mény ese tén, az 5. mel lék let sze rin ti mun ka kö ri 
kö ve tel mé nyek kel össz hang ban a vizs gált sze mély ter ve -
zett, illetve be töl tött be osz tá sá tól, fel ada tá tól füg gõ en a
mi nõ sí tés „Pszi chi ka i lag al kal mas” vagy „Pszi chi kai kö -
ve tel mé nyek nek nem fe lel t meg”. „Pszi chi ka i lag ide ig le -
ne sen al kal mat lan....-ig” mi nõ sí tést kell ad ni ab ban az
eset ben, ha a vizs gált sze mély át me ne ti élet hely ze te, ak -
tuális pszi chés ál la po ta nem te szi le he tõ vé ké pes sé gei,
sze mé lyi ség je gyei meg bíz ha tó ér té ke lé sét. Az ide ig le ne -
sen al kal mat lan mi nõ sí tés leg fel jebb egy év re ad ha tó.

(6) Az egyes pszi chi kai funk ció cso por tok vizs gá la ta és
ér té ke lé se teszt vizs gá la tok kal, kér dõ ívek kel, pszicholó -
giai mû sze rek al kal ma zá sá val és cél zott be szél ge tés sel
tör té nik.

(7) A pszi chi kai al kal mas ság el bí rá lá sa kor az 5. mel lék -
let sze rin ti rész le tes pszi chi kai kö ve tel mé nye ket és az
ezzel kap cso la tos mun ka kö ri HM ren de let pszi chi kai kö -
ve tel mé nyek re vo nat ko zó elõ írásait kell al kal maz ni.

(8) A pszi chi ka i lag al kal mas mi nõ sí tés egy évig ér vé -
nyes. A pszi chi kai al kal mas ság is mé telt vizs gá la tát egy
éven be lül csak ak kor kell el vé gez ni, ha az ér vé nyes mi nõ -
sí tés nél szi go rúbb kö ve tel mény szin tû al kal mas sá gi mi nõ -
sí tés re ke rül sor.

(9) Ha a pszi chi kai al kal mas sá got a 9.  § (2) be kez dé sé -
nek b), d) pont jai, il le tõ leg a 25.  § alap ján több ro vat sze -
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rint is mi nõ sí te ni szük sé ges, úgy e ro va tok egyi ke sze rint
meg ál la pí tott „pszi chi kai kö ve tel mé nyek nek nem fe lel t
meg” is elég a „pszi chi kai kö ve tel mé nyek nek nem fe lel t
meg” mi nõ sí tés meg ál la pí tá sá hoz.

IV. Fejezet

A FIZIKAI ALKALMASSÁG

A fizikai alkalmassági követelmények és alkalmazásuk

11.  §

(1) A fi zi kai al kal mas ság vizs gá lat olyan tel je sít -
mény-élet ta ni vizs gá ló el já rá sok összes sé ge, ame lyek egy
adott mun ka kör be töl té sé hez, illetve adott mun ka fel ada -
tok el vég zé sé hez szük sé ges fi zi kai adott sá gok és ké pes sé -
gek meg lé tét vizs gál ja. Vég re haj tá sá ra csak a fi zi kai al kal -
mas ság vizs gá lat el vég zé sé re lét re ho zott egész ség ügyi
 intézmény ke re te in be lül ke rül het sor [MH Egészség -
védelmi In té zet Fi zi kai Al kal mas ság-vizs gá ló Osz tály
(a továb biak ban: MH EVI FA VO] és az MH KRK Re pü lõ -
or vo si Al kal mas ság-vizs gá ló szer ve ze te (a továb biak ban:
MH KRK RO AV)].

(2) A ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ nek és a ka to ná nak a 
be osz tás jel le gé tõl és a mun ka kö ri meg ter he lés mér té ké tõl
füg gõ en a kö vet ke zõ fi zi kai (edzett sé gi) kö ve tel mény szin -
tek nek kell meg fe lel ni:

a) el sõ kö ve tel mény szint (je lö lé se: T1) az alap szin tû
edzett sé gi ál la pot, ame lyet 200 pont össz tel je sít mény-,

b) má so dik kö ve tel mény szint (je lö lé se: T2) a kö ze pes
szin tû edzett sé gi ál la pot, ame lyet 220 pont össz tel je sít mény-,

c) har ma dik kö ve tel mény szint (je lö lé se: T3) az emelt
szin tû edzett sé gi ál la pot, ame lyet 240 pont össz tel je sít -
mény-,

d) ne gye dik kö ve tel mény szint (je lö lé se: T4) a fo ko zott
szin tû edzett sé gi ál la pot, ame lyet 260 pont össz tel je sít mény-

el érést je len t.

(3) Ka to nai szol gá lat ra fi zi ka i lag az a ka to nai szolgá -
latra je lent ke zõ, illetve ka to na al kal mas, aki a 6. mel lék let
I. táb lá za tá ban meg ha tá ro zott tel je sít mény mu ta tók alap ján 
a ré szé re elõ írt kö ve tel mény szint (T1–T4) mi ni má lis össz -
pont szá mát el éri, illetve az MH EVI-ben vagy az MH
KRK-ban vég zett ant ro po met ri ai és spi ro er go met ri ás vizs -
gá la ta meg fe le lõ ered ménnyel zá rult.

(4) A fi zi kai al kal mas ság vizs gá la tá ra szol gá ló moz gás -
for mák:

a) 3200 mé ter sík fu tás sport öl tö zet ben,
b) 6 ki lo mé ter gyor sí tott me net, sport öl tö zet ben,
c) fek võ tá masz gya kor lat cso port gya kor la tai,
d) hú zódz ko dás gya kor lat cso port gya kor la tai,
e) fe lü lés gya kor lat cso port gya kor la tai,
f) ke rék pár-, fu tó sza lag- és sí fu tó gép er go met ria és

spiro ergometria a 6. mel lék let I. táb lá zat f) pont ja alap ján.

(5) A (4) be kez dés ben fel so rolt moz gás for mák tel je sít -
mény mu ta tó it rész le te sen a 6. mel lék let I. táb lá zat tar tal -
maz za. A moz gás anyag ból há rom moz gás for ma tel je sí té -
sét kell mér ni a 6. mel lék let II. táb lá zat alap ján.

(6) A T1–T2 jelû kö ve tel mény szint ese té ben a (4) be -
kez dés e) pont sze rin ti kö te le zõ moz gás faj ta mel lett a ka -
to nai szol gá lat ra je lent ke zõ és a ka to na az a) és b), illetve a 
c) és d) pont, a T3–T4 kö ve tel mény szint ese té ben az a) és
e) pont sze rint kö te le zõ moz gás faj ta mel lett a c) és d) pont
sze rint elõ írt moz gás faj ták kö zött vá laszt hat.

(7) A fi zi kai al kal mas ság vizs gá la ta és mi nõ sí té se a
(4) be kez dés a) és b) pont sze rin ti moz gás faj ta he lyett er -
go met ri á val és spi ro er go met ri á val is el vé gez he tõ. Az ön -
ál ló an vég zett er go met ri ás és spi ro er go met ri ás vizs gá lat
ese tén csak az adott mun ka kör fi zi kai kö ve tel mény szint jé -
hez kap cso ló dó – az al kal mas mi nõ sí tést még ki elé gí tõ –
mi ni má lis pont szám ad ha tó.

(8) A fi zi kai al kal mas ság mi nõ sí té sé re a (7) be kez dés
sze rin ti vizs gá ló el já rá sok al kal ma zá sát csak a Má sod fo kú
Egész ség ügyi Fe lül vizs gá ló Bi zott ság (a továb biak ban:
Má sod fo kú FÜV Bi zott ság), az MH EVI FAVO és az
MH KRK ROAV ren del he ti el.

(9) Ha a ka to na hu za mo sabb ide ig tar tó, illetve ma ra -
dan dó egész ség ká ro so dá sa kö vet kez mé nye ként nem ké -
pes ele get ten ni a 6. mel lék let I. táb lá zat a), b) pont ja sze -
rin ti kö ve tel mé nyek nek, a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság a
mó do sult fi zi kai ter hel he tõ ség re fi gye lem mel a 6. mel lék -
let I. táb lá zat f) pont já ban sze rep lõ moz gás faj ták al kal ma -
zá sát ír hat ja elõ ha tá ro zott idõ re vagy vég le ge sen.

(10) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság ál tal elõ írt moz gás -
anyag hoz kö tött al kal mas ság-vizs gá la tot csak az MH EVI
FAVO, illetve az MH KRK ROAV vé gez he ti el.

(11) A fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la tok elõtt le he tõ ség
sze rint köz vet le nül, de leg fel jebb azt meg elõ zõ en 30 nap -
pal a ter hel he tõ ség el bí rá lá sa cél já ból or vo si, szük ség ese -
tén szak or vo si vizs gá la tot kell vé gez ni. A vizs gá la tok
ered mé nyét a ren de let 7. mel lék le te sze rin ti „Fi zi kai al kal -
mas ság vizs gá la ti lap”-on kell fel je gyez ni.

(12) A fi zi ka i lag al kal mas mi nõ sí tés egy évig ér vé nyes.
A fi zi kai al kal mas ság is mé telt vizs gá la tát egy éven be lül csak 
ak kor kell el vé gez ni, ha az ér vé nyes mi nõ sí tés nél szi go rúbb
kö ve tel mény szin tû al kal mas sá gi mi nõ sí tés re ke rül sor.

V. Fejezet

A KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG
RENDSZERES ELLENÕRZÉSE

Az alkalmasság ellenõrzésének általános szabályai

12.  §

(1) Az al kal mas ság rend sze res el len õr zé se so rán az
egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá got el len õriz ni
kell.
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(2) Az al kal mas ság rend sze res el len õr zé se so rán kö ve -
tel mény ként e ren de let vo nat ko zó mel lék le te i ben fog lal ta -
kat kell figye lembe ven ni az adott be osz tás követelmé -
nyeivel össz hang ban.

(3) Ha a ka to na a kö ve tel mé nyek nek nem fe le l meg, az
el len õr zést e ren de let ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül
meg kell is mé tel ni.

(4) A nem ellen õr zés cél já ból vég zett al kal mas ság vizs -
gá lat (pl. a kül föl di szol gá lat ra va ló al kal mas ság vizs gá la -
ta) az al kal mas ság el len õr zé sét is je len ti, ezért a kö vet ke zõ 
al kal mas ság-el len õr zõ vizs gá lat idõ pont ját et tõl az idõ -
pont tól kell szá mí ta ni.

(5) Az al kal mas sá gi ellen õr zés ered mé nyét min den
eset ben be kell je gyez ni a ka to na egész ség ügyi köny vé be
és sze mély ügyi gyûj tõ jé be.

Az egészségi alkalmasság ellenõrzése

13.  §

(1) A ka to na egész sé gi al kal mas sá gá nak rend sze res el -
len õr zé sét az idõ sza kos egész ség ügyi szû rõ vizs gá lat
(a továb biak ban: szû rõ vizs gá lat) ke re té ben kell el vé gez ni.

(2) A szû rõ vizs gá la tot a ka to na
a) 30. élet évé nek be töl té sé ig há rom éven te,
b) 40. élet évé nek be töl té sé ig két éven te,
c) 40. élet évé nek be töl té se után, és
d) az egy évet meg ha la dó kül szol gá lat tel je sí té se so rán

éven te kell el vé gez ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti szû rõ vizs gá la tot
a) a kü lön HM ren del ke zés sze rin ti ve ze tõ állomá -

nyúak, to váb bá a nyug díj kor ha tá ron tú li szol gá la tot el lá -
tók ese té ben – a (4) be kez dés sze rin ti ek ki vé te lé vel –
az MH egész ség ügyi in té ze tei,

b) egyéb eset ben az ál lo mány-, illetve utalt ság sze rint
ille té kes alap el lá tást vég zõ or vos (a továb biak ban: alap el -
lá tást vég zõ or vos) vég zi.

(4) A re pü lõ-, a lég vé del mi és az ej tõ er nyõs ka to nai
szer ve zet nél a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott be osz -
tást el lá tó ka to nák, va la mint a ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok fõ igaz ga tói ál tal meg ha tá ro zott be osz tott
egész sé gi al kal mas sá gi el len õr zé sét az MH KRK el sõ fo kú
RO B vég zi.

(5) Azt a ka to nát, aki nél az alap el lá tás ban vég zett szû rõ -
vizs gá lat olyan egész sé gi ál la pot vál to zást ta lál, amely
szak or vo si ki vizs gá lá sát in do kol ja, az utalt ság sze rin ti ka -
to nai kór ház szak mai ha tás kör rel ren del ke zõ szak ren de lé -
sé re (osz tá lyá ra) kell be utal ni.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti egész ség ügyi in téz mény be
be utalt, il le tõ leg az MH Köz pon ti Hon véd kór ház (a továb -
biak ban: MH KHK) és az MH KRK ál tal vég zett szû rõ -
vizs gá la ton ki szûrt, meg vál to zott egész sé gi ál la po tú ka to -

na fe lül vizs gá la tá ról, va la mint az egész sé gi ál la pot hely re -
ál lí tá sá ról (gyógy ke ze lés, egész ség ügyi gon do zás és re ha -
bi li tá ció) a fel so rolt in téz mé nyek szak mai ha tás kör rel ren -
del ke zõ fõ or vo sai in téz ked nek.

(7) Az idõ sza kos szû rõ vizs gá la ton kí vül az MH Egész -
ség ügyi Pa rancs nok ság pa rancs no ka ese ti (pl. jár vány -
ügyi, to xi ko ló gi ai, ra di o ló gi ai), il le tõ leg cél zott szû rõ vizs -
gá lat el vég zé sét is el ren del he ti.

A pszichikai alkalmasság ellenõrzése

14.  §

(1) A ka to na pszi chi kai al kal mas sá gá nak rend sze res el -
len õr zé sét a Hjt. 88.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben elõ -
írtak sze rint, a ka to na mi nõ sí té sé hez kap cso lód va kell el -
vé gez ni.

(2) A pszi chi kai al kal mas ság el len õr zé sét a ka to na be -
osz tá sá val össz hang ban az 5. mel lék let sze rint kell el vé -
gez ni. A pszi chi kai al kal mas ság el len õr zé sét szol gá ló
vizs gá la to kat az MH EVI vég zi. A vizs gá lat el vég zé sé hez
köz vet len pa rancs no ki vé le mény szük sé ges, amely tar tal -
maz za a kez de mé nye zõ-, együtt mû kö dé si és kom mu ni ká -
ci ós kész ség re, ter hel he tõ ség re, ön ál ló ság ra, szer ve ze ti
kö tõ dés re, sza bály tu dat ra, em pá ti ás kész ség re, ér zel mi-
in du la ti élet ki egyen sú lyo zott sá gá ra, egyéb sze mé lyi ség re
vo nat ko zó jel lem zõ ket.

A fizikai alkalmasság ellenõrzése, a fizikai
állapotfelmérés

15.  §

A fi zi kai al kal mas ság el len õr zé se a ka to na fi zi kai
(edzett sé gi) ál la po tá nak fel mé ré sé vel va ló sul meg. A fi zi -
kai (edzett sé gi) ál la po tot az ar ra ki je lölt Fi zi kai Ál la -
pot-fel mé rõ Bi zott sá gok (a továb biak ban: FÁB) az ál lo -
mány ba vé tel után éven te el len õr zik.

16.  §

(1) A fi zi kai ál la pot (edzett ség) fel mé ré sé re – a 6. mel -
lék let I. táb lá zat sze rin ti – moz gás for mák kö zül a kö vet ke -
zõk al kal maz ha tók:

a) 3200 mé ter sík fu tás, sport öl tö zet ben,
b) 6 ki lo mé ter gyor sí tott me net, sport öl tö zet ben,
c) fek võ tá masz gya kor lat cso port gya kor la tai,
d) hú zódz ko dás gya kor lat cso port gya kor la tai,
e) fe lü lés gya kor lat cso port gya kor la tai,
f) ke rék pár-, fu tó sza lag- és sí fu tó gép er go met ria és

 spiroergometria 1. és 2.,
g) 800 mé ter úszás.



(2) Az (1) be kez dés sze rin ti moz gás anyag ból há rom
moz gás for ma tel je sí té sét kell mér ni a 6. mel lék let II. táb lá -
zat sze rint. Az f) és g) pont ban sze rep lõ moz gás faj ták al -
kal ma zá sát a 11.  § (9) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek ese -
tén a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság en ge dé lye zi.

(3) A T1 és T2 je lû kö ve tel mény szint ese té ben az
e) pont sze rin ti kö te le zõ moz gás for ma mel lett, a ka to na az
a) és b), illetve a c) és a d) pont sze rin ti moz gás for mák kö -
zött vá laszt hat. A T3 és T4 je lû kö ve tel mény szint ese té ben 
a kö te le zõ a) és e) pont sze rin ti moz gás for ma mel lett a
 katona a c) és d) pont sze rin ti moz gás for mák kö zött vá -
laszt hat.

(4) Az 50 év fe let ti ka to na ese té ben az ál lo mány-, illetve 
az utalt ság sze rint ille té kes alap el lá tást vég zõ or vos ja vas -
la tá ra az MH EVI-ben, illetve az MH KRK-ban össze tett
ter he lés es-élet ta ni (er go met ri ás, spi ro er go met ri ás) vizs gá -
lat is vé gez he tõ. A nyug díj kor ha tárt meg elõ zõ 5 éven be lül 
a fi zi kai ál la pot fel mé rés nem kö te le zõ.

(5) A fi zi kai ál la pot fel mé rés ered mé nye a kö vet ke zõk
sze rint ér té ke len dõ:

a) ,,Fi zi kai ál la po ta meg fe le lõ”,
b) ,,Fi zi kai tel je sít mé nye nem meg fe le lõ, hat hó na pon

be lül is mé telt vizs gá la ta szük sé ges”,
c) ,,Fi zi kai ál la po ta nem meg fe le lõ”. Ez az ér té ke lés a

b) pont sze rin ti is mé telt vizs gá lat ered mény te len sé ge ese -
tén ad ha tó.

(6) A 11.  § (9) be kez dés sze rin ti eset ben a fi zi kai al kal -
mas ság éven kén ti el len õr zé se a Má sod fo kú FÜV Bi zott -
ság ál tal elõ írt moz gás for ma al kal ma zá sá val tör té nik.

(7) A fi zi kai ál la pot fel mé rést vég zõ há rom tag ból ál ló
FÁB a ka to na edzett sé gi ál la po tát a 11.  § (2) be kez dé sé ben 
fog lalt kö ve tel mény szin tek alap ján az (5) be kez dé se sze -
rint ér té ke li.

(8) A FÁB tag ja it or vost és test ne ve lõt, il le tõ leg a fi zi -
kai ter hel he tõ ség meg íté lé sé re ké pe sí tett, vagy gya kor lat -
tal ren del ke zõ szak em bert, va la mint a bi zott ság el nö két az
állományille té kes pa rancs nok je lö li ki. Ha a ka to nai szer -
ve zet nél szak ma i lag meg fe le lõ sze mély nem ál l ren del ke -
zés re a bi zott ság tag ja i nak ki je lö lé sé rõl a szol gá la ti elöl já -
ró gon dos ko dik.

(9) A fi zi kai ál la pot fel mé rést
a) a 13.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti ve ze tõ ál lo má -

nyú ka to na ese té ben az MH EVI FÁB, illetve az MH KRK,
b) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál lo má nya,

va la mint a nem ve ze tõ be osz tá sú ka to nák ese té ben az
állományille té kes FÁB vég zi.

(10) A 13.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti ve ze tõ ál lo -
má nyú ka to na el len õr zé sét vég zõ FÁB tag ja it sa ját ál lo -
má nyá ból az MH EVI és az MH KRK fõ igaz ga tó ja je lö li
ki. A bi zott ság el nö ki te en dõ it az MH EVI al kal mas ság -
vizs gá ló és fog lal ko zás-egész ség ügyi igaz ga tó ja (a továb -
biak ban: MH EVI AV FE ü Ig.), illetve az MH KRK RO B
el nö ke lát ja el.

(11) Az ellen õr zés ada ta it és a FÁB ér té ke lé sét a 8. mel -
lék let sze rin ti „Fi zi kai ál la pot-fel mé rõ la p”-on kell fel tün -
tet ni. A Fi zi kai ál la pot-fel mé rõ la pot – a ki töl tést köve -
tõen – az alap el lá tást vég zõ or vos, az MH EVI FA VO és az 
MH KRK RO B ke ze li és a kö vet ke zõ fel mé ré sig tá rol ja, a
bi zott sá gok el nö kei az ered ményt hi va ta los úton meg kül -
dik az állományille té kes sze mély ügyi szerv ré szé re.

17.  §

(1) Ha a hat hó na pon be lül el vég zett is mé telt ellen õr zés
so rán a ka to na tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se „Fi zi kai ál la -
po ta nem meg fe le lõ”, õt az MH EVI-be, vagy az MH
KRK-ba kell be utal ni tel jes kö rû szak or vo si és ter he -
lés-élet ta ni, va la mint ant ro po met ri ai vizs gá la tok el vég zé -
sé re.

(2) Ha a ki vizs gá lás sze rint a ka to na fi zi kai tel je sít -
mény csök ke né se

a) egész sé gi ok ra ve zet he tõ vissza a ka to na gyógy ke ze -
lé sé rõl, or vo si re ha bi li tá ci ó já ról, il le tõ leg egész sé gi al kal -
mas sá gá nak fe lül vizs gá la tá ról kell in téz ked ni;

b) nem egész sé gi ok ra ve zet he tõ vissza, úgy a Hjt. 82.  § 
(6) be kez dé se sze rint kell el jár ni.

VI. Fejezet

A KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG
VIZSGÁLATA ÉS MINÕSÍTÉSE

Az alkalmasság minõsítéséhez szükséges szakorvosi
vizsgálatok, leletek és okmányok

18.  §

(1) Az egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té sé hez a kö vet ke -
zõ szak or vo si és la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, le le tek, va la -
mint ok má nyok szük sé ge sek:

a) MH EVI szak or vo si vizs gá la tok: bel gyó gyá sza ti, se -
bé sze ti és moz gás szer vi, ideg gyó gyá sza ti és pszi chi át ri ai,
sze mé sze ti, fül-orr-gé gé sze ti, fo gá sza ti,

b) MH EVI la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok: EKG, au dio -
met ria, kli ni kai (tel jes vér kép és vi ze let, vér cu kor, máj en -
zi mek stb.), a Hu mán Im mun de fi ci en cia Ví rus (a továb -
biak ban: HI V), a he pa ti tis B és C ví rus, vér baj (lu es), nõk
ese té ben ter hes ség-vizs gá la ti teszt, drog teszt,

c) le le tek: hat hó na pon be lü li ne ga tív mell kas rönt gen
le let, nõk ese té ben 1 hó na pon be lü li nõ gyó gyá sza ti és
1 éven be lü li cy to ló gi ai le let,

d) ok má nyok: Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Je l
(a továb biak ban: TAJ kár tya), a 9. mel lék let sze rin ti „Há zi -
or vo si-alap el lá tást vég zõ or vo si tá jé koz ta tás”, a 10. mel -
lék let sze rin ti „Egész sé gi kér dõ ív és nyi lat ko zat” kitöl tése.
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(2) A pszi chi kai al kal mas ság vizs gá la ta a 10.  § ren del -
ke zé sei sze rint pá lya al kal mas sá gi és a munkapszicholó -
giai vizs gá la tok kö ré ben hasz ná la tos el já rá sok kal tör té nik. 
A vizs gá la tok kal és az exp lo rá ci ó val fe l kell tár ni az
5. mel lék let sze rin ti kö ve tel mé nyek tel je sí té sét, il le tõ leg
az al kal mas sá got ki zá ró oko kat.

(3) A fi zi kai al kal mas ság-vizs gá la tát a 11.  § ren del ke zé -
sei sze rint kell el vé gez ni és a 6. mel lék let ben fog lal tak sze -
rint ér té kel ni.

(4) Az (1) be kez dés c)–d) pont já ban fel so rol tak (le le tek, 
ok má nyok) bár me lyi ké nek hi á nyá ban az al kal mas ság nem 
mi nõ sít he tõ.

(5) A vizs gá la tok ered mé nyét a „Pá lya al kal mas -
ság-vizs gá la ti la p”-on (a továb biak ban: PAV la p) kell fel -
je gyez ni, amely nek ere de ti pél dá nyát a le le tek kel együtt
(a ko ráb bi PAV lap hoz csa tol tan, ha van) az MH EVI irat -
tá rá ban kell el he lyez ni, és 30 évig meg õriz ni. A vizs gá la -
tot ké rõ ka to nai szer ve zet a PAV la p al kal mas ság ra vo nat -
ko zó – csak a mi nõ sí tést tar tal ma zó – ki vo na tát kap ja.

(6) A PAV la pot „Or vo si ti tok tar tás ra kö te le zett” jel zés -
sel kell el lát ni, ar ról má so la tot az érin tett sze mély ké ré sé -
re, illetve kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve zet
ré szé re a jog erõs dön tést ho zó bi zott ság (Eü PAB, Má sod -
fo kú FÜV Bi zott ság) ké szít het és ad hat ki.

(7) A ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ ál lo mány ba vé te lé -
nek szán dé ká ról az ille té kes to bor zó szer ve zet az MH EVI
és az MH KRK ré szé re „be fo ga dó nyi lat ko zat”-ot ad,
amely tar tal maz za a ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ ál tal
be töl ten dõ be osz tást, illetve a mun ka kö ri HM ren de let
sze rin ti be osz tá si ro va to kat (A3, A5 ro vat), amely alap ján
az al kal mas sá gi vizs gá la tok el vég zé sét ké rik.

(8) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hoz je lent -
ke zõ rõl a szol gá la tok fõ igaz ga tói ad ják ki a be fo ga dó nyi -
lat ko za tot, amely ben csak a mun ka kö ri HM ren de let sze -
rin ti be osz tá si ro va tot (A3, A5) kell meg je löl ni.

A katonai szolgálatra való alkalmasság minõsítése

19.  §

(1) Az al kal mas sá gi vizs gá la tot az MH EVI vég zi.

(2) Az al kal mas sá got el sõ fo kon az MH EVI Eü PAB
mi nõ sí ti.

(3) Az el sõ fo kon ho zott jog erõs „Ka to nai szol gá lat ra
al kal mas” mi nõ sí tés – ha a vizs gált sze mély egész sé gi,
pszi chi kai, fi zi kai ál la po tá ban (be teg ség, bal eset) vál to zás
nem kö vet ke zett be – egy évig ér vé nyes.

(4) Az Eü PAB mi nõ sí té se ellen a vizs gált sze mély a mi -
nõ sí tés köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül fel leb be zés sel
él het. A fel leb be zést a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság nak

 címezve a dön tést ho zó Eü PAB-nak kell be nyúj ta ni.
Az Eü PAB el nö ke a fel leb be zést a PAV lap pal együtt
– ha la dék ta la nul – a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság hoz to váb -
bít ja. A FÜV el já rást köve tõen az ok má nyo kat a Másod -
fokú FÜV Bi zott ság – tá jé koz ta tás, irat tá ro zás és pos tá zás
cél já ból – vissza jut tat ja az el sõ fo kon el já ró bi zott ság nak.
Az Eü PAB dön té se el le ni fel leb be zés ese tén, má sod fo kon 
ho zott „Al kal mas” mi nõ sí tés egy évig, a nem meg fel leb -
be zett (jog erõs) el sõ fo kú „Al kal mat lan” mi nõ sí tés há rom
évig ér vé nyes. A má sod fo kon ho zott (jog erõs) „Al kal mat -
lan” mi nõ sí tés vég le ges, to váb bi fel leb be zés nek he lye
nincs.

(5) A mi nõ sí tés nél figye lembe kell ven ni a ko ráb ban
vég zett al kal mas sá gi vizs gá la tok ered mé nyét is.

(6) A fegy ver ne mi al kal mas sá gi vizs gá la tok kö zül az ej -
tõ er nyõs, a bú vár és a re pü lõ-ha jó zó, a re pü lõ mû sza ki és a
lé gi irá nyí tó be osz tás ba, va la mint a ka to nai nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tói ál tal meg ha tá ro zott egyes be -
osz tás ba je lent ke zõ fegy ver ne mi al kal mas sá gát az MH
KRK el sõ fo kú ROB bí rál ja el. Az el sõ fo kú ROB mi nõ sí té -
se ellen, annak köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a vizs -
gált sze mély fel leb be zés sel él het a Má sod fo kú Re pü lõ or -
vo si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: má sod fo kú ROB),
amely nek dön té se jog erõs.

(7) Az MH EVI-ben, illetve az MH KRK-ban az al kal -
mas sá gi vizs gá lat so rán vég zett drog szû rés po zi tív ered -
mé nye alap ján az Eü PAB, illetve az el sõ fo kú ROB ka to -
nai szol gá lat ra al kal mat lan dön té se ellen a vizs gált sze -
mély a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság nál a (4) be kez dés sze -
rin ti fel leb be zés sel él het. Eb ben az eset ben la bo ra tó ri u mi
ellen õr zõ vizs gá la tot kell vé gez tet ni az MH EVI To xi ko ló -
gi ai Ku ta tó Osz tá lyán és en nek ered mé nyé tõl füg gõ en ke -
rül het sor a jog erõs dön tés meg ho za ta lá ra.

(8) Az el sõ fo kú ROB dön té se csak a (6) be kez dés sze -
rin ti fegy ver ne mi be osz tá sok ra ter jed ki. Az el sõ fo kú ROB 
a ka to nai szol gá lat ra va ló al kal mas ság kér dé sé ben nem
dönt het. Utób bi eset ben az utalt ság sze rint ille té kes ka to -
nai kór ház El sõ fo kú FÜV Bi zott sá ga és az Eü PAB, illetve
a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság jo go sult dön te ni.

(9) A (7) be kez dés sze rin ti ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni a hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ vissza vé te lét ké rõ és 
a nyug díj kor ha tá ron tú li szol gá la tot vál la ló ka to na ese té -
ben is.

(10) Ha a vizs gá lat meg kez dé sé tõl szá mí tott egy hó na -
pon be lül a vizs gált sze mély hi bá já ból va la mely vizs gá lat
nem ke rült el vég zés re vagy a vizs gá lat va la mely le let hi á -
nyá ban nem zár ha tó le, az Eü PAB az „egy hó nap után mi -
nõ sí tés nél kül le zár va” ha tá ro za tot hoz za. Eb ben az eset -
ben a vizs gált sze méllyel szol gá la ti vi szony nem lé te sít he -
tõ és a vizs gá la ti la p le zá rá sá tól szá mí tott egy éven be lül
újabb al kal mas sá gi vizs gá lat nem vé gez he tõ el.
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VII. Fejezet

A KÜLFÖLDI KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ
ALKALMASSÁG VIZSGÁLATA ÉS MINÕSÍTÉSE

A külföldi szolgálat teljesítésére tervezett katona
alapellátó orvosi elõszûrése

20.  §

(1) A kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve zett ka to na
alap el lá tó- és fog or vo si elõ szû ré sen vesz részt és a kö vet -
ke zõ egész sé gi kö ve tel mé nyek nek kell meg fe lel nie:

a) az ideg rend szer ki fo gás ta lan ál la po ta, tel je sen ép
ref le xek, har mo ni kus élet ve ze tés, jó be il lesz ke dé si és tû -
rõ ké pes ség, ne ga tív drog szû ré si ered mény,

b) a lég zõ-, va la mint a szív-ér rend szer ki fo gás ta lan ál -
la po ta, ép lég zés, tisz ta szív han gok (a je lölt még funk ci o -
ná lis zö re jek ese tén is al kal mat lan), 140/90 Hgmm-t meg
nem ha la dó vér nyo más,

c) az emész tõ rend szer ki fo gás ta lan ál la po ta, dyspep -
sias pa na szok hi á nya, ren de zett szék let ürí tés,

d) a moz gás szer vek funk ci o ná li san ép ál la po ta és tel jes 
pa nasz men tes ség,

e) 0,6 lá tó éles ség mind két sze men ja ví tás nél kül,
f) tel je sen ép hal lás és hal ló já ra tok,
g) NA TO STA NAG 2466 sze rin ti 1. 2. cso por tú fo ga -

za ti stá tusz.

(2) Az elõ szû rés alap ján a kül föl di szol gá lat teljesíté -
sére ter ve zett ka to na egész sé gi al kal mas sá gát a kö vet ke -
zõk sze rint kell mi nõ sí te ni és azt a ka to na egész ség ügyi
köny vé be be je gyez ni:

a) ,,Kül föl di ka to nai szol gá lat ra egész sé gi leg várha -
tóan al kal mas”,

b) ,,Kül föl di ka to nai szol gá lat ra va ló egész sé gi al kal -
mas sá ga szak or vo si el bí rá lást igé nyel”,

c) ,,Kül föl di ka to nai szol gá lat ra egész sé gi leg alkal -
matlan”.

(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti mi nõ sí tés azt je len -
ti, hogy a je lent ke zõ egész sé gi ál la po ta az élet ta ni tû rés ha -
tá ro kon be lül van és kül föl di ka to nai szol gá lat tel je sí té sé re 
vár ha tó an al kal mas.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti „Kül föl di ka to nai
szol gá lat ra va ló egész sé gi al kal mas sá ga szak or vo si el bí rá -
lást igé nyel” mi nõ sí tés al kal maz ha tó, ha van el vál to zás, de 
az az al kal mas sá got nem zár ja ki, és fel men té sek al kal ma -
zá sa sem szük sé ges, vagy ha a ha tá re set el bí rá lá sá nál az
alap el lá tást vég zõ or vo si ren de lõ szak mai le he tõ sé gei nem 
ele gen dõ ek a vizs gá la tok le foly ta tá sá hoz.

(5) A (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti „Kül föl di ka to nai
szol gá lat ra egész sé gi leg al kal mat lan”:

a) aki nél az elõ szû rés al kal má val meg ál la pí tott be teg -
ség vagy el vál to zás kö vet kez té ben a ka to nai szol gá lat ra
va ló egész sé gi al kal mas ság mó do sí tá sa in do kolt,

b) aki nek ak tu á lis he veny vagy idült ne u ro-psy chi át ri ai 
pa na sza, be teg sé ge van, vagy a be il lesz ke dé si és tû rõ ké -
pes sé ge nem ki elé gí tõ, to váb bá aki nél sze szes ital-, gyógy -
szer füg gõ ség, ká bí tó szer-fo gyasz tás je lei (po zi tív drog -
szû ré si ered mény), illetve ezek re uta ló el vo ná si (tes ti és
pszi chi kai) tü ne tek ész lel he tõk,

c) aki nek kór elõz mé nyé ben bár mi lyen lo ka li zá ci ó jú
anyag cse re za var vagy re ci di vá ló al ler gi ás fo lya mat sze -
repel,

d) aki nek szív zö re je vagy szív rit mu sza va ra van,

e) aki nek a vér nyo má sa is mé telt ellen õr zés so rán
 magasabb 140/90 Hgmm-nél, nyu gal mi ál la pot ban
90/min-nél sza po rább a pul zu sa,

f) aki nek vissz ér tá gu la tai van nak,

g) aki dys pep si as pa na szok ban, ét vágy- vagy szék let -
ürí té si za va rok ban szen ved,

h) aki nek bár mi lyen sér ve van,

i) aki nél moz gás szer vi el vál to zá sok (ak tu á li san je lent -
ke zõ pa nasz, funk ció ká ro so dás) ta pasz tal ha tók,

j) aki nél a rá gó ké pes sé get je len tõ sen be fo lyá so ló fog -
hi ányt, fog szu va so dást vagy fog gyö kér ma rad ványt le het
ki mu tat ni.

(6) Az alap el lá tást vég zõ or vos meg ál la pí tá sa it az am -
bu láns nap ló ba és a kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve -
zett ka to na egész ség ügyi köny vé be be jegy zi.

(7) Ha a kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve zett ka to na
az elõ szû ré sen a (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti mi nõ sí tést
kap ta – annak köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül – az
Eü PAB-hoz fel leb be zés sel él het, mely nek dön té se az
egész sé gi al kal mas ság te kin te té ben jog erõs.

A külföldi katonai szolgálatra tervezett állomány
alkalmasságvizsgálata, illetve a külföldi szolgálatból
visszatérõk szakorvosi és pszichikai záróvizsgálata

az MH EVI-ben

21.  §

(1) Az MH EVI szak or vo si (bel gyó gyá sza ti, ideg-el me -
gyó gyá sza ti, se bé sze ti, moz gás szer vi, sze mé sze ti,
orr-fül-gé gé sze ti, fo gá sza ti, la bo ra tó ri u mi), pszi cho ló gi ai
és fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la to kat vé gez. A ka to na kül -
föl di szol gá lat ra va ló al kal mas sá gát el sõ fo kon az Eü PAB
ál la pít ja meg a Táb lá zat A2a–A2d ro va tai sze rint. A mi nõ -
sí tés

a) ,,Kül föl di szol gá lat ra A2/...ro vat sze rint al kal mas”,

b) ,,Kül föl di szol gá lat ra A2/...ro vat sze rint ......-ig
ideig lenesen al kal mat lan”,

c) ,,Kül föl di szol gá lat ra A2/...ro vat sze rint alkal -
matlan”

le het.



(2) A mi nõ sí tés ellen – az el sõ fo kú mi nõ sí tés köz lé sé tõl 
szá mí tott 15 na pon be lül – a kül föl di szol gá lat tel je sí tés re
ter ve zett ka to na a 19.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
fel leb be zést nyújt hat be a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság hoz,
mely nek dön té se jog erõs.

(3) Az MH EVI-ben el vég zen dõ kül föl di szol gá lat ra
 való al kal mas sá gi vizs gá lat el vég zé sé nek fel té te lei:

a) a kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve zett ka to na
állományille té kes pa rancs no ka ál tal el ké szí tett sze mé lyi
jel lem zés, ame lyet a (4) be kez dés sze rin ti meg ke re sés hez
kell csa tol ni. Eb ben ér té kel ni kell az egyén be il lesz ke dé si,
tû rõ-, va la mint pszi chi kai, fi zi kai te her bí ró ké pes sé gét;

b) a 20.  § (1) be kez dé se sze rin ti or vo si elõ szû ré sen va ló 
rész vé tel és annak a (2) be kez dé sé nek a), illetve b) pont ja
sze rin ti ered mé nye, ame lyet a (4) be kez dés sze rin ti meg -
ke re sés hez kell csa tol ni;

c) az MH EVI-ben vég zen dõ al kal mas sá gi vizs gá la tok
meg kez dé se elõtt be mu ta tan dó a TAJ kár tya, va la mint egy
év nél nem ré geb bi mell kas rönt gen le let, az alap el lá tást
biz to sí tó egész ség ügyi szol gá lat ál tal le vett, MH EVI
Toxi kológiai Osz tá lyán el vég zett ha tó sá gi drog teszt ne ga -
tív ered mé nye, fo gá sza ti pa no rá ma rönt gen fel vé tel, nõk
ese té ben 3 hó na pon be lü li nõ gyó gyá sza ti és egy éven be -
lü li cy to ló gi ai vizs gá la ti ered mény;

d) a la bor vizs gá la tok ke re té ben el vég zen dõ a vér -
csoport meg ha tá ro zá sa, a HIV, he pa ti tis B és C ví rus és a
drog szû rés, va la mint nõk ese té ben ter hes ség-vizs gá la ti
teszt.

(4) Az al kal mas sá gi vizs gá la tot a ka to na állományille té -
kes hu mán (sze mély ügyi) szer vé nek ve ze tõ je – a ter ve zett
ki uta zás elõtt leg alább há rom hó nap pal – írás ban ké ri az
MH EVI AV FE ü Ig-tõl. A meg ke re sés ben kö zöl ni kell a
ka to na sze mé lyi ada ta it (név, szü le tés he lye, idõ pont ja,
any ja ne ve, rend fo ko za ta), a ter ve zett kül föl di szol gá lat
jel le gét a meg fe le lõ kód jel lel (pl. A2a), va la mint a je len le -
gi és ter ve zett be osz tást.

(5) Az al kal mas sá gi vizs gá lat konk rét idõ pont ját a
(4) be kez dés sze rin ti meg ke re sés alap ján az Eü PAB el nö -
ke egyez te ti a vizs gá la tot kez de mé nye zõ hu mán (sze mély -
ügyi) szerv ve ze tõ jé vel.

(6) Kül föl di ka to nai szol gá la tot tel je sí tett ka to nák ha za -
té ré sü ket kö ve tõ 1 hé ten be lül szak or vo si és pszi cho ló gi ai
zá ró vizs gá la ton kö te le sek részt ven ni az MH EVI-ben.
A zá ró vizs gá la tok ke re te in be lül drog-, HIV és he pa ti tis
B és C ví rus szû ré sét és a jár vány ügyi szem pont ból ve szé -
lyez te tett te rü let re jel lem zõ mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tot is
el kell vé gez ni.

(7) A (3) be kez dés ben fel so rolt bár mely fel té tel hi á nyá -
ban az al kal mas sá gi vizs gá lat nem vé gez he tõ el, illetve a
ka to na szol gá la ti te vé keny sé gét csak a (6) be kez dés sze -
rin ti ne ga tív zá ró vizs gá la ti ered mény után kezd he ti meg.
El len ke zõ eset ben a ka to na já ró be teg- vagy kór ház i el lá tá -
sá ra kell in téz ked ni.

A külföldi katonai szolgálatra való alkalmasság
minõsítése

22.  §

(1) A kül föl di ka to nai szol gá lat ra való al kal mas ság a
szol gá lat jel le gé tõl füg gõ en el té rõ kö ve tel mé nye ket tá -
maszt az al kal mas ság mind há rom össze te võ jét il le tõ en.
En nek meg fele lõen az egész sé gi al kal mas ság a tel je sí ten -
dõ fel adat kö ve tel mény szint jei [leg szi go rúbb az a), leg -
eny hébb a d) pont]:

a) fegy ve res bé ke te rem tõ, illetve bé ke fenn tar tó vagy
kü lön le ges meg ter he lést je len tõ ka to nai szak fel adat vég re -
haj tá sa, annak idõ tar ta má tól füg get le nül a Táb lá zat A2a
ro va ta sze rint,

b) bé ke te rem tõ, illetve bé ke fenn tar tói szol gá lat törzs -
be osz tás ban vagy nem fegy ve res szol gá lat sa ját szak má já -
ban, nem ze ti, illetve NATO be osz tás el lá tá sa, [amennyi -
ben annak tar ta ma alatt nem ke rül het sor az a) pont sze rin ti 
al kal ma zás ra] annak idõ tar ta má tól füg get le nül a Táb lá zat
A2b ro va ta sze rint,

c) egy évet meg ha la dó ta nul mány (pl. ka to nai ok ta tá si
in téz mény ben) vagy ku ta tó mun ka vég zé se a Táb lá zat
A2c ro va ta sze rint,

d) egy év nél rö vi debb ide ig tar tó ta nul má nyi vagy ku -
ta tói te vé keny ség vég zé se a Táb lá zat A2d ro va ta sze rint
mi nõ sül,
de nem le het ala cso nyabb a be osz tá sá nak meg fe le lõ be so -
ro lá si szint nél.

(2) A fi zi kai al kal mas sá gi kö ve tel mény az (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti fel adat ese té ben T4 kö ve tel mény szint 

(260 pon tos tel je sít mény),
b) pont ja sze rin ti fel adat ese té ben T3 kö ve tel mény szint 

(240 pon tos tel je sít mény),
c) pont ja sze rin ti fel adat ese té ben T2 kö ve tel mény szint 

(220 pon tos tel je sít mény),
d) pont ja sze rin ti fel adat ese té ben T1 kö ve tel mény szint 

(200 pon tos tel je sít mény).

(3) A pszi chi kai kö ve tel mény az (1) be kez dés a) és
b) pont ja sze rin ti fel ada tok ese té ben az át la gos meg ter he -
lés tõl lé nye ge sen el té rõ spe ci á lis pszi chi kai tel je sít mény
(Pk), az (1) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti fel ada tok ese -
té ben a pszi chi kai alap kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés
(Pa), illetve a be osz tá sá nak meg fe le lõ kö ve tel mé nyek nek
való meg fe le lés.

(4) A „Kül föl di ka to nai szol gá lat ra al kal mas” mi nõ sí tés
– a HIV vizs gá lat ki vé te lé vel – egy évig ér vé nyes, ha ez
alatt az egész sé gi ál la pot ban ér de mi vál to zás (be teg ség,
bal eset) nem kö vet ke zett be.

(5) A kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve zett ka to na al -
kal mas sá gá nak is mé telt vizs gá la tá ra egy éven be lül csak
ak kor kell in téz ked ni, ha az ér vé nyes mi nõ sí tés nél szi go -
rúbb kö ve tel mény szin tû kül föl di szol gá lat ra ke rül ne sor.

(6) Az elsõ fo kon – fel leb be zés hi á nyá ban – ho zott jog -
erõs „Kül föl di ka to nai szol gá lat ra al kal mat lan” mi nõ sí tés
ese tén a kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve zett ka to na al -
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kal mas sá gá nak is mé telt vizs gá la ta egy éven be lül csak ak -
kor vé gez he tõ el, ha az ér vé nyes mi nõ sí tés tõl el té rõ, eny -
hébb kö ve tel mény szin tû kül föl di szol gá lat ra ke rül ne sor.

HARMADIK RÉSZ

A HALLGATÓ ALKALMASSÁGA

VIII. Fejezet

A HALLGATÓ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATÁNAK
CÉLJA ÉS AZ ALKALMASSÁGI MINÕSÍTÉSEK

A hallgató alkalmassági vizsgálatának célja

23.  §

Az al kal mas sá gi vizs gá la tok cél ja:
a) a ka to nai ok ta tá si in téz mény ben tör té nõ kép zés,

illetve ta nul má nyok foly ta tá sá ra va ló al kal mas ság el bí rá -
lá sa a fel vé tel elõtt, va la mint a kép zés so rán (az al kal mas -
ság so ron kí vü li fe lül vizs gá la ta),

b) a hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tó nak je lent ke zõ ka -
to nai pá lyá ra va ló al kal mas sá gá nak el bí rá lá sa,

c) a hall ga tó nak a kép zés idõ sza ká ban be kö vet ke zett
be teg sé ge, bal ese te ese tén a ki kép zé si (szol gá la ti) kö tel -
mek kel va ló össze füg gés vé le mé nye zé se, és

d) a kép zés foly ta tá sá ra va ló ké pes ség át me ne ti meg -
szû né se vagy kor lá to zott sá ga ese tén a kép zés aló li idõ le -
ges fel men tés en ge dé lye zé se.

A hallgató alkalmasságának elbírálása,
az alkalmassági minõsítések

24.  §

(1) A ka to nai ok ta tá si in téz mény be je lent ke zõk egész -
sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság vizs gá la tá ra – a ka -
to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ki vé te lé vel – csak az ok ta tá -
si in téz mény szak mai fel vé te li kö ve tel mé nye i nek tel je sí té -
sét köve tõen ke rül het sor.

(2) A hall ga tók ka to nai pá lyá ra va ló al kal mas sá gát hi -
va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te lük elõtt is mé -
tel ten el kell bí rál ni.

(3) A hall ga tó ese té ben al kal maz ha tó al kal mas sá gi mi -
nõ sí té sek és nyom ta tott nagy be tû vel tör té nõ je lö lé sük a
kö vet ke zõk:

a) ,,A ... (ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka -
rán/sza kán (a ka r/szak meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta -
tá sá ra/hon véd sé gi ösz tön dí jas nak al kal mas” (,,A”);

b) ,,A ... (ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka -
rán/sza kán (a ka r/szak meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta -

tá sá ra/hon véd sé gi ösz tön dí jas nak ...-ig ide ig le ne sen al kal -
mat lan” (,,I”);

c) ,,A ... (ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka -
rán/sza kán (a ka r/szak meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta -
tá sá ra/hon véd sé gi ösz tön dí jas nak al kal mat lan” (,,E”).

(4) Az al kal mas sá gi vizs gá la tok ered mé nye min d az
egyes al kal mas sá gok, min d az össze sí tett al kal mas ság te -
kin te té ben csak „Al kal mas” vagy „Al kal mat lan”, il le tõ leg
„Ide ig le ne sen al kal mat lan” le het. „Kor lá to zás sal al kal -
mas” mi nõ sí tés nem al kal maz ha tó.

(5) Az al kal mas ság össze ge zett el bí rá lá sa kor „Al kal -
mat lan”-nak kell mi nõ sí te ni azt, aki az ál la pot mu ta tók
(az egyes rész al kal mas sá gok) bár me lyi ké re „Al kal mat -
lan” mi nõ sí tést ka pott.

(6) „Ide ig le ne sen al kal mat lan” mi nõ sí tés csak az el sõ
vizs gá lat kor – leg fel jebb egy év idõ tar tam ra – ad ha tó, a
meg ha tá ro zott idõ el tel té vel az is mé telt vizs gá la ton az al -
kal mas sá got vég le ge sen el kell bí rál ni.

(7) A (3) be kez dés sze rin ti mi nõ sí tés ellen 15 na pon be -
lül fel leb be zés nek van he lye. A fel leb be zést az el sõ fo kon
mi nõ sí tõ bi zott ság nál kell be nyúj ta ni, me lyet a Má sod fo kú 
FÜV Bi zott ság bí rál el, dön té se jog erõs.

(8) Az MH EVI az egész sé gi, a pszi cho ló gi ai és a fi zi kai al -
kal mas sá gi vizs gá la to kat a ka to nai ok ta tá si in téz mény meg ke -
re sé sé re – elõ ze tesen egyez te tett prog ram sze rint – vég zi.

(9) Az „a ... (ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka -
rán/sza kán (a ka r/szak meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta -
tá sá ra/hon véd sé gi ösz tön dí jas nak al kal mat lan” (,,E”) mi -
nõ sí tés a ka to nai ok ta tá si in téz mény hall ga tói, illetve ösz -
tön dí jas hall ga tói ál lo mány ba tör té nõ fel vé telt, va la mint a
hon véd tiszt-, illetve tiszt he lyet tes-kép zés ben a ta nul má -
nyok foly ta tá sát ki zár ja.

(10) A hall ga tók al kal mas sá gi vizs gá la ta so rán a
II–IV. fe je zet, va la mint a VI. fe je zet 18.  §-ának (1)–(6) be -
kez dé sét és 19.  §-á t a har ma dik rész ben fog lalt el té ré sek -
kel meg fele lõen al kal maz ni kell.

IX. Fejezet

A HALLGATÓ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATA,
FELÜLVIZSGÁLATA

Az egészségi alkalmasság vizsgálata

25.  §

A hall ga tó egész sé gi al kal mas sá gát a fel vé tel, illetve a
hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tói jog vi szonyt lét re ho zó
szer zõ dés kö tés elõtt a Táb lá zat A2a ro va ta sze rint, a hi va -
tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te le elõtt az A2a és
az A3, illetve az A5 ro va ta sze rint kell el bí rál ni at tól füg -
gõ en, hogy a hi va tá sos szol gá lat mely fegy ver ne mi szak ra
vo nat ko zik.



A pszichikai alkalmasság vizsgálata

26.  §

(1) A pszi chi kai al kal mas ság meg ál la pí tá sá hoz meg -
határozott men tá lis és egyéb tesz te ket, mû sze res pszi -
cho-fi zi o ló gi ai vizs gá la to kat és cél zott be szél ge tést
( exploráció) kell foly tat ni, ame lyek kel az al kal mas sá gi
cél nak meg fe le lõ mély sé gig fel kell tár ni:

a) a ka to nai kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény be je lent ke -
zõ ese té ben:

aa) az ér tel mi ké pes sé gek fej lett sé gi szint jét,
ab) az ál ta lá nos és mû sza ki in tel li gen ci át,
ac) a ta nu lá si ké pes sé get, a szel lem i ter hel he tõ sé get,
ad) a kog ni tív össze te võk kva li tá sát,
ae) az ér zel mi és az aka ra ti élet jel lem zõ it,
af) a mo ti vá ci ós hát te ret,
ag) a szo ci o bi li tást, a kö zös ség hez való af fi ni tást,
ah) a csa lá di hát tér jel lem zõ it;
b) a ka to nai fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény be, il le tõ leg

hon véd sé gi ösz tön díj ra pá lyá zó ese té ben:
ba) az ér tel mi ké pes sé gek fej lett sé gi szint jét, spe ci á lis

adott sá go kat,
bb) az ál ta lá nos és mû sza ki in tel li gen ci át,
bc) a gon dol ko dás struk tú rá ját, ru gal mas sá gát, kre a ti -

vi tá sát,
bd) a be széd- és ki fe je zõ ké pes sé get,
be) az ér zel mi és aka ra ti élet kva li tá sát,
bf) a kont roll funk ci ó kat,
bg) a pszi cho-mo to ros tem pót és a moz gás ko or di ná ci ót,
bh) az ön is me ret, az én kép fej lett sé gét,
bi) a ka to nai pá lya irán ti mo ti vá ci ót, be ál lí tott sá got,
bj) a szer ve zé si, dön té si, ve ze tõi ké pes sé get.

(2) A pszi cho ló gus a vizs gá la ti ered mé nyek és az exp lo -
rá ció alap ján, a PAV la pon fel jegy zést ké szít, amely nek
tar tal maz nia kell a vizs gált sze mély ér tel mi ké pes sé gé nek,
sze mé lyi sé gé nek, mo ti vá ci ós bá zi sá nak jel lem zõ it, illetve
ezek alap ján vé le mé nyét a vizs gált sze mély pszi chi kai al -
kal mas sá gá ról.

A fizikai alkalmasság vizsgálata

27.  §

(1) A fi zi kai al kal mas ság meg íté lé se a fi zi kai erõn lét és
a fi zi kai ál ló ké pes ség vizs gá la tá val tör té nik.

(2) A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény be je lent ke zõ fi zi -
kai al kal mas sá gát a T3 szint nek, a ka to nai kö zép fo kú ok ta -
tá si in téz mény be je lent ke zõ ese té ben a T4 szint nek meg -
fele lõen az egész sé gi és a pszi chi kai al kal mas sá gi vizs gá -
la to kat köve tõen kell el bí rál ni.

(3) A ka to nai ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tók fi zi kai ál la pot fel mé ré sét éven te a
T4 szint nek meg fele lõen az ok ta tá si in téz mény vég zi.

(4) A nem ka to nai ok ta tá si in téz mény ben ta nu ló, hon -
véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tók fi zi kai al kal mas sá gát az ösz -

tön díj-szer zõ dés meg kö té se, va la mint hi va tá sos vagy
 szerzõdéses ál lo mány ba vé te le elõtt az MH EVI FAB
 bírálja el.

(5) A ka to nai fel sõ- és kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény be
je lent ke zõ, illetve ott ta nul má nyo kat foly ta tó, va la mint a
hon véd sé gi ösz tön dí jas és az ösz tön díj ra pá lyá zó fi zi kai
al kal mas sá gát a 6. mel lék let ben fog lalt fi zi kai al kal mas sá -
gi kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint kell
el bí rál ni. A fel so rol tak kö zül a 18 év alat ti ak ese té ben a
jel zett kö ve tel mé nye ket az élet kor nak meg fele lõen mó do -
sí ta ni (csök ken te ni) kell.

A felülvizsgálat és a felmentés

28.  §

(1) A hall ga tó al kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la tát kez de -
mé nyez he ti:

a) a hall ga tó, illetve ha kis ko rú, szü lei (gyám ja), va la -
mint

b) a ka to nai ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je és or vo sa.

(2) A ka to nai ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tó és a hon véd sé gi ösz tön dí jas al kal mas sá -
gá nak fe lül vizs gá la tát a Ne gye dik rész X. fe je ze té ben és a
XI. fe je ze té nek 40–43. és 45.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek 
sze rint – a 23–24.  § egyes (vo nat ko zó) ren del ke zé se i re
 figyelemmel – kell vé gez ni, al kal ma zá sa kor a ka to na alatt
hall ga tót kell ér te ni.

(3) A ka to nai ok ta tá si in téz mény hall ga tó já nak a ta nul -
má nyi mun ká ban (elõ adá sok, gya kor la tok) va ló rész vé tel
aló li fel men té sé re – egész sé gi ok ból – az adott ok ta tá si in -
téz mény er re vo nat ko zó ren del ke zé sei az irány adók.

(4) A ka to nai ok ta tá si in téz mény hall ga tó já nak – egész -
sé gi ok ból – egyes gya kor la ti fog lal ko zá sok alól csak
olyan fel men tés és csak olyan idõ tar tam ban ad ha tó, amely
ta nul má nyi és vizs ga kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét nem
be fo lyá sol ja. El len ke zõ eset ben az egész sé gi al kal mas ság
fe lül vizs gá la tá ra kell in téz ked ni.

NEGYEDIK RÉSZ

AZ ALKALMASSÁG FELÜLVIZSGÁLATA

X. Fejezet

A FELÜLVIZSGÁLAT KEZDEMÉNYEZÉSE
ÉS OKMÁNYAI

Az alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezése

29.  §

(1) Ha a ka to na egész sé gi ál la po ta (be teg ség, mû tét, bal -
eset kö vet kez té ben) olyan mér ték ben vál to zott, hogy az
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nem fe le l meg a szá má ra elõ írt egész sé gi al kal mas sá gi kö -
ve tel mé nyek nek, al kal mas sá gá nak a fe lül vizs gá la tát kell
kez de mé nyez ni.

(2) Az al kal mas ság fe lül vizs gá la tát kez de mé nyez he ti:
a) a ka to na,
b) a ka to nai szer ve zet alap el lá tást vég zõ or vo sa,
c) az állományille té kes pa rancs nok,
d) a hon véd kór ház osz tály ve ze tõ fõ or vo sa,
e) a hon véd sé gi szak ren de lés or vo sa,
f) az Eü PAB,
g) az el sõ fo kú RO B, va la mint
h) a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság el nö ke.

(3) A fe lül vizs gá lat kez de mé nye zé sét a ka to na, illetve a
ka to nai szer ve zet alap el lá tást vég zõ or vo sa kö te les je len -
te ni az állományille té kes pa rancs nok nak. A fe lül vizs gá lat
le foly ta tá sá hoz az állományille té kes pa rancs nok vé le mé -
nye is szük sé ges.

(4) A (2) be kez dés a), b), c), f), g) és h) pont ja i ban fog -
lal tak a fe lül vizs gá lat ról  szóló ké rel met az utalt ság sze rint
ille té kes hon véd kór ház El sõ fo kú FÜV Bi zott ság el nö ké -
nek kül dik meg, aki az ille té kes szak ren de lés, illetve kór -
ház i osz tály fe lé in téz ke dik a FÜV el já rás le foly ta tá sá ra.

Az alkalmasság felülvizsgálatának okmányai
és a jogorvoslat rendje

30.  §

(1) A fe lül vizs gá lat so rán az al kal mas ság el bí rá lá sá hoz
a kö vet ke zõ ok má nyok szük sé ge sek:

a) egész ség ügyi könyv,
b) kór tör té ne ti la p (já ró be teg nél am bu láns do ku men tá -

ció),
c) alap el lá tó or vo si vé le mény,
d) pa rancs no ki vé le mény,
e) fe lül vizs gá la ti táb lá zat (a továb biak ban: FÜV táb lá -

zat) há rom pél dány ban,
f) or vos szak ér tõi vé le mény a mun ka ké pes ség-csök ke -

nés mér té ké rõl.

(2) Az (1) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti vé le mény be -
szer zé sé tõl a fe lül vizs gá la tot elõ ké szí tõ fõ or vos el te kint -
het, ha az egész sé gi ál la pot e nél kül is egy ér tel mû en meg -
ítél he tõ.

(3) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ok má nyo kon kí vül
szük ség ese tén a kö vet ke zõ ok má nyo kat is el kell készí -
teni:

a) ,,Adat lap a szol gá la ti be teg ség rõl” há rom pél dány -
ban, ha szol gá la ti ere de tû be teg sé get is vé le mé nyez ni kell
(a 11. mel lék let sze rin ti for má ban), ha er re sor ke rült,

b) a meg is mé telt ki vizs gá lás ered mé nyét,
c) a má sod fo kú mi nõ sí tést (az el sõ fo kú mi nõ sí tés sel

azo nos pél dány ban), ha ar ra az el sõ fo kú mi nõ sí tést tar tal -
ma zó FÜV táb lá zat ki vo na tá nak az ille té kes szer ve ze tek -
hez tör tént to váb bí tá sa után ke rült sor.

(4) Az el sõ fo kon el já ró FÜV Bi zott ság dön té se ellen a
vizs gált sze mély mi nõ sí tés köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon
be lül fel leb be zés sel él het, amit a mi nõ sí tést meg ho zó FÜV 
Bi zott ság hoz kell írás ban be nyúj ta ni.

(5) A FÜV Bi zott ság al kal mas sá gi mi nõ sí tõ ha tá ro za tát, 
va la mint a fel leb be zés le he tõ sé gét a ka to ná val is mer tet ni
kell. A mi nõ sí tést, a fel leb be zés le he tõ sé gét és az egyes
szol gá la ti fel ada tok aló li fel men tést a ka to na egész ség ügyi 
köny vé ben fe l kell tün tet ni és az egész ség ügyi köny vet a
ka to ná nak át kell ad ni. A mi nõ sí tést a kór tör té ne ti la pon is
fe l kell tün tet ni, me lyet a bi zott ság el nö ke ír alá és sze mé -
lyi or vo si bé lyeg zõ jé vel lá t el. A kór tör té ne ti la pot a FÜV
táb lá zat egy ere de ti pél dá nyá val együtt a fe lül vizs gá lat
elõ ké szí té sét vég zõ kór ház i osz tály nak vagy szak ren de lõ -
nek kell meg õr zés re át ad ni.

(6) A FÜV táb lá zat egy ere de ti pél dá nyát mel lék le te i vel 
együtt a jog erõs dön tést ho zó FÜV Bi zott ság irat tá rá ban,
egy má so la ti pél dá nyát az MH EVI ar chí vu má ban kell el -
he lyez ni, és 30 évig meg õriz ni. A ka to na állományille té -
kes ka to nai szer ve ze te pa rancs no ká nak és (,,al kal mat lan”
mi nõ sí tés ese tén) a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg -
ál la pí tó Igaz ga tó sá gá nak csak a FÜV táb lá zat ha tá ro za ti
ré szét (Ki vo na ta FÜV táb lá zat ból) kell meg kül de ni, amely 
kór is mét és in dok lást nem tar tal maz hat.

(7) A FÜV táb lá za tot „Or vo si ti tok tar tás ra kö te le zett”
jel zés sel kell el lát ni, ar ról má so la tot az érin tett ka to na ké -
rel mé re, vagy tör vény ben meg ha tá ro zott sze mé lyek és
szer vek ré szé re le het ki ad ni. Má so la tot csak a jog erõs dön -
tést ho zó FÜV Bi zott ság ké szít het.

A parancsnoki és az orvosi vélemény

31.  §

(1) A fe lül vizs gá lat hoz is mer ni kell a ka to na élet- és
mun ka kö rül mé nye it, a be osz tá sá val együtt já ró fi zi kai és
pszi chi kai ter he lé se ket, to váb bá a ka to na ko ráb bi tel je sí tõ -
ké pes sé gé hez vi szo nyí tott és a köz vet len kör nye zet ál tal
ta pasz tal ha tó vál to zá so kat.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak meg íté lé sé hez be kell
sze rez ni az állományille té kes pa rancs nok és az alap el lá tást 
vég zõ or vos vé le mé nyét is.

(3) A pa rancs no ki vé le mény tar tal maz za a ka to na

a) be osz tá sá val együtt já ró fi zi kai és pszi chi kai meg ter -
he lés le írá sát,

b) ál tal el lá tott szol gá lat so rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá -
nak – az ab ban be kö vet ke zett vál to zá sok be mu ta tá sá val
va ló – jel lem zé sét,

c) ál tal a vé le mé nye zés évé ben és az azt meg elõ zõ 2 év -
ben ki vett ren des sza bad ság idõ tar ta mát,

d) be szá mít ha tó szol gá la ti ide jét, va la mint azt, hogy
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e) je len le gi be osz tá sá ban meg fe lel-e, vagy a be osz tás
vál toz ta tá sa ja va solt,

f) más be osz tás ban van-e le he tõ ség az adott ka to nai
szer ve zet nél a szol gá lat tel je sí té sé re.

(4) Ha a fe lül vizs gá la tot a ka to nai szer ve zet or vo sa kez -
de mé nye zi, a be teg ál la po tá ról, szol gá la ti kö rül mé nye i rõl
és az or vo si szem pont ból ér té kel he tõ rend el le nes ség rõl or -
vo si vé le ményt ké szít, ame lyet két pél dány ban meg küld a
ki vizs gá lást vég zõ kór ház (ren de lõ in té zet), osz tály- (szak -
ren de lés) ve ze tõ fõ or vo sá nak.

(5) Ha a bal eset (be teg ség) szol gá la ti kö tel mek kel
össze füg gõ vagy szol gá la ti ere de tû, az alap el lá tást vég zõ
or vo si vé le mény ben – az Am bu láns Nap ló ban fel jegy zett
ada tok alap ján – kö zöl ni kell a bal eset (be teg ség) be kö vet -
ke zé sé nek ide jét, he lyét és kö rül mé nye it, to váb bá a ka to -
nai szol gá lat tal va ló össze füg gés re vo nat ko zó megálla -
pításokat. A vé le mény nem he lyet te sí ti a kü lön ren del ke -
zé sek sze rint elõ írt egyéb ok má nyo lá si kö te le zett sé gek tel -
je sí té sét (pl. a bal ese ti jegy zõ könyv fel vé te lét).

(6) Ha a fe lül vizs gá lat kór ház i ke ze lés so rán vá lik szük -
sé ges sé, a pa rancs no ki vé le ményt a fe lül vizs gá la tot elõ ké -
szí tõ fõ or vos szer zi be az állományille té kes pa rancs nok tól, 
aki a vé le ményt a ké re lem vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be -
lül meg kül di.

(7) Ha a fe lül vizs gá la tot a hon véd kór ház vagy a szak -
ren de lõ fõ or vo sa kez de mé nye zi, ké ré sé re a ka to nai szer -
ve zet or vo sa hi va ta los meg ke re sés alap ján a be teg rõl ren -
del ke zé sé re ál ló or vo si ada to kat – vé le mé nyé vel együtt –
a ké re lem vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül meg kül di.

A felülvizsgálathoz szükséges orvosi vizsgálatok

32.  §

(1) Az al kal mas ság fe lül vizs gá la tá hoz szük sé ges kór -
ház i (ren de lõ in té ze ti) ki vizs gá lást a hon véd kór ház-ren de -
lõ in té zet, il le tõ leg a fel adat el lá tá sá ra ki je lölt más gyógy -
in té zet vég zi.

(2) Az al kal mas sá gi fe lül vizs gá lat ra ren delt ka to na a fe -
lül vizs gá ló bi zott ság elõtt sze mé lye sen kö te les meg je len -
ni. A sze mé lyes meg je le nés tõl el kell te kin te ni, ha

a) a fe lül vizs gá la ta ide jén já ró kép te len, il le tõ leg egész -
sé gi ál la po ta sú lyos, és utaz ta tá sa ese tén egész sé gi ál la po -
tá ban rom lás kö vet kez ne be,

b) a bün te tõ el já rás so rán el ren delt olyan kény szer in téz -
ke dés ha tá lya alatt ál l, amely aka dá lyoz za sze mé lyes meg -
je le né sét.

33.  §

(1) A FÜV Bi zott ság a ren del ke zés re ál ló fe lül vizs gá la ti 
ok má nyok ada tai alap ján bí rál ja el a ka to na egész sé gi al -

kal mas sá gát, amennyi ben a sze mé lyes meg je le né sé tõl a
32.  § (2) be kez dé se alap ján el kell te kin te ni. A FÜV
 Bizottság dön té sé rõl és a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl a FÜV
Bi zott ság el nö ke a ka to nát (jo gi kép vi se lõ jét) írás ban ér te -
sí ti.

(2) Ha a fe lül vizs gá lan dó ka to na ko ráb ban nem ré sze -
sült kór ház i ke ze lés ben, a fe lül vizs gá lat elõ ké szí té sé ért fe -
le lõs fõ or vost az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság el nö ke je lö li ki.
Ha ko ráb ban már a kór ház ban ke ze lés ben ré sze sült és al -
kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la ta annak a be teg ség nek kö -
vet kez té ben vá lik in do kolt tá, amely  miatt ke zel ték, a fe lül -
vizs gá la tot a ki vizs gá lást, il le tõ leg ke ze lést vég zõ osz tály
(szak ren de lés) ké szí ti elõ. Több szak or vo si pro fil ba tar to -
zó el vál to zás ese tén – ha a ve ze tõ kór is me nem tisz tá zott –
a leg sú lyo sabb pa na szok sze rint ille té kes osz tály fõ or vo sát 
kell ki je löl ni a fe lül vizs gá lat elõ ké szí té sé re.

(3) A ka to ná nak a Fe lül vizs gá ló Bi zott ság elé ál lí tá sá ra
a (2) be kez dés sze rint ki je lölt fõ or vos in téz ke dik.

(4) A ki vizs gá lást a ren del ke zés re ál ló leg kor sze rûbb
di ag nosz ti kai el já rá sok kal kell vé gez ni, ame lyek a be teg -
ség, il le tõ leg a kó ros ál la pot tény le ges fenn ál lá sát és ter -
mé sze tét az or vos tu do mány min den ko ri kö ve tel mé nyei
sze rint iga zol ják, vagy ki zár ják. A ki vizs gá lás ered mé nyét
a ka to na kór lap já ban tel jes rész le tes ség gel, a FÜV táb lá -
zat ban olyan mér ték ben kell fel je gyez ni, hogy a dön tés
alap ját ké pe zõ kór ál la pot vagy be teg ség szak mai szem -
pont ból ér té kel he tõ le gyen.

(5) A fe lül vizs gá lat elõ ké szí té sé ért fe le lõs kór ház i (ren -
de lõ in té ze ti) fõ or vos biz to sít ja, hogy a be teg ki vizs gá lá sa
so rán az elõ írt és az ál ta la szük sé ges nek tar tott vizs gá la -
tok, szak kon zí li u mok meg tör tén je nek és azok ered mé nyét
a kór tör té ne ti ira tok ban hi te le sen rög zít sék. Ezek el vég zé -
sé rõl kö te les meg gyõ zõd ni és az ész lelt hi á nyos sá gok pót -
lá sá ra in téz ked ni.

(6) Az al kal mas ság el bí rá lá sa szem pont já ból alap ve tõ
kór el vál to zá sok ról az el já rást elõ ké szí tõ (ja vas lat te võ) fõ -
or vos nak sze mé lyes vizs gá lat tal is meg kell gyõ zõd nie.
A vizs gá lat alap ján tesz ja vas la tot az El sõ fo kú FÜV
 Bizottságnak a ka to na mi nõ sí té sé re.

(7) A pol gá ri gyógy in té zet ben ke zelt ka to nát – ha az al -
kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la ta in do kolt – a gyógy in té zet -
bõl va ló ki bo csá tá sa után, az alap el lá tást vég zõ or vos kez -
de mé nye zé sé re az utalt ság sze rint ille té kes hon véd kór ház
fe lül vizs gá ló bi zott sá ga elé kell ál lí ta ni.

(8) A Má sod fo kú és a Köz pon ti Egész ség ügyi Fe lül -
vizs gá ló Bi zott ság (a továb biak ban: Köz pon ti FÜV
 Bizottság) el nö ke szük ség ese tén újabb ki vizs gá lás el vég -
zé sé re bár me lyik – az el sõ fo kú el já rás ban részt nem vett –
hon véd kór ház szak ma i lag ille té kes osz tá lyát ki je löl he ti.

(9) Fel leb be zés ese tén, a má sod fo kon el já ró FÜV
 Bizottság a ka to nát a FÜV Bi zott ság elé az állományille té -
kes pa rancs nok út ján ren de li. Ha a ka to na az el sõ fo kon
ho zott al kal mas sá gi dön tést meg fel leb be zi, és az ezzel
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össze füg gés ben a FÜV Bi zott ság ál tal el ren delt te en dõk -
nek (pl. ki egé szí tõ szak vizs gá la tok) a szá má ra meg adott
idõn be lül meg fe le lõ in dok (pl. já ró kép te len sé get oko zó
be teg ség, bal eset) nél kül nem tesz ele get, illetve a fel leb -
be zést el bí rá ló FÜV Bi zott ság elõtt a meg adott idõ pont ban 
nem je le nik meg, a má sod fo kon el já ró bi zott ság a ren del -
ke zé sé re ál ló ada tok alap ján dönt.

XI. Fejezet

A FELÜLVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE
HATÁS- ÉS JOGKÖRE, VALAMINT MÛKÖDÉSI

SZABÁLYAIK

Az Elsõfokú FÜV Bizottság összetétele

34.  §

(1) A há rom tag ból ál ló El sõ fo kú FÜV Bi zott sá go kat a
hon véd kór há zak ban kell mû köd tet ni. A bi zott ság el nö ki
te en dõ it a hon véd kór ház pa rancs no ka/fõ igaz ga tó ja ál tal
meg bí zott fõ or vos lát ja el.

(2) Az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság tag ja ként a fe lül vizs gá -
lat ra ke rü lõ ka to na kór ház i, illetve ren de lõ in té ze ti ke ze lõ
or vo sa és a ki vizs gá lá sát irá nyí tó kór ház i osz tály ve ze tõ fõ -
or vos, illetve ha az osz tály ve ze tõ fõ or vos egy út tal az MH
fõ szak or vo sa is, ak kor az osz tály ve ze tõ fõ or vos he lyet te se 
vesz részt a bi zott ság mun ká já ban.

(3) A bi zott ság ren del te tés sze rin ti mû kö dé sé nek meg -
szer ve zé se és mû köd te té se a bi zott ság el nö ké nek a fel ada -
ta. Fel adat kör ében kö te les gon dos kod ni a bi zott ság hoz
utal tak ren del ke zé sek sze rin ti ki vizs gál ta tá sá ról, a fe lül -
vizs gá la ti el já rás ok má nya i nak elõ írások sze rin ti el ké szít -
te té sé rõl, a be szá mo lá si rend szer ben elõ írt adat szol gál ta -
tás ha tár idõ re tör té nõ tel je sí té sé rõl.

Az Elsõfokú FÜV Bizottság hatás- és jogköre

35.  §

(1) A hon véd kór há zak ban mû kö dõ El sõ fo kú FÜV
 Bizottság a ka to na egész sé gi al kal mas sá gá ról, va la mint a
szol gá lat ké pes sé gé rõl a kö vet ke zõ dön té se ket hoz hat ja:

a) ,,Ka to nai szol gá lat ra al kal mas” (,,A”),
b) ,,Ka to nai szol gá lat ra kor lá to zás sal al kal mas” (,,K”),
c) ,,Je len le gi be osz tá sá ban al kal mat lan”,
d) leg fel jebb 90 nap tá ri na pig tar tó „egész ség ügyi sza -

bad ság” en ge dé lye zé se,
e) ,,rész le ges szol gá lat men tes ség” en ge dé lye zé se (az egyes 

szol gá la ti fel ada tok aló li fel men tés az al kal mas ság meg vál toz -
ta tá sa nél kül, leg fel jebb 180 nap tá ri na pig),

f) a „szol gá lat tel je sí té si idõ csök ken té se” nap i 4 vagy
6 óra idõ tar tam ra, leg fel jebb 120 nap tá ri na pig.

(2) Az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság „Ka to nai szol gá lat ra al -
kal mat lan” mi nõ sí tést nem hoz hat. Ha ez a mi nõ sí tés in do -
kolt, ak kor a bi zott ság el nö ke az ira to kat ha la dék ta la nul a
Má sod fo kú FÜV Bi zott ság hoz to váb bít ja. Ugyan így jár el
az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság ha tá ro za ta el le ni fel leb be zés
ese tén is.

(3) Az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság or vos-szak mai fel ügye -
le tét az MH EVI Fe lül vizs gá ló Osz tály (a továb biak ban:
FÜV osz tály) osz tály ve ze tõ fõ or vo sa lát ja el.

A Másodfokú FÜV Bizottság összetétele

36.  §

(1) A há rom ta gú Má sod fo kú FÜV Bi zott ság az
MH EVI-ben mû kö dik. A bi zott ság el nö ki te en dõ it a FÜV
osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo sa, tá vol lé té ben he lyet te se
lát ja el.

(2) A bi zott ság tag ja i ként a FÜV osz tály ál lo má nyá ba
tar to zó szak fõ or vo sok vesz nek részt a dön té sek meg ho za -
ta lá ban. Ha a bi zott ság olyan eset ben jár el, ami kor a pszi -
chi kai, illetve a fi zi kai al kal mas sá got kell el bí rál ni, a
 bizottság tag ja ként a má sod fo kú dön tés meg ho za ta lá ban
az MH EVI FÜV osz tály fõ pszi cho ló gu sa, illetve a FA VO
osz tály ve ze tõ fõ or vo sa is részt vesz.

(3) A bi zott ság ren del te tés sze rin ti mû kö dé sé nek meg -
szer ve zé se, irá nyí tá sa a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság el nö -
ké nek a fel ada ta.

(4) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság or vos-szak mai fel -
ügye le tét a Köz pon ti FÜV Bi zott ság el nö ke (az MH fõ bel -
gyó gyász, MH fõ se bész és MH ideg-el me fõ szak or vos
köz re mû kö dé sé vel) lát ja el.

A Másodfokú FÜV Bizottság hatás- és jogköre

37.  §

(1) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság el sõ fo kon jár el az
Elsõ fokú FÜV Bi zott ság „Ka to nai szol gá lat ra al kal mat -
lan” mi nõ sí té si ja vas la ta ese tén, má sod fo kon jár el a fel -
leb be zés  miatt hoz zá utalt ügyek ben. A bi zott ság másod -
fokon ho zott dön té se ellen to váb bi fel leb be zés nek nincs
he lye.

(2) Dön té sé ben va la mennyi al kal mas sá gi fo ko za tot,
bár mely kor lá to zást és fel men tést al kal maz hat. Az el sõ fo -
kú mi nõ sí tést meg vál toz tat hat ja, il le tõ leg újabb ki vizs gá -
lást, vagy a ki vizs gá lás ki egé szí té sét ren del he ti el.

(3) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság jo go sult:
a) 180 nap tá ri na pig az en ge dé lye zett egész ség ügyi

sza bad sá got meg hosszab bí ta ni,
b) 365 nap tá ri idõ tar tam ban en ge dé lyez ni a rész le ges

szol gá lat men tes sé get,
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c) 180 nap nap tá ri idõ tar ta mig en ge dé lyez ni a csök ken -
tett szol gá la ti idõt nap i 6, illetve 4 órá ra.

(4) A bi zott ság el sõ fo kú ha tá ro za ta el le ni fel leb be zést
és az ügy ira ta it a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság el nö ke ha la -
dék ta la nul a Köz pon ti FÜV Bi zott ság hoz to váb bít ja.

A Központi FÜV Bizottság összetétele, hatás- és jogköre

38.  §

(1) A há rom ta gú Köz pon ti FÜV Bi zott ság el nö ki te en -
dõ it az MH EVI fõ igaz ga tó ja, tá vol lé té ben az MH EVI
AV FE ü Ig. lát ja el. A bi zott ság tag ja ként az MH EVI
 AVFEüIg. és az MH azon fõ szak or vo sa vesz részt a dön -
tés ho za tal ban, aki nek az el bí rá lan dó eset a szak mai pro fil -
já ba tar to zik. Az MH fõ szak or vos aka dá lyoz ta tá sa ese tén
a Köz pon ti FÜV Bi zott ság el nö ke a Má sod fo kú FÜV
 Bizottságnak azt a szak fõ or vo sát von ja be, aki az el sõ fo kú
dön tés meg ho za ta lá ban nem vett részt.

(2) A Köz pon ti FÜV Bi zott ság bí rál ja el a Má sod fo kú
FÜV Bi zott ság el sõ fo kon ho zott ha tá ro za ta el le ni fel leb -
be zé se ket. Va la mennyi al kal mas sá gi fo ko za tot, bár mely
kor lá to zást és fel men tést meg ál la pít hat. Ha tá ro za ta ellen
to váb bi fel leb be zés nek nincs he lye.

(3) A Köz pon ti FÜV Bi zott ság jo go sult:
a) 180 na pon túl, leg fel jebb 365 nap tá ri nap idõ tar ta -

mig egész ség ügyi sza bad sá got,
b) 365 nap tá ri nap idõ tar tam ban a nap i szol gá lat tel je sí -

tés ide jé nek 6, il le tõ leg 4 órá ra tör té nõ csök ken té sét en ge -
dé lyez ni.

A felülvizsgáló bizottságok eljárása

39.  §

(1) A fe lül vizs gá ló bi zott sá gok ülé se i ket szük ség sze -
rint, illetve – az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság ki vé te lé vel – az
MH EVI fõ igaz ga tó ál tal meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal
tart ják.

(2) A ka to nát a bi zott ság szak mai szem pont ból ille té kes
tag ja meg vizs gál ja, a vizs gá lat ered mé nyét össze ve ti a
FÜV táb lá zat ban sze rep lõ vizs gá la ti ered mé nyek kel, majd 
a bi zott ság ré szé re tá jé koz ta tást ad a ki vizs gá lás ered mé -
nyé rõl és ja vas la tot tesz a vizs gált ka to na egész sé gi al kal -
mas sá gi fo ká ra, egész ség ká ro so dá sá nak a szol gá la ti kö tel -
mek kel va ló össze füg gé sé re, va la mint az egyéb kér dé sek -
re (pl. egész ség ügyi sza bad ság meg hosszab bí tá sa).

(3) A bi zott ság szó több ség gel ha tá roz. A bi zott ság tag -
ja, ha a ha tá ro zat tal nem ért egyet, kü lön vé le ményt nyújt -
hat be írás ban. Ezt az el nök a FÜV táb lá zat kór ház i és irat -
tá ri pél dá nyá hoz csa tol ja.

(4) A Fe lül vizs gá ló Bi zott ság a ha tá ro za tát a FÜV táb lá -
za ton ad ja ki, amely tar tal maz za:

a) az egész sé gi al kal mas ság fo ko za tát, a szük sé ges
kor lá to zá sok, fel men té sek fel so ro lá sát,

b) a be teg ség (sé rü lés) hon vé del mi kö te le zett ség gel,
ille tõleg ka to nai kö tel mek kel va ló össze füg gé sé vel kap -
cso la tos vé le ményt,

c) a gép jár mû ve ze tõi egész sé gi al kal mas ság fe lül vizs -
gá la tá nak szük ség sze rin ti kez de mé nye zé sét,

d) az egyen ru ha vi se lé sé nek egész sé gi szem pont ból
va ló el len ja val la tát.

(5) A FÜV táb lá za tot a bi zott ság tag jai alá ír ják, és sze -
mé lyi (or vo si) bé lyeg zõ jük kel hi te le sí tik.

(6) Al kal mat lan ság meg ál la pí tá sa ese tén a bi zott ság a
sze mély ügyi el já rás (nyug ál lo mány ba, il le tõ leg tar ta lé kos
ál lo mány ba he lye zés) kez de té ig a ka to ná nak egész ség ügyi 
szol gá lat men tes sé get en ge dé lyez a Hjt. 77.  § (1) be kez dés
f) pont já ra te kin tet tel szük ség ese tén az zal, hogy a szol gá -
la ti kö tel me i nek át adás-át vé te lé re igény be ve he tõ.

(7) Ha az egész sé gi al kal mas sá gi fe lül vizs gá lat so rán
úgy dönt a bi zott ság, hogy más al kal mas sá gi fo ko zat meg -
ál la pí tá sa vagy a fel men té sek bõ ví té se nem in do kolt, er rõl
a bi zott ság el nö ke az egész ség ügyi könyv be tör té nõ be -
jegy zés sel tá jé koz tat ja a ka to nát, a ke ze lõ or vost és az
állományille té kes pa rancs no kot. Ilyen eset ben FÜV táb lá -
za tot nem kell ké szí te ni.

(8) A bi zott ság dön té sét és a fel leb be zés le he tõ sé gét a
ka to ná val írás ban kell kö zöl ni. A mi nõ sí tést és a szük sé ges 
fel men tést (egész ség ügyi sza bad ság stb.) be kell ve zet ni a
ka to na egész ség ügyi köny vé be.

A betegség (sérülés) katonai kötelmekkel való
összefüggésének véleményezése

40.  §

(1) A fe lül vizs gá lat so rán, vagy kü lön meg ke re sés re az
egész sé gi ál la pot ká ro so dá sa ese tén a Má sod fo kú FÜV
 Bizottság vé le mé nye zi, hogy az egész ség ká ro so dás össze -
füg gés ben le het-e a ka to nai szol gá la ti kö te le zett ség tel je sí -
té sé vel, és az egész ség ká ro so dás kö vet kez mé nye ként szö -
võd mény vagy szer vi el vál to zás, il le tõ leg mû kö dé si za var
kö vet ke zett be. E vé le ményt a ka to na be teg ség  miatt be kö -
vet ke zett ha lá la ese tén is el kell ké szí te ni.

(2) A vé le ményt – ha az egész sé gi al kal mas sá gi mi nõ sí -
tés meg vál toz ta tá sá ra is sor ke rül – a FÜV táb lá za ton fel
kell tün tet ni. Ha a mi nõ sí tés meg vál toz ta tá sá ra nem ke rül
sor, szak vé le ményt kell ké szí te ni a be teg ség (sé rü lés) ka -
to nai kö tel mek kel va ló össze füg gé sé rõl, ame lyet a Má sod -
fo kú FÜV Bi zott ság el nö ke ír alá és sze mé lyi (or vo si) bé -
lyeg zõ jé vel hi te le sít.

(3) A FÜV táb lá za ton az egész ség ká ro so dás ke let ke zé si 
he lyét, ide jét és kö rül mé nye it „a vizs gált nyi lat ko za ta sze -
rint” jel zés sel kell fel tün tet ni. A nyi lat ko zat va ló di sá gát a
FÜV Bi zott ság nem vizs gál ja.
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A katona munkaképesség-csökkenésének megállapítása

41.  §

(1) A fe lül vizs gá lat so rán be kell sze rez ni az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or vos szak ér tõi In té ze té nek
(a továb biak ban: OOSZI) szak vé le mé nyét a ka to na mun -
ka ké pes ség-csök ke né sé nek (a továb biak ban: MKCS) mér -
té ké rõl, ha

a) egész sé gi ál la po ta alap ján al kal mat lan mi nõ sí tés
meg ál la pí tá sa in do kolt,

b) a fe lül vizs gá lat ra szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ 
egész ség ká ro so dás kö vet kez té ben ke rül sor,

c) a ka to na ké ri.

(2) A szak vé le mény be szer zé sét a Má sod fo kú FÜV Bi -
zott ság el nö ke kez de mé nye zi.

(3) Az OO SZI-nak  szóló meg ke re sés ben kér ni kell,
hogy az or vos szak ér tõi vé le mény az össz-szer ve ze ti
MKCS-ból szá za lé kos mér ték ben kü lön ál la pít sa meg az
MKCS mér té két min den olyan el vál to zás nál, egész ség ká -
ro so dás nál, amely rõl fel té te lez he tõ a szol gá la ti kö tel mek -
kel va ló oko za ti össze füg gés (bal eset kö vet kez mé nyei,
szol gá la ti be teg ség gya nú ja, zaj ár ta lom stb.). En nek meg -
ál la pí tá sát kér ni kell ak kor is, ha a ko ráb ban tör tént bal -
eset nek vagy le zaj lott be teg ség nek ké sõbb a mun ka ké pes -
ség mér té két be fo lyá so ló ma rad vány tü ne tei le het nek.

42.  §

(1) A te rü le ti leg ille té kes el sõ fo kú or vos szak ér tõi
 bizottság ál tal meg ál la pí tott MKCS mér té ke ellen a ka to na 
a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság el nö ke út ján az el sõ fo kú
dön tés ben meg ha tá ro zott fel leb be zé si idõn be lül az ott
meg je lölt má sod fo kú or vos szak ér tõi bi zott ság hoz fel leb -
bez het.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel leb be zés ese tén a má sod -
fo kú jog erõs dön tés be ér ke zé sé ig a FÜV el já rást szü ne tel -
tet ni kell, ha az al kal mas ság e nél kül nem bí rál ha tó el. A
ka to na ré szé re – ha azt egész sé gi ál la po ta in do kol ja – er re
az idõ szak ra egész ség ügyi sza bad sá got kell en ge dé lyez ni.

Felmentés a szolgálatteljesítés alól

43.  §

(1) A szol gá lat tel je sí tés aló li fel men tés tel jes vagy rész -
le ges le het:

a) tel jes fel men tés a fek võ be teg-gyógy in té zet ben,
illetve la ká son fek võ be teg ként tör té nõ gyógy ke ze lés és az
egész ség ügyi sza bad ság,

b) rész le ges fel men tés az egyes szol gá la ti kö te le zett sé gek
aló li men tes ség és a csök ken tett nap i szol gá lat tel je sí té si idõ.

(2) A ka to na az egész ség ügyi sza bad sá got rehabilitá -
ciós gyógy in té zet ben, gyógy üdül te tés re ki je lölt hon véd -
üdü lõ ben és a la ká sán tölt he ti el.

(3) Az ak tív gyógy ke ze lés, il le tõ leg a lá ba do zás idõ sza -
ká ban a ka to na ré szé re:

a) az alap el lá tást vég zõ or vos, a kór ház ból tör tént el bo csá -
tást köve tõen a pol gá ri gyógy in té zet fek võ be teg-el lá tó osz tály
fõ or vo sa, illetve a pol gá ri gyógy in té zet szak or vo sá nak ja vas -
la tá ra az állományille té kes pa rancs nok 14 nap tá ri nap,

b) a hon véd kór há zi szak ren de lés or vo sa 14 nap tá ri nap,

c) kór ház ból tör tént el bo csá tást köve tõen a hon véd kór -
há zi fek võ be teg-el lá tó osz tály fõ or vo sa 28 nap tá ri nap
egész ség ügyi sza bad sá got en ge dé lyez het.

(4) A (3) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott
egész ség ügyi sza bad ság le jár ta után a be te get ke ze lõ alap -
el lá tást vég zõ csa pat or vos, szak or vos, fõ or vos ja vas la tá ra
a kór ház i ke ze lés, va la mint a már en ge dé lye zett egész ség -
ügyi sza bad ság be szá mí tá sá val 90 nap tá ri na pig az Elsõ -
fokú FÜV Bi zott ság, 180 nap tá ri na pig a Má sod fo kú FÜV
Bi zott ság, 180 nap tá ri na pon túl a Köz pon ti FÜV Bi zott -
ság jo go sult az egész ség ügyi sza bad ság en ge dé lye zé sé re.

(5) A la ká son fek võ be teg ként, illetve a fekvõbeteg-
 gyógyintézetben töl tött idõ a (4) be kez dés sze rin ti idõ tar -
ta mok szá mí tá sa kor már en ge dé lye zett egész ség ügyi sza -
bad ság nak szá mít.

(6) A fek võ be teg-gyógy in té ze ti (kór ház, re ha bi li tá ci ós
in té zet) ke ze lés idõ tar ta mát a gyógy in té zet osz tály ve ze tõ
fõ or vo sa ha tá roz za meg.

(7) Ha a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság ál tal en ge dé lye zett
180 nap egész ség ügyi sza bad ság le tel té vel a ka to na szol -
gá lat ké pes sé ge nem ál l hely re – és a szol gá lat ké pes ség
hely re ál lá sa az összes sé gé ben 365 na pig en ge dé lyez he tõ
egész ség ügyi sza bad ság, il le tõ leg csök ken tett nap i szol gá -
lat tel je sí té si idõ en ge dé lye zé se ese tén sem vár ha tó –, a ke -
ze lõ or vos a ka to na egész sé gi al kal mas sá gá nak fe lül vizs -
gá la tát kez de mé nye zi. Ezt a ren del ke zést kell al kal maz ni
ab ban az eset ben is, ha az egész ség ügyi sza bad ság en ge dé -
lye zé se – egy adott év ben – egy nél több és el té rõ idõ ben
meg ál la pí tott be teg ség (bal eset)  miatt tör tént.

(8) Az en ge dé lye zett egész ség ügyi sza bad ság meg kez -
dé sé re az állományille té kes pa rancs nok ha la dék ta la nul in -
téz ke dik.

44.  §

(1) A ka to nai kór ház i ke ze lõ or vos az egész ség ügyi sza -
bad ság meg hosszab bí tá sá ra az ille té kes bi zott ság nak FÜV 
táb lá za ton tesz ja vas la tot.

(2) Az egész ség ügyi sza bad ság meg hosszab bí tá sát a
 bizottság el nö ke a ka to na egész ség ügyi köny vé be és
gyógy in té ze ti be teg kar ton já ba be jegy zi és azt alá írá sá val,
va la mint sze mé lyi or vo si bé lyeg zõ jé vel lát ja el.
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(3) Az en ge dé lye zett egész ség ügyi sza bad sá got a ka to -
nai szer ve zet egész ség ügyi szol gá la ta nyil ván tart ja.

45.  §

(1) Tar tós vagy vég le ges egész ség ká ro so dás ese tén, ha
az nem okoz al kal mat lan sá got, a ka to na egyes szol gá la ti
kö te le zett sé gek tel je sí té se alól egész ség ügyi fel men tést
(a továb biak ban: eü. fel men tés) kap hat. Az eü. fel men té -
sek – szá mok kal je lölt fel so ro lá sát – a 3. mel lék let C) pont -
ja tar tal maz za.

(2) A fel men tés en ge dé lye zé sé re:
a) az alap el lá tást vég zõ or vos 30 nap tá ri nap,
b) a hon véd kór há zi szak ren de lés or vo sa 60 nap tá ri nap,
c) a hon véd kór há zi fek võ be teg osz tály fõ or vo sa

90 nap tá ri nap,
d) az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság 180 nap tá ri nap,
e) a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság 365 nap tá ri nap idõ tar -

tam ban jo go sult.

(3) A (2) be kez dés b)–e) pont jai sze rin ti idõ tar ta mok ba
a már en ge dé lye zett idõ tar ta mo kat be kell szá mí ta ni.

(4) A (2) be kez dés e) pont ja sze rin ti idõ tar tam ban olyan
fel men tés en ge dé lyez he tõ, amely a Má sod fo kú FÜV
 Bizottság ál tal elõ írt moz gás faj ták al kal ma zá sá val tör té nõ
fi zi kai al kal mas ság vizs gá la tát nem zár ja ki. Ha az egész -
ség ká ro so dás  miatt a fi zi kai al kal mas ság-vizs gá lat a
 Másodfokú FÜV Bi zott ság ál tal elõ írt moz gás for mák al -
kal ma zá sá val sem vé gez he tõ el, a ka to na al kal mas sá gá nak 
fe lül vizs gá la tá ra kell in téz ked ni.

(5) A fel men tés idõ tar ta mát a FÜV táb lá za ton a mi nõ sí -
té si ja vas lat ban, va la mint a mi nõ sí tés ben fe l kell tün tet ni.

(6) Az eü. fel men tés a ka to na alap-, illetve szak ki kép zé -
sét 1 hó na pon túl nem aka dá lyoz hat ja. Ha az eü. fel men tés
okát ké pe zõ egész ség ká ro so dás olyan mér té kû, hogy az a
ka to na alap-, illetve szak ki kép zé sét 1 hó na pon túl sem te -
szi le he tõ vé, a ka to na egész sé gi al kal mas sá gá nak fe lül -
vizs gá la tá ra kell in téz ked ni.

(7) Ha a tel jes szol gá lat ké pes ség az El sõ fo kú FÜV Bi -
zott ság ál tal en ge dé lye zett 180 nap le tel té vel sem ál l hely -
re – és a tel jes szol gá lat ké pes ség hely re ál lá sa az összes sé -
gé ben 365 nap idõ tar tam ban en ge dé lyez he tõ fel men tés
mel lett sem vár ha tó –, a ke ze lõ or vos a ka to na egész sé gi al -
kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la tát kez de mé nye zi.

(8) A fel men té sek vég re haj tá sá ért az állományille té kes
pa rancs nok, a pa rancs elõ ké szí té sé ért az alap el lá tást vég zõ 
or vos fe le lõs. Az állományille té kes pa rancs nok pa ran csá -
ban – a 3. mel lék let ben fog lalt jegy zék szá má val és szö ve -
gé vel – az idõ tar tam meg je lö lé sé vel ha tá roz za meg a ka to -
na egyes szol gá la ti kö te le zett sé gek aló li fel men té sét,
illetve a csök ken tett szol gá la ti idõt.

(9) A mú ló, he veny be teg sé gek ese tén, illetve a gyó gyu -
lás be kö vet ke zé se kor, ha a fel men tés to váb bi al kal ma zá sa

már nem in do kolt, az alap el lá tást vég zõ or vos a fel men tést
en ge dé lye zõ FÜV Bi zott ság nál annak meg szün te té sét
kez de mé nye zi.

(10) A 24 órás ügye le ti szol gá lat aló li eü. fel men tés – a
(2) be kez dés sze rin ti idõ tar tam ban – csak ak kor ál la pít ha tó 
meg, ha az ügye le ti szol gá lat tel je sí té se ba kancs he lyett
fél ci põ vi se lés en ge dé lye zé se ese tén sem le het sé ges.

46.  §

(1) A csök ken tett szol gá lat tel je sí té si idõ a kór ház i ke ze -
lést köve tõen csak ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a le zaj lott be -
teg ség sú lyos sá ga tar tó san kí mé lõ élet mó dot tesz szük sé -
ges sé.

(2) Ha a ka to na egész sé gi ál la po ta olyan mér ték ben ja -
vult, hogy csök ken tett szol gá lat tel je sí té si idõ ben szol gá la -
tát egész ség rom lás ve szé lye nél kül ké pes el lát ni, ré szé re
csök ken tett nap i szol gá lat tel je sí té si idõt kell engedé -
lyezni.

(3) A szol gá lat tel je sí té si idõ csök ken té se leg fel jebb
nap i 4 óra le het.

(4) Csök ken tett nap i szol gá lat tel je sí té si idõ en ge dé lye -
zé sé re

a) a hon véd kór há zi fek võ be teg osz tály fõ or vo sa
60 nap tá ri nap,

b) az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság 120 nap tá ri nap,
c) a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság 180 nap tá ri nap,
d) a Köz pon ti FÜV Bi zott ság 365 nap tá ri nap idõ tar -

tam ban jo go sult.

(5) A (4) be kez dés b)–d) pont ja sze rin ti idõ tar tam ba a
már en ge dé lye zett idõ tar ta mo kat be kell szá mí ta ni.

(6) A szol gá lat tel je sí tés aló li fel men tés sel kap cso la tos
ren del ke zé sek a vár ha tó gyó gyu lá si idõ tar ta mot nap tá ri
nap ban je lö lik meg és ezen idõ pont alap ján ál la pít ha tó
meg a szol gá lat tel je sí tés aló li fel men tés nap ja i nak szá ma.

XII. Fejezet

ORVOSI JAVASLAT AZ EGYENRUHA-VISELÉS
EGÉSZSÉGI OKBÓL TÖRTÉNÕ KIZÁRÁSÁRÓL

A kizárásra vonatkozó javaslattétel rendje

47.  §

(1) Ha az egész sé gi ok ból al kal mat lan ná vált hi va tá sos
ka to na ál lo mány vi szo nya nyug ál lo mány ba he lye zés sel
szû nik meg, és az al kal mat lan sá got oko zó be teg ség (bal -
eset) a ka to na kül sõ meg je le né sét, ma ga tar tá sát és tár sa -
dal mi érint ke zé se so rán az egyen ru ha te kin té lyét or vo si
meg íté lés sze rint ne ga tí van be fo lyá sol ja, az egyen ru ha
 viselésének ki zá rá sá ra a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság tesz
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ja vas la tot. A ki zá rás ra vo nat ko zó ja vas la tot a FÜV táb lá -
za ton (annak va la mennyi pél dá nyán) és a FÜV dön tést tar -
tal ma zó ki vo na ton meg fe le lõ szö ve gû bé lyeg zõ al kal ma -
zá sá val kell fel tün tet ni.

(2) Ha a hi va tá sos ka to na a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság
al kal mas ság gal kap cso la tos dön té se ellen fel leb be zés sel él 
és a bi zott ság az egyen ru ha-vi se lés re ki zá ró ja vas la tot tett,
a fel leb be zés el bí rá lá sa kor a FÜV dön tés mel lett a ja vas la -
tot is el kell bí rál ni. A ja vas la tot a Köz pon ti FÜV Bi zott -
ság nak ak kor is fe lül kell vizs gál ni, ha a hi va tá sos ka to na
csak az egyen ru ha-vi se lés re vo nat ko zó ki zá ró ja vas lat tal
nem ért egyet. A Köz pon ti FÜV Bi zott ság eb ben az eset -
ben a ki zá ró ja vas la tot hely ben hagy ja vagy megváltoz -
tatja, azaz az egyen ru ha-vi se lés en ge dé lye zé sét ja va sol ja.

A kizáró javaslat szakmai indokai

48.  §

(1) Az egyen ru ha vi se lé sét ki zár ja
a) az olyan be teg ség vagy ál la pot, amely vég le ge sen

vagy idõ le ge sen az íté lõ ké pes ség meg szû né sé vel vagy
csök ke né sé vel jár hat, illetve amely is mét lõ dõ esz mé let -
vesz té ses ál la po tot okoz hat. A szív-ér rend sze ri ere de tû,
vagy az anyag cse re-be teg ség gel járó nem sú lyos rosszul -
lé te ket nem kell ide so rol ni;

b) az ál lan dó jel le gû já rás za var, a moz gást tar tó san és
je len tõ sen gát ló csont-ízü le ti el vál to zás, nagy ki ter je dé sû
– lát ha tó – tor zí tó heg vagy egyéb bõr el vál to zás;

c) a nagy fo kú, nem be fo lyá sol ha tó, illetve nem javít -
ható lá tás- vagy hal lás csök ke nés;

d) az idült al ko ho liz mus és bár mely nar ko má nia;
e) a kó ros el hí zás, illetve a kó ros so vány ság.

(2) Olyan eset ben, ha a szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos
ka to ná nál nem ál lan dó sult já rás za var, test tar tá si rend el le -
nes ség vagy tor zí tó bõr be teg ség ala kult ki, de a ka to nai
szol gá lat tel je sí té sé re nem vált al kal mat lan ná, a sa ját ké ré -
sé re állományille té kes pa rancs no ká nak egyet ér té sé vel ré -
szé re az egész sé gi al kal mas ság kér dé sé ben dön tést hozó
FÜV Bi zott ság pol gá ri ruha vi se lé sét leg fel jebb egy év
idõ tar tam ra en ge dé lyez he ti.

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIII. Fejezet

A RENDELET HATÁLYBALÉPÉSE, ÁTMENETI
RENDELKEZÉSEK

49.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A had kö te le zett ség alap ján tel je sí ten dõ ka to nai szol gá -
lat ra és a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má nyok ra  való

egész sé gi al kal mas ság el bí rá lá sá ról  szóló 9/2002. (II. 28.)
HM–EüM együt tes ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni

a) azon ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta nul má -
nyo kat foly ta tó ösz tön dí jas hall ga tók al kal mas sá gát, akik
ta nul má nya i kat a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
e ren de let hatályba lépése elõtt kezd ték meg, to váb bá

b) azon nem ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nul má -
nyo kat foly ta tó hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tók al kal -
mas sá gát a hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te -
lük elõtt, akik ese té ben a hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tói
jog vi szonyt lét re ho zó ta nul má nyi szer zõ dés meg kö té sé re
e ren de let hatályba lépése elõtt ke rült sor.

(3) A 2006. szep tem ber 1-je elõtt ka to nai fel sõ ok ta tá si in -
téz mény be hon véd tiszt kép zés re ösz tön dí jas hall ga tó nak je -
lent ke zõk fi zi kai al kal mas sá gát – a szer zõ dés kö tés elõtt – a
had kö te le zett ség alap ján tel je sí ten dõ ka to nai szol gá lat ra és a
ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má nyok ra való egész sé gi
al kal mas ság el bí rá lá sá ról  szóló 9/2002. (II. 28.) HM–EüM
együt tes ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

50.  §

E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
a) a had kö te le zett ség alap ján tel je sí ten dõ ka to nai szol -

gá lat ra és a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má nyok ra
való egész sé gi al kal mas ság el bí rá lá sá ról  szóló 9/2002.
(II. 28.) HM–EüM együt tes ren de let, va la mint az azt mó -
do sí tó 24/2003. (VII. 7.) HM–ESZCSM együt tes ren de let,
va la mint

b) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák egész sé gi, pszi -
chi kai és fi zi kai al kal mas sá gá nak mi nõ sí té sé rõl  szóló
4/2003. (I. 31.) HM ren de let.

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

A hon vé del mi mi nisz ter
8/2006. (III. 21.) HM

r e n  d e  l e  t e

a honvédségi közúti jármûvek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki

feltételeirõl  szóló 6/1992. (IV. 7.) HM rendelet
módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
2.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé -
sé re, a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé sé re, va la -
mint a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és
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el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM– BM–  KvVM
együt tes ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé sé re fi gye lem mel –
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, va la mint a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az
aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A hon véd sé gi köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé -
nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló
6/1992. (IV. 7.) HM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 4.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) Az ál ta lá nos ren del ke zé sek ben1 meg ha tá ro zott
össz tö me get, ten gely ter he lést meg ha la dó, il le tõ leg a kor -
má nyoz ha tó ság ra elõ írt kö ve tel mé nyek nek meg nem
 felelõ hon véd sé gi jár mû for ga lom ba he lye zé sé nek en ge -
dé lye zé se kor a kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott
közút kezelõi hoz zá já ru lást be kell sze rez ni. A jár mû tí pus
hon véd sé gi jár mû ként tör té nõ üze mel te té sé re vo nat ko zó
ál ta lá nos köz út ke ze lõ hoz zá já ru lás ese tén a for ga lom ba
he lye zé si en ge dély ben a jár mû re vo nat ko zó an nem kell
elõ ír ni a kü lön kö zút ke ze lõi hoz zá já ru lás meg szer zé sé nek
kö te le zett sé gét. E ren del ke zés nem érin ti a 6.  §-ban meg -
ha tá ro zott kö te le zett sé ge ket.

(2) A hon véd sé gi jár mû vön fel sze re lés sel együtt szál lí -
tott sze mély tö me gét 110 ki lo gram mal kell szá mí tás ba
ven ni. A szál lít ha tó sze mé lyek szá mát a jár mû for gal mi
en ge dé lyé ben fe l kell tün tet ni.”

2.  §

Az R. 6.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 6/A. és 6/B.  §-ok kal
egé szül ki:

„6/A.  § A 2003. évet meg elõ zõ en be szer zett – a köz úti
jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a to váb bi ak ban: Kö HÉM R)
2.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti – M3 és N3 ka te gó ri á ba
tar to zó hon véd sé gi gép jár mû ve ket nem kell utó la go san
fel sze rel ni az ál ta lá nos ren del ke zé sek

a) 72.  §-ának (6) be kez dé sé ben elõ írt, ki egé szí tõ hang -
jel zõ be ren de zés sel, to váb bá

b) 93/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben elõ írt, se bes ség kor -
lá to zó be ren de zés sel.

6/B.  § A Kö HÉM R 2.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti
N ka te gó ri á ba tar to zó új be szer zé sû ka to nai te rep já ró gép -
ko csik ese té ben nem kell al kal maz ni az ál ta lá nos ren del -
ke zé sek A. Füg ge lé ké nek A/42. A/43. és A/49. mel lék le te -
i ben fog lalt kö ve tel mé nye ket. Így a sa já tos al kal ma zá si
kö ve tel mé nyek bõl adó dó an – a jár mû vek te rep já rá si tu laj -
don sá ga i nak meg tar tá sa ér de ké ben – olyan mér té kû konst -

ruk ci ós el té ré sek en ge dé lye zet tek, ame lyek nem kor lá toz -
zák a jár mû vek funk ci o ná lis, va la mint te rep já rá si tu laj -
don sá ga it alap ve tõ en be fo lyá so ló pa ra mé te re ket. (Ilye nek
le het nek: ön men tõ ké pes ség, bo nyo lult te rep vi szo nyok
kö zöt ti von ta tás, illetve von tat ha tó ság ké pes sé ge, va la -
mint olyan spe ci á lis ka to nai ké pes sé gek, mint híd ra kó ké -
pes ség, men tõ-von ta tó jár mû spe ci á lis fel épít mé nye, el sõ,
hát só te rep szög, leg ki sebb sza bad has ma gas ság stb.)”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tályba.

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

A hon vé del mi mi nisz ter
9/2006. (III. 23.) HM

r e n  d e  l e  t e

a kedvezményes üdültetés
rendjérõl  szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet

módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dé sé nek g) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény
85.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ra, va la mint a Mun ka Tör -
vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény 165.  §
(1) be kez dé sé re – a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl
 szóló 35/2002. (V. 10.) HM ren de le tet (a továb biak ban:
R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R 3.  § c), és q) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

[3.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„c) Ked vez mé nyes üdül te té si for ma: az igény jo go sul tak

és csa lád tag ja ik ré szé re ked vez mé nyes té rí té si díj el le né -
ben biz to sí tott tá mo ga tott üdü lé si le he tõ ség.”

„q) KORK: a ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok és az MH
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
(a továb biak ban együtt: ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok)
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek, illetve a
HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal (a továb -
biak ban: HM NRH) szer ve ze ti ele me, amely elõ- és
 utószezonban biz to sít ja a ki kép zé si és kul tu rá lis cé lú ren -
dez vé nyek lo gisz ti kai fel té te le it, fõ sze zon ban vég zi a
 regeneráló pi hen te tést, va la mint az ar ra jo go sul tak csa lád -
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tag ja i nak pi hen te té sét, to váb bá a fenn ma ra dó sza bad
 kapacitása ter hé re az igény jo go sul tak hét kö zi, hét vé gi
 pihentetését.”

2.  §

Az R. 10/A. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10/A.  § (1) A KORK-ban vég re haj tás ra ke rü lõ ki kép -

zé si cé lú ren dez vé nye ket az ille té kes ha de rõ ne mi pa rancs -
nok ság, va la mint a HM NRH ter ve zi és szer ve zi.

(2) A KORK-kal ren del ke zõ ha de rõ ne mi pa rancs nok sá -
gok és HM NRH az ál ta luk elõ- és utó sze zon ban ki kép zé si
cél ra fel hasz ná lás ra nem ke rü lõ fé rõ hely ke re te ket a 10.  §
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tig – más szer ve zet
ré szé re tör té nõ to váb bi el osz tás cél já ból – a HM HPF ré -
szé re kül dik meg, azok kal a ren dez vény igé nyek kel együtt, 
ame lye ket fé rõ hely-ka pa ci tás hi á nyá ban (sa ját
KORK-ban) nem tud nak meg tar ta ni.”

3.  §

Az R. 14. § (2) és (3) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A ked vez mé nyes üdül te tés ben részt ve võ igény jo -
go sult gyer me kek után há rom éves ko rig nem kell té rí té si
dí jat fi zet ni. A 3–12 éves gyer me kek ese té ben a té rí té si díj
az R. 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fel nõtt té rí té si
díj 60%-a. Az ICC (Nem zet kö zi CLIMS Kem ping) té rí té si 
díj át a fo ga dó or szág üdül te té si szer ve ze te ál la pít ja meg. A 
ki utaz ta tás (szál lí tás) költ sé gét a HM ReC re a tiv Kht. vi se -
li, ma gán sze mé lyen ként leg fel jebb a min den ko ri mi ni mál -
bér össze gé ig.

(3) Ked vez mé nyes té rí té si díj jal tel jes pan zi ós (1 éj sza -
ka és reg ge li, ebéd, va cso ra) vagy fél pan zi ós (1 éj sza ka és
reg ge li, va cso ra) üdü lés ve he tõ igény be. Fel nõtt sze mély,
pót ágyas el he lye zés ese tén a két fõs el he lye zés egy fõ re ve -
tí tett árá nak 80%-á t té rí ti.”

4.  §

(1) Az R 15.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A 9.  §-ban sza bá lyo zott pi he né si for ma igény be vé -
te lé re jo got adó té rí tés men tes ke re te ket a HM HPF biz to -
sít hat.”

(2) Az R 15.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(9) Az ille té kes ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok, illetve a 
HM NRH a KORK szol gál ta tá sa i nak igény be vé te lé rõl
min den hó nap 10-éig írá sos ki mu ta tást ké szí te nek a
HM ReC re a tiv Kht. ré szé re.”

5.  §

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

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

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

az R. 3.  § p) pont ja, 7.  §-a, 13.  § (10) be kez dé se, a 15.  §
(3) be kez dé se, va la mint 5. szá mú mel lék le te.

(2) Az R. 3.  § a) pont 3. al pont já ban lé võ „Ma gyar Hon -
véd ség (a továb biak ban: MH) Szo ci ál po li ti kai Ala pít -
vány” ki fe je zés he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány” ki fe je -
zés, va la mint a 3.  § o) pont já ban lé võ az „MH Szo ci ál po li -
ti kai Ala pít vány” ki fe je zés he lyé be az „MH Szo ci ál po li ti -
kai Köz ala pít vány” ki fe je zés lép.

(3) Az R. 15.  § (4) be kez dé sé ben sze rep lõ „HM Nem -
zet kö zi Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal” ki fe je zés „HM
NRH” rö vi dí tés re vál to zik.

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

1. számú melléklet
a 9/2006. (III. 23.) HM rendelethez

,,1. számú melléklet
a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez

Keretgazda Üdültetési Szervezet

 1. HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (HM, HM hi va ta lok,
Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá gok)

 2. MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal
 3. MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
 4. HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal
 5. Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
 6. MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság
 7. MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság
 8. MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó

Pa rancsnokság
 9. MH Bu da pes ti Hely õr ség Pa rancs nok ság
10. Ka to nai Fõ ügyész ség
11. HM Egész ség ügyi Pa rancs nok ság
12. MH Hír adó Pa rancs nok ság
13. HM Köz hasz nú Tár sa sá gok”
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2. számú melléklet a 9/2006. (III. 23.) HM rendelethez
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3. számú melléklet a 9/2006. (III. 23.) HM rendelethez

,,3. szá mú mel lék let a 35/2002. (V. 10.) HM ren de let hez

Üdü lõ Szo ba ka te gó ria
Ft/fõ/nap

elõ-, utó sze zon fõ sze zon

An na völgy fa ház kom fort nél kül 1200 Ft 1350 Ft

für dõ szo bás szo ba 1900 Ft 2700 Ft

Ba la ton ke ne se I-es vil la 3700 Ft 4300 Ft

II. III. A–B vil la 3000 Ft 3900 Ft

I. szál ló, fo lyó vi zes szo ba WC nél kül 1600 Ft 1800 Ft

I. szál ló, für dõ szo bás szo ba WC nél kül 1700 Ft 2000 Ft

III. szál ló apart man 3100 Ft 4000 Ft

IV. szál ló, lak osz tály 2500 Ft 3600 Ft

I-II-IV. szál ló, IV-es vil la, für dõ szo bás szo ba 2100 Ft 2900 Ft

Bu ják für dõ szo bás szo ba 1900 Ft 2700 Ft

lak osz tály 3100 Ft 3600 Ft

Er dõ bé nye für dõ szo bás szo ba 1900 Ft 2700 Ft

fo lyó vi zes szo ba WC nél kül 1600 Ft 1800 Ft

lak osz tály 3100 Ft 3600 Ft

vil la 3100 Ft 4000 Ft

Göd für dõ szo bás szo ba 1900 Ft 2700 Ft

lak osz tály 3100 Ft 3600 Ft

Haj dú szo bosz ló kom for tos fa ház 1700 Ft 2000 Ft

für dõ szo bás szo ba 1700 Ft 2000 Ft

lak osz tály 3100 Ft 3600 Ft

Kis ke ne se kom for tos fa ház 1700 Ft 2000 Ft

Mát ra há za für dõ szo bás szo ba 1900 Ft 2700 Ft

lak osz tály 3100 Ft 3600 Ft

KORK la kó egy ség (ház, szo ba) 1400 Ft 1400 Ft

Üdü lés for má ja Té rí té si díj

Gyer mek üdü lés (bel föld és egy sze rû sí tett cse re) 22 100 Ft/fõ/14 nap (13 éj)

If jú sá gi szak tá bor (nyel vi) 26 000 Ft/fõ/14 nap (13 éj)

Egy sze rû sí tett cse re üdü lés (egyé ni uta zás sal) 2900 Ft/fõ/nap

Egy sze rû sí tett cse re üdü lés (au tó busszal, prog ram mal) 5000 Ft/fõ/nap

Egy sze rû sí tett cse re üdü lés (lé gi szál lí tás sal) 8000 Ft/fõ/nap

Le mon dá si díj Az igény be vé telt meg elõ zõ 14 na pon be lül a té rí té si díj 20%-a

Meg jegy zés a té rí té si dí jak al kal ma zá sá hoz:

1. A té rí té si dí jak az áfát tar tal maz zák.

2. Az ide gen for gal mi adót (re ge ne rá ló pi he nés ben rész te võk nek is) a hely szí nen kell té rí te ni, annak mér té két a táb lá -
zat nem tar tal maz za. A cse re üdü lé si prog ra mok ke re té ben ki uta zó igény jo go sul tak ide gen for gal mi adót (az oszt rák–ma -
gyar re lá ció ki vé te lé vel) a ki utaz ta tó szer ve zet nek fi ze tik be.

3. A szol gál ta tó szer ve zet üdü lõ i ben az el lá tás a be uta ló sze rin ti kez dõ na pon ebéd del (fél pan zió ese tén va cso rá val) in -
dul és a be uta ló sze rin ti utol só na pon reg ge li vel fe je zõ dik be.

4. A kül- és bel föl di gyer mek- és if jú sá gi tá bo rok ne ve lõ it és kí sé rõ it a HM ReC re a tiv Kht. biz to sít ja.

5. A ked vez mé nyes üdü lés ben a nap i ét ke zés nyers anyag ér té ke a HM ReC re a tiv Kht. üdü lõ i ben tel jes pan zió ese tén
1000 Ft/fõ/nap + áfa, fél pan zió ese tén annak ebéd há nyad dal csök ken tett rész e, a KORK-ban a VI. szá mú élel me zé si
nor ma pénz ér té ke.

6. Egy fõ igény be ve võ ese tén a ked vez mé nyes üdü lés té rí té si dí ja a ked vez mé nyes té rí té si díj 120%-a.

7. A ked vez mé nyes té rí té si díj a tel jes pan zió (reg ge li, ebéd vagy úti cso mag és va cso ra) költ sé ge it tar tal maz za. A me -
leg ebéd he lyett úti cso mag ren del he tõ az igény be vé tel elõt ti nap 09.00-ig.

8. A fél pan zi ós el lá tás vá lasz tá sa ese tén az 1 fõ re és 1 nap ra esõ ked vez mé nyes té rí té si dí jat 300 Ft-tal kell mér sé kel ni.”
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A hon vé del mi mi nisz ter
10/2006. (III. 27.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl,

valamint a lakhatás támogatásáról  szóló 
6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

A la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge -
ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény 87.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb -
biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dés f) pont já nak fa)–fc) al -
pont ja i ban, to váb bá 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 já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ la ká sok és he -
lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás
tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de le tet
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A ren de let al kal ma zá sá ban szol gá la ti és la kás gaz -

dál ko dá si ér dek:
a) a Ma gyar Hon véd ség struk tu rá lis vál to zá sa i val

össze füg gõ la kás el lá tá si és la kás gaz dál ko dá si fel ada tok
meg va ló sí tá sa,

b) a hon vé del mi szer vek el lá tá sá hoz szük sé ges mennyi -
sé gû és mi nõ sé gû HM ren del ke zé sû la kás meg tar tá sa,

c) a la kás ál lo mány mo bi li tá sá nak se gí té se,
d) az át he lye zé sek kel, ki ne ve zé sek kel, ve zény lé sek kel

össze füg gõ lak ha tás meg ol dá sát cél zó el lá tás,
e) harc ké szült sé gi és biz ton ság po li ti kai fel adat hoz

kap csolt la kás el lá tás,
f) a hon vé del mi szerv mû kö dõ ké pes sé gé nek szem pont -

já ból fon tos be osz tás, mun ka kör be töl té se.”

2.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Nem tel je sít he tõ a (2) be kez dés sze rin ti vég le ges

le te le pe dés iránt be nyúj tott la kás igény, ha a ké rel me zõ
ese té ben a 8.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott okok
va la me lyi ke fenn áll. A 8.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ját és
(2) be kez dé sé nek c) pont ját a vég le ges le te le pe dés he lyé ül
vá lasz tott te le pü lés vo nat ko zá sá ban kell al kal maz ni.”

3.  §

Az R. 6/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6/A.  § (1) A hon vé del mi szerv ál lo má nyá ba tar to zó

igény jo go sult sze mély ré szé re a szol gá la ti vagy a mun ka -

he lye (a továb biak ban együtt: szol gá la ti hely) sze rin ti la -
kás el lá tá si kör zet ben jut tat ha tó HM ren del ke zé sû la kás.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell el jár ni a la -
kás fel aján lás és a ma gán sze mé lyek kö zöt ti la kás cse re ese -
tén is.

(3) E ren de let al kal ma zá sá ban la kás gaz dál ko dá si kör -
zet nek kell te kin te ni:

a) a mel lék let ben meg ha tá ro zott te rü le ti leg ille té kes
he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv szék he lye sze rin ti, to váb bá
az ille té kességébe utalt más hely õr sé gi és egyéb te le pü lé -
se ket,

b) Bu da pest hely õr ség vi szony la tá ban a te rü le ti la kás -
gaz dál ko dá si szerv la kás ügyi egy sé gé nek ille té kességébe
tar to zó Bu da pest fõ vá rost, va la mint az ille té kességébe
utalt te le pü lé se ket.

(4) E ren de let al kal ma zá sá ban la kás el lá tá si kör zet nek
kell te kin te ni:

a) a HM ren del ke zé sû la kás ra jo go sult sze mély szol gá -
la ti he lye sze rin ti te le pü lést,

b) az ugyan ab ban a la kás gaz dál ko dá si kör zet ben lé võ
olyan te le pü lé se ket, ame lye ken HM ren del ke zé sû la kás
van, és

ba) a szol gá la ti hely sze rin ti hely õr sé gi te le pü lés köz -
igaz ga tá si ha tá rá tól köz for ga lom szá má ra nyi tott úton
mér t 40 km-es tá vol sá gon be lül van nak, vagy

bb) ame lyek tõl a szol gá la ti hely sze rin ti hely õr sé gi te -
le pü lés me net rend sze rint köz le ke dõ tö meg köz le ke dé si
esz köz zel – a já rat üze mel te tõ je ál tal köz zé tett me net rend
sze rint – leg fel jebb egy óra alatt meg kö ze lít he tõ.

(5) E ren de let al kal ma zá sá ban von zás kör zet nek kell te -
kin te ni:

a) a la kás el lá tá si kör zet ben lé võ te le pü lé se ket, to váb bá
b) azo kat a te le pü lé se ket, ame lyek a szol gá la ti hely

sze rin ti hely õr sé gi te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rá tól köz -
for ga lom szá má ra nyi tott úton mér t 40 km-es tá vol sá gon
be lül van nak, vagy

c) ame lyek tõl a szol gá la ti hely sze rin ti hely õr sé gi te le -
pü lés me net rend sze rint köz le ke dõ tö meg köz le ke dé si esz -
köz zel – a já rat üze mel te tõ je ál tal köz zé tett me net rend sze -
rint – leg fel jebb egy óra alatt meg kö ze lít he tõ.

(6) Amennyi ben a Hjt. 2.  §-ának (11) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott szol gá la ti hely és a szol gá lat tel je sí tés he lye
sze rin ti te le pü lés nem azo nos, e ren de let al kal ma zá sá ban
szol gá la ti hely nek azt a bel föl di te le pü lést kell te kin te ni,
ahol az ál lo mány tag ja – a Hjt. 52.  §-a sze rin ti ve zény lés
ese tét ki vé ve – a szol gá la tot ki ne ve zés sel, át he lye zés sel,
ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro zat lan idõ -
tar tam ra  szóló ve zény lés sel tel je sí ti. Hely õr sé gi te le pü lés
az a hely ség, amely ben ka to nai szer ve zet vagy annak szer -
ve ze ti ele me mû kö dik.

(7) A ren del ke zé si ál lo mány ban lé võ, más szerv hez nem 
ve zé nyelt sze mély ese té ben e ren de let al kal ma zá sá ban
szol gá la ti hely nek azt az utol só bel föl di te le pü lést kell te -
kin te ni, ahol az ál lo mány tag ja – a Hjt. 52.  §-a sze rin ti ve -
zény lés ese tét ki vé ve – a szol gá la tot ki ne ve zés sel, át he lye -
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zés sel, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro zat -
lan idõ tar tam ra  szóló ve zény lés sel tel je sí tet te.

(8) Ve ze tõi la kás ki zá ró lag az ar ra jo go sult sze mély
szol gá la ti he lye sze rin ti hely õr sé gi te le pü lé sen jut tat ha tó.

(9) Mun ka kör höz kö tött la kás a szol gá lat tel je sí té sé nek, 
illetve a mun ka kör el lá tá sá nak he lyén (hely szí nén) ad ha tó
bér be.”

4.  §

Az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, és az a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki,
a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re vál to -
zik:

„(2) Ha az 5. és 6.  §-ban meg ha tá ro zott sze mély nek
vagy há zas tár sá nak (élet tár sá nak) olyan ön kor mány za ti
bér la ká sa van, amely a 3.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze -
rint nem te kint he tõ HM ren del ke zé sû nek, ré szé re – a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – csak ak kor jut -
tat ha tó HM ren del ke zé sû la kás ugyan azon a te le pü lé sen,
ha az ön kor mány za ti la kás bér lõ ki vá lasz tá si jo ga a HM ja -
vá ra meg ál la po dás sal meg sze rez he tõ.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en jut tat ha tó HM ren del ke -
zé sû la kás, ha az ön kor mány za ti la kás ra leg fel jebb öt év re
 szóló, pá lyá za ti úton meg szer zett bér le ti jog ál l fenn, és a
bér be adó ön kor mány zat úgy nyi lat ko zik, hogy a bér le ti
szer zõ dést nem kí ván ja meg hosszab bí ta ni, illetve az idõ -
tar tam el tel tét köve tõen nem kí ván bér le ti szer zõ dést
 kötni.”

5.  §

(1) Az R. 8.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Nem tel je sít he tõ a HM ren del ke zé sû la kás irán ti igény,
ha a ké rel me zõ)

,,b) a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben
lé võ te le pü lé sen a 9.  §-ban meg ál la pí tott jo gos igé nyé nek
meg fe le lõ, be köl töz he tõ, sa ját tu laj do nú la kás sal ren del -
ke zik, vagy ha a há zas tár sa (élet tár sa), to váb bá a sa ját ház -
tar tá sá ban ne velt kis ko rú gyer mek e (örök be fo ga dott, mos -
to ha és ne velt gyer mek e) tu laj do ná ban – be le ért ve a fel so -
rol tak kö zös tu laj do nát is – van ilyen la kás;”

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

„(2) A la kás bér let meg szû né sé nek, a cse re té rí tés ki fi ze -
té sé nek, az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já -
tól szá mí tott öt éven be lül nem tel je sít he tõ a HM ren del ke -
zé sû la kás irán ti igé nye annak, aki

a) a HM ren del ke zé sû la kás ra fenn ál lott bér le ti szer zõ -
dé sé nek meg szû né sét köve tõen a la kás ban bér lõ tár sat
vagy jog cím nél kü li hasz ná lót ha gyott hát ra;

b) HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sá val össze füg gés ben
cse re té rí tés ben ré sze sült;

c) a szol gá la ti, ille tõ leg mun ka he lye sze rin ti te le pü lé -
sen lé võ, a 9.  §-ban meg ál la pí tott jo gos igé nyé nek meg fe -
le lõ, be köl töz he tõ, sa ját tu laj do nú la ká sát el ide ge ní tet te.”

(3) Az R. 8.  § (3) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az (1) be kez dés a)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá -
ró okok alól a HM Köz pon ti La kás bi zott ság, a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok alól a hely õr sé gi,
illetve Bu da pes ten az ille té kes ke ret gaz da la kás bi zott ság
ad hat fel men tést a mél tá nyol ha tó kö rül mé nyek, va la mint a 
szol gá la ti és la kás gaz dál ko dá si ér dek együt tes mér le ge lé -
sé vel.”

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

[A fel men tés – be le ért ve a (2) be kez dés sze rin ti idõ tar -
tam le jár tá val be kö vet ke zõ men te sü lést kö ve tõ la kás jut ta -
tást is – alap ján ha tá ro zat lan idõ tar tam ra, va la mint a
28.  § (1) be kez dés sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szólóan
csak a]

„a) vissza nem té rí ten dõ jut ta tás össze gé nek, va la mint a
mun kál ta tói köl csön bõl még fenn ál ló tar to zás és a köl -
csön bõl ad dig nyúj tott en ged mé nyek,”
(egy összeg ben tör té nõ vissza fi ze té sé nek fel té te lé vel ad -
ható.)

(5) Az R. 8.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A had erõ át ala kí tá sa, át szer ve zés, to váb bá disz lo -
ká lás kö vet kez té ben más be osz tás ba ki ne ve zett, át he lye -
zett, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra ve zé nyelt sze mély ré szé re az (1) be kez dés
a)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok alól az új
szol gá la ti he lye sze rin ti te le pü lé sen be töl tött be osz tá sá nak 
meg szû né sé ig mint fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szóló la kás -
jut ta tás ra is ad hat a HM Köz pon ti La kás bi zott ság fel men -
tést. Eb ben az eset ben a fel men tés ben ré sze sült sze mélyt a
(4) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ál la pí tott vissza fi ze té si
kö te le zett ség nem ter he li.”

(6) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A (2) be kez dés c) pont ját kell al kal maz ni ak kor is,

ha az igény lõ há zas tár sá nak (élet tár sá nak), to váb bá a sa ját
ház tar tá sá ban ne velt kis ko rú gyer mek ének (örök be fo ga -
dott, mos to ha és ne velt gyer mek ének) a tu laj do ná ban lé võ
– be le ért ve a fel so rol tak kö zös, ille tõ leg az igény lõ vel kö -
zös tu laj do nát is – la kás el ide ge ní té sé re ke rült sor.”

(7) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A fel men té si ké re lem el bí rá lá sa so rán mél tá nyol ha -

tó kö rül mény ként le het figye lembe ven ni kü lö nö sen, ha a
ké rel me zõ

a) sa ját ház tar tá sá ban kis ko rú gyer me ket ne ve l vagy
más, tar tás ra szo ru ló és ve le együtt köl tö zõ hoz zá tar to zó
el lá tá sá ról gon dos ko dik;

b) va gyo ni hely ze te alap ján az ál ta lá no san el fo ga dott
szin tû lak ha tá sát ön erõ bõl vagy a HM ál tal nyújt ha tó más
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lak ha tá si tá mo ga tás igény be vé te lé vel sem tud ja megol -
dani;

c) új be osz tás ba he lye zé se, ki ne ve zé se má sik hely õr -
ség be nem sa ját ké rel mé re, a szol gá lat ér de ké ben – kü lö -
nö sen a had erõ át ala kí tá sá val össze füg gés ben – tör tént;

d) a ko ráb bi szol gá la ti he lyén vagy annak la kás gaz dál -
ko dá si kör ze té ben lé võ köz tu laj do nú la ká sát a hely õr ség -
vál tás sal is já ró – nem sa ját ké re lem re tör tént – be osz tás ba
he lye zé se, ki ne ve zé se elõtt vá sá rol ta meg, illetve en ged -
mé nyez te más sze mély ja vá ra az elõ vá sár lá si jo gát;

e) hely õr ség vál tás sal is já ró – nem sa ját ké re lem re tör -
tént – be osz tás ba he lye zé se elõtt a ko ráb bi szol gá la ti he lye 
sze rin ti te le pü lé sen vagy annak von zás kör ze té ben a HM
ál tal nyúj tott la kás cé lú tá mo ga tás sal sa ját tu laj do nú la kást
épí tett, vá sá rolt;

f) nyug ál lo mány ba he lye zé se fo lya mat ban van vagy az
meg tör tént, és csa lá di vagy egész sé gi ál la po tá val össze -
füg gés ben a je len le gi lak he lyé tõl el té rõ te le pü lé sen kí ván
vég le ge sen le te le ped ni;

g) há zas sá gát bí ró ság jog erõs íté let tel fel bon tot ta, vagy 
élet tár si kap cso la ta meg szûnt, és en nek kö vet kez mé nye -
ként la kás sal nem ren del ke zik.”

6.  §

Az R. 9.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„E ren de let al kal ma zá sá ban két fél la kó szo ba egy la kó -
szo bá nak fe le l meg.”

7.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) A HM ren del ke zé sû la kás hon vé del mi szerv

ál lo má nyá ba tar to zó bér lõ je – a rend sze re sí tett igény lõ la -
pon – kér he ti a meg lé võ bér le mé nyé nél ke ve sebb szo ba -
szá mú, ille tõ leg a meg lé võ bér le mé nyé vel azo nos szo ba -
szá mú, de ala cso nyabb kom fort fo ko za tú HM ren del ke zé -
sû la kás bér be adá sát a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá -
si kör zet bár mely te le pü lé sén.

(2) A hon vé del mi szerv ál lo má nyá ba nem tar to zó bér lõ
az (1) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ HM ren del ke -
zé sû la kás bér be adá sát az ille té kes he lyi la kás gaz dál ko dá -
si szerv hez tar to zó la kás gaz dál ko dá si kör zet bár mely te le -
pü lé sén ké rel mez he ti.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lalt ké rel met nem la kás -
igény lés ként, ha nem la kás fel aján lás ként kell el bí rál ni.”

8.  §

(1) Az R. 15. § (2) be kez dés a) pont já nak aa) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(az I. ka te gó ri á ba azt, aki)

„aa) a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben
lé võ te le pü lé sen nem ren del ke zik ön ál ló la kás sal,”

(2) Az R. 15. § (2) be kez dés b) pont já nak ba) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(a II. ka te gó ri á ba azt, aki)
„ba) a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben

lé võ te le pü lé sén társ bér let ben la kik, vagy az ott lé võ la kás -
a a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igény mér té ke
alatt van,”

(3) Az R. 15. § (2) be kez dés c) pont já nak cb) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(a III. ka te gó ri á ba azt, aki)
„cb) a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben

lé võ te le pü lé sen a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
igény mér té ké nek meg fe le lõ HM ren del ke zé sû la kás ban
la kik, és an nál na gyobb szo ba szá mú, ma ga sabb kom fort -
fo ko za tú, vagy szá má ra ked ve zõbb fek vé sû, be osz tá sú,
alap te rü le tû, jobb mi nõ sé gû la kást ké r.”

(4) Az R. 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az 5.  § (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze -
mély la kás igény lé sét

a) az I. ka te gó ri á ba kell so rol ni, ha a vég le ges le te le pe -
dés he lyé ül vá lasz tott te le pü lé sen nem ren del ke zik ön ál ló
la kás sal, vagy a meg lé võ la kás a a (2) be kez dés a) pont ja
sze rint la kás cél já ra al kal mat lan, illetve egész ség re ár tal -
mas la kás ban la kik,

b) a II. ka te gó ri á ba kell so rol ni, ha a vég le ges le te le pe -
dés he lyé ül vá lasz tott te le pü lé sen társ bér let ben la kik, vagy 
az ott lé võ la kás a a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
igény mér té ke alatt van, vagy meg lé võ HM ren del ke zé sû
la kás a a (2) be kez dés b) pont ja sze rint az igény lõ vagy ve le 
együtt la kó sze mély egész sé gi ál la po tá ra ár tal mas,

c) a III. ka te gó ri á ba kell so rol ni, ha a vég le ges le te le pe -
dés he lyé ül vá lasz tott te le pü lé sen a 9.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott igény mér té ké nek meg fe le lõ HM ren del ke -
zé sû la kás ban la kik, és an nál na gyobb szo ba szá mú, ma ga -
sabb kom fort fo ko za tú vagy szá má ra ked ve zõbb fek vé sû,
be osz tá sú, alap te rü le tû, jobb mi nõ sé gû la kást ké r.”

9.  §

Az R. 30.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha a 28.  § (1) be kez dés sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig 
 szóló la kás bér le ti szer zõ dés azért szû nik meg, mert a hon -
vé del mi szerv ál lo má nyá ba tar to zó bér lõ]

„d) hi va tá sos ka to nai szol gá la ti vi szo nya a Hjt. 62.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján – a fel sõ kor ha tár el éré -
sé vel, illetve a szol gá la ti vi szony meg hosszab bí tá sá nak
meg szün te té sé vel vagy le jár tá val – a tör vény ere jé nél
 fogva,”
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10.  §

Az R. 32.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés b) pont ja csak ak kor al kal maz ha tó, 
ha a ki ne ve zett, át he lye zett vagy más szerv hez ve zé nyelt
hi va tá sos ka to na a ré szé re jut ta tott la kás ba nem az ugyan -
abba a la kás el lá tá si kör zet be tar to zó hely õr sé gi vagy más
te le pü lé sen meg lé võ HM ren del ke zé sû la kás bér le té bõl
köl tö zik.”

11.  §

Az R. 37.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (2)–(3) be kez dés szá mo zá sa
(3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Tel jes összeg ben kell meg fi zet ni a lak bért, ha a bér let
idõ tar ta ma a tárgy hó ban a 15 na pot meg ha lad ta. A lak bért a
tárgy hó fe lé re kell meg fi zet ni, ha a bér let 15 nap vagy an nál
rö vi debb idõ tar ta mú volt, de meg ha lad ta az öt na pot. Ha a
bér let a tárgy hó ban öt nap vagy an nál rö vi debb idõ tar ta mú
volt, ar ra az idõ tar tam ra a lak bért nem kell meg fi zet ni.”

12.  §

Az R. 40.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A bér lõ a ha tá ro zat lan idõ tar tam ra vagy a 28.  §
(1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig bé relt la -
kás a át ala kí tá sát, kor sze rû sí té sét a bér be adó val kö tött írás -
be li meg álla po dás alap ján vé gez he ti el.”

13.  §

Az R. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szol gá la ti ér de kû ki ne ve zés, át he lye zés, to váb bá
a más szerv hez ha tá ro zat lan idõ tar tam ra tör tént ve zény lés
kö vet kez té ben az új szol gá la ti he lye sze rin ti, más la kás el -
lá tá si kör zet be tar to zó hely õr sé gi, illetve egyéb (utalt) te -
le pü lés re át köl tö zõ hi va tá sos ka to nát a HM ren del ke zé se
alatt lé võ ál lam i és ön kor mány za ti, to váb bá a HM ren del -
ke zé si kö rén kí vül esõ ön kor mány za ti la kás a vissza adá sa -
kor a bér be adó (ke ze lõ) ál tal jog sze rû en meg ál la pí tott kar -
ban tar tá si kö te le zett sé gek (mun kák) tel je sí té sé nek szám -
lá val iga zolt költ sé ge i re la kás kar ban tar tá si költség térítés
il le ti meg.”

14.  §

Az R. 50.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A bér le ti jog vi szony tar ta ma alatt a la kás bér lõ je a
kis ko rú gyer mek e (örök be fo ga dott, mos to ha és ne velt
gyer mek e), va la mint a be fo ga dott gyer mek ének az együtt -
la kás tar ta ma alatt szü le tett gyer mek e (uno ká ja) ki vé te lé -
vel más sze mélyt csak a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv
hoz zá já ru lá sá val, ha tá ro zat lan (ál lan dó) vagy ha tá ro zott
(ide ig le nes) idõ tar tam ra fo gad hat be.”

15.  §

(1) Az R. 54.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ki ürí té si té rí tés a lak bér egy év re ki szá mí tott össze gé -
nek)

„a) hely õr sé gi te le pü lé se ken az öt ven sze re se,”

(2) Az R. 54.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A cse re té rí tés a két la kás egy év re ki szá mí tott lak bé re i -
nek kü lön bö ze tét ké pe zõ összeg nek)

„a) hely õr sé gi te le pü lé se ken a negy ven sze re se,”

16.  §

Az R. 55.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„55.  § (1) Ki ürí té si té rí tés ben – a (2) be kez dés ben fog -

lalt ki vé tel lel – csak a ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szóló la -
kás bér let meg szün te té se ese tén le het meg ál la pod ni.

(2) A 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé -
sé ig  szóló la kás bér let meg szün te té se kor a ki ürí té si té rí tés -
ben ak kor le het meg ál la pod ni, ha a bér lõ

a) ko ráb ban a la kás bér le ti jog ról va ló le mon dá sért
vagy e ren de let alap ján pénz be li té rí tés ben nem ré sze sült,
és

b) a la kást leg alább há rom éve fo lya ma to san bér li.
(3) A 28.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en ki kö tött fel té tel be -

kö vet ke zé sé ig  szóló, va la mint a ha tá ro zott idõ tar ta mú la -
kás bér let meg szün te té se ese tén ki ürí té si té rí tés ben nem le -
het meg ál la pod ni.

(4) A ki ürí té si té rí tés ki fi ze té sét köve tõen HM ren del ke -
zé sû la kás irán ti igény – az e ren de let 28.  §-ának (3) és
(4) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel – nem tel je sít -
he tõ. A meg álla po dás meg kö té se kor a bér lõt a jog kö vet -
kez mé nyek rõl tá jé koz tat ni kell.”

17.  §

Az R. 56.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Az 54.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ját kell al kal maz -
ni ab ban az eset ben is, ha csak a vissza adás ra ke rü lõ la kás
van hely õr sé gi te le pü lé sen.”
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18.  §

Az R. 58.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem tart hat igényt meg fe le lõ el he lye zés re az a volt
bér lõ, aki nek a HM szol gá la ti la kás ra 1994. ja nu ár 1. elõtt 
ha tá ro zat lan idõ tar tam ra, to váb bá a HM ren del ke zé sû la -
kás ra e ren de let 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö -
vet ke zé sé ig  szólóan kö tött bér le ti szer zõ dé se azért szûnt
meg, mert]

„e) hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ka to nai szol gá la ti vi szo -
nya jog sza bály ban elõ írt kép zé si kö te le zett ség ön hi bá ból
tör té nõ nem tel je sí té se, to váb bá össze fér he tet len ség meg -
szün te té sé nek el mu lasz tá sa, va la mint es kü le té te lé nek
meg ta ga dá sa, ma gyar ál lam pol gár ság el vesz té se, más ál -
lam ál lam pol gár sá gá nak a meg szer zé se, és va gyon nyi lat -
ko zat té te li kö te le zett ség szán dé kos el mu lasz tá sa  miatt a
tör vény ere jé nél fog va,”
(szûnt meg.)

19.  §

Az R. 84.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A HM ren del ke zé sû sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi sé -
get (ál ló he lyet) a sze mély gép ko csi tu laj don nal, ille tõ leg
– meg álla po dás és kü lön jog sza bály alap ján a gép jár mû
for gal mi en ge dé lyé ben üzem ben tar tó ként be je gyez ve –
tar tós hasz ná lat tal ren del ke zõ sze mé lyek kö zött, el osz tás
út ján, a kö vet ke zõ sor rend ben le het bér be ad ni:”

20.  §

Az R. 90.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi ség ese té ben a 30.  §
(1) és (2) be kez dé se csak ak kor al kal maz ha tó, ha a bér lõ
vagy a ve le jog sze rû en ál lan dó jel leg gel együtt la kó hoz zá -
tar to zó ja sze mély gép ko csi tu laj don nal ren del ke zik.”

21.  §

Az R. 91.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„91.  § Ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szóló bér le tet a hon vé -

del mi szerv ál lo má nyá ba tar to zó vagy szol gá la ti, illetve
öreg sé gi nyug ál lo mány ba he lye zett bér lõ ha lá la után a há -
zas tár sa (öz vegy e), va la mint az 5.  § (1) be kez dés c) pont ja
sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ élet tár sa ak kor folytat -
hatja, ha a sa ját vagy a ve le jog sze rû en, ál lan dó jel leg gel
együtt la kó kö ze li hoz zá tar to zó ja tu laj do ná ban személy -
gépkocsi van. Más sze mély a bér le ti jo got nem folytat -
hatja.”

22.  §

Az R. 97.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a te le pü lé sen ka to nai szer ve zet vagy annak
szer ve ze ti ele me nem mû kö dik, és a la kó épü let (la kás) a
la kás gaz dál ko dá si kör zet la kás el lá tá sát nem szol gál ja, az
(1) be kez dés a) pont ját csak ak kor kell al kal maz ni, ha a
bér lõ a la kást a 8.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró 
ok aló li fel men tés alap ján kap ta.”

23.  §

Az R. 98.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az azo nos hely raj zi szá mon nyil ván tar tott, mû sza -
ki lag egy más tól füg get len, leg fel jebb 6 la kást ma gá ba fog -
la ló la kó épü le te ket a 97.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rint
kell el bí rál ni, ki vé ve, ha az in gat lan-nyil ván tar tás ba kü -
lön-kü lön ön ál ló in gat lan ként nem je gyez he tõk be.”

24.  §

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

„(1) A la kó épü let (la kás) és a la kó épü let hez tar to zó nem 
la kás cé lú he lyi ség, to váb bá sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi -
ség (ál ló hely) el ide ge ní tés re ki je lö lé sét a he lyi la kás gaz -
dál ko dá si szerv az ille té kes ha de rõ ne mi pa rancs nok út ján,
az e cél ra rend sze re sí tett „La kó épü let (la kás) el ide ge ní té si
adat lap” há rom pél dány ban tör té nõ elõ ter jesz tésével a te -
rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv nél kez de mé nyez he ti.”

25.  §

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

„(1) Ha a la kást a 99.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, illetve a
he lyi sé get a 100.  §-ban meg ha tá ro zott jo go sult vá sá rol ja
meg, ré szé re – ké rel mé re – leg alább ti zen öt, de leg fel jebb
hu szon öt évi rész let fi ze té si ked vez ményt kell ad ni. Rész -
let fi ze tés ese tén a jo go sult – az (5) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – a vé tel ár 10%-á t egy összeg ben kö te les
meg fi zet ni. A vé tel ár fenn ma ra dó ré szét a tör lesz tés idõ -
tar ta ma alatt ha vi egyen lõ rész le tek ben kell megállapí -
tani.”

(2) Az R. 105.  § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a ve võ a 99.  § (1)–(2) be kez dé se i ben, illetve a
100.  §-ban meg ha tá ro zott ter mé sze tes sze mély és az adás -
vé te li szer zõ dés meg kö té se kor”
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(3) Az R. 105.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A nyug ál lo má nyú ve võt az ál ta la la kott la kás meg -
vá sár lá sa kor – ké rel mé re – a vé tel ár egé szé re leg alább ti -
zen öt, de leg fel jebb hu szon öt évig tar tó, ha vi részletfize -
tési ked vez mény il le ti meg.”

26.  §

Az R. 118.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül
az e cél ra ki je lölt bi zott ság köz jegy zõ je len lé té ben a be ér -
ke zett vé te li aján la to kat – annak té nyét jegy zõ könyv ben
rög zít ve – fel bont ja. A bi zott ság az aján la to kat a fel bon tá -
suk nap ját kö ve tõ 15 na pon be lül – köz jegy zõ köz re mû kö -
dé se nél kül – bí rál ja el.”

27.  §

Az R. 133.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„133.  § A tár sas há zi kö zös tu laj don ba ke rü lõ, mun ka -

kör rel kap cso la tos ház fel ügye lõi la kás vé te lá ra a be csült
for gal mi ér ték 100%-a. A vé tel árat a le en dõ tár sas ház tu -
laj do no sok a tu laj do ni há nya duk ará nyá ban kö te le sek
meg fi zet ni.”

28.  §

Az R. 152.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A vissza nem té rí ten dõ jut ta tás össze ge az 52. élet -
évé nek be töl té se elõtt szol gá la ti (bal ese ti, rok kant sá gi)
nyug ál lo mány ba he lye zett jo go sult ese té ben a kü lön jog -
sza bály ban meg ál la pí tott min den ko ri köz tiszt vi se lõ il let -
mény alap 70-sze res, min den más eset ben 140-sze res
össze ge, de nem ha lad hat ja meg az épí té si költ sé get vagy a 
vé tel árat. A jut ta tás össze gé nek meg ál la pí tá sa kor a köz -
tiszt vi se lõi il let mény alap nak az igény lés el bí rá lá sá ra jo go -
sult szerv hez tör té nõ be ér ke zé se kor ha tá lyos össze gét kell
figye lembe ven ni.”

29.  §

Az R. 154.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A vissza nem té rí ten dõ jut ta tás irán ti ké rel met az
e cél ra, va la mint a mun kál ta tói köl csön re rend sze re sí tett
„La kás cé lú tá mo ga tás igény lõ la p”-on, a te rü le ti la kás gaz -
dál ko dá si szerv lak ha tás-tá mo ga tá si egy sé gé hez le het be -

nyúj ta ni a ké rel me zett tá mo ga tás vagy tá mo ga tá sok meg -
je lö lé sé vel.”

30.  §

Az R. 158.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dést kell al kal maz ni ak kor is, ha a köl -
csönt igény lõ a la kás nak leg alább 1/4-ed rész ben tu laj do -
no sa, ille tõ leg a la kás bér lõ jé nek bér lõ tár sa.”

31.  §

Az R. 159.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A mun kál ta tói köl csön össze ge a köl csön szá mí tá si
alap 60%-a, de leg fel jebb a 158.  § (1) be kez dé sé nek

a) a)–b) pont jai sze rin ti ese tek ben a kü lön jog sza bály -
ban meg ál la pí tott min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény -
alap 110-sze res,

b) c)–f) pont jai sze rin ti ese tek ben a kü lön jog sza bály -
ban meg ál la pí tott min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény -
alap 70-sze res
össze ge le het.

(2) Az ön kor mány za ti tu laj do nú la kás meg vá sár lá sá hoz
az ab ban bent la kó ré szé re nyúj tott mun kál ta tói köl csön a
kö te le zõ en fi ze ten dõ vé tel ár há nyad össze ge, de leg fel jebb
a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott min den ko ri köz tiszt -
vi se lõi il let mény alap 10-sze res össze ge le het.”

32.  §

Az R. 159/A.  §-ának be ve ze tõ szö veg e he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„A köl csön szá mí tá si alap össze gé vel meg egye zõ, de a
158.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont jai sze rin ti ese tek ben
leg fel jebb a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott minden -
kori köz tiszt vi se lõi il let mény alap 140-sze re sé nek,
c)–f) pont jai sze rin ti ese tek ben 110-sze re sé nek meg fe le lõ
össze gû mun kál ta tói köl csön nyújt ha tó a hi va tá sos ka to ná -
nak, ha”

33.  §

Az R. 160.  §-a a kö vet ke zõ (1) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi szá mo zat lan be kez dés meg je lö lé se
(2) be kez dés re vál to zik:

„(1) A 159.  § (1) és (2) be kez dé se, va la mint a 159/A.  §
al kal ma zá sa so rán a köz tiszt vi se lõi il let mény alap nak az
igény lés el bí rá lá sá ra jo go sult szerv hez tör té nõ be ér ke zé -
se kor ha tá lyos össze gét kell figye lembe ven ni.”
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34.  §

Az R. 161.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A mun kál ta tói köl csön bõl fenn ál ló tar to zás össze -
gét el en ged ni – a 164.  §-ban meg ál la pí tott en ged mé nyek,
va la mint a Hjt. 126/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé -
te lé vel – nem le het.”

35.  §

Az R. a kö vet ke zõ 161/A.  §-s al egé szül ki:
„161/A.  § (1) Az öz vegy, túl élõ élet társ és örö kös az ál -

lo mány hõ si ha lot tá nyil vá ní tott tag ja ré szé re nyúj tott
mun kál ta tói köl csön bõl fenn ál ló tar to zás el en ge dé se irán -
ti, a hon vé del mi mi nisz ter nek cím zett ké rel met a te rü le ti
la kás gaz dál ko dá si szerv lak ha tás-tá mo ga tá si egy sé gé nél
nyújt hat ja be.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) a há zas sá gi anya köny vi ki vo nat, ille tõ leg az élet tár si 

kap cso la tot hi telt ér dem lõ en iga zo ló ok irat má so la tát,
b) a jog erõs ha gya ték át adó vég zés má so la tát.
(3) A ké rel met a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv lak ha -

tás-tá mo ga tá si egy sé ge a köl csön bõl fenn ál ló tar to zás
össze gé nek meg je lö lé sé vel a köz pon ti la kás gaz dál ko dá si
szerv út ján ter jesz ti elõ a hon vé del mi mi nisz ter hez.

(4) A mi nisz ter a dön té sé rõl a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si 
szerv lak ha tás-tá mo ga tá si egy sé ge út ján ér te sí ti a ké rel me -
zõt. A tar to zás el en ge dé sé rõl a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si
szerv lak ha tás-tá mo ga tá si egy sé ge ér te sí ti a fo lyó sí tó
pénz in té ze tet, va la mint a pénz ügyi nyil ván tar tá sok ból
(mér leg bõl) a tar to zást ki ve ze ti.”

36.  §

Az R. 162.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Mun kál ta tói köl csön nyújt ha tó ak kor is, ha az igény lõ -
nek, há zas tár sá nak (élet tár sá nak), sa ját ház tar tá sá ban
ne velt kis ko rú gyer mek ének (örök be fo ga dott, mos to ha és
ne velt gyer mek ének), va la mint a ve le együtt köl tö zõ csa -
lád tag já nak]

„c) la kás a az igény lés be nyúj tá sá tól szá mí tott két év nél
ko ráb ban örök lés vagy aján dé ko zás jog cí mén ha szon él ve -
zet tel ter hel ten ke rült a tu laj do ná ba, és a ha szon él ve zõ a
la kás ban la kik.”

37.  §

(1) Az R. 173.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A hoz zá já ru lás ak kor ad ha tó meg, ha)

„c) a tá mo ga tás ban ré sze sí tett sze mély a tá mo ga tás sal
lé te sí tett la kást el ide ge ní ti, és a köl csön nyúj tást köve tõen
tu laj do ná ba ke rült má sik la kás ra a mun kál ta tói köl csön
alap ján a HM jel zá log jog, va la mint el ide ge ní té si és ter he -
lé si ti la lom át je gyez he tõ.”

(2) Az R. 173.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa (5) be -
kez dés re vál to zik:

„(4) A (2) be kez dés c) pont ját kell al kal maz ni ak kor is,
ha a tá mo ga tás ban ré sze sí tett sze mély a köl csön nyúj tást
köve tõen tu laj do ná ba ke rült olyan – a mun kál ta tói köl csön 
össze gét meg ha la dó for gal mi ér té kû – in gat lan ra ké ri a
HM jel zá log jog, va la mint el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom 
át jegy zé sét, ame lyen la kást épít.”

38.  §

Az R. 177.  §-á t meg elõ zõ fe je zet cím he lyé be a kö vet ke -
zõ fe je zet cím lép:

„La kás fenn tar tá si hoz zá já ru lá sok”

39.  §

Az R. 177.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„177.  § (1) A hi va tá sos ka to nát, to váb bá azt a szer zõ dé -

ses ka to nát, aki a szer zõ dé ses szol gá lat ban 5 évet már el -
töl tött, és össze sen leg alább 10 év szer zõ dé ses szol gá la tot
vál lalt, a la kó he lye sze rin ti la kás a fenn tar tá si ki adá sa i nak
mér sék lé se ér de ké ben – ké re lem re – la kás fenn tar tá si hoz -
zá já ru lás cí mén lak bér tá mo gat ás, va la mint la kás üze mel te -
té si hoz zá já ru lás il le ti meg.

(2) A la kás fenn tar tá si hoz zá já ru lá so kat ha von ta, az il -
let ménnyel egy ide jû leg kell az ar ra jo go sult ré szé re ki fi -
zet ni.”

40.  §

Az R. 177/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„177/A.  § (1) Lak bér tá mo gat ás az ar ra jo go sult hi va tá sos

és szer zõ dé ses ka to na ré szé re ak kor ál la pít ha tó meg, ha
a) ön kor mány za ti tu laj do nú la kás ban bér lõ ként (bér lõ -

társ ként), a bér lõ há zas tár sa ként, to váb bá az 5.  § (1) be kez -
dés c) pont ja sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ élet tár sa ként
la kik, és

b) a la kás he lyi ön kor mány zat ál tal meg ál la pí tott lak -
bé ré nek a mér té ke (fo rint/m2) meg ha lad ja az azo nos kom -
fort fo ko za tú la kás ra a 69.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott lak bér mér té két.

(2) Nem kap hat lak bér tá mo gat ást, aki
a) a szol gá la ti he lye sze rin ti te le pü lé sen a 9.  §-ban

meg ál la pí tott jo gos la kás igény mér té ke al só ha tá rá nak
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meg fe le lõ, be köl töz he tõ, sa ját tu laj do nú la kás sal ren del -
ke zik, vagy a há zas tár sa (élet tár sa), to váb bá a sa ját ház tar -
tá sá ban ne velt kis ko rú gyer mek e (örök be fo ga dott, mos to -
ha és ne velt gyer mek e) tu laj do ná ban – be le ért ve a fel so rol -
tak kö zös tu laj do nát is – van ilyen la kás,

b) a szol gá la ti he lye sze rin ti te le pü lé sen má sik – ál lam i
vagy ön kor mány za ti tu laj do nú – la kás bér le ti jo gá val ren -
del ke zik, vagy há zas tár sa (élet tár sa) ren del ke zik e jog gal.

(3) A lak bér tá mo gat ás mér té ke a la kás tény le ges – a bér -
be adó ál tal ki kö tött – lak bé ré nek és a 69.  § (1) be kez dé se
sze rint ki szá mí tott lak bér nek a kü lön bö ze te, de leg fel jebb
a (4)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott át la gos szo ba -
szám és a lak bér tá mo gat ás fel sõ ha tá rá nak ah hoz ren delt
össze ge le het.

(4) A (3) be kez dés al kal ma zá sá ban az át la gos szo ba szá -
mot a jo go sult – 9.  § (1) és (4) be kez dé sei sze rin ti – jo gos
la kás igény mér té ke al só ha tá rá nak figye lembe véte lével
kell meg ál la pí ta ni.

(5) A (3) be kez dés al kal ma zá sá ban az át la gos szo ba -
szám hoz ren delt lak bér tá mo gat ás nem ha lad hat ja meg:

a) 1 la kó szo bás la kás ese tén a 12 000 Ft-ot,
b) 1,5 la kó szo bás la kás ese tén a 15 000 Ft-ot,
c) 2 la kó szo bás la kás ese tén a 18 000 Ft-ot,
d) 2,5 la kó szo bás la kás ese tén a 21 000 Ft-ot,
e) 3 la kó szo bás la kás ese tén a 24 000 Ft-ot,
f) 3 la kó szo bás nál na gyobb la kás ese tén – a fél szo bát is

be le ért ve – min den to váb bi la kó szo bá nál a +3000 Ft-ot.
(6) A lak bér tá mo gat ás irán ti ké rel met a la kás bér le ti

szer zõ dés csa to lá sá val az ille té kes he lyi la kás gaz dál ko dá -
si szerv hez le het be nyúj ta ni. A he lyi la kás gaz dál ko dá si
szerv a ké rel met ér dem ben meg vizs gál ja, és az (1) be kez -
dés ben meg ál la pí tott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a
(3)–(5) be kez dés sze rint meg ál la pí tott lak bér tá mo gat ás
össze gé nek köz lé sé vel meg kül di a fo lyó sí tó szerv nek. A
lak bér tá mo gat ás ra va ló jo go sult ság a ké re lem be nyúj tá sá -
nak idõ pont ját meg elõ zõ ha tállyal nem ál la pít ha tó meg,
ille tõ leg nem iga zol ha tó.”

41.  §

(1) Az R. 177/B.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„La kás üze mel te té si hoz zá já ru lás az ar ra jo go sult hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ka to na ré szé re ak kor ál la pít ha tó meg,
ha a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igény mér té két
leg fel jebb egy la kó szo bá val meg ha la dó nagy sá gú”

(2) Az R. 177/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A la kás üze mel te té si hoz zá já ru lás szem pont já ból a
fû té si és me leg víz-el lá tá si díj, illetve költ ség, va la mint a
víz- és szenny víz (csa tor na hasz ná la ti) díj (e § al kal ma zá -
sá ban együtt: szol gál ta tá si díj) elõ zõ évi – ál ta lá nos for gal -
mi adót is tar tal ma zó – össze ge ve he tõ figye lembe.”

(3) Az R. 177/B.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az ál lo mány il let mény ben nem, de gyer mek gon do -
zá si díj ban, gyer mek gon do zá si se gély ben vagy ápo lá si díj -
ban ré sze sü lõ tag ja ese té ben a la kás üze mel te té si hoz zá já -
ru lás ra va ló jo go sult ság meg ál la pí tá sa so rán il let mény nek
a díj, ille tõ leg se gély össze gét kell te kin te ni.”

42.  §

Az R. 178/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés b) és e)–g) pont ja it nem kell al kal -
maz ni, ha a hi va tá sos ka to na hely õr ség (te le pü lés) vál toz -
ta tás sal is já ró má sik be osz tás ba ki ne ve zé sé re, át he lye zé -
sé re, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra tör tént ve zény lé sé re a had erõ át ala kí tá sá val
össze füg gés ben, a szol gá lat ér de ké ben ke rült sor, és a
mun kál ta tói köl csön nyúj tás vagy a la kás vá sár lás, ille tõ leg
a ki ürí té si té rí tés fo lyó sí tá sa azt meg elõ zõ en tör tént.”

43.  §

Az R. 178/B.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az al bér le ti díj hoz zá já ru lás (3) be kez dés sze rint
szá mí tott össze gét annak to váb bi 10-10%-ával meg kell
nö vel ni, ha

a) a bér le mény Bu da pes ten vagy annak e ren de let sze -
rin ti von zás kör ze té ben lé võ olyan te le pü lé sen van, ahol
ka to nai szer ve zet mû kö dik és egy ben a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott Bu da pes ti Agg lo me rá ci ó ba is tar to zik;

b) a bér le mény me gyei jogú vá ros ban van;
c) a jo go sult át he lye zé se nem sa ját ké re lem re tör tént.”

44.  §

Az R. 178/D.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A fo lyó sí tást meg kell szün tet ni, ha)
„a) a hoz zá já ru lás ban ré sze sü lõ sze mély a ré szé re idõ köz -

ben a szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben fel aján -
lott szál ló fé rõ he lyet vagy – ha jo gos la kás igény lés sel is ren -
del ke zik – a jo gos igé nye mér té ké nek meg fe le lõ HM ren del -
ke zé sû la kást leg alább két eset ben nem fo gad ta el;”

45.  §

(1) Az R. 178/E.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A má sik la kás el lá tá si kör zet ben lévõ te le pü lés re ki -
ne ve zett, át he lye zett, ren del ke zé si ál lo mány ból ha tá ro zat -
lan idõ tar tam ra más szerv hez ve zé nyelt hi va tá sos és szer -
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zõ dé ses ka to na ré szé re – ké rel mé re – az új szol gá la ti hely -
re tör té nõ tény le ges át köl tö zé sé ig, de leg fel jebb a sze -
mély ügyi ha tá ro zat ban (pa rancs ban) meg ál la pí tott ki ne ve -
zé si, át he lye zé si, ve zény lé si ha tár nap tól szá mí tott 3 hó na -
pig fo lyó sít ha tó a ko ráb ban meg ál la pí tott al bér le ti díj hoz -
zá já ru lás, fel té ve, hogy az állományille té kes pa rancs nok
az új szol gá la ti he lyen, va la mint az annak von zás kör ze tén
kí vü li lak ha tás hoz erre az idõ tar tam ra a Hjt. 18.  §-a sze rin -
ti en ge délyt meg ad ta. Eb ben az eset ben az (5) be kez dés
nem al kal maz ha tó.”

(2) Az R. 178/E.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (4)–(6) be kez dé sek szá -
mo zá sa (6)–(8) be kez dé sek re vál to zik:

„(4) A la kás vá sár lás hoz mun kál ta tói köl csön ben vagy
vissza nem té rí ten dõ jut ta tás ban ré sze sü lõ sze mélyt a la -
kás cé lú tá mo ga tás oda íté lé sét kö ve tõ hó nap utol só nap já ig 
még meg il le ti a ré szé re a tá mo ga tás nyúj tá sa elõtt már
meg ál la pí tott hoz zá já ru lás.

(5) A HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sá ban ré sze sü lõ
sze mélyt az al bér le ti díj hoz zá já ru lás sal bé relt la kás (lak -
rész, szál lo dai vagy szál lo dai jel le gû szo ba) bér le ti szer zõ -
dé sé ben ki kö tött fel mon dá si idõ re, de leg fel jebb a HM
ren del ke zé sû la kás bér lõ jé ül tör té nõ ki je lö lést kö ve tõ hó -
nap vé gé ig il le ti meg a hoz zá já ru lás. Ugyan így kell el jár ni
ak kor is, ha a jo go sult há zas tár sa (élet tár sa) ré szé re jut tat a
hon vé del mi szerv az al bér le ti díj hoz zá já ru lás ban része -
sülõ sze mély szol gá la ti he lye sze rin ti la kás el lá tá si kör zet -
ben HM ren del ke zé sû la kást.”

46.  §

(1) Az R. 181/A.  § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv lak ha tás-tá mo ga tá si 
egy sé ge:”

(2) Az R. 181/A.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) a HM lak ha tás-tá mo ga tá si in for má ci ós rend sze re it
ke ze lõ és fel dol go zó,”
(fel ada to kat lá t el.)

47.  §

Az R. a kö vet ke zõ 181/B.  §-sal egé szül ki:
„181/B.  § (1) A te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv a la kás -

gaz dál ko dás sal össze füg gõ fel ada ta it a HM köz pon ti
 lakásgazdálkodási szerv szak mai irá nyí tá sá val, ön ál ló
 hatáskörben, az or szág egé szé re ki ter je dõ ille té kességgel
lát ja el.

(2) A te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv
a) a fe je ze ti ke ze lé sû la kás tá mo ga tá si elõ irány zat ter -

ve zé sé vel és fel hasz ná lá sá nak nyil ván tar tá sá val össze -
függõ ad mi niszt ra tív,

b) a köz pon ti la kás gaz dál ko dá si dön té se ket elõ ké szí tõ,
c) a HM ren del ke zé sû la ká sok vá sár lá sá val és el ide ge -

ní té sé vel össze füg gõ elõ ké szí tõ és vég re haj tó,

d) a la kás el ide ge ní té si és egyéb, la kás el lá tás ra for dít -
ha tó be vé te lek, elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ 
elõ ké szí tõ és vég re haj tó
fel ada to kat lá t el.”

48.  §

Az R. 183.  §-ának p) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

(A HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv la kás gaz dál -
ko dá si fel ada tai:)

„p) dön tést hoz a te le pü lés(ek) má sik he lyi la kás gaz dál -
ko dá si szerv ide ig le nes ille té kességébe uta lá sá ról, ille tõ -
leg hely õr ség pa rancs nok ság he lyi la kás gaz dál ko dá si
szerv vé tör té nõ ide ig le nes ki je lö lé sé rõl,”

49.  §

Az R. 184.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A la kó ház ke ze lés szak mai irá nyí tó szer ve a te rü le ti
la kás gaz dál ko dá si szerv.”

50.  §

(1) Az R. 188.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A bi zott ság ön ál ló ha tás kör ben, a he lyi la kás gaz dál ko -
dá si szerv ille té kességi te rü le té re, illetve az érin tett ka to -
nai szer vek re ki ter je dõ en:)

„d) dönt a 6.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 8.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té tel és ki zá ró okok aló li fel -
men tés irán ti ké rel mek ben,”

(2) Az R. 188.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bi zott ság az (1) be kez dés a)–b) pont jai sze rin ti
ügyek ki vé te lé vel a dön tést két bi zott sá gi ülés kö zöt ti idõ -
szak ra a hely õr sé gi (ke ret gaz da) la kás bi zott ság el nö ké nek
ha tás kö ré be utal hat ja. Ez eset ben az el nök a dön té se i rõl a
bi zott ság so ron kö vet ke zõ ülé sén be szá mol ni kö te les.”

51.  §

(1) Az R. „A he lyi la kás gaz dál ko dá si szer vek és az
azok hoz utalt te le pü lé sek” cí mû mel lék le te (a továb biak -
ban: Mel lék let) 47. pont já nak he lyi la kás gaz dál ko dá si
szerv ro va ta a „Szom bat hely hely õr ség pa rancs nok ság”
szö veg résszel egé szül ki.

(2) A Mel lék let 51. pont já nak he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv 
ro va ta „Pusz ta vacs hely õr ség pa rancs nok ság”-ra mó do sul.

(3) A Mel lék let utalt te le pü lés ro va ta
a) a 20. pont ban fog lalt Ka pos vár hely õr ség pa rancs -

nok ság te kin te té ben „Ta szár”,
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b) a 44. pont ban fog lalt Szent end re hely õr ség pa rancs -
nok ság te kin te té ben „Esz ter gom”,

c) a 47. pont ban fog lalt Szom bat hely hely õr ség pa -
rancs nok ság te kin te té ben „Cell dö mölk”, „Eger völgy”,
„Hé víz”, „Keszt hely”, „Kör mend”, „Kõ szeg”, „Re zi”,
„Sár vár”, „Ta pol ca” és „Új dö rögd”,

d) az 51. pont ban fog lalt Pusz ta vacs hely õr ség pa rancs -
nok ság te kin te té ben „Tá bor fal va”,

e) az 56. pont ban fog lalt te rü le ti la kás gaz dál ko dá si
szerv la kás ügyi egy sé ge – Bu da pest te kin te té ben „Aszód”, 
„Bu ják”, „Hat van”, „Job bá gyi”, „Nagy oro szi”, „Nóg rád”,
„Püs pök szi lá gyi”, „Páty”, „Pé cel”, „Rét ság”, „Vác” és
„Ve rõ ce”
szö veg ré szek kel egé szül ki.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52.  §

(1) Ez a ren de let – a 28.  §, 31–33.  §-o k és a 41.  § (2) be -
kez dé sé nek ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon
lép ha tály ba. E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
R. 23.  §-ának (3) be kez dé se, 162.  § (2) be kez dé sé nek
d) pont ja, 163.  § e) pont já nak ea) al pont ja, 184.  §-ának
(4) be kez dé se, va la mint az R. mel lék le té nek 2., 12., 17.,
48. és 49. pont ja, to váb bá az 51. pont já nak utalt te le pü lé -

sek ro va tá ban sze rep lõ „Pusz ta vacs” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti.

(2) Az R. e ren de let 25.  §-ával meg ál la pí tott 105.  §-ának 
(1) és (2), va la mint (5) be kez dé sét a ha tály ba lé pést köve -
tõen tet t vé te li aján lat tal lét re jö võ adás vé te li szer zõ dés
meg kö té se so rán kell al kal maz ni.

(3) E ren de let 28.  §-a, va la mint 31–33.  §-ai – a be nyúj tott,
de pénz ügyi fe de zet hi á nyá ban nem tel je sí tett la kás cé lú tá -
mo ga tá sok irán ti ké rel mek re is ki ter je dõ en – és 41.  §-ának
(2) be kez dé se 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(4) Az R.-nek a lak bér tá mo gat ás ra va ló jo go sult ság
meg ál la pí tá sá ra és mér té ké re vo nat ko zó, e ren de let
40.  §-ával mó do sí tott ren del ke zé se it 2006. áp ri lis 30. nap -
ját köve tõen be nyúj tott ké rel mek vo nat ko zá sá ban kell al -
kal maz ni.

(5) A (4) be kez dés ben meg ál la pí tott ha tár na pig meg ítélt 
lak bér tá mo gat ást a bér le ti szer zõ dés meg szû né sé ig, ille tõ -
leg a szer zõ dés bér le ti jog idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá -
sá ra vo nat ko zó mó do sí tá sá ig, de leg ké sõbb 2007. feb ru ár
28-áig vál to zat la nul fo lyó sí ta ni kell. A jo go sult ság meg -
szû né sét kö ve tõ en ugyan azon sze mély ál tal lak bér tá mo -
gat ás iránt a (4) be kez dés ben meg ál la pí tott idõ pon tot
köve tõen be nyúj tott ké rel met az R. e ren de let tel mó do sí -
tott ren del ke zé sei sze rint kell el bí rál ni.

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

HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
25/2006. (HK 9.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj 
alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  §-ában, a hon vé del mi szer vek
mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ
sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben
fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd ség 25/88. Könnyû Ve gyes
Zász ló alj 89/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott, a 
40/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát 
az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 2. pont já nak el sõ mon da ta he lyé be az
aláb bi szö veg rész lép:

„2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 5000 Szol nok,
 Kilián György u. 1.”

2. A ha tá ro zat 10. pont ja az aláb bi mon dat tal egé -
szül ki:

„A ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai biz to sí tá sá nak – ki vé ve 
a ha di tech ni kai szak te rü let – fel ada ta it a Ma gyar Hon véd -
ség 86. Szol nok He li kop ter Ez red lát ja el.”

3. A ha tá ro zat 11. pont ja he lyé be az aláb bi 11. pont lép:
„A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si

rend jét tar tal ma zó Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a
Ma gyar Hon véd ség 25/88. Könnyû Ve gyes Zász ló alj
 parancsnoka ezen ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ 30 na pon
be lül mó do sít ja, és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.”

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

te lét a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná -
la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len -
õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz -
zé té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.)
HM uta sí tás 5.  §-a alap ján a HM Pénz ügyi Szá mí tó és
Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság vég zi.”
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5. Ez a ha tá ro zat 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg a ha tá ro zat 7. pont d) al pont já ból az „El lát ja a
Ma gyar Hon véd ség Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont
 logisztikai biz to sí tás és pénz ügyi re fe ra tú ra fel ada ta it.”
mon dat ha tá lyát vesz ti, va la mint a ha tá ro zat 9. és a
10. pont já ban sze rep lõ „Hvt. 22.  § (1) be kez dé sé nek j) és
k) pont já ban, va la mint a (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott”
szö veg rész he lyé be a „Hvt. 70.  § (1) be kez dé sé nek i) pont -
já ban, va la mint a 72.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott”
szö veg rész lép.

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

A honvédelmi miniszter
26/2006. (HK 9.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a
NA TO Ira ki Ki kép zõ Misszi ó já ban tör té nõ ma gyar ka to -
nai rész vé tel rõl  szóló 1137/2004. (XII. 9.) Korm. ha tá ro -
zat ban, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di fel -
adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei 
meg ala kí tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló
44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás 2.  §-ában fog lal tak ra,
 ideiglenes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben az
aláb bi

határozatot

adom ki:

1. A NA TO Ira ki Ki kép zõ Misszi ó já ban tör té nõ ma -
gyar ka to nai rész vé tel rõl  szóló 1137/2004. (XII. 8.) Korm.
ha tá ro zat ban meg ha tá ro zot tak vég re haj tá sa ér de ké ben a
Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH SZFP) rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge -
ként mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet ho zok lét re.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar
Hon véd ség Ira ki Ki kép zést Biz to sí tó Szá zad

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH IKBSZD

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye: 7401
 Kaposvár, Fü re di u. 148.

Pos ta cí me: Pf. 179/IKBSZD
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Irak (Bag dad)

3. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ, ön ál ló szá zad jog ál lá sú, Ide ig le nes Ál lo mány táb lá -
val és Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott

 ideiglenes ka to nai szer ve zet. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon -
véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re -
té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz -
köz ál lo má nyá ból kell fel töl te ni.

4. A ka to nai szer ve zet a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te -
gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás 2.  § a) pont ja alap ján az 1. ka te gó ri á ba tar to zik.

5. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A NA TO Ira ki Ki kép zõ Misszi ós Pa rancs nok ság

(a továb biak ban: COM NTM-I) alá ren delt sé gé ben Irak ban 
(Bag dad, Akr Rus ta ni y ah) lé te sí tett ka to nai ki kép zé si ob -
jek tum (a továb biak ban: TEDC=Tra i ning, Edu ca ti on And
Doct ri ne Cen ter) te rü le té nek õr zé se, vé del me, bel sõ já rõ -
rö zé sek vég re haj tá sa, ese mé nyek re tör té nõ re a gá lás, va la -
mint RO LE 1 szin tû egész ség ügyi biz to sí tás szol gál ta tá sa.

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

7. A ka to nai szer ve zet az MH SZFP pa rancs nok szol -
gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben te vé keny sé gét – szö vet sé gi igény ese tén – 2006. 
ja nu ár 1-jé tõl a TEDC te rü le tén a COM NTM-I pa rancs no -
ká nak mû ve le ti irá nyí tá sa alatt hajt ja vég re.

8. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet a
HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség nem ze ti ve ze té se
és fel ügye le te alatt ál l.

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

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

b) A szá zad pa rancs no kot be osz tás ba az MH SZFP pa -
rancs no ka ve zény li.

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

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

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

11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

A pénz ügyi-, el lá tá si- és gaz dál ko dá si fel ada ta it az
MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a HM
Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze té vel
együtt mûködésben vég zi.

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

Gaz dál ko dá sá nak rend jét, az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és a
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a gaz dál ko dás fel -
ügye le tét el lá tó szerv ha tá roz za meg.

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si 
rend jét tar tal ma zó Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro -
zat hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó -
vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.

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

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

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

A honvédelmi miniszter
27/2006. (HK 9.) HM

h a  t á  r o  z a  t a
ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -

tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a NA TO irá nyí tá sú bal ká ni
ka to nai bé ke fenn tar tó mû ve le tek ben részt ve võ ma gyar
 katonai kon tin gen sek rõl  szóló mó do sí tott 2040/2002.
(II. 27.) Korm. ha tá ro zat ban, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes ka -
to nai szer ve ze tei ki ala kí tá sá val kap cso la tos egyes kér dé -
sek rõl  szóló 44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás 2.  §-ában fog -
lal tak ra, ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké -
ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. A NA TO ma ce dó ni ai bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
va ló ma gyar ka to nai rész vé tel rõl  szóló 70/2002. (HK 26.)
HM KÁT–HVKF együt tes in téz ke dés re te kin tet tel, a
 Magyar Hon véd ség Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH SZFP) rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge -
ként mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet ala pí tok.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar
Hon véd ség Õr- és Biz to sí tó Sza kasz

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH ÕBSZ

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye: 7401
 Kaposvár, Fü re di u. 148.

Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/ÖBSZ
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Ma ce dó nia.

3. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ, ön ál ló sza kasz jog ál lá sú, Ide ig le nes Ál lo mány táb lá -
val és Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott
 ideiglenes ka to nai szer ve zet. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon -
véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re -
té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz -
köz ál lo má nyá ból kell fel töl te ni.

4. A ka to nai szer ve zet a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te -
gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás 2.  § b) pont ja alap ján a 3. ka te gó ri á ba tar to zik.

5. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A ma ce dó ni ai bé ke tá mo ga tó mû ve le tek NA TO Pa -

rancs nok sá ga (Skop je) õr zés vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sa, 
el len õr zõ-át eresz tõ pon tok fel ál lí tá sa és mû köd te té se, já -
rõ rö zé si fel ada tok vég re haj tá sa, tûz ese tén épü le tek ki ürí -
té sé nek irá nyí tá sa, a ki ürí tés vég re haj tá sa, ve szély ese tén
ki emelt fon tos sá gú (VIP) sze mé lyek ki men té se, biz ton -
ság ba he lye zé se.

6. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar -
tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium, a meg ala kí tás ra ki je lölt ka to nai szer -
ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság.
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7. A ka to nai szer ve zet az MH SZFP pa rancs nok
 szolgálati alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá -
si kör zet ben te vé keny sé gét a NA TO Pa rancs nok ság
(Skop je) pa rancs nok uta sí tá sai sze rint lát ja el.

8. A ka to nai szer ve zet állományille té kes pa rancs no ka
az MH SZFP pa rancs nok. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a
HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség nem ze ti ve ze té se
és fel ügye le te alatt ál l.

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

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

b) A sza kasz pa rancs no kot be osz tás ba az MH SZFP
 parancsnoka ve zény li.

c) A sza kasz pa rancs nok az ide ig le nes ka to nai szer ve zet
élén ál ló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi
ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki -
ter jed a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. 
En nek ke re té ben a jog sza bá lyok ban és a fel sõ szin tû ren -
del ke zé sek ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya ko rol ja az 
alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos jo go kat, tel -
je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

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

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

11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

A pénz ügyi-, el lá tá si- és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
Õr- és Biz to sí tó Zász ló al jon ke resz tül az MH 64. Bo co nádi
Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a HM Pénz ügyi és Szám -
vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze té vel együtt mû kö dés ben
vég zi. Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a Hon -

vé del mi Mi nisz té rium és az MH gaz dál ko dá si, pénz ügyi
és szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vei lát ják el.

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mûkö -
dési rend jét tar tal ma zó Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha -
tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül ké szí ti el, és 
azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ké hez.

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

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

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

A honvédelmi miniszter
29/2006. (HK 9.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

az MH Budapest Fõvárosi Hadkiegészítõ
Parancsnokság alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  §-ában, a hon vé del mi szer vek
mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ
sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben
fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd ség Bu da pest Fõ vá ro si
Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság 35/2005. (HK 8.) HM ha tá -
ro zat tal és a 67/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat tal mó do sí -
tott, 40/1999. (HK 17.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok -
ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be az aláb bi 3. pont lép:
„3. A pa rancs nok ság szék he lye: Bu da pest XI II., Dó zsa

György út 51. Pos ta cí me: 1545 Bu da pest.”

2. A ha tá ro zat 12. pont ja he lyé be az aláb bi 12. pont lép:
„12. Az MH Bu da pest Fõ vá ro si HP törzs köny vi nyil -

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

3. A ha tá ro zat 13. pont ja he lyé be az aláb bi 13. pont lép:
„13. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.”

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

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

A honvédelmi miniszter
30/2006. (HK 9.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Könnyû Gyalog Század
költségvetési szerv megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, a hon vé del mi szer -
vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl
el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren -
de let ben, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di fel -
adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei 
meg ala kí tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló
44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra – a kö vet -
ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. Az MH Könnyû Gya lo g Szá zad költ ség ve té si szer -
vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KGYSZD;
szék he lye: Ka pos vár, Fü re di út 156.; pos ta cí me: 7401
 Kaposvár, Pf. 179/KGYSZD; al kal ma zá si kör ze te:
 Magyarország, Af ga nisz tán; ala pí tó ja a hon vé del mi
 miniszter – 2006. szep tem ber 30-i ha tállyal meg szün te -
tem.

2. A va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek te kin te té ben a
meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az MH Szá -
raz föl di Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH SZFP),
mely nek szék he lye: 8000 Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út;
pos ta cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 151. Fi gye lem mel az

Áht. 90.  § (3) be kez dé sé re, a költ ség ve té si szerv meg szün -
te té se kö vet kez té ben az ala pí tót meg il le tõ jo gok ér vé nye sí -
té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl
adó dó pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat a ka to nai szer ve -
zet fel szá mo lá sá tól kezd ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve lát ja el.

3. A költ ség ve té si szerv ré szé re meg ha tá ro zott alap fel -
ada tok, pénz ügyi és gaz dál ko dá si fel ada tok vég re haj tá sá -
ról az MH SZFP rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként
lét re ho zás ra ke rü lõ MH Könnyû Gya lo g Szá zad ide ig le -
nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ha tá ro za ta ren del ke zik.

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

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
Az MH Könnyû Gya lo g Szá zad 114/2004. (HK 27.) HM
ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira ta 2006. szep tem ber
30-án vesz ti ha tá lyát.

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

A honvédelmi miniszter
31/2006. (HK 9.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, fi gye lem mel az af ga nisz tá ni Nem zet kö zi Biz -
ton sá gi Köz re mû kö dõ Erõk (ISAF) mû ve le tek ben tör té nõ
ma gyar ka to nai rész vé tel rõl  szóló 2191/2004. (VII. 29.)
Korm. ha tá ro zat ban, a Ma gyar Hon véd ség kül föl di fel -
adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei
ki ala kí tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló
44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás 2.  §-ában fog lal tak ra, ide ig -
le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. Az af ga nisz tá ni Nem zet kö zi Biz ton sá gi Köz re mû -
kö dõ Erõk (ISAF) mû ve le te i ben tör té nõ ma gyar ka to nai
rész vé tel rõl  szóló 2191/2004. (VII. 29.) Korm. ha tá ro zat -
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ban meg ha tá ro zot tak vég re haj tá sa ér de ké ben rész jog kö rû
költ ség ve té si egy ség ként mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer -
ve ze tet ala pí tok.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar
Hon véd ség Könnyû Gya lo g Szá zad

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KGYSZD
Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ala ku lá sá nak idõ -

pont ja: 2006. ok tó ber 1.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye: 7401
 Kaposvár, Fü re di u. 148.

Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/KGYSZD

Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Af ga nisz tán.

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

4. A ka to nai szer ve zet a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te -
gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás 2.  § a) pont ja alap ján az 1. ka te gó ri á ba tar to zik.

5. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:

A Több nem ze ti sé gû dan dár 3. Zász ló alj Harc cso port
pa rancs nok köz vet len irá nyí tá sa alatt, já rõ rö zés, külön -
bözõ ob jek tu mok biz to sí tá sa, õr zés-vé del me, kon vo jok,
sze mé lyek kí sé ré se és biz to sí tá sa.

6. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn -
tartója a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium, a meg ala kí tás ra ki je lölt ka to nai
szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak -
ban: MH SZFP).

7. A ka to nai szer ve zet az MH SZFP pa rancs nok szol -
gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben te vé keny sé gét a mû ve le ti te rü le ten az Af ga nisz -
tán ban – Ka bul ban – disz lo ká ló Több nem ze ti sé gû Dan -
dár pa rancs nok ság mû ve le ti alá ren delt sé gé ben lát ja el.

8. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet a
HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség nem ze ti ve ze té se
és fel ügye le te alatt ál l.

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

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

b) A szá zad pa rancs no kot be osz tás ba az MH SZFP
 parancsnoka ve zény li.

c) A szá zad pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló
egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo má -
nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed a
ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. En nek
ke re té ben – mint a ve zény lé si hely állományille té kes
 parancsnoka – a jog sza bá lyok ban és a fel sõ szin tû ren del -
ke zé sek ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya ko rol ja az
alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos jo go kat, tel -
je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

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

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

11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

A pénz ügyi-, el lá tá si- és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a HM Pénz -
ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze té vel
együtt mûködésben vég zi.

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

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mûkö -
dési rend jét tar tal ma zó Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha -
tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti, és
azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ké hez.
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14. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg szû né sé rõl
 külön mi nisz te ri ha tá ro zat ren del ke zik, mely ben a ka to nai
szer ve ze tet meg il le tõ jo gok ról, illetve ter he lõ kö te le zett -
sé gek rõl is ren del kez ni kell.

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

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

A honvédelmi miniszter
32/2006. (HK 9.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Katonai Rendfenntartó
Kontingens költségvetési szerv megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá az ál -
lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII.
30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû -
kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ
sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben, 
va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di fel adat-vég re haj -
tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei meg ala kí tá -
sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 44/2005.
(HK 10.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. Az MH Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens költ ség -
ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
KRK; szék he lye: Ka pos vár, Fü re di u. 148.; pos ta cí me:
7401 Ka pos vár, Pf. 179/KRK; al kal ma zá si kör ze te:
 Magyarország, Bosz nia-Her ceg ovi na; ala pí tó ja a hon vé del -
mi mi nisz ter – 2006. jú li us 31-i ha tállyal meg szün te tem.

2. A va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek te kin te té ben a
meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az MH
 Szárazföldi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH SZFP),
mely nek szék he lye: 8000 Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út; pos -
ta cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 151. Fi gye lem mel az Áht.
90.  § (3) be kez dé sé re, a költ ség ve té si szerv meg szün te té se
kö vet kez té ben az ala pí tót meg il le tõ jo gok ér vé nye sí té sé bõl
és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó
pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat a ka to nai szer ve zet fel -
szá mo lá sá tól kezd ve a Hon vé del mi Minisz térium Pénz ügyi
és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve lát ja el.

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 22.

3. A költ ség ve té si szerv ré szé re meg ha tá ro zott alap fel -
ada tok, pénz ügyi és gaz dál ko dá si fel ada tok vég re haj tá sá ról
az MH SZFP rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként lét re ho -
zás ra ke rü lõ MH Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens ide ig le -
nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ha tá ro za ta ren del ke zik.

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

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*.
Az MH Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens 23/2002.
(HK 14.) HM ha tá ro zat tal ki adott, va la mint 37/2002.
(HK 18.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott ala pí tó ok ira ta 2006.
jú li us 31-én vesz ti ha tá lyát.

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

A honvédelmi miniszter
33/2006. (HK 9.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a NA TO irá nyí tá sú bal ká ni
ka to nai bé ke fenn tar tó mû ve le tek ben részt ve võ ma gyar
 katonai kon tin gen sek rõl  szóló 2040/2002. (II. 27.) Korm.
ha tá ro zat ban, az Euró pai Unió irá nyí tá sa alatt vég re haj tott
bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar tó (ALT HEA) mû ve let hez tör -
té nõ ma gyar hoz zá já ru lás ról  szóló 128/2004. (XI. 23.)
OGY ha tá ro zat ban, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl -
di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer -
ve ze tei ki ala kí tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 
44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás 2.  §-ában fog lal tak ra,
 ideiglenes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben az
aláb bi

határozatot

adom ki:

1. Az Euró pai Unió irá nyí tá sa alatt vég re haj tott bal ká ni 
ka to nai bé ke fenn tar tó mû ve le té ben (ALT HEA) va ló
 magyar rész vé tel rõl  szóló 119/2004. HM KÁT–HVKF
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együt tes in téz ke dés re te kin tet tel a Ma gyar Hon véd ség
Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH SZFP)
rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ ide ig le nes 
ka to nai szer ve ze tet ho zok lét re.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar
Hon véd ség Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KRK
Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ala ku lá sá nak idõ -

pont ja: 2006. au gusz tus 1.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye: 7401
 Kaposvár, Fü re di u. 148. (Tán csics lak ta nya)

Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/KRK
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Bosznia-Her -

cegovina.

3. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú, Ide ig le nes Ál lo mány táb -
lá val és Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott
ide ig le nes ka to nai szer ve zet. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon -
véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re -
té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz -
köz ál lo má nyá ból kell fel töl te ni.

4. A ka to nai szer ve zet a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te -
gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás 2.  § b) pont ja alap ján az 3. ka te gó ri á ba tar to zik.

5. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A dél szláv vál ság ren de zé sé nek vég re haj tá sát biz to sí tó

– az Euró pai Unió (a továb biak ban: EU) ál tal irá nyí tott
ALT HEA el ne ve zé sû – mû ve let ben EU FOR In teg rált
Rend õri Erõk (a továb biak ban: IPU) mû ve le ti te rü le tén a
je len lét biz to sí tá sa, já rõ rö zés, in for má ció szer zés, har cá -
sza ti tar ta lék erõ ként tör té nõ al kal ma zás, va la mint za var -
gá sok ke ze lé sé ben va ló rész vé tel.

A kon tin gens bá zi sán lét re ho zott Nem ze ti Tá mo ga tó
Elem (Na ti o nal Sup port Ele ment, NSE) fel ada ta a tér ség -
ben (Bosz nia-Her ceg ovi na) ál lo má so zó ma gyar ka to nák
szol gá lat tel je sí té se fel té te le i nek – mû ve le ti te rü le ten tör té -
nõ – biz to sí tá sa, amely ma gá ban fog lal ja – töb bek kö zött –
a sze mély ügyi mun kát, a jo gi ta nács adást, illetve a lo gisz -
ti kai biz to sí tást. Ezen fel adat kör el lá tá sa ki ter jed az
 EUFOR HQ, EU FOR IPU, NA TO HQ Sa ra je vo, PSOTC
ál lo má nyá ban szol gá ló ka to nák ra is.

6. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar -
tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium, a meg ala kí tás ra ki je lölt ka to nai szer -
ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság.

7. A ka to nai szer ve zet az MH SZFP pa rancs nok szol -
gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben te vé keny sé gét az IPU pa rancs no ká nak mû ve le ti 
irá nyí tá sa alatt hajt ja vég re.

8. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet a
HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség nem ze ti ve ze té se
és fel ügye le te alatt ál l.

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

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

b) A pa rancs no kot be osz tás ba az MH SZFP pa rancs no -
ka ve zény li.

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

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

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

11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként
 mûködõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

A pénz ügyi-, el lá tá si- és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a HM Pénz -
ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze té vel
együtt mûködésben vég zi.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

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

12. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.
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13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mûkö -
dési rend jét tar tal ma zó Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha -
tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti, és
azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ké hez.

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

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

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

A honvédelmi miniszter
34/2006. (HK 9.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Õr- és Biztosító Zászlóalj
költségvetési szerv megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, a hon vé del mi szer -
vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl
el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren -
de let ben, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di feladat-
 végrehajtásra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei
meg ala kí tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló
44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra – a követ -
kezõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. Az MH Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj költ ség ve té si szer -
vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH ÕBZ; szék he -
lye: Ka pos vár, Fü re di u. 156.; pos ta cí me: 7401 Ka pos vár,
Pf. 179/ÕBZ; al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Ko szo -
vó; ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz ter – 2006. au gusz tus
31-i ha tállyal meg szün te tem.

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 22.

2. A va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek te kin te té ben a
meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az MH Szá -
raz föl di Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH SZFP),
mely nek szék he lye: 8000 Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út;
pos ta cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 151. Fi gye lem mel az
Áht. 90.  § (3) be kez dé sé re, a költ ség ve té si szerv meg szün -
te té se kö vet kez té ben az ala pí tót meg il le tõ jo gok ér vé nye -
sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
bõl adó dó pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat a ka to nai
szer ve zet fel szá mo lá sá tól kezd ve a Hon vé del mi Minisz -
térium Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve
lát ja el.

3. A költ ség ve té si szerv ré szé re meg ha tá ro zott alap fel -
ada tok, pénz ügyi és gaz dál ko dá si fel ada tok vég re haj tá sá -
ról az MH SZFP rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként
lét re ho zás ra ke rü lõ MH Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj ide ig le -
nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ha tá ro za ta ren del ke zik.

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

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*.
Az MH Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj 21/2000. (HK 11.) HM
ha tá ro zat tal ki adott, va la mint 31/2004. (HK 12.) HM ha tá -
ro zat tal mó do sí tott ala pí tó ok ira ta 2006. au gusz tus 31-én
vesz ti ha tá lyát.

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

A honvédelmi miniszter
35/2006. (HK 9.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a Ma gyar kon tin gens rész -
vé te lé rõl a ko szo vói bé ke fenn tar tás ban részt ve võ nem zet -
kö zi erõk ben (KFOR)  szóló 55/1999. (VI. 16.) OGY ha tá -
ro zat ban, a NA TO irá nyí tá sú bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar -
tó mû ve le tek ben részt ve võ ma gyar ka to nai kontingen -
sekrõl  szóló 2040/2002. (II. 27.) Korm. ha tá ro zat ban,
 valamint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di fel adat-vég re haj -
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tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei ki ala kí tá sá -
val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 44/2005. (HK 10.) 
HM uta sí tás 2.  §-ában fog lal tak ra, ide ig le nes ka to nai szer -
ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. A ko szo vói bé ke fenn tar tás ban va ló rész vé tel cél já ból
az MHPK, VKF 1999. VI. 30-i szer ve zé si intézkedé sére
 figyelemmel a Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di  Parancs -
nokság (a továb biak ban: MH SZFP) rész jog kö rû költ ség ve -
té si egy sé ge ként mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet
ala pí tok.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar
Hon véd ség Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH ÕBZ
Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ala ku lá sá nak idõ -

pont ja: 2006. szep tem ber 1.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye: 7401 Ka -
pos vár, Fü re di u. 148. (Tán csics lak ta nya)

Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/ÖBZ
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Ko szo vó.

3. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú, Ide ig le nes Ál lo mány táb -
lá val és Ide ig le nes Fel sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott
ide ig le nes ka to nai szer ve zet. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon -
véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re -
té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz -
köz ál lo má nyá ból kell fel töl te ni.

4. A ka to nai szer ve zet a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te -
gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás 2.  § b) pont ja alap ján a 3. ka te gó ri á ba tar to zik.

5. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:

A KFOR erõk fõ pa rancs nok sá gá nak köz vet len biz to sí tá sa, 
õr zés-vé del mi fel ada tok el lá tá sa, já rõ rö zés, szál lít má nyok kí -
sé ré se, ren dez vé nyek biz to sí tá sa, ellenõrzõ- áteresztõ pon tok
fel ál lí tá sa és mû köd te té se, va la mint a KFOR Fõ pa rancs nok -
sá gon Meg elõ zõ Egész ség ügyi  Labora tórium mû köd te té se.

A tér ség NATO pa rancs nok sá ga in (KFOR Pa rancs nok -
ság, NATO Szkop jei Pa rancs nok ság), egyé ni be osz tás ban
szol gá la tot tel je sí tõ ma gyar ka to nák szol gá lat tel je sí té sé -
nek nem ze ti fe le lõs ség alá tar to zó fel té te le i nek – mû ve le ti
te rü le ten tör té nõ – biz to sí tá sa, amely a lo gisz ti kai és pénz -
ügyi el lá tást fog lal ja ma gá ba.

6. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar -
tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé -

del mi Mi nisz té rium, a meg ala kí tás ra ki je lölt ka to nai szer -
ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság.

7. A ka to nai szer ve zet az MH SZFP pa rancs nok szol -
gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben te vé keny sé gét a KFOR erõk fõ pa rancs no ka uta -
sí tá sai sze rint lát ja el.

8. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet a
HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség nem ze ti ve ze té se
és fel ügye le te alatt ál l.

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

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

b) A pa rancs no kot be osz tás ba az MH SZFP pa rancs no -
ka ve zény li.

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

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

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

11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

A pénz ügyi-, el lá tá si- és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a HM Pénz -
ügyi és Szám vi te li Szol gá lat ille té kes szer ve ze té vel
együtt mûködésben vég zi.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
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bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet biz to sít ja az MH KFOR 
MLF szá zad és az MH Õr- és Biz to sí tó Sza kasz pénz ügyi-, 
el lá tá si- és gaz dál ko dá si fel ada ta it.

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

12. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Alap te vé keny ség ke re té ben mun ka he lyi ét -
kez te tést va ló sít meg, ki egé szí tõ te vé keny ség ként kan tint
üze mel tet.

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mûkö -
dési rend jét tar tal ma zó Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si

Sza bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha -
tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti, és
azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ké hez.

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

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

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 22.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
25/2006. (HK 9.) HM

u t a  s í  t á  s a

a magyar repülõgép-vezetõk kanadai képzési
programja hazai Irányító Testületének létrehozásáról

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 a ma gyar re pü lõ gép-ve ze tõk
Ka na dá ban tör té nõ kép zé se tár gyá ban alá írt Egyet ér té si
Nyi lat ko zat ban vál lalt nem zet kö zi kö te le zett sé gek tel je sí -
té se, ezen be lül a kép zé si prog ram ha zai vég re haj tá sá nak
sza bá lyo zott ke re tek köz é he lye zé se és fo lya ma tos el len -
õr zé se, illetve ma gas szin tû fel ügye le te ér de ké ben a követ -
kezõ

utasítást

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 Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re, 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 re ter jed ki.

2.  §

A ma gyar re pü lõ gép-ve ze tõk ka na dai kép zé si prog ram ja
(NFTC) (a továb biak ban: Prog ram) vég re haj tá sá nak ma gas
szin tû dön té se ken ala pu ló biz to sí tá sa és fel ügye le te ér de ké -
ben – te kin tet tel ar ra, hogy a Prog ram vég re haj tá sá val kap -
cso la tos költ sé gek hosszú táv ra je len tõ sen be fo lyá sol ják a
tár ca költ ség ve té sét – 2006. már ci us 16-ai ha tállyal Irá nyí tó
Tes tü let (a továb biak ban: IT) ke rül lét re ho zás ra.

3.  §

(1) Az IT ren del te té se: a Prog ram vég re haj tá sát biz to sí -
tó, az MH kö zép- és hosszú táv ú fej lesz té sé re, át ala kí tá sá -
ra vo nat ko zó el kép ze lé sek nek meg fe le lõ jog sza bá lyi hát -
tér meg te rem té sét szol gá ló, sze mély ze ti, ki kép zé si és gaz -
dál ko dá si szak mai dön té sek – a HM SZMSZ-ben fog lalt
ha tás kö ri sza bá lyok nak meg fe le lõ – meg ho za ta la, illetve a 
mi nisz ter ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zó dön té sek kel
kap cso la tos ja vas la tok elõ ké szí té se, va la mint a Prog ram -
ban va ló rész vé tel vég re haj tá sá val kap cso la tos te vé keny -
ség tel jes szak mai fel ügye le te.

(2) Az IT ve ze tõ je a HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra.

(3) Az IT tag jai: a HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes
 államtitkár, a HM hu mán po li ti kai he lyet tes ál lam tit kár,
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a HM jo gi he lyet tes ál lam tit kár, a HM Hon véd Ve zér kar
fõ nök I. he lyet te se, a HM Hon véd Ve zér kar törzs igaz ga tó,
a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ, a HM jo gi és in for má -
ció vé del mi fõ osz tály ve ze tõ, a HM vé de lem gaz da sá gi fõ -
osz tály ve ze tõ, a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li
 Hivatal fõ igaz ga tó-he lyet te se, a HM HVK ka to nai ter ve zõ 
fõ cso port fõ nök, az MH lé gi erõ pa rancs nok I. he lyet te se,
va la mint az Egyet ér té si Nyi lat ko zat (MOU) alap ján a
Prog ram mû ve le ti- és pénz ügyi mun ka cso port já nak tag jai, 
va la mint az irá nyí tó tes tü le té hez de le gált nem ze ti kép -
viselõ.

(4) Az IT ülé se in ta nács ko zá si jog gal részt vesz a HM
vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ, a HM ter ve zé si és
 koordinációs fõ osz tály ve ze tõ, a HM kom mu ni ká ci ós fõ -
osz tály ve ze tõ, a MH egész ség ügyi pa rancs nok helyet -
tese,  valamint a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
rek to ra.

(5) Az IT ve ze tõ je az IT ülé sé re a konk rét dön tés meg -
ho za ta lá hoz vagy elõ ké szí té sé hez szük sé ges in for má ci ók -
kal ren del ke zõ bár mely HM és MH szer ve zet kép vi se lõ jét
ta nács ko zá si jog gal meg hív hat ja.

(6) Az IT tit ká ra a HM HVK törzs igaz ga tó.

(7) Az IT te vé keny sé gét a szak mai fel ada tok el lá tá sá ra
meg ala kí tott szak bi zott sá gok ban és tel jes ülé se ken vég zi.
A Ki kép zé si Szak bi zott ság az MH lé gi erõ pa rancs nok el sõ 
he lyet te se, a Gaz dál ko dá si Szak bi zott ság a HM vé de lem -
gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ, a Sze mély ze ti Szak bi zott ság a
HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ ve ze té sé vel vég zi te vé -
keny sé gét.

(8) Az IT és a szak bi zott sá gok mû kö dé si rend jü ket ma -
guk ha tá roz zák meg. Az IT ne gyed éven te tar t ülé se ket,
illetve ezen kí vül egyes kér dé sek meg tár gya lá sá ra so ron
kí vül is össze hív ha tó.

4.  §

(1) Az IT alap fel ada tai:

a) a hon vé del mi mi nisz ter dön té si, illetve elõ ter jesz tési 
jog kö ré be tar to zó, a Prog ram vég re haj tá sá val kap cso la tos
je len té sek, fel ter jesz té sek, jog sza bá lyok és az ál lam i irá -
nyí tás egyéb jo gi esz kö zei ter ve ze te i nek vé le mé nye zé se, a 
vé le ményt meg ala po zó in for má ci ók, hát tér szá mí tá sok,
szak mai ál lás pont biz to sí tá sa;

b) ál lás fog la lás a Prog ram vég re haj tá sa so rán a szak bi -
zott sá gok és a vég re haj tó szer ve ze tek ál tal az IT elé ter -
jesz tett kér dé sek ben.

(2) Az IT ha tás kö ré ben jo go sult

a) az érin tett szer ve ze tek tõl a Prog ram vég re haj tá sá val
kap cso la tos in for má ci ót, ada tot be kér ni, érin tett sze mé lye -
ket meg hall gat ni, illetve be szá mol tat ni;

b) az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek ré szé re
elem zõ, ér té ke lõ fel ada tot meg ha tá roz ni.

5.  §

Az IT szak bi zott sá ga i nak az IT ré szé re – a meg ala ku lá sát 
kö ve tõ 6 hó na pon be lül – az aláb bi alap ve tõ fel ada tok el -
vég zé se ér de ké ben kell szak mai dön té se ket elõ ké szí te nie:

a) a to bor zá si fel adat mar káns meg je le ní té se a HM
kom mu ni ká ci ós stra té gi á já ban, az er re a cél ra fel hasz nál -
ha tó pénz ke ret konk rét meg je lö lé sé vel;

b) a Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi Mi nisz té ri u ma és
a Nyír egy há zi Fõ is ko la kö zött 2004. de cem ber 22-én alá írt
egyet ér té si meg álla po dás fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se
és eset le ges mó do sí tá si ja vas la ta i nak elõ ké szí té se;

c) a pá lyá ra irá nyí tás ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben a
Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem mel tör té nõ szo ro -
sabb együtt mû kö dés ér de ké ben együtt mû kö dé si prog ram
ki dol go zá sa;

d) a ki vá lasz tás és (figye lembe vé ve a Prog ram ban tör -
té nõ rész vé tel ed di gi gya kor la ti ta pasz ta la ta it) a ha zai elõ -
kép zés rész le tes kö ve tel mény rend sze ré nek ki dol go zá sa;

e) egy sze rû sí tett el já rá si sza bá lyok ki dol go zá sá val a je -
löl tek ki vá lasz tá sa, va la mint a tény le ges ál lo mány ba vé te -
lük so rán szük sé ges sé vá ló, az egész sé gi, pszi chi kai és fi -
zi kai al kal mas ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges or vo si
vizs gá la tok kö zöt ti össz hang meg te rem té se;

f) a ki vá lasz tott je löl tek szer zõ dé ses tisz ti ál lo mány ba
he lye zé se ér de ké ben az MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re -
pü lõ Bá zis ál lo mány táb lá já nak fe lül vizs gá la ta;

g) a ki vá lasz tott je löl tek kel kö ten dõ, hosszú táv ú
rend szer ben tar tá su kat biz to sí tó szer zõ dé sek tar tal mi ele -
mei és meg kö té se rész le tes vég re haj tá si sza bá lya i nak ki -
dol go zá sa;

h) a szer zõ dés sel le kö tött ma gyar pi ló ta és ki kép zõ he -
lyek ér té ke sí té sé vel kap cso la tos tár gya lá sok foly ta tá sá ra
vo nat ko zó hosszú táv ú stra té gia ki ala kí tá sa.

6.  §

Az IT min den ülé sét köve tõen je len tést ké szít a mi nisz -
ter nek az uta sí tás 5.  §-ában meg ha tá ro zott, va la mint a
Prog ram ban va ló rész vé tel lel kap cso lat ban tárgy idõ szak
alatt fel me rült fel ada tok kal kap cso la tos in téz ke dé sek rõl.

7.  §

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

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja: 2006. már ci us 27.
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A honvédelmi miniszter
35/2006. (HK 9.) HM

u t a  s í  t á  s a

egyes honvédelmi miniszteri utasítások hatályon kívül helyezésérõl

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

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás mel lék le té ben fel so rolt hon vé del mi mi nisz te ri uta sí tá sok ha tá lyu kat vesz tik.

2.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 6. na pon 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

Melléklet a 35/2006. (HK 9.) HM utasításhoz

58/1980. (HK 23.) A Ma gyar Nép had se reg Pol gá ri Fegy ve res Õr ség Mû kö dé si és Szol gá la ti Sza bály za tá nak ki -
adá sá ról

88/1980. (HK 33.) A Hon vé del mi Mi nisz té rium be ru há zá sok kal össze füg gõ szak ha tó sá gi köz re mû kö dé sé nek
sza bá lyo zá sá ról

95/1991. (HK 12.) A Ma gyar Hon véd ség sza bá lyo zó te vé keny sé gé nek rend jé rõl  szóló 17/1977. (HK 8.) HM
uta sí tás mó do sí tá sá ról

13/1994. (HK 7.) A Ma gyar Hon véd ség dan dár tá bor no ki rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tá sa i ról

34/1994. (HK 18.) A pénz szál lí tá sok kí sé ré sé nek biz to sí tá sá ról

22/1995. (HK 12.) Ok ta tá si Bi zott ság lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé rõl

33/1995. (HK 19.) Az ENSZ cip ru si bé ke fenn tar tó misszi ó já ban (UN FI CYP) részt ve võ ma gyar ka to nák de vi -
za el lá tá sá ról

49/1995. (HK 29.) A HM fe je zet alá tar to zó szer ve ze tek költ ség ve té si gaz dál ko dá sa el len õr zé sé nek rend jé rõl
 szóló 45/1993. (HK 14.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

55/1995. (HK 31.) Az ENSZ cip ru si bé ke fenn tar tó misszi ó já ban (UN FI CYP) részt ve võ ma gyar ka to nák
 devizaellátásáról  szóló 33/1995. (HK 19.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

2/1996. (HK 1.) A sor ál lo má nyú ka to nák, va la mint a ka to nai tan in té ze ti hall ga tók (nö ven dé kek) il let mé nyé -
rõl  szóló 88/1987. (HK 35.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

48/1996. (HK 21.) A Hon vé del mi Mi nisz té rium Kol lé gi u má ról és mû kö dé si rend jé rõl  szóló 16/1995. (HK 10.)
HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

6/1997. (HK 4.) A vé del mi ter ve zõ rend szer fej lesz té sé rõl  szóló 12/1996. (HK 7.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról
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15/1997 (HK 8.) A szol gá la ti te vé keny ség gel össze füg gõ ér de mek el is me ré sé rõl  szóló 21/1992. (X. 3.) HM
ren de let vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada tok tár gyá ban ki adott 98/1992. (HK 20.) HM uta -
sí tás mó do sí tá sá ról

46/1997. (HK 17.) A kö zös ka to nai szer ve ze tek lét re ho zá sa elõ ké szí té sé vel kap cso la tos egyes fel ada tok ról

65/1997. (HK 21.) A Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat át szer ve zé sé rõl  szóló 81/1996. (HK 2/1997.) HM uta sí -
tás mó do sí tá sá ról

68/1997. (HK 23.) A mû kö dõ ké pes ség fenn tar tá sá hoz alap ve tõ en szük sé ges és fo lya ma tos be szer zé se ken fe lü li
kö te le zett ség vál la lá sok el len jegy zé sé nek HM költ ség ve té si fe je ze ten be lü li el já rá si rend jé rõl

78/1997. (HK 26.) A mû kö dõ ké pes ség fenn tar tá sá hoz alap ve tõ en szük sé ges és fo lya ma tos be szer zé se ken fe lü li
kö te le zett ség vál la lá sok el len jegy zé sé nek HM költ ség ve té si fe je ze ten be lü li el já rá si rend jé rõl 
 szóló 68/1997. HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

14/1998. (HK 6.) A Ma gyar Hon véd ség üdül te té si rend sze ré nek, üdü lõ- és gyer mek in téz mé nyi há ló za tá nak át -
ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 77/1997. (HK 26.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

35/1998. (HK 11.) A Hon vé del mi Mi nisz té rium In for má ció Kap cso la ti Rend sze ré nek ki adá sá ról

14/1999. (HK 7.) Az SFOR te vé keny sé gé ben részt ve võ Ma gyar Mû sza ki Kon tin gens költ ség ve té sé nek ter ve -
zé sé rõl, vég re haj tá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 33/1997. (HK 15.) HM uta sí tás ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl

28/1999. (HK 11.) Az in téz mé nyi be vé te lek utá ni be fi ze té sek kel, va la mint a más fe je ze tek tõl, ala pok tól és a
költ ség ve té si kö rön kí vü li szer ve ze tek tõl ter ven fe lül át vett pénz esz kö zök kel kap cso la tos
fel ada tok vég re haj tá sá ról

44/1999. (HK 16.) A hon vé de lem rend sze ré nek stra té gi ai fe lül vizs gá la tát elõ ké szí tõ bi zott ság fel ál lí tá sá ról

63/1999. (HK 22.) A szol gá la ti te vé keny ség gel össze füg gõ ér de mek el is me ré sé rõl  szóló 21/1992. (X. 13.) HM
ren de let vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról  szóló, több ször mó do sí tott 98/1992.
(HK 20.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

24/2000. (HK 10.) A Hon véd Mû vész együt tes a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma ré szé re tör té nõ
 átadásával kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról

26/2000. (HK 10.) A köz be szer zé si tör vény ha tá lya alól ki vett épí tés be ru há zá sok, köz pon ti fel újí tá sok meg -
valósításával össze füg gõ be szer zé sek egyes sza bá lya i ról

28/2000. (HK 11.) A mi nõ sí tett ira tok fe lül vizs gá la tá ról

38/2000. (HK 12.) A Ma gyar Hon véd ség el he lye zé si szol gá la tá nak át ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról

42/2000. (HK 15.) A sze mé lyi fel té tel rend szer rö vid táv ú át ala kí tá sá ról

54/2000. (HK 19.) A Ma gyar Hon véd ség Fegy ver zet Ja ví tó Üzem köz pon ti költ ség ve té si szerv meg szün te té sé -
rõl, illetve a meg szün te tés sel kap cso la tos jog utód lás ról

67/2000. (HK 1/2001.) a sor ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ had kö te le sek ma gán nyug díj-pénz tá ri tag dí já nak meg fi ze té -
sé rõl

6/2001. (HK 3.) Ha tá lyon kí vül he lye zés rõl

9/2001. (HK 4.) A hon vé del mi ka taszt ró fa vé del mi rend szer szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak kiadá -
sáról

11/2001. (HK 4.) Az MK Ka to nai fel de rí tõ Hi va tal hi va tá sos ál lo mány ki egé szí tõ ru há za ti nor má já ról  szóló
28/1997. (HK 11.) MH uta sí tás mó do sí tá sá ról

14/2001. (HK 5.) A Vé del mi Ter ve zés sel kap cso la tos mi nisz te ri irány el vek rõl

15/2001. (HK 5.) Az egy in téz mé nyes tiszt he lyet tes kép zé si rend szer lét re ho zá sá nak fel ada ti ról

16/2001. (HK 5.) A Ma gyar Hon véd ség Fegy ver zet Ja ví tó Üzem köz pon ti költ ség ve té si szerv megszünteté -
sérõl, illetve a meg szün te tés sel kap cso la tos jog utód lás ról  szóló 54/2000. (HK 19.) HM uta sí -
tás mó do sí tá sá ról
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24/2001. (HK 7.) Az egyes tár sa da lom biz to sí tá si nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si fel ada tok ról  szóló
30/2000. (HK 12.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

003/2001. (HK 8.) A Kor mány za ti vé dett ve ze té si rend szer rõl  szóló 3024/2001. (III. 13.) Korm. ha tá ro zat ban
fog lalt egyes fel ada tok vég re haj tá sá ról

27/2001. (HK8.) A Ma gyar Hon véd ség Ki kép zés tech ni kai El lá tó és Szol gál ta tó Köz pont köz pon ti költség -
vetési szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról

004/2001. (HK 11.) A Kor mány za ti vé dett ve ze té si rend szer rõl  szóló 3024/2001. Korm. ha tá ro zat ban fog lalt
egyes fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 003/2001. (HK 8.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

007/2001. (HK 13.) A 3024/2001. Korm. ha tá ro zat ban fog lalt egyes fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 003/2001.
(HK 8.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott ko or di ná ci ós bi zott ság lét re ho zá sá ról

40/2001. (HK 13.) Egyes mi nisz te ri uta sí tá sok ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl

49/2001. (HK 14.) A sze mé lyi fel té tel rend szer rö vid táv ú át ala kí tá sá ról  szóló 42/2000 (HK 15.) HM uta sí tás
mó do sí tá sá ról

62/2001. (HK 16.) A Pé csi Hon véd kór ház fel ügye le ti jog kö ré nek meg vál toz ta tá sá ról, az in téz mény nek a Pé csi
Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Köz pont ba va ló in teg rá lá sá ról,
va la mint a Sür gõs sé gi El lá tó és a Hon véd Egész ség ügyi Köz pont lét re ho zá sá ról

63/2001. (HK 16.) A hon véd egész ség ügyi in téz mé nyek át ala kí tá sá ról, va la mint a hon véd egész ség ügyi szol -
gál ta tást biz to sí tó (fek võ be teg-el lá tó, já ró be teg-szak el lá tó és re ha bi li tá ció) köz hasz nú tár sa -
ság lét re ho zá sá ról

80/2001. (HK 1/2002.) Egyes mi nisz te ri uta sí tá sok ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl

36/2002. (HK 14.) Az egyes mi nisz te ri uta sí tá sok ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 80/2001. (HK 1/2002.) HM
uta sí tás mó do sí tá sá ról

48/2002. (HK 18.) A mun ka kö ri jegy zé kek rõl és az ál lo mány táb lák ról  szóló 83/2001. (HK 2/2002.) HM uta sí tás 
mó do sí tá sá ról

62/2002. (HK 22.) Ha tá lyon kí vül he lye zés rõl

63/2002. (HK 22.) A Hon vé del mi Mi nisz té rium szer vei irá nyí tá si rend jé nek vál to zá sá ról

65/2002. (HK 22.) A Ma gyar Hon véd ség vé del mi ké pes sé ge i nek fe lül vizs gá la tá ról

77/2002. (HK 26.) A Hon vé del mi Mi nisz té rium szer vei irá nyí tá si rend jé nek vál to zá sá ról  szóló 63/2002.
(HK 22.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

85/2002. (HK 27.) A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség tár sa dal mi kap cso la tai és saj tó nyil vá -
nos sá ga egyes kér dé se i rõl  szóló 44/1995. (HK 26.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

107/2002. (HK 2/2003.) A sor ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ had kö te le sek ma gán nyug díj-pénz tá ri tag dí já nak meg fi ze té -
sé rõl  szóló 67/2000. (HK 1/2001.) HM uta sí tás mó do sí tás ról

7/2003. (HK 4.) A di ák hi tel lel ren del ke zõ sor ka to nák cél zott ka mat tá mo ga tá sá ról

13/2003. (HK 5.) A Vé del mi Fe lül vizs gá lat Ci vil Szak ér tõi Cso port lét re ho zá sá ról

24/2003. (HK 9.) Az ön kén tes had erõ re tör té nõ át té rés fel ada ta i nak meg ter ve zé sé rõl és vég re haj tá sá nak meg -
szer ve zé sé rõl

25/2003. (HK 9.) A Hon vé del mi Mi nisz té rium Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak módosítá -
sáról

30/2003. (HK 9.) A NA TO Szö vet sé ges Erõk Euró pai Fõ pa rancs nok sá ga Had erõ Kö ve tel mé nyei (ACE For ces 
Stan dards) al kal ma zás ba vé te lé rõl
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31/2003. (HK 9.) Az ön kén tes had erõ re tör té nõ át té rés jog al ko tá si fel ada ta i ról

37/2003. (HK 10.) Az egyes tá sa da lom biz to sí tá si nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si fel ada tok ról  szóló 30/2000.
(HK 12.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

43/2003. (HK 11.) A sor ka to nai be osz tá sok meg szün te té sé rõl, a sor ka to nák ki vál tá sá ról

44/2003. (HK 11.) A ka to nai ok ta tá si re form vég re haj tá sá nak fel ada ta i ról  szóló 12/2002. (HK 7.) HM uta sí tás
mó do sí tá sá ról

57/2003. (HK 14.) A hon vé del mi mi nisz ter ve ze té se, irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek lét szám -
gaz dál ko dá sá val össze füg gõ egyes fel ada tok ról

92/2003. (HK 1/2004.) A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák 2003. évi re ál bér-csök ke né sé nek kom pen zá lá sá ról

93/2003. (HK 1/2004.) A hon véd sé gi köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak és a sor ka to nák köz pon ti ju tal ma zá sá ról

9/2004. (HK 4. ) Az Euró pai Uni ós nyílt és mi nõ sí tett elekt ro ni kus le ve le zés hez szük sé ges in for má ci ós rend -
szer ki épí té sé rõl

10/2004. (HK 4. ) A brit ci vil vé del mi ta nács adó te vé keny sé gé nek és a ma gyar szer vek kel tör té nõ együtt mû kö -
dé sé nek sza bá lyo zá sá ról

18/2004. (HK 5.) A sor ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ had kö te le sek ma gán nyug díj-pénz tá ri tag dí já nak meg fi ze té -
sé rõl  szóló 67/2000. (HK 1/2001.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

25/2004. (HK 6.) A sor ka to nák, a tar ta lé kos ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ had kö te le sek és a tan in té ze ti hall ga tók 
2004. évi il let mény-fej lesz té se vég re haj tá sá ról

28/2004. (HK 7.) A brit ci vil vé del mi ta nács adó te vé keny sé gé nek és a ma gyar szer vek kel tör té nõ együtt mû kö -
dé sé nek sza bá lyo zá sá ról  szóló 10/2004. (HK 4.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

30/2004. (HK 7.) A hon vé del mi tár ca 2004. évi fõ fel ada ta i ról

53/2004. (HK 12.) Az Uk raj ná tól be szer zett AN 26 tí pu sú re pü lõ gép meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó dön tés elõ ké -
szí té se és elõ ter jesz tése ki vizs gá lá sá ról

86/2004. (HK 25.) A Köz pon ti Lo gisz ti kai Bá zis Prog ram iro da lét re ho zá sá ról és a Köz pon ti Lo gisz ti kai Bá zis
elõ ké szí té sé nek fõ fel ada ta i ról

93/2004. (HK 26.) A Ma gyar Hon véd ség inf ra struk tu rá lis szer ve ze te i nek át ala kí tá sá val kap cso la tos felada -
tokról

99/2004. (HK 27.) A Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak mó do sí tá sá ról

100/2004. (HK 27.) HM uta sí tás és HM ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

106/2004. (HK 1/2005.) A mi nisz te ri biz to s ki ne ve zé sé rõl, fel adat és ha tás kö ré rõl  szóló 71/2004. (HK 20.) HM uta sí -
tás mó do sí tá sá ról

113/2004. (HK 2/2005.) A Hon vé del mi Mi nisz té rium köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra ha tás kö re i nek ide ig le nes gya kor lá -
sá ról  szóló 105/2004. (HK 1/2005.) HM uta sí tás ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl

114/2004. (HK 2/2005.) A hon véd sé gi köz al kal ma zot tak köz pon ti ju tal ma zá sá ról

115/2004. (HK 2/2005.) A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, va la mint a köz tiszt vi se lõk 2004. évi idõ ará nyos kü lön
jut ta tá sá nak ki fi ze té sé rõl

13/2005. (HK 4.) A ka to nai tan in té ze ti hall ga tók és nö ven dé kek 2005. évi il let mény fej lesz té se vég re haj tá sá ról

14/2005. (HK 4.) A Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér kar fõ nö ki te en dõk át adás-át vé te lé rõl

27/2005. (HK 7.) A „NA TO Vál ság re a gá lá si Rend szer” kon fe ren cia elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról
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A honvédelmi miniszter
36/2006. (HK 9.) HM

u t a s í t á s a

a Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati
Rendszerének 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 kö vet ke zõ

utasítástí

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás 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,
 továbbá 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 kö zép szin tû ve ze tõ szer ve i re ter jed ki.

2.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té rium In for má ció Kap cso la ti
Rend szer e ki adá sá ról  szóló 60/2005. (HK 12.) HM uta sí -
tás sal ki adott Hon vé del mi Mi nisz té rium In for má ció Kap -
cso la ti Rend sze rét (nyil ván tar tá si szá ma: 829/349.) ezen
uta sí tás mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint mó do sí -
tom.

3.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 3. 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 21.
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Melléklet a 36/2006. (HK 9.) HM utasításhoz

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INFORMÁCIÓ KAPCSOLATI RENDSZERE MÓDOSÍTÁSA

A Hon vé del mi Mi nisz té rium 36/2006. (HK 9.) HM uta sí tás sal ki adott In for má ció Kap cso la ti Rend szer e (a továb biak -
ban: IKR, nyil ván tar tá si szá ma: 829/349.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

1) „A HM IKR-BEN ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK” fe je zet ben az MH HIP rö vi dí tés tar tal ma ,,MH Hír adó Pa -
rancs nok ság”-ról „MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok ság”-ra mó do sul, to váb bá egy új, az „MH SZKK” rö vi dí tés -
sel, „MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont” né ven ki egé szül.

2) A II. FEJEZET (A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE), „1. Tár ca szin tû vé del mi ter ve zés,
1.1. Rend szer szin tû fel ada tok” te rü let az aláb bi 12. fel adat tal egé szül ki:

12. Je len tés a fej lesz té si cé -
lok vég re haj tá sá ról.

A 6/2006. (HK 4.)
HM ut. 2. sz. mel lék le té -
ben meg ha tá ro zot tak
sze rint a törzs-adat la pok 
ki töl té se.

A NATO had -
erõ-fej lesz té si cé -
lo kért fe le lõs
szer ve ze tek.

04. 10.
10. 10.

HM VTF HM HVK
KTFCSF

Írás ban és
mág ne ses
adat hor do -
zón.
Egy pld. a
HM HVK
KTFCSF
ré szé re tá -
jé koz ta tá -
sul.

3) A II. FEJEZET (A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE), „2. Mun ka ter ve zés” te rü let 7. fel adat
„Rö vid le írá sa” az aláb bi ak sze rint mó do sul, va la mint egy új, d) té ma kör rel egé szül ki:

7. A HM havi fel adat -
terv ének össze ál lí tá sa
fel ter jesz té se.

d) a havi fel adat terv
fel ter jesz té se jó vá ha -
gyás ra.

HM TKF
HM HVK
VKI

tárgy hó na pot
meg elõ zõ hó nap
havi feladatter -
vében meg ha tá -
ro zott idõ pont

HM
(HM KÁT,
HM HVKF)

Írás ban



4) A III. FEJEZET (KATONAI-SZAKMAI TEVÉKENYSÉG), „3. Ki kép zés, fel ké szí tés” te rü let 7. fel ada ta az aláb bi 
sze rint mó do sul:

7. Éves je len tés a tiszt -
he lyet tes szak kép zõ
is ko la, va la mint a ki -
kép zõ köz pont hely -
ze té rõl, mû köd te tés
ta pasz ta la ta i ról.

A szak kép zõ is ko la, a
ki kép zõ köz pont sze -
mé lyi fel töl tött sé ge,
tech ni kai esz kö zök kel 
való el lá tott sá ga. A
ha tá lyos tör vények,
sza bá lyo zó in téz ke dé -
sek meg va ló su lá sa.
Az ál lo mány alap ki -
kép zé sé nek, kép zé sé -
nek, illetve
szak be osz tás ba való
fel ké szí té sé nek hely -
ze te. (Szep tem ber
30-ai hely zet nek meg -
fele lõen.)

MH KPTSZI,
MH SZKK

10. 15. HM HVKF
(HM HVK
KTFCSF)

A HM
HVK-MH
elekt ro ni kus
le ve le zõ
rend sze ren.

5) A III. FEJEZET (KATONAI-SZAKMAI TEVÉKENYSÉG), „3. Ki kép zés, fel ké szí tés” te rü let 12. fel adat „Meg -
jegy zés” ro va ta „Te le fa xon és elekt ro ni kus úton” szö veg re mó do sul.

6) Az V. FEJEZET (VÉDELEMGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG), „5. Inf ra struk tú ra, in gat lan ke ze lés” te rü let 33. fel -
ada ta ha tá lyát vesz ti.

7) A VI. FEJEZET (HUMÁN TEVÉKENYSÉG), „1. Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás és fej lesz tés” te rü let 27. fel adat
„Szer kesz té sé nek elõ írásai” ro vat szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ lép: „A 10/1998. (VI. 3.) HM ren de let alap ján a fel vé te li
vizs gák ta pasz ta la ta i ról, a pá lyá zók al kal mas sá gá ról, a fel vet tek össze té te lé rõl és tel je sít mény mu ta tó i ról, a ter ve zett
sza kok fel töl tött sé gé rõl.”, egy ben a 37. fel adat ha tá lyát vesz ti.

8) A VI. FEJEZET (HUMÁN TEVÉKENYSÉG), „1. Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás és fej lesz tés” te rü let 44. fel adat
„Ha tár ide je” ro vat „11. 30”-ra mó do sul.

9) A VII. FEJEZET (JOGI- ÉS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG), „4. Pa rancs no ki (ve ze tõi) jog gya kor lat, fe gyel mi
hely zet” te rü let 8.–11. fel ada tai az aláb bi ak sze rint mó do sul nak:

8. Ja vas lat a Ma gyar
Hon véd ség fe gyel mi
hely ze tét, jog gya kor -
la tát il le tõ en

HM JIF 12. 15. HM HVKF HM HVK VKI Írás ban és mág -
ne ses adat hor -
do zón.

9. MH Drog pre ven ci ós
Bi zott ság éves jelen -
tése.

Kü lön HM uta sí tás
sze rint.

MH EÜP tárgy évet 
kö ve tõ: 01. 15.

HM
(HM HVKF)

HM HVK VKI Írás ban, fu tár

10. MH Kor rup ció el le nes
Bi zott ság éves jelen -
tése.

Kü lön HM uta sí tás
sze rint

HM HVK VKI tárgy évet
kö ve tõ: 01. 15.

HM
(HM HVKF)

Írás ban

11. MH Köz pon ti Szak -
értõi Bi zott ság éves
 jelentése.

Kü lön HM uta sí tás
sze rint.

HM HVK VKI tárgy évet
kö ve tõ: 01. 15.

HM
(HM HVKF)

Írás ban

10) A VII. FEJEZET (JOGI- ÉS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG), „4. Pa rancs no ki (ve ze tõi) jog gya kor lat, fe gyel mi
hely zet” te rü let 12–14. fel ada tai ha tá lyu kat vesz tik.

11) A VII. FEJEZET (JOGI- ÉS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG), „4. Pa rancs no ki (ve ze tõi) jog gya kor lat, fe gyel mi
hely zet” te rü let 15. fel adat „Meg jegy zés” ro va tá ba fel ven ni „Tá jé koz ta tá sul a HM, a HM KÁT ré szé re.” szö ve get.
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A honvédelmi miniszter
37/2006. (HK 9.) HM

u t a s í t á s a

a HM rendelkezésû lakás bérbeadásával
és a lakáscélú támogatásokkal összefüggõ,

a honvédelmi szervekre háruló egyes feladatok
ellátásáról, a lakásgazdálkodási és lakóházkezelési

szervek feladatairól, a lakásbizottságok mûködésérõl,
továbbá a szálló férõhely gazdálkodás és a szálló
bérlet szabályairól  szóló 63/1995. (HK 33.) 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 l) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium ren del ke zé se alatt lévõ la ká sok és he lyi sé gek bér le té -
rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról
 szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let (a továb biak ban: R.)
196.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel – a HM ren del ke zé sû
la kás bér be adá sá val és a la kás cé lú tá mo ga tá sok kal össze -
füg gõ, a hon vé del mi szer vek re há ru ló egyes fel ada tok el -
lá tá sá ról, a la kás gaz dál ko dá si és la kó ház ke ze lé si szer vek
fel ada ta i ról, a la kás bi zott sá gok mû kö dé sé rõl, to váb bá a
szál ló fé rõ hely gaz dál ko dás és a szál ló bér let sza bá lya i ról
 szóló 63/1995. (HK 33.) HM uta sí tást (a továbbiak ban:
Ut.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az Ut. az Igény jo go sult ság la kás igény lés, nyil ván tar -
tás, la kás el osz tás al cí met köve tõen a kö vet ke zõ 2/B.  §-al
egé szül ki:

„(R. 6/A.  §-hoz)

2/B.  § (1) Az R. 6/A.  § (4) be kez dés b) pont bb) al pont -
já nak és az (5) be kez dés b) pont já nak al kal ma zá sa so rán a
la kó hely sze rin ti te le pü lé sen lévõ utol só és a szol gá la ti
hely sze rin ti te le pü lé sen lévõ elsõ meg ál ló hely köz ti uta -
zá si idõt kell vizs gál ni. Amennyi ben a szol gá la ti hely a la -
kó hely rõl csak át szál lás sal kö ze lít he tõ meg, az uta zás idõ -
tar ta má nak meg ál la pí tá sa so rán a köz be esõ vá ra ko zá si (át -
szál lá si) idõt is figye lembe kell ven ni.

(2) Amennyi ben va la me lyik tö meg köz le ke dé si esz köz
egyes já ra tai egy más tól el té rõ me net idõ vel köz le ked nek,
azok kö zül azt le het figye lembe ven ni, ame lyik kel a szol gá la -
ti hely sze rin ti te le pü lés az ál ta lá nos szol gá la ti (mun ka-)
rend hez iga zo dó an el ér he tõ. Nem le het figye lembe ven ni az
idõ sza ko san – ki zá ró lag ün nep na po kon, vagy pi he nõ és
mun ka szü ne ti na po kon, meg ha tá ro zott mun ka na po kon vagy
az év meg ha tá ro zott idõ sza ká ban – köz le ke dõ já ra to kat.”

2.  §

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

„(1) Az R. 8.  § (1) be kez dé sé nek c)–d) pont ja it kell al -
kal maz ni ab ban az eset ben is, ha a köz tu laj do nú la kást
meg vá sár ló sze mély utóbb a HM ren del ke zé se alá von ha tó 
bér la kást sze rez és azt ajánl ja fel má sik HM ren del ke zé sû
la kás jut ta tá sa el le né ben.”

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

„(2) Az R. 8.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ját kell al kal -
maz ni ab ban az eset ben is, ha a köl csön tá mo ga tás ban ré -
sze sí tett sze mély köl csön tar to zá sát már ki egyen lí tet te.”

3.  §

Az Ut. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A sze mély sze rin ti el osz tás ra vo nat ko zó hely õr sé gi

(ke ret gaz da) la kás bi zott sá gi dön tés alap ján jut tat ni kí vánt
HM ren del ke zé sû la kás el fo ga dá sá ról vagy vissza uta sí tá -
sá ról 15 na pos ha tár idõ vel írás ban kell nyi lat koz tat ni a la -
kás igény lõt. A meg tett nyi lat ko zat egy pél dá nyát a he lyi
la kás gaz dál ko dá si szerv ha la dék ta la nul meg kül di az
igény lõ állományille té kes pa rancs no ká nak (mun ka he lyi
ve ze tõ jé nek), to váb bá Bu da pes ten az ille té kes fõ vá ro si ke -
ret gaz da la kás bi zott ság ré szé re. A nyi lat ko zat té tel meg ta -
ga dá sát vagy el mu lasz tá sát a fel aján lott la kás vissza uta sí -
tá sá nak kell te kin te ni.”

4.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 11.  §-al egé szül ki:
,,11.  § A he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv a bér lõ ki je lö lés -

rõl, ille tõ leg bér lõ ki vá lasz tás ról  szóló ér te sí tés, va la mint
– ál lam i tu laj do nú HM va gyon ke ze lõi jogú la kás ese té -
ben – a meg kö tött la kás bér le ti szer zõ dés egy pél dá nyát ha -
la dék ta la nul meg kül di a la kás jut ta tás ban ré sze sült sze -
mély állományille té kes pa rancs no ká nak (mun ka he lyi
 vezetõjének), to váb bá Bu da pes ten az ille té kes fõ vá ro si
 keretgazda la kás bi zott ság ré szé re.”

5.  §

(1) Az Ut. 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az R. 28.  § (5)–(6) be kez dé sei sze rin ti ese tek ben a
HM ren del ke zé sû la kás bér be adá sa irán ti ké rel met az ille -
té kes he lyi és a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv ér de mi ja -
vas la ta alap ján a HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv
ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter elé dön tés re.”

(2) Az Ut. 12.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az R. 28.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti bér lõ ki vá -
lasz tás ese té ben a la kás bér le ti szer zõ dés ben a szer zõ dés
meg szû né se után a la kás ban vissza ma ra dó sze mé lyek el -
he lye zé sé re vo nat ko zó an ki kell köt ni az Ut. 10.  §-ának
(8) be kez dé sé ben meg ál la pí tott fel té telt.”

670 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 671

6.  §

(1) Az Ut. 18.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az ál lam i tu laj do nú HM ren del ke zé sû la kás bér le ti
szer zõ dé sé nek kö zös meg egye zés sel tör té nõ meg szün te té -
sé rõl  szóló szer zõ dés a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:)

„h) má sik, vagy ugyan an nak a la kás nak az R. 28.  §-ának 
(3) vagy (4) be kez dé se sze rin ti bér be adá sa ese tén az arra
tör té nõ uta lást.”

(2) Az Ut. 18.  § (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Ha a la kás bér let meg szün te té se kor a fe lek az R. 53.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki ürí té si vagy cse re té rí -
tés ben is meg ál la pod nak, a szer zõ dés nek az (1) be kez dés -
ben fog lal ta kon túl a kö vet ke zõ ket is tar tal maz nia kell:)

„f) azt a ki kö tést, amely sze rint a meg ál la po dás hoz a te -
rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv hoz zá já ru lá sa szük sé ges,
amely ben – szá mí tá si hiba vagy el írás ese tén – a té rí tés
össze gét mó do sít hat ja.”

7.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 37/A.  §-al egé szül ki:

„(R. 97.  §-hoz)

37/A.  § A va la mely te le pü lé sen lévõ la kó épü le tek (la ká -
sok) la kás el lá tá si cé lok ra való fel hasz nál ha tó sá gá ról a he -
lyi la kás gaz dál ko dá si szerv ve ze tõ je – a hely õr sé gi la kás -
bi zott ság vé le mé nyé nek ki ké ré sét köve tõen – az érin tett
te le pü lés egé szé re ki ter je dõ en, a la kó épü let (la kás) el ide -
ge ní té si adat la pon ad nyi lat ko za tot.”

8.  §

Az Ut. 41.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Az R. 105.  §-a (2) és (5) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so -
rán a la kás meg vá sár lá sá ra jo go sult ké rel mé ben fog lalt idõ tar -
tam az irány adó az zal, hogy a meg adott rész let fi ze té si ked vez -
mény idõ tar ta ma nem ha lad hat ja meg a hu szon öt évet.”

9.  §

Az Ut. 50.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pá lyá zat fel bon tá sa és el bí rá lá sa az R.
118.  §-ának (2) be kez dé se sze rint meg ala kí tott bi zott ság
tár gya lá sán tör té nik, ame lyen a pá lyá zók és köz vet len
hoz zá tar to zó ik, a pá lyá zók tör vényes kép vi se lõi, to váb bá
a hon vé del mi ér dek-kép vi se le ti szer vek kép vi se lõi je len
le het nek.”

10.  §

Az Ut. 59/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szál ló és a csa lá di szál ló cél já ra szol gá ló épü le tet
(épü let részt) a he lyi és a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv
ja vas la ta alap ján a HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv
je lö li ki, illetve von ja be vagy von ja ki a szál ló gaz dál ko dás 
kö ré bõl.

11.  §

(1) Az Ut. 60.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A hon vé del mi szerv ál lo má nyá ba tar to zó sze mély
ré szé re – a HM ren del ke zé sû la kás ra való igény jo go sult sá -
gá tól füg get le nül – szál ló fé rõ hely ad ha tó, ha

a) a szol gá la ti he lye sze rin ti – az R. 6/A.  § (4) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott – la kás el lá tá si

kör zet ben,

b) a Hjt. 52.  §-ában fog lalt, ha tá ro zott idõ tar tam ra
 szóló ve zény lés ese tén a szol gá lat tel je sí tés he lye sze rin ti
te le pü lé sen,

c) a mun ka he lye sze rin ti te le pü lé sen

nem ren del ke zik ön ál ló la kás sal.”

(2) Az Ut. 60.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Az ön kén tes tar ta lé kos tiszt és tiszt he lyet tes szál ló el -
he lye zé sét a te rü le ti leg ille té kes he lyi la kás gaz dál ko dá si
szerv ve ze tõ je en ge dé lyez he ti az ön kén tes tar ta lé kos szol -
gá lat idõ tar ta má ra az zal, hogy a szál ló fé rõ hely bér lõ je a
69.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû bér le ti dí jat 
kö te les fi zet ni.”

12.  §

Az Ut. 67.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A szál ló fé rõ hely el fo ga dá sá ról vagy el uta sí tá sá ról
 szóló nyi lat ko zat egy pél dá nyát a he lyi la kás gaz dál ko dá si
szerv ha la dék ta la nul meg kül di az igény lõ állományille té -
kes pa rancs no ká nak (mun ka he lyi ve ze tõ jé nek).”

13.  §

Az Ut. 69.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (8)–(10) be kez dé sek szá mo zá sa
(9)–(11) be kez dé sek re vál to zik:

„(8) A Hjt. 52.  §-a alap ján, meg ha tá ro zott idõ tar tam ra
ve zé nyelt tiszt nek, tiszt he lyet tes nek a ve zény lés he lye
sze rin ti te le pü lé sen jut ta tott szál ló fé rõ he lyért nem kell
bér le ti dí jat fi zet nie.”
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14.  §

Az Ut. 74/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Csa lá di szál ló el he lye zést kap hat a hi va tá sos ál lo -
má nyú tiszt he lyet tes, to váb bá az a szer zõ dé ses ál lo má nyú
tiszt he lyet tes, aki a szer zõ dé ses szol gá lat ban öt évet már
le töl tött és össze sen leg alább tíz év szol gá la tot vál lalt,
amennyi ben meg fe lel az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban
fog lalt fel té te lek nek és be so rolt la kás igény lé se van, vagy
la kás épí tés hez a hon vé del mi szerv tõl mun kál ta tói köl csön
tá mo ga tás ban ré sze sült, fel té ve, hogy az épít ke zés az arra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok sze rint nem mi nõ sül be fe je zett nek.”

15.  §

Az Ut. 74/C.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv a csa lá di szál ló la -

kó egy ség re meg kö tött bér le ti szer zõ dés egy-egy pél dá nyát 
ha la dék ta la nul meg kül di a bér lõ állományille té kes pa -
rancs no ká nak és Bu da pes ten az ille té kes fõ vá ro si ke ret -
gaz da la kás bi zott ság nak.”

16.  §

Az Ut. 74/D.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A csa lá di szál ló la kó egy ség leg fel jebb há rom évre
 szóló meg ha tá ro zott idõ tar tam ra ad ha tó bér be. Ké re lem
alap ján – in do kolt eset ben, amennyi ben a ké rel me zõ re
néz ve a 74/A.  § (1)–(2) be kez dé se i ben fog lalt fel té te lek
fenn áll nak – a bér let tar ta ma to váb bi egy év meg ha tá ro zott 
idõ tar tam ra  szóló bér be adás sal meg hosszab bít ha tó.”

17.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 79.  §-al egé szül ki:
,,79.  § A vissza nem té rí ten dõ jut ta tás nyúj tá sá ra vo nat -

ko zó szer zõ dés (meg álla po dás) egy-egy pél dá nyát a te rü -
le ti la kás gaz dál ko dá si szerv lak ha tás-tá mo ga tá si egy sé ge
ha la dék ta la nul meg kül di:

a) a ked vez mé nye zett állományille té kes parancsno -
kának,

b) az ille té kes he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv nek,
c) Bu da pes ten az ille té kes ke ret gaz da la kás bi zott ság nak.”

18.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 81.  §-al egé szül ki:
,,81.  § A mun kál ta tói köl csön össze gét a ke re kí tés ál ta -

lá no san el fo ga dott sza bá lya i nak meg fele lõen, ezer fo rint ra 
ke re kít ve kell meg ál la pí ta ni. Így kell el jár ni a vissza nem
té rí ten dõ jut ta tás össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán is.”

19.  §

Az Ut. 84-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A mun kál ta tói köl csön nyúj tá sá ra vo nat ko zó ok irat 

egy-egy pél dá nyát a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv lak -
ha tás-tá mo ga tá si egy sé ge ha la dék ta la nul meg kül di:

a) a ked vez mé nye zett állományille té kes pa rancs no ká -
nak (mun ka he lyi ve ze tõ jé nek),

b) az ille té kes he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv nek,
c) Bu da pes ten az ille té kes ke ret gaz da lakásbizott -

ságnak.”

20.  §

(1) Az Ut. 85/A.  § (2) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A la kás üze mel te té si hoz zá já ru lás irán ti ké re lem hez be
kell kér ni:)

„f) a köz üze mi szol gál ta tó vagy a szol gál ta tá si díj be -
sze dé sé re jo go sult szerv ál tal ki ál lí tott, a szol gál ta tá sok
költ sé gét iga zo ló szám lá kat,”

(2) Az Ut. 85/A.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A hoz zá já ru lás ra való jo go sult ság a ké re lem be nyúj tá -
sá nak idõ pont ját meg elõ zõ ha tállyal nem ál la pít ha tó meg,
ille tõ leg nem iga zol ha tó.”

(3) Az Ut. 85/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A la kás fenn tar tá si hoz zá já ru lá sok fo lyó sí tá sá nak
pénz ügyi és ad mi niszt ra tív rend jét a HM pénz ügyi és
szám vi te li fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vé nek ve ze tõ je
in téz ke dés ben ha tá roz za meg.”

21.  §

Az Ut. 86.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az al bér le ti díj hoz zá já ru lás ra való jo go sult ság a

ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont ját meg elõ zõ ha tállyal nem 
ál la pít ha tó meg, ille tõ leg nem iga zol ha tó.”

22.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ al cím mel és 88/A.  §-al egé szül ki:

,,A területi lakásgazdálkodási szerv
(R. 181/B.  §-hoz)

88/A.  § A te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv:
a) ter ve zi és nyil ván tart ja a ha tás kö ré be tar to zó la kás -

cé lú pénz for gal mat, gon dos ko dik a pénz for rá sok jog sze rû
fel hasz ná lá sá ról,

b) el bí rál ja a vissza nem té rí ten dõ jut ta tás és a mun kál -
ta tói köl csön tá mo ga tás iránt be nyúj tott ké rel me ket, gon -
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dos ko dik azok nyil ván tar tá sá ról és a tá mo ga tá sok össze -
gé nek fo lyó sí tá sá ról,

c) hoz zá já rul a ki ürí té si és cse re té rí tés re lét re jött meg -
ál la po dás hoz, gon dos ko dik a meg álla po dás sze rin ti ösz -
szeg ki fi ze té sé rõl,

d) az R. 184.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében 
irá nyít ja és ellen õr zi a he lyi la kó ház ke ze lõ szer vek te vé -
keny sé gét, gon dos ko dik szak mai kép zé sük rõl,

e) gyûj ti, vé le mé nye zi és az R.-ben meg ál la pí tott mó -
don elõ ter jesz ti az ál lam i tu laj do nú HM ren del ke zé sû la -
kó épü le tek, la ká sok és a la kó épü le tek hez tar to zó nem la -
kás cél já ra szol gá ló he lyi sé gek el ide ge ní té sé re tett kez de -
mé nye zé se ket,

f) szer ve zi és irá nyít ja az ál lam i tu laj do nú HM ren del -
ke zé sû la kó épü let, la kás és a la kó épü let hez tar to zó nem la -
kás cél já ra szol gá ló he lyi ség el ide ge ní té sét, meg bí zott ja
út ján gon dos ko dik az el ide ge ní tés vég re haj tá sá ról,

g) el len jegy zi a he lyi for gal mi ér ték és a vé tel ár meg ál -
la pí tá sát, va la mint a tár sas ház ala pí tó ok ira tot,

h) gon dos ko dik az R. és az uta sí tás sze rint a HM-et
meg il le tõ jel zá log jog, va la mint az el ide ge ní té si és ter he lé -
si ti la lom be je gyez te té sé rõl, meg szün te té sé rõl, vagy át ter -
he lé sé rõl,

i) gon dos ko dik az MH-t, ille tõ leg a HM-et meg il le tõ
la kás cé lú pénz tar to zá sok nyil ván tar tá sá ról és be haj tá sá ról,

j) nyil ván tart ja a ko ráb ban ha tály ban volt jog sza bály
alap ján a HM-et meg il le tõ la kás-hasz ná lat ba vé te li díj tar -
to zá so kat, az ezzel össze füg gõ szo ci ál po li ti kai ked vez mé -
nye ket és szük ség sze rint in téz ke dik a tar to zá sok be haj tá -
sá ra,

k) a he lyi la kás gaz dál ko dá si szer vek kez de mé nye zé sé -
re, ille tõ leg a köz pon ti fel adat vég re haj tá sá hoz ja vas la tot
tesz a HM ren del ke zé sû la ká sok szer zé sé re a HM köz pon ti 
la kás gaz dál ko dá si szerv nek, meg kö ti az ezzel össze füg gõ
meg ál la po dá so kat,

l) el bí rál ja az irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek ál tal ho zott
dön té sek ellen be nyúj tott ké rel me ket, pa na szo kat, köz ér -
de kû be je len té se ket, elõ ké szí ti az ezek kel össze füg gõ fel -
sõbb szin tû ve ze tõi dön té se ket,

m) ve ze ti a 96.  §-ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tá so kat,
azok ból kü lön sza bá lyo zás, illetve in téz ke dés alap ján
elem zést ké szít és in for má ci ó kat szol gál tat a fe let tes szer -
vek ré szé re,

n) a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben meg ál la po dá so kat
köt,

o) az R. 5. és 6.  §-ában meg ha tá ro zott sze mé lyek ré szé -
re a la kás gond juk meg ol dá sa ér de ké ben, a bu da pes ti he lyi
la kás gaz dál ko dá si szerv ille té kességi te rü le té nek ki vé te lé -
vel, az egész or szág te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel, az
ide vo nat ko zó jog sza bá lyok be tar tá sá val la kó in gat lan köz -
ve tí tést vé gez het,

ö) en ge dé lye zi az ál lam i tu laj do nú HM ren del ke zé sû
la kás kom fort fo ko za tot is nö ve lõ kor sze rû sí té si költ sé ge i -
nek a bér be adó ál ta li át vál la lá sát,

p) meg ál la po dást köt a la kó épü let hez tar to zó nem
 lakáscélú he lyi ség bér be adá sá ra,

q) meg té rí ti a szö vet ke ze ti és a tár sas ház ban lévõ HM
va gyon ke ze lé sû ál lam i tu laj dont jog sza bály, ille tõ leg a
tár sas ház kö zös ség ha tá ro za ta alap ján ter he lõ (kö zös) költ -
sé ge ket,

r) ja vas la tot tesz a köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv -
nek a tárgy év ben ter ve zett la kás el ide ge ní té si és egyéb lak -
ha tá si tá mo ga tá si cél ra for dít ha tó be vé te lek (több let be vé -
te lek) fel hasz ná lá sá ra,

s) ne gyed éven te be szá mol a köz pon ti la kás gaz dál ko -
dá si szerv nek a la kás el ide ge ní té si és egyéb lak ha tá si tá mo -
ga tá si cél ra for dít ha tó be vé te lek ala ku lá sá ról, va la mint a
la kás cé lú tá mo ga tás hely ze té rõl.”

23.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 93/C.  §-al egé szül ki:

„(R. 191/A–191/C.  §-okhoz)

93/C.  § A gar zon ház ban lévõ, to váb bá gar zon há zi el he -
lye zés cél já ra ki je lölt la kás ra meg kö tött bér le ti szer zõ dés
egy-egy pél dá nyát a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv ha la -
dék ta la nul meg kül di a bér lõ állományille té kes pa rancs no -
ká nak (mun ka he lyi ve ze tõ jé nek), to váb bá Bu da pes ten az
ille té kes ke ret gaz da la kás bi zott ság ré szé re.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24.  §

(1) Ez az uta sí tás – a 18.  §-a és 20.  §-a (1) be kez dé sé nek
ki vé te lé vel – a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
az zal egy ide jû leg az Ut. 2.  §-a, 18.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont ja, 19.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja, 74/D.  §-ának 
(5) be kez dé se és 90.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(2) Ezen uta sí tás 18.  §-a és 20.  §-ának (1) be kez dé se
2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

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

A honvédelmi miniszter
38/2006. (HK 9.) HM

u t a s í t á s a

egyes HM utasítások 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 a) és
g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a mun ka kö ri
jegy zé kek rõl és ál lo mány táb lák ról  szóló 61/2005.
(HK 12.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Ut. 1.), a Hon vé -
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del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá -
nak, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium Ha tás kö ri Jegy -
zé ké nek ki adá sá ról  szóló 36/2005. (HK 9.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: Ut. 2.) mó do sí tá sá ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki.

1.  §

Az Ut. 1. 8.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A Hon vé del mi Mi nisz té rium, va la mint a HM hi va -
ta lok és hát tér in téz mé nyek mun ka kö ri jegy zé ke it a HM
köz igaz ga tá si ál lam tit kár elõ ter jesz tése alap ján a mi nisz -
ter hagy ja jóvá.

a) a mun ka kö ri jegy zé kek mó do sí tá sa it – amennyi ben
azok szer ve ze ti vál toz ta tás sal (szer ve ze ti elem meg szün te -
té se, új lét re ho zá sa, lét szám nö ve lé se), szol gá la ti be osz tá -
sok, vagy pol gá ri mun ka kö rök át mi nõ sí té sé vel jár nak – a
mi nisz ter hagy ja jóvá;

b) amennyi ben a mó do sí tá sok a) pont sze rin ti vál toz ta -
tást nem tar tal maz nak, azo kat – a HM HVK szer vek vo nat -
ko zá sá ban a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök jó vá ha gyá sát
köve tõen – a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze -
tõ elõ ter jesz tése alap ján a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár
hagy ja jóvá.”

2.  §

(1) Az Ut. 2. Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat mel lék le te (a továb biak ban: HM
SZMSZ, nyil ván tar tá si szá ma: 829/293.) III. Fe je zet
1. pont já nak /HONVÉDELMI MINISZTER/ (141) be -
kez dé se he lyé be az aláb bi (141) be kez dés lép:

„(141) Jó vá hagy ja a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a mi -
nisz ter köz vet len irá nyí tá sa, illetve fel ügye le te alá tar to zó
szer ve ze tek szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta it, azok
mó do sí tá sa it, va la mint – kü lön mi nisz te ri uta sí tás ban
meg ha tá ro zot tak sze rint – a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a
HM szer ve ze tek, va la mint a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá -
sa, illetve fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek mun ka kö ri
jegy zé ke it (ál lo mány táb lá it), azok mó do sí tá sa it.”

(2) A HM SZMSZ III. Fe je zet 3. pont já nak /KÖZ -
IGAZ GATÁSI ÁLLAMTITKÁR/ (30) be kez dé se he -
lyé be az aláb bi be kez dés lép:

„(30) Elõ ké szí ti, és jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium mû kö dé si alap ok má nya it. Jó vá hagy ja
az alá ren delt sé gé be tar to zó HM szer vek és HM szer ve ze -
tek szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta it, va la mint – kü lön
mi nisz te ri uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a Hon vé -

del mi Mi nisz té rium és a HM szer ve ze tek mun ka kö ri jegy -
zé ke i nek mó do sí tá sa it.”

(3) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 6. pont já nak /TERVE -
ZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY/ (4) és
(36) be kez dé sei he lyé be az aláb bi be kez dé sek lép nek:

,,(4) A vál ság ke ze lés sel kap cso la tos, a mi nisz té ri u mot
érin tõ bel sõ ko or di ná ci ós fel ada tok vég re haj tá sa. A vál -
ság ke ze lé si gya kor la tok kal kap cso la tos fel ada tok tár cán
be lü li ko or di ná lá sa.”

,,(36) Fõ fe le lõs ként 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 sa kü lön mi nisz te ri uta sí tás alap ján.”

(4) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 19. pont já nak /HUMÁN -
POLITIKAI FÕOSZTÁLY/ (2) és (23) be kez dé sei he -
lyé be az aláb bi be kez dé sek lép nek:

,,(2) A Ma gyar Hon véd ség mun ka kö re i hez kap cso ló dó
kö ve tel mény rend szer ki dol go zá sa, fej lesz té se. A tár ca fog -
lal ko zás-egész ség ügyi el lá tás sza bály- és kö ve tel mény -
rend sze ré nek meg ha tá ro zá sa, az al kal mas ság-vizs gá ló in -
téz mény rend szer fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég -
zé se.”

,,(23) Együtt mû köd ve a ka to nai ter ve zõ szer vek kel az
egyes be osz tá sok be töl té sé hez szük sé ges pá lya- (be osz -
tás-) al kal mas sá gi (egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai) kép zett -
sé gi (vég zett sé gi, szak kép zett sé gi, ide gen nyel vi) kö ve tel -
mé nyek ki dol go zá sa, fej lesz té se, azok meg ál la pí tá si és el -
len õr zé si rend jé nek sza bály zá sa. Az egyes mun ka kö rök
fon tos és bi zal mas jel le gé nek, va la mint azok hoz kö ten dõ
nem zet biz ton sá gi el len õr zé si szin tek meg ál la pí tá si rend je
sza bály zá sá nak szak mai elõ ké szí té se.”

(5) A HM SZMSZ IV. Fe je zet 21. pont já nak
/KATONAI TERVEZÕ FÕCSOPORTFÕNÖKSÉG/
(23) be kez dé se az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„(23) [...] Fõ fe le lõs ként a vál ság ke ze lé si gya kor la tok
ter ve zé se, a gya kor la tok ra vo nat ko zó in téz ke dé sek, ok má -
nyok ki dol go zá sa, a nem zet kö zi vál ság ke ze lé si gya kor la -
tok pénz ügyi ke ret gaz dai fel ada ta i nak el lá tá sa.”

3.  §

(1) Az Ut. 2. Hon vé del mi Mi nisz té rium Ha tás kö ri Jegy -
zék mel lék le te (a továbbiak ban: HM HJ, nyil ván tar tá si
szá ma: 829/294.) I. Fe je zet 1. pont ja /HONVÉDELMI
MINISZTER/ a kö vet ke zõ al pont tal egé szül ki:

„181. A Hon vé del mi Mi nisz té rium,
a HM szer ve ze tek, a mi nisz -
ter köz vet len irá nyí tá sa,
illetve fel ügye le te alá tar to zó
szer ve ze tek mun ka kö ri jegy -
zé ke i nek, va la mint azok mó -
do sí tá sa i nak kü lön mi nisz te ri
uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti jó vá ha gyá sa.

mi nisz ter HM
SZMSZ
III. fej.

1. (141)”
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(2) A HM HJ I. Fe je zet 3. pont já nak /KÖZIGAZ -
GATÁSI ÁLLAMTITKÁR/ 19. al pont ja az aláb bi ak
sze rint mó do sul:

„19. A Hon vé del mi Mi nisz té rium
mû kö dé si alap ok má nya i nak
jó vá ha gyás ra tör té nõ fel ter -
jesz té se. Az alá ren delt sé gé be
tar to zó HM szer vek és szer -
ve ze tek szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za ta i nak,
va la mint  külön mi nisz te ri uta -
sí tás ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint a Hon vé del mi
Mi nisz té rium és a HM szer -
ve ze tek mun ka kö ri jegy zé kei
mó do sí tá sa i nak jó vá ha gyá sa.

közigaz -
gatási

 államtitkár

HM
SZMSZ
III. fej.
3. (30)”

(3) A HM HJ II. Fe je zet 1.1. /HM TERVEZÉSI ÉS
KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLYVEZETÕ/ pont ja az
aláb bi al pont tal egé szül ki:

„13. A nem zet kö zi vál ság ke ze lé si
gya kor la to kat elõ ké szí tõ ter -
ve zõi kon fe ren ci á kon részt ve -
võ, a Ma gyar Köz tár sa ság
kép vi se le té ben el já ró, a hon -
vé del mi tár cát kép vi se lõ de le -
gá ció ve ze tõ jé nek ki je lö lé se.
Ja vas lat té tel a de le gá ció
össze té te lé re. A de le gá ció ál -
tal kép vi se len dõ szak mai ál -
lás pont ki dol go zá sá nak
ve ze té se, jó vá ha gyás hoz tör -
té nõ fel ter jesz té se.

ter ve zé si
és koor -
dinációs

fõ osz tály -
ve ze tõ

HM
SZMSZ
IV. fej.
6. (31)”

4.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ har ma dik 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 21.

A honvédelmi miniszter
39/2006. (HK 9.) HM

u t a s í t á s a

a Nemzetközi CLIMS Kemping megszervezésével
és lebonyolításával összefüggõ feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a nem zet kö zi
együtt mû kö dés sel össze füg gõ egyes pro to kol lá ris és ven -
dég lá tá si kér dé sek rõl  szóló 11/2002. (HK 7.) HM uta sí tás
ren del ke zé se i re – a Nem zet kö zi CLIMS Kem ping meg -
szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá val össze füg gõ fel ada tok ról 
az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té rium 
(a továb biak ban: HM), a mi nisz té rium köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze tei fel adat
vég re haj tá sá ban érin tett ál lo má nyá ra.

2.  §

A hon vé del mi tár ca, va la mint a Ka to nai Szo ciá lis In téz -
mé nyek Nem zet kö zi Szer ve ze te (CLIMS) 2006. évi nem -
zet kö zi prog ram já nak meg fele lõen 2006. jú li us 17–31. kö -
zött Szen tend rén ke rül meg tar tás ra a Nem zet kö zi CLIMS
Kem ping (a továb biak ban: ICC).

3.  §

A ICC elõ ké szí té se, le bo nyo lí tá sa, va la mint a szük sé ges 
fel ada tok meg ha tá ro zá sa és vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa
ér de ké ben a kö vet ke zõ Szer ve zõ Bi zott sá got (a továb biak -
ban: Bi zott ság) je lö löm ki:

A Bi zott ság el nö ke: Er dé lyi La jos dan dár tá bor nok, HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
(a továbbiak ban: HM HPF), fõ osz tály ve ze tõ

A Bi zott ság el nök he lyet te se, tit ká ra: An gyal Ist ván ez re des, HM HPF Szo ciá lis és Jó lé ti Osz tály, osz tály -
ve ze tõ

Prog ram- és ko or di ná ci ós igaz ga tó: Má téf fy Zol tán al ez re des, HM HPF Szo ciá lis és Jó lé ti Osz tály, fõ -
tiszt

Kom mu ni ká ci ós igaz ga tó: He ge dûs Vil mos HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály (a továb biak ban:
HM KF) Kap cso lat szer ve zõ Osz tály, szak re fe rens



Gaz da sá gi igaz ga tó: Raáb György, HM ReC re a tiv Kht., gaz da sá gi igaz ga tó

Ren dez vény szer ve zõ és pro to koll igaz ga tó: Oláh Já nos ez re des, HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va -
tal (a továb biak ban: HM NRH), fõ igaz ga tó

El he lye zé si igaz ga tó: Fa ze kas Ist ván mk. al ez re des, HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal Te rü le ti
Üze mel te tés-fel ügye le ti Osz tály, osz tály ve ze tõ

Ka to nai prog ram igaz ga tó: Lá zár De zsõ, HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség, ve ze tõ
fõ ta ná csos

Kul tu rá lis prog ram igaz ga tó: Táll Tün de, HM ReC re a tiv Kht., ér té ke sí té si ve ze tõ

Bá zis igaz ga tó: Tóth At ti la õr nagy, MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, gaz dál ko dá si 
és el lá tá si rész leg ve ze tõ

Ok ta tá si igaz ga tó: Mezõ And rás szá za dos, MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ
 Iskola, ok ta tó

ICC ve ze tõ: Bei szer Ti bor al ez re des, HM HPF Szo ciá lis és Jó lé ti Osz tály, osz -
tály ve ze tõ-he lyet tes

ICC ve ze tõ he lyet tes: An tal Eri ka õr nagy, HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály Köz gaz da sá gi 
Osz tály, osz tály ve ze tõ-he lyet tes

4.  §

(1) A Bi zott ság el nö ke fe le lõs az 5.  §-ban meg ha tá ro -
zott, az ICC-re vo nat ko zó ter vek ha tár idõ re tör té nõ fel ter -
jesz té sé ért, a bi zott ság mû kö dé si fel té te le i nek kialakítá -
sáért, biz to sí tá sá ért, a mun ka rend jé nek meg ha tá ro zá sá ért,
a bi zott ság te vé keny sé gé nek tel jes körû ko or di ná lá sá ért.

(2) A Bi zott ság el nök he lyet te se, tit ká ra fe le lõs az ICC
szer ve zé si fel ada ta i ba, prog ram ja i ba be vont erõk és esz kö -
zök meg ha tá ro zá sá ért, biz to sí tá sá ért, ko or di ná lá sá ért, a
vég re haj tás fel ügye le té ért és a bi zott sá gi ülés elõkészíté -
séért.

(3) A prog ram és ko or di ná ci ós igaz ga tó fe le lõs a mun -
ka- és fel adat terv ki dol go zá sá ért, a prog ra mok szink ro ni -
zá lá sá ért, a fel ada tok össze han go lá sá ért.

(4) A kom mu ni ká ci ós igaz ga tó fe le lõs az ICC-hez kap -
cso ló dó – a tá jé koz ta tást és ér ték köz ve tí tést se gí tõ – prog -
ra mok ter ve zé sé ért, szer ve zé sé ért, az ICC népszerûsíté -
séért és a prog ra mok kal kap cso la tos elõ ze tes és hely szí ni
tá jé koz ta tá sért.

(5) A gaz da sá gi igaz ga tó a HM NRH-val és a HM KF-el 
együt te sen fe le lõs az ICC for rás- és szük ség le ti terv el ké -
szí té sé ért, a bi zott ság jog sze rû gaz dál ko dá si te vé keny sé -
gé ért, az ICC so rán meg va ló sí tás ra ke rü lõ gaz da sá gi te vé -
keny ség el len õr zé sé ért, fel ügye le té ért és az ICC-rõl  szóló
szám sza ki be szá mo ló el ké szí té sé ért.

(6) A ren dez vény szer ve zõ és pro to koll igaz ga tó fe le lõs
az ICC-re tör té nõ pro to kol lá ris meg hí vá so kért, a VIP ven -
dé gek tel jes körû el lá tá sá ért, az egyes nem ka to nai lo gisz -
ti kai fel ada tok vég re haj tá sá ért, a részt ve võk és köz re mû -
kö dõk el lá tá sá ért.

(7) Az el he lye zé si igaz ga tó fe le lõs az ICC-nek he lyet
adó ob jek tum inf ra struk tu rá lis fej lesz té si ter vé ben fog lal -

tak el vég zé sért, az ICC-re ér ke zõ igény jo go sul tak meg fe -
le lõ szin tû el he lye zé sé ért.

(8) A ka to nai prog ram igaz ga tó fe le lõs az ICC-hez kap -
cso ló dó ka to nai jel le gû prog ra mok ter ve zé sé ért, szer ve zé -
sért, vég re haj tá sá ért és az egyéb prog ra mok le bo nyo lí tá sá -
hoz szük sé ges biz ton sá gi fel ada tok el lá tá sá ért, to váb bá a
hír adás tech ni kai és in for ma ti kai esz kö zök te le pí té sé ért.

(9) A kul tu rá lis prog ram igaz ga tó fe le lõs az ICC-hez
kap cso ló dó nem ka to nai jel le gû prog ra mok ter ve zé sé ért,
szer ve zé sé ért, vég re haj tá sá ért.

(10) A bá zis igaz ga tó fe le lõs az ICC ré szé re biz to sí tott
ob jek tu mok és a ki szol gá ló egy sé gek mû köd te té sé ért, a
ren dez vé nyek re tör té nõ fel ké szí té sért, a bel sõ prog ra mok -
hoz szük sé ges esz köz biz to sí tá sá ért.

(11) Az ok ta tá si igaz ga tó fe le lõs – együtt mû köd ve a
kul tu rá lis prog ram igaz ga tó val – a bá zis te rü le tén meg ren -
de zés re ke rü lõ ok ta tást, illetve fel ügye le tet igény lõ prog -
ra mok ter ve zé sé ért, szer ve zé sé ért, vég re haj tá sá ért to váb bá 
az ICC in for má ci ós köz pont ve ze té sé ért.

(12) Az ICC ve ze tõ je és he lyet te se fe le lõs – együtt mû -
köd ve a prog ram- és ko or di ná ci ós igaz ga tó val – a fi a ta lok
fel ügye le té ért, a tes ti és lel ki eg ész sé gük meg óvá sá ért, a
cso port ve ze tõk mun ká já nak össze han go lá sá ért, fel ké szí -
té sé ért, a prog ra mok ko or di ná lá sá ért, irá nyí tá sá ért, az ICC
záró ér té ke lé sé nek el ké szí té sé ért.

5.  §

(1) A Bi zott ság 2006. áp ri lis 7-ig el ké szí ti és jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti az ICC le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos
mun ka-, fel adat-, prog ram- és kom mu ni ká ci ós el gon do lá -
so kat, va la mint 2006. má jus 5-ig a HM NRH-val és a HM
ReC re a tiv Kht.-val együtt mû köd ve össze ál lít ja és meg kül -

676 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



di – a HM HPF és a HM KF jó vá ha gyá sá val – a HM 1.
TPSZI-n ke resz tül a HM KPSZH ré szé re az erõ for rás
szük ség le ti ter vet.

(2) Az elõ ké szí tés so rán a Bi zott ság fel ada ta ki ter jed a
te vé keny sé gek, gaz da sá gi ese mé nyek el len õr zé sé re és a
vég re haj tás ra ki je lölt fe le lõ sök be szá mol ta tá sá ra.

(3) A Bi zott ság el nö ke az ICC be fe je zé sét kö ve tõ 45 na -
pon be lül a vég zett fel ada tok ról és a fel me rült költ sé gek rõl 
szö ve ges ér té ke lést és szám sza ki el szá mo lást ké szít.

6.  §

(1) Az ICC elõ ké szí té sé hez, meg ren de zé sé hez szük sé -
ges anya gi esz kö zök for rá sai a kö vet ke zõk:

a) a HM HPF két ol da lú uta zá si és fo ga dá si ke re té ben
ter ve zett összeg;

b) a HM NRH költ ség ve té sé ben ter ve zett összeg.
(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki adá sok, be vé -

te lek ter ve zé sé ért, fel hasz ná lá sá ért, nyil ván tar tá sá ért és

azok el szá mo lá sá ért az érin tett szer ve ze tek ve ze tõi a
 Bizottság gaz da sá gi igaz ga tó já val együt te sen fe le lõ sek.

7.  §

Az ICC „lá to ga tók nap já ra” ér ke zõ VIP ven dé gek ré -
szé re az el lá tást, szál lí tást a HM NRH biz to sít ja.

8.  §

Ez az uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba* és 2006.
au gusz tus 15-én ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 21.

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
62/2006. (HK 9.) HVKF

p a r a n c s a

a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek

2006. évi feladatairól*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
63/2006. (HK 9.) HVKF

p a r a n c s a

a HM Honvéd Vezérkar törzsigazgató
helyettesítésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
64/2006. (HK 9.) HVKF

p a r a n c s a

13. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam
elõkészítésérõl és végrehajtásról*

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
65/2006. (HK 9.) HVKF

i n t é z k e d é s e

a Fegyvernemi Állandó Munkacsoport
megalakításáról és mûködésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 101.  §
(4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem -
mel a Hvt. 110.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a hon vé del -
mi mi nisz ter ál tal a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban meg ál la pí tott ren del ke zé sek re – a Ma gyar Hon -
véd ség könnyû lö vész és harc ko csi, a tü zér, a re pü lõ, a lég -
vé del mi ra ké ta és tü zér fegy ver nem, va la mint a fel de rí tõ,
az elekt ro ni kai had vi se lés, a mû sza ki, az ABV vé del mi és
a légi ve ze té si-ra dar szak csa pat fel sõ szin tû szak mai irá -
nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok ered mé nyes vég re haj tá sa
ér de ké ben az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Hon véd Ve zér kar ra (a továb biak ban: HM HVK), to váb bá

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 677



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 könnyû lö vész és harc ko csi, tü zér, re pü lõ,
lég vé del mi ra ké ta és tü zér fegy ver ne me i re, va la mint fel -
de rí tõ, elekt ro ni kai had vi se lés, mû sza ki, ABV vé del mi és
légi ve ze té si-ra dar szak csa pa ta i ra vo nat ko zó MH szin tû
szak mai fel ada tok szak sze rû vég re haj tá sá nak elõ se gí té se
ér de ké ben – dön tés elõ ké szí tõ, vé le mé nye zõ és javaslat -
tevõ jog kör rel – Fegy ver ne mi Ál lan dó Mun ka cso por tot
(a továb biak ban: FÁM) ho zok lét re.

3. A FÁM szer ve ze té nek ál lan dó tag jai:
3.1. El nök: HM HVK KTFCSF fõ cso port fõ nö ke.
3.2. Tit kár: HM HVK KTFCSF Fegy ver ne mi Osz tály

(a továb biak ban: HM HVK KTFCSF FO) osz tály ve ze tõ je.
3.3. Fel ké rés re a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -

tem (a továb biak ban: ZMNE) rek to ra hoz zá já rult az egye -
tem szak irá nyú kép vi se lõ i nek a FÁM szek ci ói mun ká já -
ban való rész vé te lé hez.

3.4. Szak mai szek ci ók:
a) Könnyû lö vész és harc ko csi zó szek ció:
Ve ze tõ: HM HVK KTFCSF FO ki emelt fõ tiszt je

( lövész) (ov.h.);
Ta gok:
– az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban:

MH SZFP) szak irá nyú fõ tiszt jei;
– az MH 25. Klap ka György Könnyû Lö vész dan dár

(a továb biak ban: MH 25 KGYKLD) pa rancs nok he lyet tes;
– az MH 25/88. Könnyû Ve gyes Zász ló alj pa rancs nok -

he lyet tes;
– az MH 5. Bocs kai Ist ván Könnyû Lö vész dan dár

 parancsnokhelyettes;
– az MH 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj parancsnok -

helyettes;
– az MH 5/3. Ber csé nyi Mik lós Könnyû Lö vész zász ló -

alj pa rancs nok he lyet tes;
– az MH 11. Hu nya di Má tyás Harc ko csi Zász ló alj

 parancsnokhelyettes;
– a ZMNE Kos suth La jos Had tu do má nyi Kar (a továb -

biak ban: ZMNE KLHK) Szá raz föl di Mû ve le ti Tan szék
szak irá nyú kép vi se lõ je;

– MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont (a továb biak ban:
MH SZKK) szak irá nyú ki kép zõ fõ tiszt je;

– az MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la
(a továb biak ban: MH KPTSZI) szak irá nyú kép vi se lõ je;

– az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖLTP) Ma gyar Hon -
véd ség Fegy ver zet Tech ni kai Szol gá lat Fõ nök ség
(a továb biak ban: MH FVTSZF) és a Ma gyar Hon véd ség
Pán cé los és Gép jár mû Tech ni kai Szol gá lat Fõ nök ség
szak irá nyú kép vi se lõ je.

b) Fel de rí tõ és elekt ro ni kai had vi se lés szek ció:
Ve ze tõ: HM HVK KTFCSF Fel de rí tõ Osz tály ov.h.;
Ta gok:
– az MH SZFP szak irá nyú fõ tiszt jei;

– az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
LEP) szak irá nyú fõ tiszt jei;

– az MH 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ Zász ló alj
pa rancs nok he lyet tese;

– az MH 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti
Zász ló alj pa rancs nok he lyet tese;

– a ZMNE KLHK Mû ve le ti Tá mo ga tó Tan szék
(a továb biak ban: ZMNE KLHK MTT) szak irá nyú kép -
viselõje;

– az MH ÖLTP Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ nök ség
szak irá nyú kép vi se lõ je.

c) Tü zér szek ció:
Ve ze tõ: HM HVK KTFCSF FO Fegy ver ne mi Osz tály

tü zér szak mai szá mú fõ tiszt je;
Ta gok:
– az MH SZFP szak irá nyú fõ tiszt je;
– az MH 25 KGYKLD Ágyú ta rac kos Tü zér osz tály

 parancsnokhelyettese;
– az MH 25 KGYKLD Pán cél tö rõ Ra ké ta osz tály

 parancsnokhelyettese;
– az MH ÖLTP MH FVTSZF szak irá nyú kép vi se lõ je;
– a ZMNE KLHK MTT szak irá nyú kép vi se lõ je;
– az MH SZKK szak irányú ki kép zé si fõ tiszt je.
d) Mû sza ki szek ció:
Ve ze tõ: HM HVK KTFCSF FO ki emelt fõ tiszt je (mû -

sza ki);
Ta gok:
– az MH SZFP szak irá nyú fõ tiszt je;
– az MH LEP szak irá nyú fõ tiszt je;
– az MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár

 parancsnokhelyettese;
– az MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez red

 parancsnokhelyettese;
– az MH ÖLTP MH Mû sza ki Tech ni kai Szol gá lat

 Fõnökség szak irá nyú kép vi se lõ je;
– az HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség (a továb -

biak ban: HM HVK MFCSF) szak irá nyú fõ tiszt je;
– a ZMNE Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Kar (a továb -

biak ban: ZMNE BJKMK) Ka to nai Mû sza ki Tan szék
szak irá nyú kép vi se lõ je;

– MH SZKK szak irá nyú szak cso port ve ze tõ je.
e) ABV vé del mi szek ció:
Ve ze tõ: HM HVK KTFCSF FO ki emelt fõ tiszt je

( vegyivédelmi);
Ta gok:
– az MH SZFP szak irá nyú fõ tiszt je;
– az MH LEP szak irá nyú fõ tiszt je;
– az MH 93. Pe tõ fi Sán dor Ve gyi vé del mi Zász ló alj

 parancsnoka;
– az MH Gör gei Ar túr Vegy vé del mi In for má ci ós Köz -

pont pa rancs no ka;
– az MH ÖLTP MH Ve gyi vé del mi Tech ni kai Szol gá lat 

Fõ nök ség szak irá nyú kép vi se lõ je;
– a HM HVK MFCSF szak irá nyú fõ tiszt je;
– a ZMNE BJKMK Ve gyi-, Ka taszt ró fa vé del mi és

 Védelmi Igaz ga tá si Tan szék szak irá nyú kép vi se lõ je.
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f) Re pü lõ szek ció:
Ve ze tõ: HM HVK KTFCSF FO ki je lölt ki emelt fõ tiszt -

je (re pü lõ);
Ta gok:
– az MH LEP szak irá nyú fõ tiszt jei (re pü lõ esz köz tí pu -

son ként egy-egy fõ);
– az MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis pa rancs -

nok he lyet tese és a re pü lõ szá zad pa rancs no kok;
– az MH 86. Szol nok He li kop ter Ez red pa rancs nok he -

lyet te sek és a he li kop ter zász ló alj pa rancs no kok;
– az MH ÖLTP MH Re pü lõ mû sza ki Szol gá lat Fõ nök -

ség szak irá nyú kép vi se lõ je;
– a ZMNE KLHK Lé gi erõ Mû ve le ti Tan szék (a továb -

biak ban: ZMNE KLHK LMT) szak irá nyú kép vi se lõ je.
g) Lég vé del mi ra ké ta és tü zér szek ció:
Ve ze tõ: HM HVK KTFCSF FO ki emelt fõ tiszt je (lég -

vé del mi) (ov.h.);
Ta gok:
– az MH SZFP szak irá nyú fõ tiszt je;
– az MH LEP szak irá nyú fõ tiszt jei (lég vé del mi ra ké ta -

tech ni kai ez köz ka te gó ri án ként egy-egy fõ);
– az MH 12. Lég vé del mi Ra ké ta dan dár:

– dan dár pa rancs nok he lyet tes;
– dan dár TÖF had mû ve le ti he lyet te se;
– MISTRAL osz tály pa rancs no ka;
– KUB osz tály pa rancs no ka;

– az MH ÖLTP MH FVTSZF szak irá nyú kép vi se lõ je;
– a ZMNE KLHK LMT szak irá nyú kép vi se lõ je;
– a ZMNE BJKMK Ka to nai Elekt ro ni kai Tan szék

(a továb biak ban: ZMNE BJKMK KET) szak irá nyú kép -
viselõje;

– az MH KPTSZI szak irá nyú kép vi se lõ je.
h) Légi ve ze té si-ra dar szek ció:
Ve ze tõ: a HM HVK KTFCSF FO ki je lölt légi ve ze té -

si-ra dar ki emelt fõ tiszt je;
Ta gok:
– az MH LEP szak irá nyú fõ tiszt jei (lég tér ko or di ná ci ós,

lé gi for gal mi-va dász irá nyí tó és lég tér el len õr zõ: egy-egy fõ);
– az MH LEP Légi Had mû ve le ti Köz pont pa rancs nok -

he lyet tes;
– az MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red pa rancs -

no ka, vagy az ál ta la ki je lölt sze mély;
– az MH ÖLTP MH FVTSZF szak irá nyú kép vi se lõ je;
– a ZMNE KLHK LMT szak irá nyú kép vi se lõ je;
– a ZMNE BJKMK KET szak irá nyú kép vi se lõ je;
– az MH KPTSZI szak irá nyú kép vi se lõ je.

4. A FÁM fel ada ta:
4.1. A had erõ ne mek fegy ver ne mei és szak csa pa tai al -

kal ma zá sá val kap cso la tos ja vas la tok elõ ké szí té se, va la -
mint a kö ve tel mé nyek ki dol go zá sa.

4.2. A had erõ-fej lesz té si és mo der ni zá ci ós cél ki tû zé -
sek alap ján a fegy ver ne mek és szak csa pa tok hosszú,
 közép-, és rö vid táv ú szer ve ze ti-, tech ni kai- fej lesz té si igé -
nye i nek, a jö võ be ni ké pes sé ge ik ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó
ja vas la tok nak az össze ál lí tá sa.

4.3. A fegy ver ne mek és szak csa pa tok fel ké szí té si és ki -
kép zé si el ve i re vo nat ko zó al kal ma zói ja vas la tok ki dol go -
zá sa.

4.4. Rész vé tel az át- és to vább kép zé si kö ve tel mé nyek
meg ha tá ro zá sá ban.

4.5. A FÁM ha tás kö ré be tar to zó fegy ver ne mek és
szak csa pa tok vo nat ko zá sá ban a ka to nai fel sõ ok ta tás alap -
kép zé si szak jai szak irá nya i ról  szóló HM uta sí tás ban a
szak-, szak irány re fe ren si jog kör gya kor ló ja ré szé re meg -
ha tá ro zott, va la mint a tiszt he lyet tes kép zés vo nat ko zá sá -
ban HM ren de let ben a ka ma rai jog kör gya kor ló ja szá má ra
meg sza bott fel ada tok vég re haj tá sá nak elõ ké szí té se, a
 javaslatok vé le mé nye zé se.

4.6. A NATO szab vá nyok és sza bály za tok, dokt rí nák
vé le mé nye zé se, köz re mû kö dés a fegy ver ne me ket és szak -
csa pa to kat érin tõ nem ze ti ál lás fog la lá sok ki ala kí tá sá ban.

4.7. A fegy ver ne me ket és szak csa pa to kat érin tõ NATO 
ér té ke lé sek alap ján a szük sé ges kö vet kez te té sek le vo ná sa
és in téz ke dé si ja vas la tok elõ ké szí té se.

5. A FÁM mû kö dé si rend je:

5.1. A FÁM éves mun ka ter vét a szek ció ve ze tõk be vo -
ná sá val a FÁM tit ká ra ál lít ja össze és a FÁM el nö ke hagy -
ja jóvá.

5.2. A FÁM el nö ke fel adat szab ás és ér té ke lés cél já ból
éven te leg alább egy al ka lom mal mun ka cso port ülést szer -
vez.

5.3. A fegy ver ne met és szak csa pa tot érin tõ szak mai
kér dé se ket a szek ció vi tat ja meg.

5.4. A szek ci ó kat érin tõ kö zös mun kát a FÁM tit ká ra
han gol ja össze.

5.5. A fel ada tok, illetve elõ ter jesz tések alap ján a szek -
ció ve ze tõ szer ve zi a szek ció ülés elõ ké szí té sét.

5.6. A szek ció ülé sek szük ség sze rint ke rül nek meg tar -
tás ra. A szek ci ók de le gált tag jai az õket de le gá ló állo -
mányille té kes pa rancs nok, ve ze tõ egyet ér té se ese tén a
szek ció ve ze tõ nél írás ban kez de mé nyez he tik a szek ció
össze hívását. A kez de mé nye zés el fo ga dá sá ról vagy el uta -
sí tá sá ról a szek ció ve ze tõ je kö te les tá jé koz tat ni a kez de -
mé nye zõt.

5.7. A szek ció ülé sek ide jét, he lyét és té má ját, va la mint
a meg hí vot tak kö rét a FÁM el nö ke hagy ja jóvá.

5.8. A FÁM mû kö dé se so rán a ZMNE rek to rá val tör té -
nõ kap cso lat tar tás ra a FÁM el nö ke jo go sult. Az egye tem
ki je lölt szak irá nyú kép vi se lõ i nek a FÁM szek ció mun ká -
já ban való rész vé te lét a FÁM el nö ké nek igé nye sze rint az
egye tem rek to ra biz to sít ja.

5.9. A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a mi nisz té rium
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek meg hí -
vott ként tör té nõ kép vi se le te a FÁM szek ci ó i nak mun ká já -
ban ese ti meg hí vá sok alap ján a FÁM el nö ké nek az érin tett
szer ve zet ve ze tõ jé hez in té zett ké ré sé re biz to sít ha tó.

5.10. A szek ció ülé se ket a szek ció ve ze tõ ja vas la tá ra a
FÁM el nö ke hív ja össze.

5.11. A szek ció ülé se ket a szek ció ve ze tõk ve ze tik.
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5.12. A szek ció ülés na pi ren di pont já hoz a vi ta anya got
az elõ ter jesz tés ké szí té sé re fel kért sze mély adja elõ.
Amennyi ben az elõ ter jesz tõ nem tag ja a szek ci ó nak, az
ülés na pi ren di pont já nak tár gya lá sá hoz ta nács ko zá si jog -
gal meg kell hív ni.

5.13. A szek ció a na pi rend jén sze rep lõ té mák ról az elõ -
ter jesz tõ, va la mint a meg hí vot tak vé le mé nyé nek, illetve
ja vas la tá nak is me re té ben ala kít ja ki tes tü le ti ál lás pont ját,
amely rõl a szek ció ve ze tõ be szá mol a FÁM el nö ké nek.
A szek ció ülés rõl írá sos fel jegy zést kell ké szí te ni.

5.14. A ki ala kí tott ál lás pont figye lembe véte lével a
FÁM el nök a ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok te kin te té ben
meg te szi a szük sé ges in téz ke dést. A HM KÁT dön té sét,
vagy in téz ke dé sét igény lõ kér dé sek ben a FÁM el nök a
HM HVKF út ján je len tést ter jeszt fel. A ki ala kí tott ál lás -
pont ról, a dön té sek elõ ké szí té sé nek hely ze té rõl a FÁM el -
nök szük ség sze rint tá jé koz tat ja a tár gyalt té má ban érin tett
kö zép szin tû pa rancs nok sá gok pa rancs no ka it, in do kolt

eset ben a ha tás kö rük be tar to zó ügyek ben in téz ke dés fo ga -
na to sí tá sát kez de mé nye zi.

5.15. A szek ció ve ze tõk a két ülés kö zöt ti idõ szak ban
ko or di nál ják a fel ada to kat, kap cso la tot tar ta nak a szek ció
tag ja i val, va la mint az ese ti meg hí vot tak kal.

5.16. A szek ció tag ját – más irá nyú el fog lalt sá ga ese tén 
– a de le gá ló állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) ál tal
ki je lölt sze mély ta nács ko zá si jog gal he lyet te sít he ti.

5.17. A FÁM mû kö dé sé nek alap ját a szek ci ók ban vég -
zett mun ka ké pe zi.

6. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja: 2006. már ci us 23.

MH FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

Az MH Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató parancsnokának

33/2006. (HK 9.) MH ÖLTPK

i n t é z k e d é s e

a NATO Reagáló Erõk (NRF) csapatjelvényének
rendszeresítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség
Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról szóló 9/2005. (HK 
9.) HM ren de let ren del ke zé se i re – a NATO Re a gá ló Erõk
(a to váb bi ak ban: NRF) csa pat jel vény rend sze re sí té sé rõl
az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a NATO Re a gá ló
Erõk be be osz tott hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ra.

2. Az in téz ke dés elõ írá sai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett csa pat jel vényt rend sze re sí tem, vi se lé sét az
érin tett ál lo mány ré szé re al kal ma zás kor és gya kor la to kon
2006. ja nu ár 1-jé tõl en ge dé lye zem.

3. Az NRF jó vá ha gyott csa pat jel vény le írá sát és ere de ti 
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tartal -
mazza.

4. A jó vá ha gyott csa pat jel vény gyár tá sá tól és a csa pat -
jel vén nyel való el lá tás ról az MH Össz ha de rõ ne mi és
 Logisztikai Tá mo ga tó Pa rancs nok gon dos ko dik.

5. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,

MH ÖLTP pa rancs nok

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. ja nu ár 10.
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1. számú melléklet a 33/2006. (HK 9.) MH ÖLTPK intézkedéshez

A NATO Reagáló Erõk (NRF) csapatjelvényének leírása

1. Cí mer kép le írá sa:

A kék ala pú, arany sze gé lyû pajzs egy 3 cm × 4 cm-es kép ze let be li tég la lap ban he lyez ke dik el. A paj zsot a bal alsó sa -
rok ból a jobb fel sõ sa rok egy 1,2 cm-es sáv sze li át. A pajzs fel sõ ré szén 9 mm-es NRF mo norg ram, mely víz szin te sen há -
rom rész re ta go ló dik. A be tûk hár mas ta go ló dá sá ban a nem ze ti szí nek je len nek meg, to váb bá fe hér ke ret be van nak fog -
lal va. A pajzs alsó ré szén fe ke te-fe hér NATO csil lag he lyez ke dik el.

2. Cí mer kép szí ne zé se:

A jel vény alap ja kék, szé lén arany szí nû ke ret tel. A paj zsot át sze lõ sáv és a NATO csil lag ré szei fe ke te. A be tûk és a
csil lag ré szei.

A jel vény fe ke te bõr alá tét re van sze rel ve.

Szín
Szín kód

Meg jegy zés
RAL PANTONE

Kék 5002 19-4150 TP jel vény alap szí ne

Fe ke te 9005 19-4305 TP

Fe hér 9010 11-4202 TP

Pi ros 2002 18-1763 TP

Zöld 6005 19-5920 TP

Arany 1027 15-0927 TP

2. számú melléklet a 33/2006. (HK 9.) MH ÖLTPK intézkedéshez

A NATO Reagáló Erõk (NRF) csapatjelvény eredeti méretarányú grafikája
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

Parancsnokának
és az Országos Rendõr-fõkapitányság Közbiztonsági

Fõigazgatójának
152/2006. (HK 9.) MH ÖLTPK–ORFK KÖZB. FÕIG

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

a Magyar Honvédség személyi és technikai
állományát érintõ közúti közlekedési balesetek esetén

követendõ eljárásról

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 Ma gyar Köz tár sa ság Rend õr sé ge
Nor ma al ko tá si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 15/1999.
(VII. 15.) ORFK uta sí tás 1. szá mú mel lék le té nek 3. pont c)
al pont ja alap ján, fi gye lem mel az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi -
tány ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló
5/2005. (III. 19.) ORFK uta sí tás 106. pont g) al pont já ra, a
Ma gyar Hon véd ség sze mé lyi és tech ni kai ál lo má nyát érin -
tõ köz úti köz le ke dé si bal ese tek ese tén kö ve ten dõ el já rá si
rend sza bá lyo zá sa ér de ké ben ki ad juk az aláb bi

együttes intézkedést:

1. Az együt tes in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) sze mé lyi ál lo má nyá ra1,
va la mint a MH ál tal üze mel te tett gép- és harc jár mû vek re
(a továb biak ban: jár mû vek), illetve a Rend õr ség köz pon ti,
te rü le ti és he lyi szer ve i nek sze mé lyi ál lo má nyá ra.

2. A köz úti köz le ke dé si bal eset (a továb biak ban: bal -
eset) hely szí nén az in téz ke dõ rend õri szerv, az ügye le ti
szol gá la ton ke resz tül ér te sít se az ese mény he lye sze rint
ille té kes ka to nai ren dé sze ti al kal ma zá si kör let tel ren del ke -
zõ hely õr ség (1. szá mú mel lék let) had mû ve le ti ügye le ti
szol gá la tát, amennyi ben:

a) a MH tu laj do ná ban lévõ (vagy ál ta la üze mel te tett) jár -
mû vek köz le ke dé sé vel kap cso la tos bal eset ha lált vagy sze -
mé lyi sé rü lést oko zott, illetve a bal eset so rán 100 000 Ft-ot
nyil ván va ló an meg ha la dó össz do lo gi kár ke let ke zett,

b) a MH ál lo má nyá ba tar to zó sze mély ál tal ve ze tett, de
nem a MH tu laj do ná ban, vagy üze mel te té sé ben lévõ jár mû 
köz le ke dé sé vel kap cso la tos bal eset, az õ ha lá lát, vagy sé -
rü lé sét okoz ta,

c) az a) és b) pont ba nem tar to zó bal eset so rán az együt -
tes in téz ke dés ha tá lya alá tar to zó, bal eset tel érin tett sze -
mély kéri.

3. Az ér te sí tés so rán kö zöl ni kell a bal eset pon tos he -
lyét, ide jét, – amennyi ben eh hez hoz zá já rul – a MH ál lo -
má nyá ba tar to zó bal eset tel érin tett sze mély ne vét, to váb bá
ha az ál ta la ve ze tett jár mû a MH tu laj do ná ban vagy üze -
mel te té sé ben van, a jár mû rend szá mát, va la mint azt, hogy
mû sza ki men tés szük sé ges-e.

1 A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör -
vény 79.  §.

4. Az in téz ke dõ (el já ró) rend õr és a ka to nai gép jár -
mû-bal ese ti hely szí ne lõ, az olyan ka to nai bün te tõ el já rás
ha tá lya alá tar to zó bal ese tek hely szí ne lé sé nél, ahol a ka to -
nai ügyész is je len van, a ka to nai ügyész uta sí tá sa sze rint
kö te les el jár ni.

5. A bal eset hely szí nén tör té nõ el já rás so rán köl csö nö -
sen fi gye lem mel kell len ni a rend fo ko zat te kin té lyé nek
meg óvá sá ra.

6. A bal eset hely szí nén az in téz ke dés (el já rás) szak -
szerû vég re haj tá sá ért az in téz ke dõ (el já ró) rend õr a fe le -
lõs.

7. A MH ré szé rõl gép jár mû-bal eset hely szí ne lést csak
az a sze mély vé gez het, aki a ka to nai spe ci á lis gép -
jármû-baleset hely szí ne lõ tan fo lya mot ered mé nye sen el -
vé gez te és ren del ke zik a MH pán cé los- és gép jár mû-tech -
ni kai szol gá lat fõ nök vagy az al kal ma zá si kör let fe le lõs
(hely õrség pa rancs nok) ál tal alá írt arc ké pes iga zol -
vánnyal.

8. A gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ az MH tu laj do ná -
ban vagy üze mel te té sé ben lévõ jár mû vek kel kap cso lat ban
a bal eset hely szí nén jo go sult kér ni a rend õri in téz ke dés sel
járó köz úti bal eset so rán (illet ve azt köve tõen írás ban)
–  figyelemmel a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV.
Tör vény (a továb biak ban: Rtv.) 76.  § (5) be kez dé sé re –
az Rtv. 90/A. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ada to kat.

9. A le fog la lás ese tét ki vé ve, a ka to nai szol gá la ti ér -
dek vé del mé ért (fegy ver, lõ szer, tit kos ira tok, megron -
gálódott gép jár mû õr zé sé ért, el szál lí tá sá ért) a ka to nai gép -
jármû-baleseti hely szí ne lõ fe le lõs.

10. A MH állományille té kes szer ve ze té tõl ki ren delt
(ki je lölt) bi zott ság az in téz ke dõ (el já ró) rend õr, va la mint a
ka to nai bal eset-hely szí ne lõ ré szé re a szem le és egyéb el já -
rá si cse lek mé nyek vég re haj tá sá val kap cso la tos szak mai
uta sí tást nem ad hat.

11. A rend õrség a hely szí ni el já rás be fe je zé sé vel nem
kö te les meg vár ni a ka to nai gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ
meg ér ke zé sét.

12. Az együtt mû kö dés re kö te le zett rend õri és ka to nai
szer ve ze tek ve ze tõi az együtt mû kö dés re, az értesítés -
adásra (össze köt te tés re), a se gít ség nyúj tás ra, az ügye le ti
szol gá la tok ra, a ha tás kö rök re és a te rü le ti ille té kességre
vo nat ko zó fel ada to kat együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban
rög zít sék 2006. má jus 15-ig.

13. Az együt tes in téz ke dés 2006. áp ri lis 1-jén lép ha -
tály ba.

Dr. Gás pár Ti bor  Dr. Ha ta la Jó zsef
mk. ve zér õr nagy s. k.,  rend õr ve zér õr nagy s. k.,

MH ÖLTP pa rancs nok or szá gos rend õrfõkapitány-helyettes
köz biz ton sá gi fõ igaz ga tó
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Melléklet a 152/2006. (HK 9.) MH ÖLTPK–ORFK KÖZB. FÕIG együttes intézkedéshez

KIMUTATÁS

a közúti közlekedési baleset esetén értesítendõ rendészeti alkalmazási körlettel rendelkezõ ügyeletes
szolgálatokról

Kör let -
szám

Kör let fe le lõs
 helyõrség

 parancsnokság
Hely õr ség Al kal ma zá si kör le te HM Vá ro si

nincs MH Bu da pes ti
Hely õr ség
 parancsnokság

Bu da pest
HDM. Ü.

Bu da pest, Pest me gye Du ná tól  keletre
esõ te rü le te

37-111
37-056; 37-057

06 1 309-8000
06 1 309-8055

100. MH Szá raz föl di
Pa rancs nok ság

Szé kes fe hér vár
HDM. Ü.

Szé kes fe hér vár, Fej ér me gye M7-es 
au tó pá lyá tól dél re esõ te rü le te,
 Tolna me gye te rü le te

02 34 4111
02 34 4355

06 22 542-811
06 22 542-822

101. MH 25. 
Klap ka György
Könnyû 
Lö vész dan dár

Ta ta
HDM. Ü.

Ko má rom-Esz ter gom me gye te rü le te,
Fej ér me gye M7-es au tó pá lyá tól észak -
ra esõ te rü le te Szé kes fe hér vár ki vé te lé -
vel, Pest me gye Du ná tól nyu gat ra esõ
te rü le te

02 34 9111
02-34 9166

06 34 589-111
06 34 589-166

102. MH 24.
 Bornemissza 
Ger gely Fel de rí tõ
 Zászlóalj

Eger
HDM. Ü.

He ves me gye te rü le te, BAZ me gye
Tor nyos né me di-Gönc-Mád-To kaj
 vonaltól nyu gat ra esõ te rü le te, Nóg rád
me gye

02 47 3111
02 47 3855

06 36 521-200

103. MH 5. Bocs kai
Ist ván
Könnyû
 Lövészdandár

Deb re cen
HDM. Ü.

Haj dú-Bi har me gye te rü le te,
 Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye
 területe, BAZ me gye Tor nyos né me -
di-Gönc-Mád-To kaj vo nal tól ke let re
esõ te rü le te

02 43 6111
02 43 6355

06 52 505-200
06 52 505-255

104. MH 37. 
II. Rá kó czi 
Fe renc 
Mû sza ki Dan dár

Szen tes
HDM. Ü.

Csong rád és Bé kés me gyék te rü le te 02 42 4111
02 42 4155

06 63 510-700

105. MH 64.
Bo czo ná di Sza bó
Jó zsef 
Lo gisz ti kai Ez red

Ka pos vár
HDM. Ü.

So mogy és Ba ra nya me gyék te rü le te 02 35 3111
02 35 3555

06 82 508-811

200. MH Lé gi erõ 
Pa rancs nok ság

Veszp rém
HDM. Ü.

Veszp rém és Za la me gyék te rü le te 02 32 3111
02 32 3255

06 88 543-099

201. MH 12.
Lég vé del mi 
Ra ké ta Dan dár

Gyõr
HDM. Ü.

Gyõr-Mo son-Sop ron és Vas me gyék
 területe

02 33 5111
02 33 5055

06 96 622-711
06 96 622-755

202. MH 86.
Szol nok 
He li kop ter Ez red

Szol nok
HDM. Ü.

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye  területe 02 43 7111
02 43 7166

06 56 505-100
06 56 505-120

203. MH 59.
Szent györ gyi
 Dezsõ 
Re pü lõ bá zis

Kecs ke mét
HDM. Ü.

Bács-Kis kun me gye te rü le te 02 43 2110
02 43 2566

06 76 510-800
06 76 510-810
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Helyszínelõ felszereléssel rendelkezõ katonai szervezetek:

Kör let -
szám

Kör let fe le lõs
 helyõrség

 parancsnokság
Hely õr ség Al kal ma zá si kör le te HM Vá ro si

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

Nagy tar csa
HDM. Ü.

A 120/2005. sz. MH BHP pk.
 intézkedése alap ján Pest me gye Nagy -
tar csa hely õr ség te rü le té re esõ rész e.

02 52 8111
02 52 9655

06 28 546-200
06 28 546-296

MH Pá pa
 Bázisrepülõtér

Pá pa
HDM. Ü.

A 222/2006. sz. MH PBRT pk.
 intézkedése alap ján Pá pa és 10 km-es
kör ze te.

02 33 8111
02 33 8166

06 89 513-600
06 89 513-613

MH Szent end rei
Ki kép zõ Köz pont

Szent end re
HDM. Ü.

1249/2005. sz. MH Heõ. pk.
 intézkedése alap ján Pest me gye
 Dunától nyu gat ra esõ te rü le te
és  Komárom-Esztergom me gye
észak-ke le ti rész e.

02 52 1111
02 52 1055

06 26 501-180

A Budapest területén bekövetkezett baleset esetén:

Kör let -
szám

Kör let fe le lõs hely õr ség pa rancs nok ság Hely õr ség HM Vá ro si

MH Tá mo ga tó Ez red, Szál lí tó zász ló alj For ga lom irá nyí tó Rész leg Bu da pest 02 2 46-049 06 20 949-4996

A GJMÛ/159. Szakutasítás 5.6. pontja szerint minõsülõ „Különösen súlyos gépjármû-baleset” esetén:

Kör let -
szám

Kör let fe le lõs hely õr ség pa rancs nok ság Hely õr ség HM Vá ro si

MH Pán cé los és Gép jár mû tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség, 
Köz le ke dés biz ton sá gi Rész leg
Ügye le tes vizs gá ló tiszt

Bu da pest 02 2 57-472
02 2 57-215
02 2 57-216
02 2 57-217
FAX:
02 2 57-473

06 1 434-64-72
FAX
06 1 434-64-73

Mun ka idõn kí vü li idõ szak ban az MH Tá mo ga tó Ez red ügye le tén ke resz tül el ér he tõ!

Szükség estén értesítendõ ügyészségek:

Kör let -
szám

Kör let fe le lõs hely õr ség pa rancs nok ság Hely õr ség HM Vá ro si

Ügyész ség ügye let Bu da pest 02 2 31-217 06 1 201-0133

Deb re ce ni Ka to nai Ügyész ség Deb re cen 02 43 60-05 06 52 415-485
06 52 415-488

Gyõ ri Ka to nai Ügyész ség Gyõr 02 17 59-83
02 17 59-44

06 96 317-166

Ka pos vá ri Ka to nai Ügyész ség Ka pos vár 02 35 30-09
02 35 30-11

06 82 310-778 
06 82 310-779

Sze ge di Ka to nai Ügyész ség Sze ged 02-42 11-42
(Fax is)

06 62 543-416
06 62 543-415
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A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

120/2006. (HK 9.) MH EÜPK

i n t é z k e d é s e

Egységes NATO Elõírás
(STANAG 2037 – A NATO-erõk védõoltása 8. 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 do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK. 2.) HM uta sí tás ra, va la mint az Egy sé ges NATO Elõ -
írá sok el fo ga dá sá ról  szóló 1/2006. (HK 6.) HVKF I. h.
köz le mé nyé re – az Egy sé ges NATO Elõ írás (STANAG
2037 – A NA TO-erõk vé dõ ol tá sa 8. ki adás) nem ze ti be ve -
ze té sé re aláb bi ak sze rint

intézkedem:

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

2. A STANAG 2037 ,,A NA TO-erõk vé dõ ol tá sa 8. ki -
adás” címû do ku men tu mot ezen in téz ke dés mel lék le te -
ként ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény cél ja, hogy meg ha tá roz za a NATO
mû ve le tek ben részt ve võ nem ze tek szá má ra a fer tõ zõ be -
teg sé gek ellen kö te le zõ és az aján lott ol tá si pro to kol lo kat,
me lyek egy rész e a nem ze ti ol tá si pro to koll ban is sze re pel, 
egy ré szük a mû ve le ti te rü let jel le gé tõl füg gõ en a ki uta zás
elõtt adan dó. A ma gyar pro to kollt a do ku men tum mel lék -
le te tar tal maz za.

4. A 2037 szá mú Egy sé ges NATO Elõ írás ren del ke zé -
se it 2006. áp ri lis 1-tõl kell al kal maz ni.

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

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

* Az in téz ke dés alá írásának nap ja 2006. már ci us 20.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

121/2006. (HK 9.) MH EÜPK

i n t é z k e d é s e

Egységes NATO Elõírás
(STANAG 2534 – Az alkalmazott katonai

munka-állatok tartása, kezelése és állategészségügyi
ellátása 1. 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 do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás ra, va la mint a Egy sé ges NATO Elõ -
írá sok el fo ga dá sá ról  szóló HM VGHÁT köz le mény re – az
Egy sé ges NATO Elõ írás (STANAG 2534 Az al kal ma zott
ka to nai mun ka-ál la tok tar tá sa, ke ze lé se és ál lat egész ség -
ügyi el lá tá sa 1. ki adás) nem ze ti be ve ze té sé re aláb bi ak
sze rint

intézkedem:

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

2. A STANAG 2534 ,,Az al kal ma zott ka to nai
 munka-állatok tar tá sa, ke ze lé se és ál lat egész ség ügyi
 ellátása 1. ki adás” címû do ku men tu mot ezen in téz ke dés
mel lék le te ként ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény cél ja, hogy meg ál la pít sa azo kat a
 minimálisan kö ve ten dõ, a szol gá la ti ál la tok ra vo nat ko zó
el já rás mó do kat és óvó rend sza bá lyo kat, me lyek biz to sít ják 
ezek leg ha té ko nyabb al kal ma zá sát annak ér de ké ben, hogy 
sok ol da lú an hasz nál ha tó erõ ként és bi zo nyos fo kig ri zi kó -
csök ken tõ té nye zõ ként be vet he tõk le gye nek.

4. A 2534 szá mú Egy sé ges NATO Elõ írás ren del ke zé -
se it 2006. áp ri lis 1-jé tõl kell al kal maz ni.

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 20.
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A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

122/2006. (HK 9.) MH EÜPK

i n t é z k e d é s e

Egységes NATO Elõírás
(STANAG 2136 – Az ivóvíz minõségi követelményei

mûveletekben és rendkívüli körülmények között
4. 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 do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás ra, va la mint az Egy sé ges NATO Elõ -
írá sok el fo ga dá sá ról  szóló 1/2006. (HK 6.) HVKF I. h.
köz le mé nyé re – az Egy sé ges NATO Elõ írás (STANAG
2136 – Az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei mû ve le tek ben
és rend kí vü li kö rül mé nyek kö zött 4. ki adás) nem ze ti be -
ve ze té sé re aláb bi ak sze rint

intézkedem:

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

2. A STANAG 2136 ,,Az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé -
nyei mû ve le tek ben és rend kí vü li kö rül mé nyek kö zött
4. ki adás” címû do ku men tu mot ezen in téz ke dés mel lék le -
te ként ere de ti nyel ven be ve ze tem.

3. Az egyez mény cél ja, hogy meg ha tá roz za az ivó víz
mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i nek egy sé ges for má ját mind tá bo -
ri, mind rend kí vü li kö rül mé nyek kö zött.

4. A 2136 szá mú Egy sé ges NATO Elõ írás ren del ke zé -
se it 2006. áp ri lis 1-jé tõl kell al kal maz ni, az zal a fenn tar tás -
sal, hogy ha az ivó víz vizs gá la ta nem ze ti fe le lõs ség be tar -
to zik, a nem ze ti szab ványt kell al kal maz ni.

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. már ci us 20.

MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség Ruházati szolgálatfõnökének
172/2006. (HK 9.) MH RSZF

i n t é z k e d é s e

a nyomtatványok egységárainak
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 nyom tat vá nyok egy ség ára i nak meg -
ál la pí tá sá ról a kö vet ke zõ

intézkedést

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 ter jed ki.

2. A nyom tat vá nyok egy ség ára it az in téz ke dés mel lék -
le te sze rint ál la pí tom meg.

3. 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.

Hor váth Ti bor ez re des s. k.,

MH ru há za ti szol gá lat fõ nök
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Melléklet a 172/2006. (HK 9.) MH RSZF  intézkedéshez

Nyom tat vány ár jegy zék

Ér vé nyes: 2006. ja nu ár 1-tõl

Tar ta lom jegy zék

I. Szám adás kö te les nyom tat vá nyok

II.Ál ta lá nos (nyil ván tar tá si) nyom tat vá nyok

III. Ok ta tá si és kul tu rá lis nyom tat vá nyok

IV. Sze mély ügyi nyom tat vá nyok

V. Moz gó sí tá si nyom tat vá nyok

VI. Ki kép zé si nyom tat vá nyok

VII. Fegy ver ze ti nyom tat vá nyok

VIII. Ra ké ta- és lég vé del mi nyom tat vá nyok

IX. Hír adó nyom tat vá nyok

X. Ügy vi te li nyom tat vá nyok

XI. Szál lí tá si nyom tat vá nyok

XII. Bí ró sá gi nyom tat vá nyok

XIII. Ügyész sé gi nyom tat vá nyok

XIV. Pénz ügyi nyom tat vá nyok

XV. Pán cé los- és gép jár mû nyom tat vá nyok

XVI. Vegy vé del mi nyom tat vá nyok

XVII. Élel me zé si nyom tat vá nyok

XVIII. Ru há za ti nyom tat vá nyok

XIX. El he lye zé si nyom tat vá nyok

XX. Egész ség ügyi nyom tat vá nyok

XXI. Üzem anyag nyom tat vá nyok

XXII. Re pü lõs nyom tat vá nyok

XXIII. Mû sza ki nyom tat vá nyok

XXIV. MH REVA szol gá lat nyom tat vá nyai

XXV. Fegy ver zet-tech ni kai szol gá lat nyom tat vá nyai

XXVI. Nyom dai sok szo ro sí tói és se géd anya gok

Az árak 20% áfát tar tal maz nak.

A ter mé kek ITJ szá ma: 66-69.
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2006.évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá val

I. Szám adás kö te les nyom tat vá nyok

95 9611 0072 10 Üzem anyag fel töl té si csekk tömb 88,00 105,60

95 9614 0406 04 Le gény sé gi nyil ván tar tó la p db 12,00 14,40

95 9614 0410 00 Ka to nai iga zol vány db 1,00 1,20

95 9614 0457 04 Fel hí vás db 1,00 1,20

95 9614 0463 06 Uta zá si utal vány tömb 98,00 117,60

95 9614 0545 05 Be vo nu lá si Pa rancs 93M db 25,00 30,00

95 9614 0546 04 Bé ke Be hí vó pa rancs 93M db 7,00 8,40

95 9614 0547 03 „M” Be hí vó pa rancs 93M db 25,00 30,00

95 9614 0548 02 Elõ ál lí tá si Pa rancs 93M db 25,00 30,00

95 9614 0549 01 Át adá si Pa rancs 93M db 25,00 30,00

95 9621 0535 05 Kör let el ha gyá si en ge dély füz 25,00 30,00

95 9621 0561 03 Sza bad sá gos iga zo lás ht.és szerz. ál lo má nyú ak ré szé re tömb 343,00 411,60

95 9621 0577 06 Sza bad sá gos iga zo lás had kö te les ka to ná nak tömb 88,00 105,60

95 9621 0621 08 Sza bab sá gos iga zo lás díj men tes uta zás hoz tömb 83,00 99,60

95 9621 0623 06 Sza bad sá gos iga zo lás had kö te les ka to nák nak tömb 174,00 208,80

95 9641 1424 06 Ta xi utal vány tömb 211,00 253,20

95 9641 1456 09 Il let mény könyv füz 51,00 61,20

95 9641 1470 00 Sze mé lyi me net le vél tömb 400,00 480,00

95 9641 1513 06 Meg ta ka rí tá si jegy zék tömb 80,00 96,00

95 9642 1511 03 Üze mó ra-lap tömb új tömb 151,00 181,20

95 9642 1556 01 Ha vi üze mó ra-lap tömb 151,00 181,20

95 9642 1597 03 Me net le vél (gép ko csi) tömb 85,00 102,00

95 9642 1598 02 Me net le vél „M” tömb 170,00 204,00

95 9642 1599 01 Me net le vél „T” tömb 170,00 204,00

95 9651 1853 05 Ét ke zé si jegy eb. rész. 1hó tömb 77,00 92,40

95 9652 2075 03 Alap fel sze re lé si utal vány fü zet füz 169,00 202,80

95 9652 0011 05 Hi va tá sos után pót lá si ru h. utal vány/2006 füz 29,00 34,80

95 9652 0022 02 Tá bor no ki után pót lá si ru h. utal vány/2006 füz 209,00 250,80

95 9652 0014 02 Hi va tá sos után pót lá si ru h. utal vány/2007 füz 41,00 49,20

95 9652 0021 03 Hi va tá sos után pót lá si ru h. utal vány/2008 füz 56,00 67,20

95 9652 2077 01 Szer zõ dé ses ru há za ti utal vány fü zet füz 35,00 42,00

95 9652 2078 00 Pót utal vány fü zet füz 23,00 27,60

95 9652 2079 10 „NY” utal vány fü zet füz 100,00 120,00

95 9654 2243 06 Ka to na eü. el lá tás ra jo go sí tó iga zol vány db 2,00 2,40

95 9654 2293 07 Üdül te té si nyil ván tar tó la p db 2,00 2,40
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2006.évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá val

95 9655 2443 06 Üzem anyag fel töl té si csekk tömb 47,00 56,40

95 9655 2452 05 Té rí té ses üzem anyag csekk tömb 64,00 76,80

95 9664 2902 10 Mû sza ki gép üze mi la p tömb 192,00 230,40

95 9641 1471 10 Sze mé lyi me net le vél tömb 137,00 164,40

II. Ál ta lá nos (nyil ván tar tá si) nyom tat vá nyok

95 9611 0001 03 Bo rí tó lap anyag nyil ván tar tá si könyv höz (nagy) ív 4,00 4,80

95 9611 0002 02 Bo rí tó lap anyag nyil ván tar tá si könyv höz (ki csi) ív 3,00 3,60

95 9611 0003 01 Tar ta lom jegy zék anyag nyil ván tar tá si kö yv höz (nagy) ív 4,00 4,80

95 9610 0004 00 Tar ta lom jegy zék anyag nyil ván tar tá si könyv höz (ki csi) ív 5,00 6,00

95 9611 0005 10 Anyag nyil ván tar tá si be tét lap 43 ro va tos ív 5,00 6,00

95 9611 0006 09 Anyag nyil ván tar tá si be tét lap 12 ro va tos ív 6,00 7,20

95 9611 0007 08 Anyag nyil ván tar tá si be tét lap fo gyó ív 7,00 8,40

95 9611 0008 07 Anyag nyil ván tar tá si be tét lap ív 4,00 4,80

95 9611 0009 06 Anyag nyil ván tar tá si be tét lap (al egy sé ges) ív 5,00 6,00

95 9611 0011 01 Tar ta lom jegy zék (8-as r.sz.-hoz) ív 5,00 6,00

95 9611 0012 00 Zá ra dé kok-fel jegy zé sek (8-as r.sz.-hoz) ív 2,00 2,40

95 9610 0013 10 Zá ra dé kok-fel jegy zé sek (5-6-as r.sz.-hoz) ív 2,00 2,40

95 9611 0014 09 Zá ra dé kok-fel jegy zé sek (kis ala kú) ív 2,00 2,40

95 9611 0015 08 Rész le tes fel sze re lé si könyv bel ív ív 4,00 4,80

95 9611 0016 07 Bi zony lat-el len õr zõ la p db 6,00 7,20

95 9611 0017 06 Áll vány cim ke db 1,00 1,20

95 9611 0018 05 Tel jes sé gi jegy zék db 4,00 4,80

95 9611 0019 04 Anyag ja ví tá sok köny ve ív 3,00 3,60

95 9611 0021 10 Kar to ték nyil ván tar tó la p db 5,00 6,00

95 9611 0022 09 Ja ví tás ra át vett anya gok nyil ván tar tá si köny ve ív 2,00 2,40

95 9611 0023 08 Mun ka nap ló ív 5,00 6,00

95 9611 0024 07 Utal vány (nagy ala kú) tömb 141,00 169,20

95 9611 0025 06 Utal vány (kis ala kú) tömb 76,00 91,20

95 9611 0026 05 Át vé te li jegy zõ könyv lap 1,00 1,20

95 9611 0027 04 Ki mu ta tás a tech ni kai esz kö zök rõl lap 3,00 3,60

95 9611 0028 03 Se lej te zé si ki mu ta tás ív 6,00 7,20

95 9611 0029 02 Ne gyed évi anyag el szá mo lás és je len tés ív 8,00 9,60

95 9611 0031 08 Bo rí tó lap (8-as r.sz.-hoz) ív 3,00 3,60

95 9611 0032 07 Kar to ték (szám sze rin ti) db 4,00 4,80

95 9611 0033 06 Kar to ték (szám és ér ték sze rin ti) db 4,00 4,80

95 9611 0034 05 Kar to ték és bi zony lat tömb ki adá si la p db 4,00 4,80
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2006.évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá val

95 9611 0035 04 Ok mány nap ló bel ív ív 4,00 4,80

95 9611 0036 03 Kar to ték nyil ván tar tó könyv ív 4,00 4,80

95 9611 0037 02 Össze ha son lí tó ki mu ta tás (szám-ér ték) lap 5,00 6,00

95 9611 0038 01 Tá ro lá si hely zet je len tés „C-III” ív 2,00 2,40

95 9611 0039 00 Al egy ség kész let nyil ván tar tó la p db 5,00 6,00

95 9611 0041 06 Anya gok be- és ki szál lí tá si köny ve ív 3,00 3,60

95 9611 0042 05 Anyag el osz tó ív 44,00 52,80

95 9611 0043 04 I. Fõ anyag nyil ván tar tó la p db 4,00 4,80

95 9611 0044 03 II. Fõ anyag nyil ván tar tó la p db 5,00 6,00

95 9611 0045 02 I. Anyag nyil ván tar tó la p db 5,00 6,00

95 9611 0046 01 Kész let nyil ván tar tó la p db 5,00 6,00

95 9611 0047 00 Költ ség ve té si elõ irány zat db 8,00 9,60

95 9611 0048 10 Al egy ség nyil ván tar tó la p (kéz i) db 5,00 6,00

95 9611 0049 09 Sze mé lyi fel sze re lé si la p lap 10,00 12,00

95 9611 0051 04 Utal vány tömb 75,00 90,00

95 9611 0052 03 Anyag nyil ván tar tá si kar to ték I. db 2,00 2,40

95 9611 0053 02 Anyag nyil ván tar tá si kar to ték II. db 2,00 2,40

95 9611 0054 01 Anyag nyil ván tar tá si kar to ték III. db 2,00 2,40

95 9611 0055 00 Napló (gé pi) ív 3,00 3,60

95 9611 0056 10 Köny ve lé si uta sí tás lap 4,00 4,80

95 9611 0057 09 El len õr zé si könyv füz 180,00 216,00

95 9611 0058 08 Fel ügye le ti el len õr zé sek nyil ván tar tá si nap ló ja lap 3,00 3,60

95 9611 0059 07 Kon tí ro zó la p tömb 25,00 30,00

95 9611 0061 02 Étel re cept törzs adat lap tömb 45,00 54,00

95 9611 0062 01 Adat lap az élel me zé si il let mény fel szá mí tá sá hoz tömb 65,00 78,00

95 9611 0063 00 Utal vány (nagy ala kú) tömb 110,00 132,00

95 9611 0064 10 Utal vány (kis ala kú) tömb 26,00 31,20

95 9611 0065 09 1.sz. Törzs adat lap tömb 75,00 90,00

95 9611 0066 08 2.sz. Törzs adat lap tömb 26,00 31,20

95 9611 0067 07 Adat lap az él me zé si ki ad.ut. ter ve zé sé hez tömb 55,00 66,00

95 9611 0068 06 Anyag el osz tó tömb 125,00 150,00

95 9611 0069 05 Át vé te li el is mer vény tömb 30,00 36,00

95 9611 0071 00 Üza. fel töl té si és ki adá si ki mu ta tás tömb 132,00 158,40

95 9611 0079 03 Össze ha son lí tó ki mu ta tás (szám sze rin ti) lap 5,00 6,00

95 9611 0081 09 Tá ro lá si hely zet je len tés „A” ív 7,00 8,40

95 9611 0082 08 Tá ro lá si hely zet je len tés „B” ív 6,00 7,20

95 9611 0083 07 Tá ro lá si hely zet je len tés „T” ív 5,00 6,00
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2006.évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá val

95 9611 0084 06 Tá ro lá si hely zet je len tés „A-I” ív 3,00 3,60

95 9611 0085 05 Tá ro lá si hely zet je len tés „B-I” ív 3,00 3,60

94 9611 0086 04 Tá ro lá si hely zet je len tés „A-II” ív 7,00 8,40

95 9611 0087 03 Tá ro lá si hely zet je len tés „B-II” ív 7,00 8,40

95 9611 0088 02 Tá ro lá si hely zet je len tés „C-I” lap 7,00 8,40

95 9611 0089 01 Tá ro lá si hely zet je len tés „C-II” lap 3,00 3,60

95 9611 0091 07 Vál to zás je len tés „C-I” ív 3,00 3,60

95 9611 0092 06 Vál to zás je len tés „V-II” ív 5,00 6,00

95 9611 0093 05 Vál to zás je len tés „V-III” lap 5,00 6,00

95 9611 0094 04 Tá ro lá si hely zet vál to zás je len té se „V” ív 3,00 3,60

95 9611 0095 03 Ál ló esz köz nyil ván tar tó kar ton db 2,00 2,40

95 9611 0096 02 Ok mány nap ló db 311,00 373,20

III. Ok ta tá si és kul tu rá lis nyom tat vá nyok

95 9612 0204 00 Stat.adat lap be ad vá nyok ér té ke lé sé hez lap 6,00 7,20

95 9612 0205 10 Azon na li tény köz lõ la p tömb 93,00 111,60

95 9612 0208 07 Adat lap bal eset rõl (II) ív 7,00 8,40

95 9612 0209 06 Bal ese ti jegy zõ könyv lap 5,00 6,00

95 9612 0210 02 Ki töl té si út mu ta tó füz 50,00 60,00

95 9612 0226 05 Össze fog la ló je len tés HEÖ fe gyel mi hely ze té rõl ív 1,00 1,20

95 9612 0227 04 Össze fog la ló je len tés ki eg. pkság tar t. ál l. fe gyel mi hely ze té rõl ív 46,00 55,20

95 9612 0228 03 Össze fogl.je l. KBVI fe gyelm.helyz-röl ív 3,00 3,60

IV. Sze mély ügyi nyom tat vá nyok

95 9613 0320 03 Sze mé lyi adat lap (ti .tts-k ré szé re) db 15,00 18,00

95 9613 0311 04 Sze mély ügyi vál to zás je len tõ la p lap 2,00 2,40

95 9613 0312 03 Sze mé lyi ok mány gyûj tõ tert.ti. Ré szé re db 3,00 3,60

95 9613 0315 00 Sze mé lyi anyag gyûj tõt he lyet te sí tõ la p db 1,00 1,20

95 9613 0318 08 Sze mé lyi nyil ván tar tó la p db 4,00 4,80

95 9613 0319 07 Nyil ván tar tó könyv sze mély ügyi anyag gyûj tõ és nyilv tar tó lap ról könyv 330,00 396,00

95 9613 0322 01 Be osz tá si táb lá zat lap 9,00 10,80

95 9613 0324 10 Be osz tá si táb la ki vo nat lap 7,00 8,40

95 9613 0328 06 Név jegy zék lap 7,00 8,40

95 9613 0329 05 Sze mé lyi iga zol vány nyilv tar tó lap db 4,00 4,80

95 9613 0335 07 Je lent ke zé si la p ív 4,00 4,80

95 9613 0337 05 Sze mé lyi anyag gyûj tõ pol gá ri al kal ma zot tak ré szé re tas 25,00 30,00

95 9613 0339 03 Nyil ván tar tó könyv a pol gá ri al kal ma zot tak ról könyv 90,00 108,00
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2006.évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá val

95 9613 0342 08 Mi nõ si tés ív 15,00 18,00

95 9613 0343 07 Ja vas la ti la p so ros elõ lép te tés re lap 4,00 4,80

95 9613 0344 06 Ta nul má nyi jel lem zés a k.hallg. és kat.fõ isk. ív 7,00 8,40

95 9613 0345 05 Ja vas la ti la p szol gá lat utá ni ki tün te tés re lap 13,00 15,60

95 9613 0346 04 Szol gá la ti jel lem zés ív 4,00 4,80

95 9613 0347 03 Ki egé szí tõ adat lap nyug ál lo má nyú ak nak lap 3,00 3,60

95 9613 0349 01 Fo gya ték-nyil ván tar tó la p lap 2,00 2,40

95 9613 0351 07 Nö ven dék-Fo gya ték nyilv tar tó fü zet füz 85,00 102,00

95 9613 0352 06 Dí csé re tek és fe nyí té sek lap ja db 4,00 4,80

95 9613 0353 05 Ide ig le nes szol gá la ti iga zol vány db 3,00 3,60

95 9613 0368 09 Be osz tá si könyv bo rí tó db 254,00 304,80

95 9613 0369 08 Be osz tá si könyv ki vo nat bo rí tó db 240,00 288,00

95 9613 0371 03 Sze mé lyi anyag gyûj tõ ht. ál l. ré szé re db 698,00 837,60

95 9613 0370 04 Be tét lap a 13-0371 gyûj tõ be ív 5,00 6,00

95 9613 0375 10 Ha tá ro zat gar 6,00 7,20

95 9613 0376 09 Sze mé lyi adat lap gar 8,00 9,60

95 9613 0377 08 Ki ne ve zés gar 6,00 7,20

95 9613 0378 07 Köz al kal ma zot ti iga zo lás gar 5,00 6,00

95 9613 0379 06 Adat lap a be szá mí tott szol gá la ti idõ rõl lap 3,00 3,60

95 9613 0380 02 Ked vez mé nye sen szá mí tott szolg.idõ nyilv tar tó lap lap 2,00 2,40

95 9613 0381 01 Szol gá la ti idõ mó do sí tá si ké re lem lap 1,00 1,20

95 9613 0382 00 Sza bad ság nyil ván tar tó la p lap 2,00 2,40

V. Moz gó sí tá si nyom tat vá nyok

95 9614 0411 07 Ka to nai iga zol vány tok db 13,00 15,60

95 9614 0412 06 Nyil ván tar tó irat kí sé rõ la p lap 3,00 3,60

95 9614 0413 05 Terv a tar ta lé kos ki kép zés re ter ve zet tek rõl klt 15,00 18,00

95 9614 0414 04 Be tét lap a 14-0413-hoz lap 12,00 14,40

95 9614 0416 02 Tech ni kai esz kö zök nyilv tar tá si lap ja db 50,00 60,00

95 9614 0417 01 Össze sí tett ki mu ta tás a tech ni kai esz kö zök rõl db 30,00 36,00

95 9614 0421 05 Terv a tech ni kai esz kö zök biz to sí tá sá ra klt 23,00 27,60

95 9614 0422 04 Be tét lap a 14-04210 - be lap 3,00 3,60

95 9614 0423 03 Adat ké rõ (-köz lõ) la p lap 2,00 2,40

95 9614 0431 03 Be tû ren des név mu ta tó könyv 6 470,00 7 764,00

95 9614 0432 02 Ér dek vé del mi dosszié tas 50,00 60,00

95 9614 0433 01 Vá lasz le vél szok vány bo rí ték db 2,00 2,40

95 9614 0437 08 Ér te sí tés a be hí vás ról lap 1,00 1,20
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2006.évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá val

95 9614 0438 07 Szak or vo si vizs gá lat ra uta ló ha tá ro zat lap 2,00 2,40

95 9614 0439 06 Név jegy zék tar ta lé kos ki kép zés re be von.át adá sá ra lap 3,00 3,60

95 9614 0441 01 Felj.korl-al al k.had köt.eü.fogy.-ról lap 3,00 3,60

95 9614 0443 10 Ide ig le nes tá vol- és je len lé võk köny ve könyv 240,00 288,00

95 9614 0444 09 Ja ví tó bá zis nyil ván tar tó la p db 8,00 9,60

95 9614 0452 09 Meg bí zó le vél gjmû.osz lop pa rancs nok ré szé re db 2,00 2,40

95 9614 0453 08 Iga zol vány kéz be sí tõ nek db 1,00 1,20

95 9614 0456 05 Igény be je len té si la p lap 2,00 2,40

95 9614 0459 02 Iga zo lás be vont Ka to nai iga zol vány ról lap 2,00 2,40

95 9614 0464 05 Név sze rin ti igény lés lap 2,00 2,40

95 9614 0471 06 Jegy zõ könyv át adan dó anya gok ról klt 3,00 3,60

95 9614 0473 04 Tu da ko zó a közp. rab nyil ván tar tó fe lé lap 4,00 4,80

95 9614 0474 03 Gép jár mû át adá si terv ív 2,00 2,40

95 9614 0476 01 Nyi lat ko zat (be osz tá si is me ret rõl) lap 2,00 2,40

95 9614 0478 10 Ide ig le nes moz gó sí tá si szük ség let igény lõ la p lap 2,00 2,40

95 9614 0479 09 Gép jár mû át vé te li el is mer vény tömb 150,00 180,00

95 9614 0481 04 Fel je len tés sza bály sér té si ügy ben lap 1,00 1,20

95 9614 0482 03 Újonc igény je len tés lap 3,00 3,60

95 9614 0484 01 Je len tés a rend sze re sí tett sor áll.stat.me go.-ra klt 14,00 16,80

95 9614 0485 00 Iga zo lás lap 3,00 3,60

95 9614 0486 10 Be osz tá si könyv könyv 155,00 186,00

95 9614 0487 09 Né jegyz.a ... raj, sza kasz ál lo má nyá ról lap 3,00 3,60

95 9614 0488 08 Nap i lét szám je len tés tömb 77,00 92,40

95 9614 0489 07 Sze mé lyi vesz te ség név sze rin ti je len tés lap 12,00 14,40

95 9614 0491 02 El szá mo lás a fn.ki ve tés tel je sí té sé rõl lap 14,00 16,80

95 9614 0492 01 Vesz te ség köz lõ la p lap 1,00 1,20

95 9614 0493 00 Össze ko vá cso lá si gya kor lat bo rí tó lap db 3,00 3,60

95 9614 0494 10 Sze mé lyi ál lo mány je len tés lap 3,00 3,60

95 9614 0495 09 Fel töl tés nyi ván tar tá si napló könyv 137,00 164,40

95 9614 0496 08 Tar ta lék egy ség lét szám nyil ván tar tá sa tömb 121,00 145,20

95 9614 0497 07 Nap i lét szám je len tés tömb 77,00 92,40

95 9614 0498 06 Ér te sí té si la p lap 3,00 3,60

95 9614 0499 05 Ér te sí té si la p (hõ si ha lott) lap 13,00 15,60

95 9614 0501 06 Mun ka gép át vé te li el is mer vény tömb 154,00 184,80

95 9614 0503 04 Össze ko vá cso lá si gya kor lat be tét lap ív 3,00 3,60

95 9614 0513 02 Pa rancs no ki el iga zí tás terv e bo rí tó ív 5,00 6,00

95 9614 0514 01 Pa rancs no ki el iga zí tás terv e be tét lap lap 3,00 3,60
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95 9614 0507 00 Ki mu ta tás tar ta lé kos kép zés rõl be tét lap ív 4,00 4,80

95 9614 0508 10 Kim.a tar ta lé kos kép zés rõl btlap tur nus ív 5,00 6,00

95 9614 0511 04 Kim.a tar ta l.kép zés rõl me gyén ként bttlap ív 9,00 10,80

95 9614 0512 03 Kim.a tar ta lé kos kép zés rõl bttlap tur nus ív 9,00 10,80

95 9614 0524 10 El öve ze tés el ren de lé se lap 1,00 1,20

95 9614 0525 09 Em lék lap (Had ki eg.-ek ré szé re) db 5,00 6,00

95 9614 0526 08 Ér te sí tés, név re szóló le vél lap 1,00 1,20

95 9614 0529 05 Vál to zás je len tõ la p lap 3,00 3,60

95 9614 0536 06 Ér dek vé del mi mu ta tó lap lap 3,00 3,60

95 9614 0537 05 Ér dek vé del mi adat lap lap 18,00 21,60

95 9614 0538 04 Ke gye le ti adat lap lap 3,00 3,60

95 9614 0539 03 Tar ta lom jegy zék lap 2,00 2,40

95 9614 0541 09 Sze mé lyi iga zo ló jegy db 5,00 6,00

95 9614 0542 08 Ru gó db 18,00 21,60

95 9614 0550 08 Je l. az elõ ször so ro zot tak eü.mi nõ sí tés sz.meg osz lá sá ról lap 4,00 4,80

95 9614 0551 07 Köz úti jár mû eü.al k.vizsg. lap 3,00 3,60

95 9614 0552 06 Pszi cho ló gi ai vizs gá la ti la p lap 3,00 3,60

95 9614 0553 05 So ro zá si eü.al k.vizs gá la ti la p lap 4,00 4,80

95 9614 0554 04 Ha tá ro zat sza ko.vizsg. tömb 44,00 52,80

95 9614 0555 03 Ha tá ro zat al kal mas nak mi nõ sí tés tömb 70,00 84,00

95 9614 0356 02 Ha tá ro zat al kal mat lan min.„E”fok. tömb 40,00 48,00

95 9614 0557 01 Ha tá ro zat ide ig le ne sen al kal mat lan tömb 40,00 48,00

95 9614 0558 00 Ha tá ro zat gyógy ke ze lés re tömb 42,00 50,40

95 9614 0559 10 Iga zo lás megj. Kö te lez. Tel je sí té sé rõl lap 1,00 1,20

95 9614 0561 05 Had kö te le sek egész ség ügyi törzs lap ja lap 5,00 6,00

VI. Ki kép zé si nyom tat vá nyok

95 9621 0501 04 Fegy ver név táb la db 1,00 1,20

95 9621 0503 02 Fog da jegy lap 4,00 4,80

95 9621 0504 01 Nyug ta a fog dá sok át vé te lé rõl lap 2,00 2,40

95 9621 0505 00 Fog dá sok köny ve könyv 100,00 120,00

95 9621 0506 10 Ágy név táb la db 1,00 1,20

95 9621 0507 09 Nyilv tart. könyv az õr ség tar t. lõ sze ré rõl füz 47,00 56,40

95 9621 0508 08 Nyilv tart. könyv a fel jel.elõ áll.kat.-ról könyv 198,00 237,60

95 9621 0509 07 Pa na szok és be ad vá nyok köny ve könyv 140,00 168,00

95 9621 0511 02 Õr nap ló ív 3,00 3,60

95 9621 0512 01 Õr hely-le írás lap 1,00 1,20
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95 9621 0513 00 Fegy ver ki adá si fü zet könyv 145,00 174,00

95 9621 0514 10 Ki mut.a ki osz tott és be szolg. lõsz.-rõl lap 1,00 1,20

95 9621 0515 09 Lõ tér nap ló füz 88,00 105,60

95 9621 0517 07 Gép pisz toly 2.sz.lö gya kor lat ne ve zé si és ér té ke lé si lap ja lap 4,00 4,80

95 9621 0518 06 Pisz toly lõ gya kor lat ne ve zé si és ért té ke lé si lap ja lap 1,00 1,20

95 9621 0519 05 Pár baj lö vés ne ve zé si la p lap 1,00 1,20

95 9621 0521 00 Pár baj lö vés ér té ke lõ la p lap 2,00 2,40

95 9621 0522 10 Be lé pé si en ge dély (egy sze ri) tömb 109,00 130,80

95 9621 0523 09 Ka pu jegy lap 1,00 1,20

95 9621 0524 08 Gyen gél ke dõ könyv könyv 371,00 445,20

95 9621 0525 07 Fog dá sok nyil ván tar tó köny ve könyv 341,00 409,20

95 9621 0526 06 Zász ló alj napló (ez red) könyv 222,00 266,40

95 9621 0527 05 Szá zad nap ló könyv 371,00 445,20

95 9621 0528 04 Bi zo nyít vány a vég zett hallg. ré szé re tts. db 23,00 27,60

95 9621 0529 03 Al egy ség ügye let esi elõ jegy zés könyv 370,00 444,00

95 9621 0531 09 Össze sí tett napló az ez red lö vé sze té nek nyil ván tar tá sá ról könyv 360,00 432,00

95 9621 0532 08 Napló a ti., tts.ki kép zé sé nek nyil ván tar tá sá ról füz 45,00 54,00

95 9621 0533 07 He ti rész le tes ki kép zé si terv lap 7,00 8,40

95 9621 0534 06 Össze sí tett csa pat lap a pár baj lö vés versh. lap 2,00 2,40

95 9621 0536 04 Össze sí tett ered mény jegy zék lap 3,00 3,60

95 9621 0537 03 Gép jár mû-ve ze tés sze mé lyi nyil ván tar tó köny ve füz 9,00 10,80

95 9621 0538 02 Lá to ga tók köny ve könyv 392,00 470,40

95 9621 0539 01 Lõ tér nap ló a ...hk.lõ té ren vég re haj tott gya kor lat ról füz 104,00 124,80

95 9621 0541 07 Harc ko csi ve ze tõk nyil ván tar tó nap ló ja füz 101,00 121,20

95 9621 0542 06 Iga zol vány (III.o.gjmû.jelv.vi se lé sé hez) db 12,00 14,40

95 9621 0543 05 Iga zol vány(pc.szál l.gjmû.jelv.vi se lés.) db 12,00 14,40

95 9621 0544 04 Vizs ga-jegy zõ könyv db 5,00 6,00

95 9621 0545 03 Ta nul má nyi össze sí tõ lap 3,00 3,60

95 9621 0546 02 Bi zo nyít vány (szü. gyûj tõ be) db 24,00 28,80

95 9621 0547 01 Bi zo nyít vány a vég zett hallg. ré szé re tisz ti füz 136,00 163,20

95 9621 0548 00 Osz tá lyo zá si napló könyv 950,00 1 140,00

95 9621 0549 10 Lõ szer ki adá si és le adá si jegy zék lap 2,00 2,40

95 9621 0551 05 Fe dett tûz ál lás ból vég re haj tott gya kor lat nyil ván tar tá si napló lap 2,00 2,40

95 9621 0552 04 Vizs ga bi zony la ti la p lap 2,00 2,40

95 9621 0 553 03 Bal ese ti napló könyv 107,00 128,40

95 9621 0554 02 Jár õr lap ív 3,00 3,60

95 9621 0555 01 Jár õr je len tés tömb 313,00 375,60
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95 9621 0556 00 Sza kasz ta nul má nyi ki mu ta tás ív 3,00 3,60

95 9621 0557 10 Szá zad lö vé sze té nek nyil ván tar tá sa könyv 142,00 170,40

95 9621 0558 09 Egyé ni Nyt. la p a harc ko csi ve ze té sé rõl lap 4,00 4,80

95 9621 0559 08 Harc ko csi ve ze tõi en ge dély db 60,00 72,00

95 9621 0562 02 Napló a gjmû ve z. pá lyán vég re haj tott gya kor lat ról füz 83,00 99,60

95 9621 0563 01 Iga zo lás db 112,00 134,40

95 9621 0564 00 Ta ná ri nyil ván tar tó db 4,00 4,80

95 9621 0565 10 Vizs ga jegy zõ könyv tömb 117,00 140,40

95 9621 0566 09 Cso port napló könyv 275,00 330,00

95 9621 0567 08 Szak kö ri napló könyv 512,00 614,40

95 9621 0568 07 Ok ta tói iga zol vány db 4,00 4,80

95 9621 0569 06 Ve ze tõi en ge dély db 2,00 2,40

95 9621 0571 01 Szol gá lat ve zény lé si ki mu ta tás ív 397,00 476,40

95 9621 0572 00 Szol gá lat reg ge li je len té se könyv 257,00 308,40

95 9621 0573 10 Bi zo nyít vány db 560,00 672,00

95 9621 0574 09 Kol lé gi u mi ellen õr zõ könyv füz 12,00 14,40

95 9621 0575 08 Gép jár mû ve ze té si gya kor lat nyil ván tar tá si lap ja lap 3,00 3,60

95 9621 0576 07 Név jegy zék az osz t.-b a sor.vizs gát tet t gkv lap 4,00 4,80

95 9621 0578 05 Harc ko csi ve ze tés nél fel haszn.km nyivt. lap 3,00 3,60

95 9621 0579 04 Ke gye le ti nyil ván tar tó könyv könyv 37,00 44,40

95 9621 0582 09 Zász ló si iga zol vány nyi vánt. könyv 423,00 507,60

95 9621 0585 06 Harc ko csi lõ gya kor lat vég re haj tás nyil ván tar tá si lap ja lap 7,00 8,40

95 9621 0586 05 Nyt.la p a harc ko csi harc sze rû lõ gya kor la tá ról lap 3,00 3,60

95 9621 0587 04 Ért.la p al egys fe dett tû áll.-ból vég re haj tott gya kor lat ról lap 3,00 3,60

95 9621 0588 03 Törzs könyv tömb 262,00 314,40

95 9621 0593 06 Harcj mû-ve ze tõ gya kor lat nyilv. tar t. lap 3,00 3,60

95 9621 0594 05 Lõ szer ki adá si-vissza vé te li jegy zék lap 3,00 3,60

95 9621 0597 02 Sza kasz nyil ván tar tó könyv könyv 18,00 21,60

959 621 0601 01 Ka to nai ki kép zés ered mé nyei I. db 4,00 4,80

95 9621 0602 00 Ka to nai ki kép zés ál ta lá nos ada tai ív 5,00 6,00

95 9621 0603 10 Ra jok ki kép zé si ered mé nyei II. db 4,00 4,80

95 9621 0604 09 Ra jok ki kép zé si ered mé nyei ív 11,00 13,20

95 9621 0605 08 Sza kasz ki kép zé si ered mé nyei II. lap 6,00 7,20

95 9621 0606 07 Sza kasz ki kép zé si ered mé nyei ív 5,00 6,00

95 9621 0607 06 Sza kasz név jegy zék IV. lap 8,00 9,60

95 9621 0608 05 Nor mák ív 6,00 7,20

95 9621 0619 02 Zász ló alj (osz tály) ki kép zé si terv ív 93,00 111,60
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95 9621 0622 07 Iga zo lás (tisz ti) lap 5,00 6,00

95 9621 0624 05 Szol gá la ti könyv füz 20,00 24,00

95 9621 0625 04 Szá zad be osz tá si könyv füz 39,00 46,80

95 9621 0626 03 Harc esz köz ál lo mány je len tés (szár fö.cs.) lap 3,00 3,60

95 9621 0627 02 Harc esz köz ál lo mány je len tés (légv.cs.) lap 3,00 3,60

95 9621 0628 01 Jegy zõ könyv al egy ség töm. ered mé nye i rõl lap 4,00 4,80

95 9621 0629 00 Egy ség m.egy ség fõ is ko la tö meg sport ér t. lap 4,00 4,80

95 9621 0631 06 Ka to nai tíz pró ba al egys.ver seny jegy zõk. lap 6,00 7,20

95 9621 0632 05 Ka to nai tíz pró ba össze sí tés nyil vánt. lap 3,00 3,60

95 9621 0634 03 MH Csúcs ered mény táb lá zat lap 3,00 3,60

95 9621 0635 02 Törzs lap közp.kat.szak.fel ké szí tés lap 12,00 14,40

95 9621 0636 01 Iga zo lás kat.felk.tan fo lyam (fe hér) db 6,00 7,20

95 9621 0637 00 Iga zo lás szak-tanf felk. (fe hér) db 6,00 7,20

95 9621 0642 03 Iga zo lás tanf. szerv. kat-szak. felk. (kék) db 2,00 2,40

95 9621 0643 02 Be tét lap a 210635 -ös szá mú nyomt-hoz db 7,00 8,40

95 9621 0644 01 Iga zo lás a szakm. gyak. szak tanf. felk. (kék) db 2,00 2,40

VII. Fegy ver ze ti nyom tat vá nyok

95 9623 0604 10 Szem le-ta nú sít vány lap 5,00 6,00

95 9623 0606 08 Lõ szer so ro zat nyil ván tar tó kar to ték db 5,00 6,00

95 9623 0607 07 Nyilv. könyv az ide ig le nes ha sz.ki ad.fels. ív 3,00 3,60

95 9623 0608 06 Hi ba ki mu ta tás lap 3,00 3,60

95 9623 0609 05 Össze sí tett nyil ván tar tá si kar to ték db 4,00 4,80

95 9623 0611 00 El szá mo lás ki mu ta tás ív 6,00 7,20

95 9623 0618 04 Rak tár mû ve le ti napló ív 3,00 3,60

95 9623 0622 08 Ki mu ta tás a nap tá ri év ben fel hasz nált lõ szer rõl lap 3,00 3,60

95 9623 0623 07 Lõ szer igény lés és el szá mo lás könyv 277,00 332,40

95 9623 0623 06 Éves je len tés a lõ sze rek so ro za tá ról ív 6,00 7,20

95 9623 0625 05 Éves je l.lösz.so ro za tá ról(nagy al.betl.) ív 9,00 10,80

95 9623 0626 04 Éves je l.lösz.so ro za tá ról(kis al.betl.) lap 9,00 10,80

95 9623 0627 03 Mû szer törzs könyv könyv 76,00 91,20

95 9623 0631 07 Össze sí tett ki mu ta tás ki kép zés re fel hasz nált lõ szer rõl (kül ív) ív 6,00 7,20

95 9623 0632 06 Tech ni kai kar ton db 128,00 153,60

95 9623 0634 04 Mun ka uta sí tás (kül ív) lap 2,00 2,40

95 9623 0635 03 Ka te go ri zá lá si jegy zõ könyv lap 8,00 9,60

95 9623 0641 05 Kulcs.plom ba fo gó kulcs do boz nyil ván tar tá si köny ve könyv 128,00 153,60

95 9623 0642 04 Vét sé gek köny ve könyv 157,00 188,40
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95 9623 0643 03 Név jegy zék tech ni kai te rü let re ál lan dó an be lép he tõ sze mé lyek rõl könyv 395,00 474,00

95 9623 0644 02 Név jegy zék gazd.te rü let re be lé pés re jo go sult sze mé lyek rõl könyv 273,00 327,60

95 9623 0645 01 Tech ni kai te rü let „B-C"zo ná já ba ál lan dó an be lép he tõ sze mé lyek rõl könyv 354,00 424,80

95 9623 0646 00 Név jegy zék ál lan dó be lé pé si en ge dély ki ad.és vissza vé te lé nek nyt. könyv 354,00 424,80

95 9623 0651 03 Rak tár ellen õr zõ napló könyv 154,00 184,80

95 9623 0653 01 Lö veg könyv könyv 32,00 38,40

95 9623 0658 07 Mun ka uta sí tás (be liv) ív 3,00 3,60

95 9623 0664 09 Ka pu jegy tömb 75,00 90,00

95 9623 0671 10 Tech.napl.„N"nor más fegy ver ze ti any.-ra könyv 219,00 262,80

95 9623 0673 08 Cso ma go ló jegy lõ szer hez lap 1,00 1,20

95 9623 0692 05 Össze sí tett ki mu ta tás nap tá ri év ben fel hasz nált lõ szer rõl ív 3,00 3,60

95 9623 0716 03 Ob jekt.tech.ter.érk.gjm.nyil ván tar tó könyv könyv 300,00 360,00

95 9623 0728 10 Gyár tá si szám sze rin ti nyil ván tar tó la p db 3,00 3,60

VIII. Ra ké ta- és lég vé del mi nyom tat vá nyok

95 9624 0701 05 Elõ re be je len tett re p.nyilv.napló könyv 2 545,00 3 054,00

95 9624 0702 04 Légv.rak.harc te vé keny ség nyilv. napló könyv 283,00 339,60

95 9624 0703 03 Ûr lap az irány szög meg ha tá ro zá sá hoz tömb 99,00 118,80

95 9624 0704 02 Rá dió tech ni kai ada to kat rög zí tõ napló könyv 283,00 339,60

95 9624 0705 01 Mé ré si napló (gi ró tá jo ló hoz) könyv 48,00 57,60

95 9624 0706 00 Vi zu á lis fi gye lõk je len té si napló könyv 512,00 614,40

95 9624 0707 10 Tábl.irány von. a függ. sík tól val.„O”ja. tömb 21,00 25,20

95 9624 0708 09 Fel jegy zés könyv 550,00 660,00

95 9624 0709 08 SZNR an ten na be kap cso lá si napló könyv 97,00 116,40

95 9624 0711 03 El len õr zé se ket és vizs gáz ta tá so kat rög. n. könyv 97,00 116,40

95 9624 0712 02 Tech ni kai meg hi bá so dá sok nyil ván tar tá sa könyv 550,00 660,00

95 9624 0718 07 Ûr lap összer. egyik z. a más.tör t. átsz. tömb 31,00 37,20

95 9624 0719 06 Pon tok le ho za ta la a föld re tömb 31,00 37,20

95 9624 0721 01 Ûr lap tá jo lá sok el len õr zé sé re tömb 107,00 128,40

95 9624 0722 00 „AM”MEGÁLLAPÍTÁSA tömb 102,00 122,40

95 9624 0726 04 Napló a táv mé rõ gya kor lá sa i nak nyt.-r e könyv 425,00 510,00

95 9624 0732 09 Kö ze pes szél ki szá mí tá sa tömb 80,00 96,00

95 9624 0733 08 A le ve gõ hõ mér sék le té nek ki szá mí tá sa tömb 155,00 186,00

95 9624 0734 07 A hõ mér sék let kö ze pes el té ré sé nek kisz. tömb 155,00 186,00

95 9624 0738 03 A lég sû rû ség el té ré sé nek ki szá mí tá sa tömb 50,00 60,00

95 9624 0741 08 Je len tés össze ál lí tá sa tömb 115,00 138,00

95 9624 0742 07 Le ol va sás le sze dõ ûr lap tömb 16,00 19,20
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95 9624 0743 06 Fel de rí té si napló tömb 96,00 115,20

95 9624 0745 04 For dí tott ge o dé zi ai fel adat tömb 85,00 102,00

95 9624 0746 03 Ûrl.nap oraszs.l.t.irány szög szám. tömb 116,00 139,20

95 9624 0748 01 Lö veg pa rancs no ki elõ jegy zés tömb 133,00 159,60

95 9624 0749 00 Sok szög vo nal ki szá mí tá si ûr lap tömb 273,00 327,60

95 9624 0751 06 Po ne not-f.hát ra met szés tömb 49,00 58,80

95 9624 0752 05 Ûrl.n.viszl.m.ja ví tá sok ki szá mí tá sá ra tömb 155,00 186,00

95 9624 0755 02 Egysz.és komb.el met. ki szá mí tá si ûr lap tömb 65,00 78,00

95 9624 0757 00 Lö vé szet ve ze tõ elõ jegy zés tömb 198,00 237,60

95 9624 0758 10 Üteg-el sõ tisz ti elõ jegy zés füz 81,00 97,20

95 9624 0759 09 Üteg pa rancs no ki elõ jegy zés tömb 255,00 306,00

95 9624 0761 04 Elõ jegy zés a fi gye lõ pár meg fi gye lé sé rõl tömb 230,00 276,00

95 9624 0763 02 Ûrl.ak.ba z.ele me i nek ki szá mí tá sá hoz tömb 48,00 57,60

95 9624 0764 01 Ûr lap a ki ér té ke lõ sza lag át szá mí tá sá hoz tömb 54,00 64,80

95 9624 0765 00 Össze sí tõ ûr lap tömb 48,00 57,60

95 9624 0766 10 Le ol va sás sza lag ról tömb 65,00 78,00

95 9624 0767 09 Ûr lap c.össze rend.ki szá mí tá sá hoz tömb 63,00 75,60

95 9624 0768 08 Elõ ké sz.ûrl.c.össze ren de zõ i nek ki szám. tömb 48,00 57,60

95 9624 0769 07 Hang-feld.üt.cél nap ló tömb 48,00 57,60

95 9624 0775 09 Idõ já rá si vi szo nyok el té ré se tömb 82,00 98,40

IX. Hír adó nyom tat vá nyok

95 9631 0801 00 Kim.pos.szolg.nor m.igény lés rõl lap 4,00 4,80

95 9631 0802 10 Rejt jel zõ esz kö zök nyil ván tar tó nap ló ja füz 244,00 292,80

95 9631 0803 09 Kulcs do ku men tá ció nyil ván tar tó napló könyv 1 664,00 1 996,80

95 9631 0805 07 Rejt jelz.eszk.me gi.jog.nyil ván tar tá sa könyv 208,00 249,60

95 9631 0806 06 Kéz be sí tõ könyv füz 52,00 62,40

95 9631 0807 05 „Zárt rész re"bel.nyil ván tar tá sa könyv 485,00 582,00

95 9631 0808 04 For gal mi (ese mény) napló tömb 80,00 96,00

95 9631 0809 03 Táv ira ti ûr lap tömb 98,00 117,60

95 9631 0814 06 Za va ró mun ka nap ló füz 31,00 37,20

95 9631 0815 05 Mû szer nyil ván tar tó kar ton db 4,00 4,80

95 9631 0816 04 Reg ge li je len tés nap ló ja könyv 307,00 368,40

95 9631 0819 01 Kim.all.jell.te le pí tett hí r. esz kö zök rõl lap 25,00 30,00

95 9631 0822 06 Rá di óf.np.légv.je l. füz 332,00 398,40

95 9631 0823 05 Tit ko sí tott be szél ge té sek nyil ván tar tá sa könyv 127,00 152,40

95 9631 0824 04 Hi ány jegy zék tömb 106,00 127,20
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95 9631 0827 01 Táv ira ti ûr lap tömb tömb 96,00 115,20

95 9631 0829 10 Hírk.összk.össz.adt. füz 36,00 43,20

95 9631 0834 02 Ha vi üze mó ra la p tömb 37,00 44,40

95 9631 0836 00 Rá dió há lók és irá nyok táb lá za ta (be tét lap ív 8,00 9,60

95 9631 0837 10 Ak ku mu lá tor töl té si napló füz 52,00 62,40

95 9631 0839 08 Ex pe dí ció ki me nõ napló füz 91,00 109,20

95 9631 0841 03 Ex pe dí ció be jö võ napló füz 120,00 144,00

95 9631 0842 02 Rá dió há lók és irá nyok táb lá za ta db 25,00 30,00

95 9631 0843 01 Fu tár pos ta bi zony lat könyv 572,00 686,40

95 9631 0845 10 TDR 84 szol gá la ti köz lé sek táb lá za ta db 16,00 19,20

95 9631 0852 00 Ûr lap fe dett táv mon dat hoz tömb 49,00 58,80

95 9631 0853 10 Rejt jel tõ esz kö zök nyil ván tar tó kar ton ja db 5,00 6,00

95 9631 0854 09 Tá bo ri pos ta le ve le zõ lap (ró zsa szín) lap 2,00 2,40

95 9631 0855 08 Tá bo ri pos ta le ve le zõ lap (zöld) lap 2,00 2,40

95 9631 0856 07 Tech ni kai ki szol gá lá si terv lap 4,00 4,80

95 9631 0857 06 Ki mu ta tás pos ta szab vány esz kö zök rõl lap 1,00 1,20

95 9631 0858 05 Hi ba nap ló füz 125,00 150,00

95 9631 0859 04 Ak ku.savs.cel la fe szült ség füz 117,00 140,40

95 9631 0861 10 Fut.megk.jel zés + tok db 394,00 472,80

95 9631 0863 08 Rejt jel zõ táv ira tok ik ta tó köny ve könyv 220,00 264,00

95 9631 0864 07 Ut.„R"dok.any.ré szé re tömb 111,00 133,20

95 9631 0865 06 Ese mény nap ló könyv 163,00 195,60

95 9631 0869 02 Kim.all.je l.t.gépt.a. lap 7,00 8,40

95 9631 0871 08 Hír köz pont gép táv író nyt.napló füz 302,00 362,40

95 9631 0872 07 Gép táv író harc ve ze té si nyt. napló füz 40,00 48,00

95 9631 0873 06 Hír köz pont táv be szé lõ nyt. napló füz 152,00 182,40

95 9631 0874 05 Hír köz pont csa tor na nyil ván tar tó napló füz 74,00 88,80

95 9631 0875 04 Hír köz pont rá dió ve võ nyt. napló könyv 79,00 94,80

95 9631 0876 03 Hír köz pont pa rancs nap ló füz 125,00 150,00

95 9631 0877 02 Hírk.gépt.szer k.nyil ván tar tá sa füz 40,00 48,00

95 9631 0878 01 Hír köz pont cs.elo.t. füz 56,00 67,20

95 9631 0879 00 Hír köz pont in for má ci ós napló füz 131,00 157,20

95 9631 0881 06 Hír köz pont ügye le tes je len té si napló könyv 979,00 1 174,80

95 9631 0882 05 Ka to nai fu tár iga zol vá nyok nyt. nap ló ja db 300,00 360,00

95 9631 0883 04 Ki mu ta tás a Ma gyar Pos ta Rt-hez  ér ke zett csom. db 500,00 600,00

95 9631 0884 03 Szám ve tés a Bp.Pos ta csom.Üzem hez érk.kül d. db 262,00 314,40

95 9631 0885 02 Kim. a Bp-i Le vél feld.Üzem hez érk.kül d. át adá sá hoz db 500,00 600,00
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95 9631 0886 01 A.........-tól in du ló és ér ke zõ fu tár já ra tok nyt.nap ló ja db 300,00 360,00

95 9631 0887 00 Ki mu ta tás a..........-tól ind.fu tár kül de mé nyek idõp. db 300,00 360,00

95 9631 0888 10 Ki mu ta tás a (FTP) szerv mû k.szük s.ada ta i ról db 400,00 480,00

95 9631 0889 09 Ki mu ta tás .....ré szé re a táb.pos tasz.haszn.szerv.u. db 400,00 480,00

95 9631 0891 04 Fu tár-és tá bo ri pos ta já rat lap tömb tömb 500,00 600,00

X. Ügy vi te li nyom tat vá nyok

95 9632 0901 03 Fõ nyil ván tar tó könyv könyv 213,00 255,60

95 9632 0904 00 Ik ta tó könyv könyv 293,00 351,60

95 9632 0905 10 Át já ró napló könyv 518,00 621,60

95 9632 0908 07 Nyílt pa rancs si ma tömb 54,00 64,80

95 9632 0909 06 Nyílt pa rancs pi ros sá vos tömb 63,00 75,60

95 9632 0911 01 Nyílt pa rancs zöld sá vos tömb 63,00 75,60

95 9632 0912 00 Nyílt pa rancs kék sá vos tömb 63,00 75,60

95 9632 0914 09 Kéz be sí tõ könyv könyv 137,00 164,40

95 9632 0916 07 Ér ték kéz be sí tõ-könyv könyv 142,00 170,40

95 9632 0917 06 Le adá si jegy zék ív 1,00 1,20

95 9632 0918 05 Könyv lel tár könyv 302,00 362,40

95 9632 0919 04 Sze mé lyi kar ton db 2,00 2,40

95 9632 0921 10 Sok szo ro sí tá si napló füz 93,00 111,60

95 9632 0922 09 Se lejt meg sem mi sí té si jegy zõ könyv lap 2,00 2,40

95 9632 0923 08 Gyûj tõ ív db 10,00 12,00

95 9632 0930 01 Gyûj tõ ív-bel ív db 3,00 3,60

95 9632 0924 07 Bel sõ le írás könyv 79,00 94,80

95 9632 0925 06 Név-hely-tárgy mu ta tó könyv 390,00 468,00

95 9632 0926 05 Szám mu ta tó könyv 298,00 357,60

95 9632 0927 04 Bel sõ lel tár lap 2,00 2,40

95 9632 0928 03 Zá ró cím ke db 2,00 2,40

95 9632 0929 02 Sor szá mos ren del ke zé sek nyil ván tar tá sa füz 85,00 102,00

95 9632 0935 04 Le író nap ló könyv 188,00 225,60

95 9632 0936 03 Cso ma go ló jegy a ki utalt szolg. köny vek hez tömb 207,00 248,40

95 9632 0937 02 Fu tár át vé te li el is mer vény tömb 81,00 97,20

95 9632 0938 01 Cso ma go ló jegy a ki utalt szolg. köny vek. tömb 176,00 211,20

95 9632 0939 00 Fu tár át vé te li el is mer vény tömb 84,00 100,80

95 9632 0942 05 Fu tár kéz be sí tõ könyv könyv 367,00 440,40

95 9632 0944 03 Tér kép el lá tá si jegy lap 2,00 2,40

95 9632 0945 02 Tér kép nyil ván tar tó kar ton db 4,00 4,80
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95 9632 0946 01 Tér kép ik ta tó könyv könyv 329,00 394,80

95 9632 0947 00 Év vé gi je len tés tér ké pek re lap 1,00 1,20

95 9632 0948 10 Csomj.hatt.vkül.szk. tömb 84,00 100,80

95 9632 0955 00 Ki uta zá si en ge dély kül ügyi osz tály lap 3,00 3,60

95 9632 0971 00 Fa la kat db 10,00 12,00

95 9632 0972 10 Plasz ti lin (gyur ma) kg 255,00 306,00

95 9632 1001 04 NATO me net pa rancs lap 1,00 1,20

XI. Szál lí tá si nyom tat vá nyok

95 9633 1001 10 Ka to nai szál l. me net le vél nyil ván tar tás könyv 431,00 517,20

95 9633 1002 09 Szál lít mány nyil ván tar tó könyv könyv 385,00 462,00

95 9633 1003 08 Öt na pos szál lít mány irá nyí tá si terv könyv 891,00 1 069,20

95 9633 1004 07 Be ra kó szál l.h.terv nap ló könyv 747,00 896,40

95 9633 1005 06 Szál lí tá si gra fi kon lap 4,00 4,80

95 9633 1006 05 Igény lés vas úti szál lí tás ra ív 3,00 3,60

95 9633 1007 04 Rész le tes terv fel ada tok vas úti szál l. ív 13,00 15,60

95 9633 1008 03 Szál lí tá si terv ív 8,00 9,60

95 9633 1009 02 Gra fi kon ûr lap ív 5,00 6,00

95 9633 1011 08 Szál lít mány be- ki ra ká si táb lá zat lap 3,00 3,60

95 9633 1012 07 Nyil ván tar tás szál l. költ s. elõ irány zat ív 3,00 3,60

95 9633 1013 06 Ma ga sabb egy ség be-ki rak. táb lá zat ív 2,00 2,40

95 9633 1014 05 Nyil ván tar tás szál l. költ s. fel haszn. ív 2,00 2,40

95 9633 1015 04 Gör dü lõ anyag szám ve tés lap 4,00 4,80

95 9633 1016 03 Szál lít mány me net le vél ív 4,00 4,80

95 9633 1017 02 Ha vi gép ko csi szál l. terv ív 5,00 6,00

95 9633 1018 01 Szál lí tó tér igény lés tömb 291,00 349,20

95 9633 1019 00 Nyt.szál l.fe l.biz.km. ív 8,00 9,60

95 9633 1021 06 For gal mi napló, bel ív ív 7,00 8,40

95 9633 1022 05 Szál lí tá si költ s.ke r. ív 4,00 4,80

95 9633 1023 04 Út vo nal en ge dély ív 4,00 4,80

95 9633 1024 03 For gal mi napló,  kül ív ív 13,00 15,60

95 9633 1025 02 Je l.szál l.hely zet. lap 5,00 6,00

95 9633 1026 01 Öt na pos ko csi meg rend db 3,00 3,60

95 9633 1027 00 Rend.kül d.eng.ke rel. ív 2,00 2,40

95 9633 1028 10 Szál lít mány kis érõ õr ség nyilvt. kar ton könyv 540,00 648,00

95 9633 1029 09 Nyil ván tar tás szál l.kis. õr ség könyv 540,00 648,00

95 9633 1031 04 Õr nap ló szál l.kis.õr ség ré szé re ív 7,00 8,40
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95 9633 1032 03 Jegy zõ könyv ív 2,00 2,40

95 9633 1033 02 Fel mé ré si-ív ív 5,00 6,00

95 9633 1034 01 Éves.szál l.gjmû.km. igény lés füz 76,00 91,20

95 9633 1035 00 Éves gör dü lõ anyag igény lés füz 65,00 78,00

95 9633 1036 10 Ha vi trvfel. MH eszk. füz 48,00 57,60

95 9633 1037 09 Já rat nap ló köz úti szál lí tás hoz könyv 490,00 588,00

95 9633 1038 08 Disz pé cser napló könyv 440,00 528,00

95 9633 1039 07 Ra ko dá si jegy lap 1,00 1,20

95 9633 1041 02 Törzs lap köz le ke dé si esz kö zök rõl db 3,00 3,60

95 9633 1042 01 Egész ség kész let nyil ván tar tó la p db 4,00 4,80

95 9633 1043 00 Meg ren de lés nyil ván tar tás db 4,00 4,80

XII. Bí ró sá gi nyom tat vá nyok

95 9634 1201 10 Napló ív 4,00 4,80

95 9634 1202 09 Ügy ira tok db 10,00 12,00

95 9634 1203 08 Fel jegy zés a fel je len tés ki egé szí té sé rõl lap 1,00 1,20

95 9634 1204 07 Jegy zõ könyv fel je len tés rõl lap 3,00 3,60

95 9634 1205 06 Kér dõ jegy lap 2,00 2,40

95 9634 1206 05 Gya nú sí tott idé zés lap 2,00 2,40

95 9634 1207 04 Va gyo ni bi zo nyít vány irán ti meg ke re sés ív 3,00 3,60

95 9634 1208 03 Ha tá ro zat a nyo mo zás el ren de lé sé rõl lap 6,00 7,20

95 9634 1209 02 Ta nú idé zés lap 2,00 2,40

95 9634 1211 08 Nyo mo zó tisz ti iga zo lás db 61,00 73,20

95 9634 1212 07 Jegy zõ könyv a gya nú sí tott ki hall ga tá sá ról lap 3,00 3,60

95 9634 1213 06 „BF” Lajst rom ív 4,00 4,80

95 9634 1214 05 Té rít vény lap 1,00 1,20

95 9634 1215 04 Jegy zõ könyv szem be sí tés rõl db 3,00 3,60

95 9634 1216 03 Ügyé szi kis lajst rom könyv 99,00 118,80

95 9634 1221 06 5.sz.stat.adat lap.ea. lap 3,00 3,60

95 9634 1222 05 Mun ka ad.ér t.kény szer lap 2,00 2,40

95 9634 1223 04 Elõ adó ív ív 4,00 4,80

95 9634 1224 03 F lajst rom ív 6,00 7,20

95 9634 1225 02 „B” Lajst rom ív 6,00 7,20

95 9634 1226 01 Iga zo lás az idé zés re meg je le nés rõl lap 6,00 7,20

95 9634 1227 00 Ha tá ro zat a nyo mo zás mel lõ zé sé rõl lap 2,00 2,40

95 9634 1228 10 Ér te sí tés nyo mo zá si cse lek mény rõl lap 2,00 2,40

95 9634 1229 09 Ha tá ro zat az elõ ve ze tés el ren de lé sé rõl lap 3,00 3,60
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95 9634 1231 04 Hat.ör vet.elr.elöa.t lap 2,00 2,40

95 9634 1232 03 Ha tá ro zat õri zet be vé tel meg szün te té sé rõl lap 3,00 3,60

95 9634 1234 01 Iga zo lás lap 2,00 2,40

95 9634 1235 00 Pcsnok.ér t.alá rend. lap 3,00 3,60

95 9634 1236 10 Ha tá ro zat le tar tóz ta tás meg szün te té sé rõl lap 3,00 3,60

95 9634 1239 07 Hat.lak helh.meg tilt. lap 3,00 3,60

95 9634 1241 02 Ha tá ro zat le fogl.el ren de lé sé rõl lap 3,00 3,60

95 9634 1242 01 Jegy zõ könyv a le fog la lás ról lap 4,00 4,80

95 9634 1243 00 Ha tá ro zat le fog la lás meg szün te té sé rõl lap 2,00 2,40

95 9634 1244 10 Hat.zav.el ren de lés rõl lap 2,00 2,40

95 9634 1245 09 Jegyzk.mo toz.és lef. lap 2,00 2,40

95 9634 1246 08 Jkv.a megr.fo ga na to sí tá sá ról lap 2,00 2,40

95 9634 1247 07 Jegy zõ könyv ház ku ta tás ról lap 2,00 2,40

95 9634 1248 06 Ha tá ro zat a szak ér tõ ki ren de lé sé rõl lap 4,00 4,80

95 9634 1249 05 Terh.vé dõ ér te sí té se lap 2,00 2,40

95 9634 1251 00 Ha tá ro zat vé dõ ki ren de lé sé rõl lap 2,00 2,40

95 9634 1252 10 Ért.vé dõ ré szé re lap 2,00 2,40

95 9634 1253 09 Or vo si lát le let ké ré se lap 3,00 3,60

95 9634 1254 08 Fegyv.er.test.tagj.i lap 2,00 2,40

95 9634 1255 07 Jegyzk.nyo m.ir.ism. lap 3,00 3,60

95 9634 1256 06 Ért.nyo m.ir.ism-rõl lap 2,00 2,40

95 9634 1257 05 Kéz be sí tõ könyv elõ adók nak 50 la p. könyv 157,00 188,40

95 9634 1258 04 Jegy zõ könyv ta nú ki hallg. db 2,00 2,40

95 9634 1259 03 Hat.sz.ér t.díj hoz db 2,00 2,40

95 9634 1261 09 4.sz.adl.afl.vizs gá lat hoz lap 2,00 2,40

95 9634 1262 08 Ha tá ro zat õri zet be vé tel el ren de lé sé rõl lap 3,00 3,60

95 9634 1263 07 Hat.lak he lyelh.til.m lap 2,00 2,40

95 9634 1264 06 Ha tá ro zat szak ér tõi vizs gá lat ra lap 2,00 2,40

95 9634 1265 05 Ku ta tá si ké re lem lap 3,00 3,60

95 9634 1266 04 El fo ga tó pa rancs lap 12,00 14,40

95 9634 1267 03 Ha tá ro zat el fo ga tó pa rancs vissza von. lap 2,00 2,40

95 9634 1273 05 Ér te sí tõ el.let.megr. db 3,00 3,60

95 9634 1274 04 Utal vány lap 2,00 2,40

95 9634 1275 03 Kéz be sí tõ ív ív 2,00 2,40

95 9634 1276 02 Bûn jel jegy zék lap 2,00 2,40

95 9634 1278 00 II sz.ren del vény lap 2,00 2,40

95 9634 1279 10 III.sz.ren del vény db 2,00 2,40
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95 9634 1281 05 IV.sz.ren del vény lap 3,00 3,60

95 9634 1284 02 VII.sz.ren del vény lap 2,00 2,40

95 9634 1285 01 Hat.sza kért.díj.meg ha tá roz. lap 2,00 2,40

95 9634 1286 00 Idé zé si jegy zék lap 14,00 16,80

95 9634 1287 10 Költ ség jegy zék lap 11,00 13,20

95 9634 1289 08 Hat.nyo m.ha tid.meg hosszab bí tá sá ról lap 2,00 2,40

95 9634 1291 03 Meg ke re sés bí ró ság lap 2,00 2,40

95 9634 1292 02 Felj.ki eg.ha tid.meg hosszabb. lap 2,00 2,40

95 9634 1293 01 Elõ ve ze té si jegy lap 2,00 2,40

95 9634 1294 00 Te me té si en ge dély lap 2,00 2,40

95 9634 1295 10 Ügyé szi nyi lat ko zat lap 7,00 8,40

95 9634 1298 07 Ja v.gjmû.ve z.eng.be vo ná sá ról lap 2,00 2,40

95 9634 1302 06 Elõ ter j.nyo m.ha tár idõ mó do sít. lap 3,00 3,60

95 9634 1303 05 Tár gya lá si jegy zék lap 2,00 2,40

95 9634 1304 04 El kö ve tõi „E” la p lap 3,00 3,60

95 9634 1305 03 Bûn cse lek mény „BP” pót lap lap 2,00 2,40

95 9634 1306 02 Vád kép vi se le ti pót lap „VP” lap 2,00 2,40

95 9634 1307 01 Bûn cse lek mény „B” la p lap 3,00 3,60

95 9634 1308 00 Bün te tõ ügy „U” la p lap 3,00 3,60

95 9634 1309 10 Ha tá ro zat vér vé tel lap 2,00 2,40

95 9634 1311 05 Ha tá ro zat vé dõ díj lap 11,00 13,20

95 9634 1312 04 Vád kép vi se le ti „V” adat lap ív 7,00 8,40

95 9634 1313 03 Má sod fo kú vád kép vi se let „MV” adat lap lap 5,00 6,00

95 9634 1334 09 Ha tá ro zat a ház ku ta tás el ren de lé sé rõl lap 3,00 3,60

XIII. Ügyész sé gi nyom tat vá nyok

95 9635 1304 10 Bí ró sá gi fõ lajst rom ív 3,00 3,60

95 9635 1305 09 In t.ta n.elõ áll.i.kat. lap 2,00 2,40

95 9635 1306 08 Pa rancs nok ság meg ker. üln. lap 1,00 1,20

95 9635 1307 07 Kat.ügy.ér t.tár gya lás ról lap 3,00 3,60

95 9635 1309 05 Be tû so ros név mu ta tó ív 4,00 4,80

95 9635 1311 00 Vagy.jell.bünt.nyil ván tar tá sa ív 2,00 2,40

95 9635 1313 09 Ki tû zõ vég zés ív 3,00 3,60

95 9635 1314 08 Ér te sí tés db 1,00 1,20

95 9635 1315 07 Ér te sí tés sza ba don bo csá tás ról lap 1,00 1,20

95 9635 1316 06 Ter helt idé zé se (kat) lap 1,00 1,20

95 9635 1317 05 Bûn ügyek lajst ro ma ív 1,00 1,20
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95 9635 1318 04 Vád köz lé si jegy zõ könyv lap 3,00 3,60

95 9635 1321 09 Fel lebb vi te li tár gya lás jegy zõ köny ve lap 1,00 1,20

95 9635 1322 08 El is mer vény be fo ga dás ról lap 2,00 2,40

95 9635 1323 07 Bûn ügyi ir.visszak. lap 2,00 2,40

95 9635 1324 06 Ke gyel mi ké re lem re ér te sí tés lap 2,00 2,40

95 9635 1325 05 Sza bály sér té si ügyek lajst ro ma ív 1,00 1,20

95 9635 1326 04 In téz ke dés ke gyel mi ügy ben lap 2,00 2,40

95 9635 1327 03 Má sod fo kú ki tû zõ vég zés lap 3,00 3,60

95 9635 1328 02 Elõ adói ív ív 2,00 2,40

95 9635 1329 01 Idé zés fel leb be zé si tár gya lás ra lap 2,00 2,40

95 9635 1331 07 Má sod fo kú zárt ülé si jegy zõ könyv lap 2,00 2,40

95 9635 1332 06 Fel lebb vi te li tár gya lá si napló ív 2,00 2,40

95 9635 1333 05 Ka to nai bí ró sá gi ül nö ki lajst rom ív 3,00 3,60

95 9635 1334 04 Ka to nai ül nö ki iga zol vány ív 3,00 3,60

95 9635 1335 03 Bí ró sá gi ke gyel mi lajst rom ív 3,00 3,60

95 9635 1336 02 Je len tés be fo ga dás ról lap 2,00 2,40

95 9635 1337 01 Je len tés át szál lí tás ról lap 2,00 2,40

95 9635 1338 00 Jegy zõ könyv fel té te les sza ba don bocs. lap 2,00 2,40

95 9635 1339 10 Ér te sí tés bün te tés ki all. ív 2,00 2,40

95 9635 1341 05 Je len tés sza ba don bo csá tás ról ív 2,00 2,40

95 9635 1342 04 Lá to ga tá si en ge dély ív 2,00 2,40

95 9635 1343 03 Je len tés sza bad láb ra he lye zés rõl ív 2,00 2,40

95 9635 1344 02 Ér te sí tés fel té te les sza ba don bocs.-ról ív 2,00 2,40

95 9635 1345 01 Nyil ván tar tá si la p ív 3,00 3,60

95 9635 1346 00 Fej lõ dé si la p ív 3,00 3,60

95 9635 1347 10 Le té ti napló ív 3,00 3,60

95 9635 1348 09 Nyil ván tar tá si la p eli tél tek rõl ív 3,00 3,60

95 9635 1349 08 Nyil ván tar tá si la p elõ ze tes le tar tózt. ív 3,00 3,60

XIV. Pénz ügyi nyom tat vá nyok

95 9641 1401 02 Il let mény jegy zék tar t. tiszt, tiszth. lap 1,00 1,20

95 9641 1402 01 Számfl.tar t.ti.tht. lap 1,00 1,20

95 9641 1403 00 Pénz ügyi jegy (sor, tar t.ál l.) tömb 423,00 507,60

95 9641 1404 10 Nyil ván tar tó la p (sor.ál l.pót.) lap 1,00 1,20

95 9641 1405 09 Ki mu ta tás a kü lön fé le pénz fel vé te lek rõl lap 2,00 2,40

95 9641 1406 08 Tar to zá sok nyil ván tar tá sa ív 3,00 3,60

95 9641 1407 07 Utal vány nyil ván tar tás ív 3,00 3,60
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95 9641 1408 06 Ér te sí tés be so ro lás ról bér me gál la pí tásr. lap 3,00 3,60

95 9641 1409 05 Ha tá ro zat a szol gá la ti idõ meg álla p. lap 3,00 3,60

95 9641 1411 00 Nyil ván tar tó la p a sor ál lo mány pót lé ká ról lap 4,00 4,80

95 9641 1412 10 Kéz hez fiz. élel mi szer költ ség jegy zék lap 2,00 2,40

95 9641 1413 09 Sor ka to nák ha vi il let mény jegy zék ív 3,00 3,60

95 9641 1414 08 Mun ka idõ nyil ván tar tás lap 2,00 2,40

95 9641 1415 07 Bér fi ze té si jegy zék ív 4,00 4,80

95 9641 1419 03 Vas úti uta zá si iga zo lás tömb 153,00 183,60

95 9641 1421 09 Csa lád ala pí tá si elõ leg ké re lem lap 5,00 6,00

95 9641 1422 08 Túl óra igény lé si és uta sí tá si la p lap 2,00 2,40

95 9641 1423 07 Kö te lez vény lap 3,00 3,60

95 9641 1428 02 MH Költ ség ve tés bo rí tó db 15,00 18,00

95 9641 1429 01 Té te les össze sí tõ tömb 242,00 290,40

95 9641 1431 07 Il let mény iga zo lás tar ta lé ko sok ré szé re ív 3,00 3,60

95 9641 1432 06 Nap i pénz tár je len tés tömb 133,00 159,60

95 9641 1433 05 Hi ány-nyil ván tar tó könyv füz 105,00 126,00

95 9641 1434 04 Hát ra lé ki ki mu ta tás lap 3,00 3,60

95 9641 1435 03 Le írá si ta nú sít vány tömb 110,00 132,00

95 9641 1436 02 Nyug ta lap 1,00 1,20

95 9641 1437 01 Ki ne ve zé si ok irat dosszié db 172,00 206,40

95 9641 1438 00 Ér te sí tés mun ka vi szony meg szün te té sé rõl tömb 182,00 218,40

95 9641 1439 10 Je len tés ki vá ló cím el nye ré sé rõl lap 2,00 2,40

95 9641 1441 05 Kéz hez fi ze ten dõ élel me zé si költ ség jeg. lap 2,00 2,40

95 9641 1442 04 Je l.csa lád al.elõ leg ben rész.sze m.át hely lap 3,00 3,60

95 9641 1443 03 Iga zo lás ét ke zé si lét szám ból ki je len tés tömb 199,00 238,80

95 9641 1444 02 CSEB nyil ván tar tó la p  (ró zsa szín) db 3,00 3,60

95 9641 1445 01 CSEB nyil ván tar tó la p (kék) db 3,00 3,60

95 9641 1446 00 Igény be je len té si la p ív 3,00 3,60

95 9641 1447 10 Ki szab.kár tér.nyil ván tar tás lap 2,00 2,40

95 9641 1448 09 Csa lád ala pí tá si elõ leg en ge dé lye zé se lap 3,00 3,60

95 9641 1449 08 Be vé te li pénz tár bi zony lat tömb 73,00 87,60

95 9641 1450 04 Ki adá si pénz tár bi zony lat tömb 65,00 78,00

95 9641 1451 03 Ér te sí tés bal eset mi nõ sí té sé rõl db 2,00 2,40

95 9641 1452 02 Ér te sí tés bal eset mi nõ sí té sé rõl II. db 2,00 2,40

95 9641 1454 00 Kód lap lap 32,00 38,40

95 9641 1455 10 Bal eset nyil ván tar tó könyv könyv 278,00 333,60

95 9641 1457 08 Ér te sí tés bal eset mi nõ sí té sé rõl II. lap 3,00 3,60
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95 9641 1458 07 Vissza ha gyá si nyi lat ko zat tömb 164,00 196,80

95 9641 1459 06 Vissza ha gyá si nyi lat ko zat kit. táj. lap 3,00 3,60

95 9641 1461 01 Tá jé koz ta tó HKSZ lap 3,00 3,60

95 9641 1465 08 CSEB Nyil ván tar tó lap (150 ft.-os) db 4,00 4,80

95 9641 1467 06 Il let mény jegy zék lap 2,00 2,40

95 9641 1468 05 Il let mény jegy zék ti,th és pol g.al k.r. ív 196,00 235,20

95 9641 1469 04 Le té ti jegy zék tömb 71,00 85,20

95 9641 1470 00 Ki mu ta tás a tör vé nyes mun ka id.elt.mun ka lap 4,00 4,80

95 9641 1472 09 CSEB se gély ké rõ la p lap 2,00 2,40

95 9641 1473 08 Vál to zá si jegy zék lap 3,00 3,60

95 9641 1476 05 Napló a CSÉB pénz for gal má nak nyil vánt. lap 4,00 4,80

95 9641 1477 04 Jegy zék klt 303,00 363,60

95 9641 1478 03 CSEB Nyil ván tar tó la p db 4,00 4,80

95 9641 1479 02 Rek la má ci ós la p 2 tömb 145,00 174,00

95 9641 1481 08 Vál to zás je len tés az ált.al rend szer ad. tömb 55,00 66,00

95 9641 1482 07 Kí sé rõ jegy zék tömb 233,00 279,60

95 9641 1484 05 Vál to zás je len tés tömb 524,00 628,80

95 9641 1485 04 Ju tal ma zás ról cso por tos je len tés tömb 482,00 578,40

95 9641 1486 03 Rek la má ci ós la p tömb 311,00 373,20

95 9641 1488 01 Sze mé lyi gyûj tõ db 8,00 9,60

95 9641 1489 00 Ál lo mány ba vé te li je len tés lap 4,00 4,80

95 9641 1491 06 MH PSZNYK cí mé re elõ re nyo mott bo rí ték db 3,00 3,60

95 9641 1492 05 MH PSZNYK cí mé re elõ nyo mott bo rí ték db 5,00 6,00

95 9641 1493 04 Költ ség ve té si elõ irány zat számsz. biz. lap 1,00 1,20

95 9641 1514 05 Bo rí tó db 8,00 9,60

95 9641 1494 03 Napló „B” tömb 347,00 416,40

95 9641 1495 02 Szám la össze sí tõ ív lap 3,00 3,60

95 9641 1496 01 Mun ka vé del mi nyi lat ko zat en ge dé lye zõ lap 2,00 2,40

95 9641 1497 00 ..évi költ ség ve té si elõ irány z.év vé gi m. ív 3,00 3,60

95 9641 1512 07 Be tét lap lap 2,00 2,40

95 9641 1498 10 Be szá mo ló je len tés a költ s.gazd.év ív 3,00 3,60

95 9641 1499 09 Be szá mo ló je len tés a költ s.gazd.(közp)év db 4,00 4,80

95 9641 1523 04 Be tét lap lap 2,00 2,40

95 9641 1501 10 Be szám.je l.spec im p.besz.költ ség gazd.év ív 4,00 4,80

95 9641 1502 09 Ki mu ta tás ked ve zõt len anya gi hely zet rõl lap 3,00 3,60

95 9641 1503 08 Tá jé koz ta tás bal ese ti kár té rí tés le het. lap 4,00 4,80

95 9641 1504 07 Napló (köny ve lé si fel adás) tömb 218,00 261,60

708 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2006.évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá val

95 9641 1505 06 Adat lap szol gá la ti be teg ség rõl ív 3,00 3,60

95 9641 1506 05 Mun ka vé del mi nyi lat ko zat (ide igl.eng.) lap 4,00 4,80

95 9641 1507 04 Mun ka vé del mi nyil. (nem en ge dé lye zõ) lap 4,00 4,80

95 9641 1508 03 Hely szí ni be já rás ki tû zé se lap 3,00 3,60

95 9641 1509 02 Bal ese ti be je len tés be ké ré se lap 3,00 3,60

95 9641 1511 08 Sta tisz ti kai la p tömb 164,00 196,80

95 9641 1515 04 Sze mé lyi gyûj tõ (pa.) ív 13,00 15,60

95 9641 1516 03 Ál lo mány ba vé te li je len tés (pa.) lap 3,00 3,60

95 9641 1517 02 Ki eg.adat szolg.nyug.meg ál la pí tá sá hoz lap 3,00 3,60

95 9641 1518 01 Bér alap vál to zás je len tés (pa.) tömb 157,00 188,40

95 9641 1519 00 El len õr zé si napló könyv 247,00 296,40

95 9641 1521 06 Al ko hol szon dás el len õr zé si napló tömb 202,00 242,40

95 9641 1522 05 It tas ság vizs gá la ti jegy zõ könyv lap 3,00 3,60

XV. Pán cé los- és gép jár mû nyom tat vá nyok

95 9642 1501 05 For gal mi rend szám sze rin ti nyil ván tar tás db 2,00 2,40

95 9642 1502 04 Gép ko csi törzs könyv könyv 302,00 362,40

95 9642 1503 03 El len õr zé si napló könyv 95,00 114,00

95 9642 1504 02 For gal mi rend szám sze rin ti nyilv. la p db 3,00 3,60

95 9642 1505 01 Törzs adat lap lap 2,00 2,40

95 9642 1506 00 Nyt.la p a ga r.ja ví tás ra vissza küld. any. lap 2,00 2,40

95 9642 1507 10 Gép jár mû anyag igény lõ la p klt 4,00 4,80

95 9642 1508 09 Gép jár mû já rat igény be vé te li la p füz 113,00 135,60

95 9642 1509 08 Gép jár mû törzs könyv nyil ván tar tá si la p könyv 370,00 444,00

95 9642 1512 02 Bal ese ti adat köz lõ la p ív 2,00 2,40

95 9642 1513 01 Utal vány gép jár mû igény be vé te lé re tömb 79,00 94,80

95 9642 1514 00 Gép ko csi igény lés tömb 122,00 146,40

95 9642 1515 10 Nyt.egys.készl.le võ gjmû.me net lev.tömb könyv 217,00 260,40

95 9642 1516 09 Át ad-átv.füz. a fel haszn.gjmû. me net lev. könyv 221,00 265,20

95 9642 1517 08 Nyil ván tar tá si la p ér ték cso port sz. C. db 5,00 6,00

95 9642 1518 07 Nyil ván tar tá si la p szám sze rin ti D. db 4,00 4,80

95 9642 1519 06 Gjmû.tech ni kai esz köz és ki ló mé ter számv klt 58,00 69,60

95 9642 1523 10 Gép jár mû for gal mi en ge dély db 10,00 12,00

95 9642 1524 09 Gjmû.tech.e. és áramf. igény be vét.terv e klt 57,00 68,40

95 9642 1525 08 Ide ig.ig.la p pol g.szerv.rész.hon v.gjmû. db 2,00 2,40

95 9642 1526 07 Nyil ván tar tás a fel je len tett gjmûk-rõl könyv 225,00 270,00

95 9642 1527 06 Nyt.la p az MH. ál lo má nyá ban le võ gjm-rõl db 6,00 7,20
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95 9642 1528 05 Igény be vé te li je len tés a gmjû.tech.eszk. klt 93,00 111,60

95 9642 1529 04 Nyt.la p közp.kész let ben le võ gjmû-rõl db 9,00 10,80

95 9642 1531 10 Gép jár mû bal eset nyil ván tar tás könyv 465,00 558,00

95 9642 1532 09 Ta nú sít vány ben zin üze mû gk. db 4,00 4,80

95 9642 1533 08 Ta nú sít vány di e sel üze mû gk db 2,00 2,40

95 9642 1534 07 Iga zol vány hon v. gép ko csi ve ze té sé re db 3,00 3,60

95 9642 1535 06 Iga zo ló lap ben zin üze mû gk.körny/fe lül v. db 4,00 4,80

95 9642 1536 05 Iga zo ló lap  di e sel üze mû gk.körny.fe lül db 4,00 4,80

95 9642 1538 03 Nyil ván tar tás az iga zo ló la pok ról db 10,00 12,00

95 9642 1542 07 Gép jár mû igény lé sek nyil ván tar tá sa könyv 358,00 429,60

95 9642 1543 06 Gép jár mû in dí tó könyv könyv 453,00 543,60

95 9642 1548 01 Törzs könyv áram for rás agg re gá tor szá má ra könyv 510,00 612,00

95 9642 1549 00 Gjmû.tech ni kai esz kö zök igény be vé te li t. klt 32,00 38,40

95 9642 1566 10 Te lep hely szol gá lat át adás-át vé te li füz. könyv 99,00 118,80

95 9642 1567 09 Rend kí vü li ese mé nyek nyil ván tar tá sa könyv 184,00 220,80

95 9642 1568 08 Kim.gj.tech.fõ da rab rend kí vü li meg hib. lap 3,00 3,60

95 9642 1573 00 Adat táb lá zat a mü.ell. ál lo más ré szé re lap 4,00 4,80

95 9642 1573 00 Adat lap a tech.had ra fog ha tó ság ér té kel. ív 3,00 3,60

95 9642 1574 10 Anyag hi ány je len tés könyv könyv 197,00 236,40

95 9642 1575 09 Anyag hi ány je len tés(anyag el lá tó egy ség) könyv 131,00 157,20

95 9642 1576 08 Adat táb lá zat a mû.ell.ál lo más ré szé re lap 1,00 1,20

95 9642 1579 05 Anyag hi ány je len té si könyv (IGO.) könyv 296,00 355,20

95 9642 1581 00 Jegy zõ könyv a gép ko csi ve ze tõk ré szé re tömb 99,00 118,80

95 9642 1582 10 Be lé pé si en ge dély db 2,00 2,40

95 9642 1583 09 Gjm.tech.esz.rend. meg hi bá sod. nyt.kö. könyv 246,00 295,20

95 9642 1584 08 Gép jár mû pa rancs no ki iga zol vány db 3,00 3,60

95 9642 1586 06 Vissza tar tott gép jár mû vek nap ló ja könyv 381,00 457,20

95 9642 1587 05 Gép jár mû moz gás i napló könyv 210,00 252,00

95 9642 1588 04 Te lep hely re va ló be lé pé sek nyil ván tart. könyv 153,00 183,60

95 9642 1592 08 Gép jár mû igény lõ la p lap 1,00 1,20

95 9642 1593 07 Több.nap i igény be vé te li ki rend. jog. eng lap 1,00 1,20

95 9642 1594 06 Gép jár mû bal ese ti je len tés lap 5,00 6,00

95 9642 1595 05 Kár té rí té si nyi lat ko zat lap 2,00 2,40

95 9642 1596 00 Kész le te gyen leg és anyag ter ve zé si la p lap 2,00 2,40

95 9642 1651 03 Ki mut.ja v felh. anya gut. és ft.ér t lap 1,00 1,20

95 9642 1652 02 Anyag ér ték el szá mo lá si la p lap 1,00 1,20

95 9642 1653 01 Éves anya gi ke ret nyil ván tar tás könyv 149,00 178,80
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95 9642 1605 09 Távl.terv.gj.tec.eszk.mü sza ki fe lül v. klt 31,00 37,20

95 9642 1606 08 El len õr zõ-ér té ke lõ la p (gép ko csi) ív 3,00 3,60

95 9642 1607 07 El len õr zõ-ér té ke lõ la p (ke re kes harcj.) ív 3,00 3,60

95 9642 1608 06 El len õr zõ-ér té ke lõ la p (áram for rás ag r.) lap 2,00 2,40

95 9642 1609 05 El len õr zõ-ér té ke lõ la p (lánc tal pas jár.) ív 5,00 6,00

95 9642 1654 00 Össze sí tett ellen õr zõ la p (áram for.ag r.) ív 5,00 6,00

95 9642 1655 10 Össze sí tett ellen õr zõ la p (ke re kes harc.) ív 5,00 6,00

95 9642 1656 09 Össze sí tett ellen õr zõ la p (lánct.harcj.) ív 5,00 6,00

95 9642 1657 08 Össze sí tett ellen õr zõ la p (gép ko csi) ív 2,00 2,40

95 9642 1658 07 Mû sza ki vizs gá la ti jegy zõ könyv db 9,00 10,80

XVI. Vegy vé del mi nyom tat vá nyok

95 9643 1701 05 Egyé ni su gár mé rõ napló könyv 192,00 230,40

95 9643 1702 04 Kö ze pes ma gas sá gi sze lek nyil ván tar tá sa könyv 173,00 207,60

95 9643 1703 03 Ve gyi-és su gár fi gye lõ napló könyv 97,00 116,40

95 9643 1705 01 Atom csa pá sok nyil ván tar tá sa ív 10,00 12,00

95 9643 1706 00 Me te o ro ló gi ai fi gye lõ napló könyv 156,00 187,20

95 9643 1708 09 Egyé ni su gár mé rõ át adó-át ve võ könyv könyv 189,00 226,80

95 9643 1709 08 Egyé ni su gár adag nyil ván tart lap db 4,00 4,80

95 9643 1711 03 Egyé ni össze sí tett su gár adag je len tõ tömb 5,00 6,00

95 9643 1712 02 Su gár fi gye lõ napló füz 126,00 151,20

95 9643 1713 01 Su gár fi gye lõ napló füz 40,00 48,00

95 9643 1714 00 Egyé ni ki kép zé si la p lap 2,00 2,40

95 9643 1715 10 Su gársz.su gár szenny.mé ré sé nek ell. kö. füz 62,00 74,40

95 9643 1716 09 Izo tóp nyil ván tar tó könyv könyv 206,00 247,20

95 9643 1717 08 Izo tóp szál lí tó le vél klt 4,00 4,80

95 9643 1718 07 Ve gyi csa pá sok nyil ván tar tá sa db 10,00 12,00

95 9643 1719 06 Su gár fel de rí tés ada ta i nak nyil ván tar tá sa tömb 385,00 462,00

95 9643 1721 01 Víz kész let ra dio ak ti vi tás ada tok nyilv. könyv 246,00 295,20

95 9643 1722 00 Lég kö ri rá dió ak ti vi tás nyil ván tar tá sa könyv 246,00 295,20

95 9643 1723 10 Je len tés a su gár zó anya gok el len õr zés ér. tömb 246,00 295,20

95 9643 1724 09 Je len tés tûz eset rõl füz 246,00 295,20

95 9643 1725 08 Össze sí tett su gár adag je len tõ tömb tömb 142,00 170,40

95 9643 1726 07 Ve gyi-su gár fel de rí té si ada tok nyil vánt. könyv 49,00 58,80

95 9643 1752 05 Tûz ol tó ké szü lék nyíl ván tar tó lap 1,00 1,20

95 9643 1753 04 SZ/I be tét lap db 1,00 1,20
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XVII. Élel me zé si nyom tat vá nyok

95 9651 1801 06 Élel me zé si jegy tömb 88,00 105,60

95 9651 1802 05 Ét lap ív 6,00 7,20

95 9651 1803 04 El szá mo lás és je len tés füz 40,00 48,00

95 9651 1804 03 Ét lap több me nüs ét ke zés hez lap 4,00 4,80

95 9651 1805 02 Igény lés I. lap 3,00 3,60

95 9651 1806 01 Vá ga tá si és fel dol go zá si jegy lap 2,00 2,40

95 9651 1807 00 Élel me zé si utal vány tömb 338,00 405,60

95 9651 1808 10 Be vé te li bi zony lat(át vé te li jegy zõ könyv) tömb 126,00 151,20

95 9651 1809 09 Anyag fel adás tömb 233,00 279,60

95 9651 1811 04 Ki adá si utal vány szám la tömb 88,00 105,60

95 9651 1812 03 Ki adá si utal vány-anyag for gal mi össze sí tõ tömb 328,00 393,60

95 9651 1813 02 Utal vány tömb 204,00 244,80

95 9651 1815 00 Ven dég könyv ív 4,00 4,80

95 9651 1816 10 Össze sí tett élel me zé si lét szám je len tés tömb 86,00 103,20

95 9651 1818 08 Ét ke zé si jegy egész na pos tömb 132,00 158,40

95 9651 1820 03 Ét ke zé si jegy egész na pos tömb 132,00 158,40

95 9651 1819 07 Be fi ze tõk köny ve ív 1,00 1,20

95 9651 1820 03 Ét ke zé si jegy egész na pos tömb 132,00 158,40

95 9651 1821 02 Kór ház i utal vány nagy tömb 391,00 469,20

95 9651 1822 01 Kór ház i utal vány ki csi tömb 252,00 302,40

95 9651 1823 00 Meg ren de lés lap 1,00 1,20

95 9651 1824 10 Ét rend ív 4,00 4,80

95 9651 1825 09 Utal vány (szám la) tömb 208,00 249,60

95 9651 1826 08 Cse re jegy élel me zé si anya gok ra tömb 182,00 218,40

95 9651 1827 07 Gya kor la tok élel me zé si anyag nyil vánt. lap 7,00 8,40

95 9651 1828 06 Köny ve lé si uta sí tás lap 1,00 1,20

95 9651 1829 05 Napló lap 3,00 3,60

95 9651 1833 09 Nyt.ki ad.táb.tec. esz kö zök rõl és felsz. db 7,00 8,40

95 9651 1834 08 Ope ra tív nyil ván tar tás db 9,00 10,80

95 9651 1835 07 Nap i ki mu ta tás ív 3,00 3,60

95 9651 1836 06 Törzs lap db 4,00 4,80

95 9651 1837 05 Lel tár ív lap 6,00 7,20

95 9651 1838 04 Össze sí tés klt 10,00 12,00

95 9651 1841 09 Me nü elõ jegy zés db 3,00 3,60

95 9651 1842 08 Ét lap (me nü elõ jegy zés) lap 3,00 3,60

712 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2006.évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá val

95 9651 1843 07 Me nü össze sí tõ lap 3,00 3,60

95 9651 1844 06 Étel adag össze sí tõ lap 4,00 4,80

95 9651 1845 05 Nyil ván tar tá si la p db 6,00 7,20

95 9651 1846 04 Étel ár szá mí tá si la p db 6,00 7,20

95 9651 1848 02 Élel me zé si anyag nyil ván tar tó la p db 1,00 1,20

95 9651 1849 01 Ki adá si utal vány szám la tömb 197,00 236,40

95 9651 1852 06 Át vé te li jegy tömb 130,00 156,00

95 9651 1855 03 Bi zony lat tömb ki adá si és el len õr zé si la p db 4,00 4,80

95 9651 1856 02 Jegy zõ könyv szak anyag át vé te lé re lap 6,00 7,20

95 9651 1857 01 Kész let je len tés és be szál lí tá si össze sít füz 13,00 15,60

95 9651 1858 00 Be szer zé si terv db 13,00 15,60

95 9651 1861 05 Ra kás táb la db 8,00 9,60

95 9651 1862 04 La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok köny ve ív 6,00 7,20

95 9651 1853 03 Szál lí tá si szer zõ dés ív 7,00 8,40

95 9651 1864 02 Utal vány (sü tö de) tömb 262,00 314,40

95 9651 1865 01 Hi ba meg ál la pí tá si jegy zõ könyv lap 2,00 2,40

95 9651 1866 00 Bi zott sá gi jegy zõ könyv lap 2,00 2,40

95 9651 1867 10 Mi nõ sé gi jegy zõ könyv tömb 99,00 118,80

95 9651 1868 09 Szel vé nyes tömb tömb 396,00 475,20

95 9651 1869 08 El szá mo lás (sü tö de) könyv 529,00 634,80

95 9651 1871 03 Össze sí tés (sü tö de) könyv 307,00 368,40

XVIII. Ru há za ti nyom tat vá nyok

95 9652 2001 10 Alap fel sze re lé si jegy zék füz 2,00 2,40

95 9652 2002 09 Se lej te zé si elõ ren de lõ lap 4,00 4,80

95 9652 2003 08 Fel szá mí tá si ki mu ta tás lap 3,00 3,60

95 9652 2004 07 Il let mény nyil ván tar tás ..ki kép zé si év re db 3,00 3,60

95 9652 2005 06 Meg ren de lés (ru há zat ra) füz 73,00 87,60

95 9652 2006 05 Mun ka-vé dõ-for ma ru ha fel sze re lé si könyv ív 9,00 10,80

95 9652 2007 04 Meg ren de lés hez be tét lap lap 2,00 2,40

95 9652 2008 03 Gaz dál ko dá si terv bo rí tó db 37,00 44,40

95 9652 2009 02 Át vé te li el is mer vény tömb 262,00 314,40

95 9652 2012 07 Törzs lap .... gép hez db 4,00 4,80

95 9652 2013 06 Nyom tat vány igény lés utal vány tömb 150,00 180,00

95 9652 2014 05 Ru há za ti utal vány fü zet igény lés tömb 161,00 193,20

95 9652 2015 04 Alap fel sze re lé si utal vány tömb 133,00 159,60

95 9652 2016 03 Alap fel sze re lé si ag. el osz tó ki adás lap 4,00 4,80
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95 9652 2017 02 Alap fel sze re lé si ag. el osz tó be vé te li lap 6,00 7,20

95 9652 2018 01 Fo lyó szám la ki vo nat tömb 7,00 8,40

95 9652 2019 00 Kész let ér ték gyûj tõ lap lap 5,00 6,00

95 9652 2021 06 Gaz dál ko dá si terv bel ív ív 4,00 4,80

95 9652 2022 05 Össze sí tett il let mény fel hasz ná lá si terv ív 7,00 8,40

95 9652 2023 04 Mun ka lap (sza bó) tömb 281,00 337,20

95 9652 2024 03 Utal vány ru há zat ra klt 261,00 313,20

95 9652 2025 02 Jó vá írás ru há zat ra tömb 488,00 585,60

95 9652 2029 09 Mé ret meg osz lás öl töny re lap 7,00 8,40

95 9652 2031 04 Mé ret meg osz lás bal lon ka bát ra lap 2,00 2,40

95 9652 2032 03 Alap fel sze re lé si ag. el osz tó be vé tel lap 7,00 8,40

95 9652 2037 09 El szá mo lás fel ter jesz té se tömb 29,00 34,80

95 9652 2049 05 Pénz for ga lom lap 13,00 15,60

95 9652 2051 00 Egyé ni meg ren de lõ tömb 85,00 102,00

95 9652 2055 07 Sta tisz ti kai ki mu ta tás lap 8,00 9,60

95 9652 2056 06 El szá mo lás lap 4,00 4,80

95 9652 2059 03 Rak tá ri anyag lap lap 5,00 6,00

95 9652 2061 09 Meg ren de lõ la p (ci pész) tömb 210,00 252,00

95 9652 2062 08 Ja ví tá si mun ka lap tömb 214,00 256,80

95 9652 2065 05 Meg ren de lõ lap kon fek ció ru há zat ra tömb 61,00 73,20

95 9652 2067 03 Ru há za ti jegy tömb 265,00 318,00

95 9652 2068 02 Vissza ál lí tá si jegy zék tömb 171,00 205,20

95 9652 2069 01 Gön gyö leg vissz áru jegy zék tömb 94,00 112,80

95 9652 2081 05 Ér te sí tés lap 13,00 15,60

95 9652 2082 04 Utal vány fü zet bo rí tó db 32,00 38,40

95 9652 2084 02 "A" adat lap lap 13,00 15,60

95 9652 2085 01 "NY" adat lap lap 13,00 15,60

95 9652 2099 06 FBÖ ru há za ti meg ren de lõ füz 123,00 147,60

95 9652 2100 08 Nyil ván tar tá si la p lap 8,00 9,60

95 9652 2101 07 Ha di ru há zat-tar to zás ügye lap 8,00 9,60

95 9652 2402 00 El len jegy zés nyil ván tar tá sa lap 8,00 9,60

XIX. El he lye zé si nyom tat vá nyok

95 9653 2102 01 Költ ség ve té si elõ irány za tok nyil ván tart. lap 5,00 6,00

95 9653 2104 10 Jegy zék a tü ze lõ anyag át vé te lé rõl lap 2,00 2,40

95 9653 2105 09 Nyil ván tar tás a nõt len ti.sz. fé rõ hely. ív 5,00 6,00

95 9653 2107 07 Nyil ván tar tás a nõt len ti.sz. bér lõ i rõl ív 5,00 6,00
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95 9653 2108 06 En ge dély ok irat ív 4,00 4,80

95 9653 2109 05 Költ ség szá mí tás lap 3,00 3,60

95 9653 2111 00 A lé te sítm. és a be ruh ktg.össze fogl.j. ív 2,00 2,40

95 9653 2112 10 La kás igény lé si la p klt 17,00 20,40

95 9653 2114 08 La kás ki uta ló ha tá ro zat ív 10,00 12,00

95 9653 2115 07 A költ ség ve té si elõ irány zat üte me zé se lap 2,00 2,40

95 9653 2116 06 Nyil ván tar tás a zá rolt la ká sok ról füz 307,00 368,40

95 9653 2118 04 Szer zõ dé sek és meg ren de lé sek db 3,00 3,60

95 9653 2119 03 La kás nyil ván tar tá si la p db 3,00 3,60

95 9653 2121 09 Nyi lat ko zat lap 2,00 2,40

95 9653 2122 08 Iga zo lás lap 2,00 2,40

95 9653 2124 06 La kás igény lõk nyil ván tar tá sa (be so rol.) lap 7,00 8,40

95 9653 2126 04 Épí té si meg álla po dás ív 3,00 3,60

95 9653 2128 02 Lak ta nya el he lye zé si szolg. költ s.terv e füz 109,00 130,80

95 9653 2129 01 El szá mo lás a lak t.elh.szolg.költ s.ki ad. füz 202,00 242,40

95 9653 2134 04 Lak bér be sze dé si la p lap 3,00 3,60

95 9653 2136 02 Lak bér-el szá mo lás kar ton db 5,00 6,00

95 9653 2138 00 Bér le mény lel tár jegy zõ könyv ív 5,00 6,00

95 9653 2148 09 Tü ze lõ anyag ki adá sá hoz utal vány tömb 153,00 183,60

95 9653 2149 08 Szál lí tó le vél tömb 295,00 354,00

95 9653 2153 01 Fél évi la kás hely zet je len tés ív 4,00 4,80

XX. Egész ség ügyi nyom tat vá nyok

95 9654 2201 05 Be uta ló az MH ....... sza na tó ri u má ba lap 10,00 12,00

95 9654 2202 04 Fe lül vizs gá la ti táb lá zat lap 3,00 3,60

95 9654 2210 00 Fe lül vizs gá la ti táb lá zat lap 3,00 3,60

95 9654 2203 03 MH csap. és in t. ve z. or vos fe lül vizs g.k. könyv 859,00 1 030,80

95 9654 2204 02 Be uta ló la p üdü lõ be db 3,00 3,60

95 9654 2205 01 Sta tiszt. ív össze ír. il l. so ro zás célj. ív 4,00 4,80

95 9654 2206 00 Tü dõ szû rõ la p lap 3,00 3,60

95 9654 2207 10 Sta tisz ti kai la p db 1,00 1,20

95 9654 2208 09 Csa pat ér te sí tõ be teg fel vé tel rõl db 3,00 3,60

95 9654 2209 08 Csa pat ér te sí tõ be teg ki bo csá tá sá ról db 3,00 3,60

95 9654 2210 00 Fe lül vizs gá la ti táb lá zat lap 3,00 3,60

95 9654 2211 03 Kór tör té ne ti be tét lap (kór ház i) ív 5,00 6,00

95 9654 2212 02 Láz lap lap 5,00 6,00

95 9654 2213 01 Ér te sí tés (be uta lás ról) lap 4,00 4,80
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95 9654 2214 00 Gyer mek gyó gyá sza ti kór lap ív 5,00 6,00

95 9654 2215 10 Ügye le tes or vo si szolg. át adás-át vé tel könyv 242,00 290,40

95 9654 2216 09 Mû té ti napló (nagy ala kú) könyv 402,00 482,40

95 9654 2217 08 Mû té ti napló (kis ala kú) könyv 254,00 304,80

95 9654 2218 07 Szü lé si napló könyv 1 120,00 1 344,00

95 9654 2219 06 Ál ta lá nos kar to ték db 5,00 6,00

95 9654 2221 01 Sze mé lyi szû rõ vizs gá la ti la p klt 3,00 3,60

95 9654 2222 00 Fi zi ko te rá pi ás ren de lõ lap db 1,00 1,20

95 9654 2223 10 Je len tés az éves szû rõ vizsg.-ról klt 8,00 9,60

95 9654 2224 09 EKG le let tömb 71,00 85,20

95 9654 2225 08 La bo ra tó ri u mi könyv könyv 68,00 81,60

95 9654 2226 07 Fo gá sza ti pénz tár nap ló könyv 624,00 748,80

95 9654 2227 06 Transz fú zi ós napló könyv 247,00 296,40

95 9654 2228 05 Vér kon zerv el len õr zé si napló könyv 273,00 327,60

95 9654 2229 04 Étel pót ren de lés lap 2,00 2,40

95 9654 2231 10 Rönt gen vizs gá la ti ké rõ lap lap 5,00 6,00

95 9654 2232 09 Bo rí ték fog fil mek ré szé re db 2,00 2,40

95 9654 2233 08 Eü.élet rajz (gyer me kek ré szé re) füz 19,00 22,80

95 9654 2234 07 Ét lap (kór ház i) ív 3,00 3,60

95 9654 2235 06 Fer tõ zõ be teg ség be je len tõ la p db 2,00 2,40

95 9654 2236 05 Je len tés a sze m.ál l. eü.ál la pot.(bo rí tó) ív 7,00 8,40

95 9654 2237 04 Fer tõ zõ be teg nap ló füz 142,00 170,40

95 9654 2238 03 Für de té si napló könyv 142,00 170,40

95 9654 2239 02 Eü.köny vecs ke (kis ala kú) füz 8,00 9,60

95 9654 2241 08 Vizs gá la ti ered mény lap lap 6,00 7,20

95 9654 2242 07 Kór tör té ne ti la p (csa pa tok ré szé re) lap 1,00 1,20

95 9654 2245 04 Kór lap tra u ma to ló gi ai osz t. ré szé re db 7,00 8,40

95 9654 2246 03 Be teg sé gi ada tok tömb 73,00 87,60

95 9654 2247 02 Je len tés a kór ház be teg for gal má ról klt 145,00 174,00

95 9654 2249 00 Eü.hely zet je len tés (csapat) ív 11,00 13,20

95 9654 2251 06 Nap i je l.fi zi ko ter. és gyógy sport rend. lap 5,00 6,00

95 9654 2252 05 Nap i je l. kis és nagy la bor.vizsg.-ról lap 3,00 3,60

95 9654 2253 04 Nap i je l. a rönt gen for ga lom ról lap 3,00 3,60

95 9654 2254 03 Fej lap lap 5,00 6,00

95 9654 2255 02 Lét szám je len tés lap 5,00 6,00

95 9654 2256 01 Csapat gyen gél ke dõ napló könyv 417,00 500,40
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95 9654 2257 00 Nap i je l. a fo gá sza ti ke ze lé sek rõl lap 4,00 4,80

95 9654 2258 10 Ne gyed évi össz.je l. a fo gá sza ti kez.-rõl lap 3,00 3,60

95 9654 2259 09 Nap i je l. a szak ren de lés be teg forg.-ról lap 5,00 6,00

95 9654 2261 04 Be te go szá lyok ha vi je len té se lap 5,00 6,00

95 9654 2262 03 Nap i össze sí tõ je l. (re giszt ra tú ra) lap 15,00 18,00

95 9654 2263 02 Já ró be teg napló könyv 736,00 883,20

95 9654 2264 01 Kór ház i be teg osz tály napló könyv 1 177,00 1 412,40

95 9654 2265 00 Fel vé te li osz tály nap ló könyv 951,00 1 141,20

95 9654 2266 10 Fo gá sza ti ke ze lé si la p db 3,00 3,60

95 9654 2267 09 Au dio gram lap 2,00 2,40

95 9654 2268 08 Al ta tá si jegy zõ könyv db 4,00 4,80

95 9654 2269 07 FÜV táb lá zat db 2,00 2,40

95 9654 2271 02 Au dio gram db 5,00 6,00

95 9654 2272 01 Je len tés az am bu lan cia mun ká já ról lap 4,00 4,80

95 9654 2273 00 Be teg felv. és kez. ellen õr z.l. (fo gász.) db 1,00 1,20

95 9654 2275 09 Ne gyed évi össze sí tõ lap 6,00 7,20

95 9654 2277 07 Jegy zõ könyv a li qu or ce leb rosp.vizsg. lap 2,00 2,40

95 9654 2278 06 Elekt ro en cep ha log rap hy ás vizs gá lat lap 3,00 3,60

95 9654 2279 05 Je len tés a ht. és tts.ál l.szû rõ vizsg. lap 5,00 6,00

95 9654 2281 00 Ki vo nat a MH KFB nyil ván tar tó köny vé bõl lap 3,00 3,60

95 9654 2283 09 Kór bon co lá si jegy zõ könyv lap 10,00 12,00

95 9654 2284 08 Kat.ig.ügyi or vos szak.bon co lá si jkv. lap 5,00 6,00

95 9654 2285 07 Szö vet ta ni vizs gá la ti la p lap 2,00 2,40

95 9654 2286 06 Ej tõ er nyõs al kal mas sá gi vizsg.la p ív 4,00 4,80

95 9654 2287 05 Üdü lõk ne gyed évi hely zet je len té se lap 7,00 8,40

95 9654 2288 04 Há zas ság elõt ti ta nács adás nõi db 3,00 3,60

95 9654 2289 03 Je l. a be utal tak üd.bi zotts.me goszl.-ról lap 4,00 4,80

95 9654 2291 09 Üd.biz.ál tal ki ad. be uta ló l. nyilv.k. könyv 260,00 312,00

95 9654 2292 08 Össze sí tett igény lés ....... tur nus ra lap 2,00 2,40

95 9654 2294 06 Szû rõ vizsg. napló la bo ra tó ri um szá má ra könyv 606,00 727,20

95 9654 2295 05 Ér te sí tés a ne mi be teg gond. adás-vé tel lap 2,00 2,40

95 9654 2296 04 Rönt gen-le let gyûj tõ (Odel ka) db 7,00 8,40

95 9654 2299 01 COMBERG rönt gen ér té ke lõ la p lap 5,00 6,00

95 9654 2301 02 Ideg- és el me gyó gyá sza ti vizs gá la ti la p db 4,00 4,80

95 9654 2302 01 Se bé sze ti vizs gá la ti la p db 4,00 4,80

95 9654 2303 00 Bel gyó gyá sza ti vizs gá la ti la p db 4,00 4,80
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95 9654 2304 10 Fül-,orr-,gé gé sze ti vizs gá la ti la p lap 3,00 3,60

95 9654 2306 08 Eü.köny vecs ke (ha jó zó) könyv 532,00 638,40

95 9654 2307 07 Vizs gá la ti jegy zõ könyv könyv 785,00 942,00

95 9654 2308 06 Szál lí tá si szer zõ dés gyûj tõ db 529,00 634,80

95 9654 2311 00 Be széd au dio gram lap 8,00 9,60

95 9654 2312 10 Soch les ves ti bu la ris vizsg.ered mény lap lap 4,00 4,80

95 9654 2315 07 Szám adás igény lé si ki mu ta tás fo gyó tömb 229,00 274,80

95 9654 2318 04 Pszi cho ló gi ai vizsg.jegy zõ könyv "A" ív 4,00 4,80

95 9654 2319 03 Pszi cho ló gi ai vizsg.jegy zõ könyv "B" ív 4,00 4,80

95 9654 2321 09 Ál ta lá nos kar to ték db 1,00 1,20

95 9654 2322 08 Egész ség ügyi anyag nyil ván tar tó la p db 8,00 9,60

95 9654 2323 07 Ki mu ta tás az eü.okok ból le sze rel tek rõl lap 5,00 6,00

95 9654 2325 05 Nyil ván tar tó la p in téz ke dés rõl db 2,00 2,40

95 9654 2328 02 Je len tõ lap (vér át öm lesz tés rõl) lap 2,00 2,40

95 9654 2329 01 Utal vány (nem fo gyó) füz 444,00 532,80

95 9654 2331 07 Ru há za ti át vé te li nyug ta nõ be te gek r. tömb 148,00 177,60

95 9654 2332 06 Ru há za ti át vé te li nyug ta fér fi be te gek r. tömb 141,00 169,20

95 9654 2335 03 Anyag nyil ván tar tó la p (rönt gen) db 5,00 6,00

95 9654 2336 02 Rönt gen nyil ván tar tó la p (kar ton) db 3,00 3,60

95 9654 2337 01 Elekt ro en cep ha lig rap hi ai vizsg. le let lap 5,00 6,00

95 9654 2338 00 Ste ri li zá lá si la p (ki csi) tömb 104,00 124,80

95 9654 2339 10 Ste ri li zá lá si la p tömb 62,00 74,40

95 9654 2341 05 Vizs gá la ti ered mény lap db 1,00 1,20

95 9654 2342 04 Hely biz to sí tá si la p lap 2,00 2,40

95 9654 2343 03 Vizs gá la ti la p (ha jó zó je lölt) klt 21,00 25,20

95 9654 2344 02 Or vo si bi zo nyít vány lap 4,00 4,80

95 9654 2346 00 Be teg fel vé te li en ge dély tömb 71,00 85,20

95 9654 2347 10 Osz tá lyos lét szám je len tés tömb 17,00 20,40

95 9654 2349 08 La bor vizs gá la ti jegy zõ könyv könyv 1 492,00 1 790,40

95 9654 2351 03 La bor éle lem vizs gá la ti jegy zõ könyv könyv 368,00 441,60

95 9654 2352 02 La bor ka ló ria vizs gá la ti jegy zõ könyv könyv 242,00 290,40

95 9654 2353 01 Bak te o ro ló gi ai le let tömb 50,00 60,00

95 9654 2354 00 La bo ra tó ri u mi le let tömb 49,00 58,80

95 9654 2356 09 Be tét lap cu kor be te gek ré szé re lap 2,00 2,40

95 9654 2357 08 Kon zí li um ké rõ la p lap 2,00 2,40

95 9654 2358 07 Mû té ti ki írás lap 3,00 3,60
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95 9654 2359 06 Mû té ti la p tömb 154,00 184,80

95 9654 2361 01 Bon co lá si napló könyv 1 053,00 1 263,60

95 9654 2362 00 Bon co lást ké rõ la p tömb 113,00 135,60

95 9654 2363 10 Kór tör té ne ti la p ív 6,00 7,20

95 9654 2364 09 Am bu láns el len õr zé si la p tömb 226,00 271,20

95 9654 2365 08 Zá ró je len tés ké rõ lap tömb 113,00 135,60

95 9654 2366 07 In ten zív te rá pi ás ész le lõ la p lap 5,00 6,00

95 9654 2373 08 Gip sze lés és rönt gen fel vé te lek lap 2,00 2,40

95 9654 2374 07 Su i ci dum-ri zi kó fak tor la p lap 2,00 2,40

95 9654 2378 03 Köt szer igény lõ könyv I. füz 170,00 204,00

95 9654 2376 05 Köt szer igény lõ könyv II. füz 170,00 204,00

95 9654 2379 02 Gyógy szer igény lõ könyv I. füz 170,00 204,00

95 9654 2377 04 Gyógy szer igény lõ könyv II. füz 170,00 204,00

95 9654 2381 08 Ste ri li zá lá si napló do bo zok ré szé re könyv 474,00 568,80

95 9654 2382 07 Lyuk kár tya sé rül tek nek db 3,00 3,60

95 9654 2383 06 Hoz zá tar to zó be ren de lés tömb 17,00 20,40

95 9654 2384 05 Pa rancs no ki jel lem zés tömb 175,00 210,00

95 9654 2385 04 Or szá gos Szak or vo si In té zet meg ke re sé se tömb 57,00 68,40

95 9654 2387 02 Er nyõ fény ké pe zõ kar to ték db 1,00 1,20

95 9654 2388 01 Ki se gí tõ kór ház i el he lye zés lap 3,00 3,60

95 9654 2389 00 MAWI táb lá zat ív 14,00 16,80

95 9654 2391 06 Kór tör té ne ti la p (kór ház i) füz 32,00 38,40

95 9654 2392 05 Be tét lap se bé sze ti be te gek kór lap já hoz ív 4,00 4,80

95 9654 2393 04 Kar to ték fi zi ko te rá pi ás ke ze lés hez db 2,00 2,40

95 9654 2394 03 Étel ren de lés lap 2,00 2,40

95 9654 2395 02 La bo ra tó ri u mi vizs gá la tot ké rõ la p lap 1,00 1,20

95 9654 2396 01 La bo ra tó ri u mi vizs gá la ti le let tömb 34,00 40,80

95 9654 2397 00 Eü.köny vecs ke (nagy ala kú) füz 16,00 19,20

95 9654 2398 10 Le let össze sí tõ la p tömb 82,00 98,40

95 9654 2399 09 PVC iga zol vány tok db 9,00 10,80

95 9654 2401 10 Kór ház i eü. hely zet je len tés füz 157,00 188,40

95 9654 2402 09 Fo gá sza ti adat lap tömb 173,00 207,60

95 9654 2403 08 Ha vi össz.je l. fi zi kot.lab.röntg.for gal. lap 3,00 3,60

95 9654 2406 05 Fe lül vizs gá la tok nyilv.köny ve A-K,L-Z könyv 2 765,00 3 318,00

95 9654 2407 04 Há zas ság elõt ti csa lád terv.ta ná csad.ffi. db 3,00 3,60

95 9654 2408 03 Gyer mek kar ton db 3,00 3,60
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95 9654 2409 02 Gyer mek kar ton bel ív db 2,00 2,40

95 9654 2411 08 Szû rõ lap füz 37,00 44,40

95 9654 2412 07 Rönt gen kar ton db 32,00 38,40

95 9654 2413 06 Bri ef Psych. Ran ting Sca le gyógy.adat lap lap 3,00 3,60

95 9654 2414 05 Pszi cho pát ri ai adat lap lap 3,00 3,60

95 9654 2415 04 Szín pi ra mis lap 4,00 4,80

95 9654 2416 03 MMPI fér fi-nõi lap 13,00 15,60

95 9654 2417 02 Ror sach táb lá zat ív 12,00 14,40

95 9654 2419 00 Ál ta lá nos kar to ték hoz mû ag. ta sak db 7,00 8,40

95 9654 2421 06 Szö vet ta ni napló könyv 1 294,00 1 552,80

95 9654 2422 05 Szenny víz vizs gá la ti ered mény la p lap 5,00 6,00

95 9654 2423 04 La bo ra tó ri u mi szenny víz vizsg.jegy zõkv. könyv 634,00 760,80

95 9654 2424 03 Fo lya dék-ház tar tás ellen õr zõ la p I. tömb 101,00 121,20

95 9654 2425 02 Fo lya dék-ház tar tás ellen õr zõ la p II. tömb 101,00 121,20

95 9654 2426 01 Mû té ti la p lap 1,00 1,20

95 9654 2427 00 Mû té ti láz lap lap 3,00 3,60

95 9654 2428 10 Órás láz lap lap 3,00 3,60

95 9654 2429 09 Zá ró je len tés lap 2,00 2,40

95 9654 2431 04 In ten zív te rá pi ás adat össze sí tõ lap 3,00 3,60

95 9654 2432 03 RAVEN test tömb 68,00 81,60

95 9654 2433 02 SZONDI test tömb 68,00 81,60

95 9654 2434 01 ZUNG test lap 3,00 3,60

95 9654 2435 00 BRENGELMAN test ív 3,00 3,60

95 9654 2436 10 BECK test ív 4,00 4,80

95 9654 2437 09 Áb ra lap I. tömb 63,00 75,60

95 9654 2438 08 Áb ra lap II. lap 3,00 3,60

95 9654 2439 07 Am ni os co pos le let lap 3,00 3,60

95 9654 2445 09 Ste ri li zá ló napló fecs ken dõk ré szé re könyv 634,00 760,80

95 9654 2446 08 Be lé pé si en ge dély tömb 25,00 30,00

95 9654 2447 07 Ki lé pé si en ge dély tömb 25,00 30,00

95 9654 2448 06 Iga zo lás tömb 15,00 18,00

95 9654 2449 05 Rend õr sé gi meg ke re sés tömb 163,00 195,60

95 9654 2451 00 Mo sa tá si utal vány tömb 112,00 134,40

95 9654 2452 10 Mo sa tá si utal vány tömb 70,00 84,00

95 9654 2453 09 Rönt gen vizs gá la tot ké rõ la p lap 3,00 3,60

95 9654 2455 07 Irá nyí tó lap pol gá ri al kal ma zot tak rész. db 1,00 1,20
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95 9654 2456 06 Irá nyí tó lap ka to na ré szé re db 1,00 1,20

95 9654 2458 04 In té ze ti napló a ke re sõ képt. biz t.-ról könyv 967,00 1 160,40

95 9654 2459 03 Or vo si ig. ke re sõ kép te len ál l.-b a vét. lap 2,00 2,40

95 9654 2461 09 Or vo si iga zo lás (táp pén zes utal vány) lap 5,00 6,00

95 9654 2462 08 Vizs gá la tot iga zo ló la p (fe hér) lap 2,00 2,40

95 9654 2463 07 Vizs gá la tot iga zo ló la p (ró zsa szín) lap 2,00 2,40

95 9654 2467 03 Fer tõ zõ be teg ki-és be je len tõ la p db 1,00 1,20

XXI. Üzem anyag nyom ta tá nyok

95 9655 2401 05 Iga zol vány lap 2,00 2,40

95 9655 2402 04 Vizs gá la ti bi zo nyít vány lap 2,00 2,40

95 9655 2403 03 Töl tõ gép ko csi szü rõ ellen õr zõ la p lap 3,00 3,60

95 9655 2405 01 Bi zony lat lap 2,00 2,40

95 9655 2407 10 Vizs gá la ti bi zo nyít vány lap 4,00 4,80

95 9655 2408 09 Törzs lap lap 1,00 1,20

95 9655 2409 08 Át vé te li jegy zõ kõnyv tömb 278,00 333,60

95 9655 2411 03 Vas úti szál lí tá si igény lés lap 3,00 3,60

95 9655 2412 02 Nyi lat ko zat lap 3,00 3,60

95 9655 2413 01 Üzem anyag csekk tömb 228,00 273,60

95 9655 2414 00 Té rí té ses üzem anyag csekk tömb 80,00 96,00

95 9655 2415 10 Vizs gá la ti bi zo nyít vány lap 6,00 7,20

95 9655 2416 07 Vizs gá la ti bi zo nyít vány ív 4,00 4,80

95 9655 2417 08 Vizs gá la ti bi zo nyít vány tömb 312,00 374,40

95 9655 2419 06 Tar tá lyok nap i mé ré sé nek nyil ván tar tá sa könyv 426,00 511,20

95 9655 2421 01 Üzem anyag fel töl té si, ki adá si ki mu ta tás tömb 172,00 206,40

95 9655 2423 10 Vizs gá la ti bi zo nyít vány ív 9,00 10,80

95 9655 2424 09 Vas úti szál lí tá sok nyil ván tar tá si köny ve könyv 438,00 525,60

95 9655 2426 07 Vizs gá la ti bi zo nyít vány ív 7,00 8,40

95 9655 2427 06 Sor szám nyil ván tar tás ív 7,00 8,40

95 9655 2429 04 Ki mu ta tás hû tõ fo lya dék el szá mo lás ról lap 4,00 4,80

95 9655 2443 10 Be-és  ki szál lí tá si jegy tömb 119,00 142,80

95 9655 2432 09 Anyag vé te le zé si nyil ván tar tó la p db 3,00 3,60

95 9655 2433 08 Jegy zõ könyv tömb 85,00 102,00

95 9655 2434 07 Vas úti ko csik sze rin ti ki mu ta tás lap 2,00 2,40

95 9655 2435 06 Hû tõ fo lya dék le adá si jegy zék lap 7,00 8,40

95 9655 2436 05 Anyag nyil ván tar tó la p db 10,00 12,00

95 9655 2437 04 Üzem anyag nyil ván tar tá si la p db 4,00 4,80
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95 9655 2438 03 Cse re jegy üzem anyag tech ni kai esz köz rõl tömb 96,00 115,20

95 9655 2439 02 Vizs gá la ti bi zo nyít vány könyv 414,00 496,80

95 9655 2441 08 Ki mu ta tás a túl fo gyasz tó gép jár mû vek rõl tömb 157,00 188,40

95 9655 2444 05 Min ta vé te li ké re lem lap 7,00 8,40

95 9655 2453 04 Ter ve zé si adat lap klt 21,00 25,20

95 9655 2454 03 Be tét lap a ter vez. adat lap hoz lap 21,00 25,20

95 9655 2455 02 El szá mo lá si adat lap klt 6,00 7,20

95 9655 2456 01 Be tét lap az elsz. adl. lap 4,00 4,80

95 9655 2457 00 Elsz.adatl.re p.g.esh. klt 6,00 7,20

95 9655 2461 04 2.sz.bi zony lat ív 3,00 3,60

95 9655 2465 00 Közp.klt.üa.klt.je len tés ív 4,00 4,80

95 9655 2466 10 Vesz te sé gek el szá mo lá sa és ki mu ta tá sa lap 2,00 2,40

95 9655 2467 09 Üa.tech.eszk.klt.je len tés lap 4,00 4,80

95 9655 2458 08 Be szál lá si en ge dély kút ja ví tás hoz ív 4,00 4,80

95 9655 2469 07 Be szál lá si en ge dély ív 4,00 4,80

95 9655 2472 01 Üzem anyag fogy. ke ret mó do sí tás tömb 75,00 90,00

XXII. Re pü lõs nyom tat vá nyok

95 9663 2701 00 Köz löny mun ka adat lap lap 3,00 3,60

95 9663 2702 10 Re pü lõ gép for mu lá tor könyv 2 861,00 3 433,20

95 9663 2703 09 For mu lá tor(2,3,4) könyv 2 823,00 3 387,60

95 9663 2704 08 For mu lá tor (5) könyv 2 416,00 2 899,20

95 9663 2705 07 For mu lá tor(RPG HM) könyv 2 822,00 3 386,40

95 9663 2706 06 For mu lá tor (ak ku) füz 95,00 114,00

95 9663 2707 05 Mû sza ki jegy zõ könyv lap 2,00 2,40

95 9663 2708 04 Ese mé nyek lap 4,00 4,80

95 9663 2709 03 Re pü lõ gép elõ k.napló füz 42,00 50,40

95 9663 2711 09 Terv nap ló könyv 97,00 116,40

95 9663 2712 08 El len õr zé si terv lap 2,00 2,40

95 9663 2714 06 Szer szám könyv füz 46,00 55,20

95 9663 2715 05 Fõ re duk tor-for mu lá tor könyv 1 634,00 1 960,80

95 9663 2716 04 For mu lá tor for gosz. könyv 207,00 248,40

95 9663 2718 02 Mû sza ki mun kát ellen õr zõ könyv könyv 115,00 138,00

95 9663 2719 01 Össze sí tõ la p lap 3,00 3,60

95 9663 2721 07 Nyil ván tar tó napló ellen õr zõ mé rõk rõl füz 57,00 68,40

95 9663 2722 06 Törzs könyv füz 44,00 52,80

95 9663 2723 05 Mun ka lap lap 3,00 3,60
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95 9663 2725 03 Re pü lõ mû sza ki any.kész let nor ma igény lés db 4,00 4,80

95 9663 2727 01 Ala ku lat nyû gö zõ köny ve könyv 207,00 248,40

95 9663 2728 00 Ak ku mu lá tor át adás-át vé te li napló könyv 211,00 253,20

95 9663 2732 04 Haj tó mû vek szám sze rin ti nyilv. köny ve könyv 391,00 469,20

95 9663 2734 00 Rakt ban.l.haj tó mû nyil ván tar tás könyv 279,00 334,80

95 9663 2735 01 Terv táb lá zat lap 4,00 4,80

95 9663 2736 00 Ej tõ er nyõs ug rás nyil ván tar tó könyv könyv 640,00 768,00

95 9663 2737 10 Szám sze rin ti ki mu ta tás lap 5,00 6,00

95 9663 2738 09 Ej tõ er nyõs terv táb lá zat, ug rás le ját szás könyv 811,00 973,20

95 9663 2739 08 Út vo nal kar ton tömb 55,00 66,00

95 9663 2741 03 Mû sza ki anyag igény lés tömb 67,00 80,40

95 9663 2744 00 Start or vo si napló könyv 610,00 732,00

95 9663 2745 10 Lé gi cé lok jel le gé nek nyil vánt.nap ló ja könyv 566,00 679,20

95 9663 2746 09 Re pü lé si terv táb la lap 7,00 8,40

95 9663 2747 08 Kül föld re terv.ka to nai re pü lé sek igényl. könyv 301,00 361,20

95 9663 2748 07 Har ci mun ka nap ló 200 könyv 122,00 146,40

95 9663 2749 06 Anya gi hely zet je len tés ív 7,00 8,40

95 9663 2751 01 Rá di o lok.techn.eszk.techn.ál la pot napló. könyv 296,00 355,20

95 9663 2752 00 Koz mi kus át rep.nyil ván tar tá si nap ló ja könyv 296,00 355,20

95 9663 2754 09 Re pü lé si idõ lap tömb 181,00 217,20

95 9663 2755 08 Író sza lag az egy he tes lég súly író hoz lap 32,00 38,40

95 9663 2756 07 Ae ro gram ûr lap M-8 lap 59,00 70,80

95 9663 2757 06 Tény le ges idõ já rá si napló könyv 470,00 564,00

95 9663 2758 05 Re pü lé si idõ össze sí tés füz 60,00 72,00

95 9663 2759 04 Re pü lé si la p lap 2,00 2,40

95 9663 2761 10 Re pü lé si terv táb la db 16,00 19,20

95 9663 2762 09 Út vo nal re pü lés szá mí tott ada tai db 2,00 2,40

95 9663 2763 08 Ki ér té ke lõ la p lap 3,00 3,60

95 9663 2764 07 Ha jó zó könyv könyv 1 612,00 1 934,40

95 9663 2765 06 Re pü lés ve ze tõ napló könyv 246,00 295,20

95 9663 2766 05 Idõ mé rõ napló könyv 222,00 266,40

95 9663 2768 03 Mû sza ki anyag vál to zás je len tés <ki csi> tömb 80,00 96,00

95 9663 2769 02 Mû sza ki anyag vál to zás je len tés <nagy> tömb 80,00 96,00

95 9663 2771 08 Ha vi terv gra fi kon"N" ív 5,00 6,00

95 9663 2772 07 Ha vi terv gra fi kon"K" lap 4,00 4,80

95 9663 2774 05 Je len tés kény szer le szál lás ról, tö rés rõl db 6,00 7,20
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95 9663 2775 04 Köz pon ti anyag-nyil ván tar tá si kar to ték db 3,00 3,60

95 9663 2776 03 Osz tály könyv füz 76,00 91,20

95 9663 2777 02 Kód cse re nyil ván tar tó napló tömb 474,00 568,80

95 9663 2778 01 Te her jegy zék tömb 85,00 102,00

95 9663 2779 00 Re pü lõ té ri út vo nal, át re pü lé sek igény lé se könyv 278,00 333,60

95 9663 2780 07 Re pü lõ té ri út vo nal, át re pü lé sek igény lé se könyv 278,00 333,60

95 9663 2781 06 Re pü lõ ese mény je len tés könyv 791,00 949,20

95 9663 2782 05 Re pü lõ sza bály sér tés je len tés könyv 1 265,00 1 518,00

95 9663 2783 04 Har ci mun ka ér té ke lé se könyv 317,00 380,40

95 9663 2784 03 Re pü lés irá nyí tó szolg.ÜPK regg.je len t.II könyv 2 792,00 3 350,40

95 9663 2785 02 Rá di ólok. za var je len sé gek nyilv. nap ló ja könyv 968,00 1 161,60

95 9663 2786 01 Pon tos idõ nyil ván tar tó napló 200 la pos könyv 317,00 380,40

95 9663 2787 00 Re p.sza b.sért.re pü lõg.ell.re p.nyilv.napl könyv 508,00 609,60

95 9663 2788 10 Rá di ó tech.sz.ke ze lõ ál lo má nyá nak név so ra könyv 462,00 554,40

95 9663 2789 09 Adott pa ran csok, vett je len té sek nap ló ja könyv 337,00 404,40

95 9663 2791 04 Je len tés gyûj tõ tömb 195,00 234,00

95 9663 2792 03 RT ve z.és harc.szolg.vál tás név jegy zé ke könyv 317,00 380,40

95 9663 2793 02 Nyil ván tar tá si la p a ......rlá. ív 16,00 19,20

95 9663 2794 01 Ge ne rál dec la ra ti on tömb 248,00 297,60

95 9663 2795 00 Mû kö dé si és kar ban tar tá si gra fi kon bel ív lap 4,00 4,80

95 9663 2796 10 Mû kö dé si és kar ban tar tá si gra fi kon bo r. db 5,00 6,00

95 9663 2797 09 "H"sze mé lyi ál lo mány vál tá si gra fi kon ja lap 3,00 3,60

95 9663 2798 08 Ja v.ado má nyo zott fo ko zat meg vo ná sá ra lap 2,00 2,40

95 9663 2799 07 Felt.fo ko zat ado má nyo zá sá ra,meg vé dé sé re ív 7,00 8,40

95 9663 2801 08 Felt.va dá szir.fo ko zat ado mány. meg vé dé. lap 7,00 8,40

95 9663 2802 07 Ki adá si ki mu ta tás tömb 99,00 118,80

95 9663 2803 06 Ve szély fi gyel mez te tés tömb 189,00 226,80

95 9663 2804 05 RIA idõ já rá si napló könyv 111,00 133,20

95 9663 2805 04 Ész le lõ könyv könyv 155,00 186,00

95 9663 2806 03 Ma gas sá gi szél mé ré sek könyv 418,00 501,60

95 9663 2807 02 El iga zí tá sok köny ve könyv 636,00 763,20

95 9663 2808 01 Fel száll.és re p.órák nyil ván tar tá sa könyv 487,00 584,40

95 9663 2809 00 Idõ já rás fel de rí té si napló könyv 291,00 349,20

95 9663 2811 06 Fel ter jesz tés THHTSI cím el nye ré sé re lap 7,00 8,40

95 9663 2812 05 Fel ter jesz tés THTTSI cím ado má nyo zá sá ra lap 7,00 8,40

95 9663 2813 04 Író sza lag me cha ni kus szél író hoz lap 73,00 87,60
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95 9663 2814 03 Me te o ro ló gi ai mun ka tér kép S 1 db 19,00 22,80

95 9663 2815 02 Me te o ro ló gi ai mun ka tér kép S 3 db 107,00 128,40

95 9663 2816 01 Ae ro ló gi ai mun ka tér kép M 4 db 210,00 252,00

95 9663 2817 00 Me te o ro ló gi ai mun ka tér kép S 2 db 117,00 140,40

95 9663 2818 10 Me te o ro ló gi ai mun ka tér kép S 6 db 51,00 61,20

95 9663 2819 09 Szín op ti kus mun ka tér kép M-2 db 304,00 364,80

95 9663 2821 04 Nap i je len tés lap 2,00 2,40

95 9663 2823 02 Re pü lé si la pok fõbb mu ta tói <CSRP> lap 3,00 3,60

95 9663 2824 01 Be jö võ táv ira tok nap ló ja könyv 449,00 538,80

95 9663 2825 00 Ki me nõ táv ira tok nap ló ja könyv 432,00 518,40

95 9663 2826 10 Va dász irá nyí tó pa rancs nok je len t. köny ve könyv 210,00 252,00

95 9663 2827 09 Lég vé del mi cél je len tés köny ve könyv 283,00 339,60

95 9663 2828 08 Va dász-be ve té sek nap ló ja könyv 2 822,00 3 386,40

95 9663 2829 07 Harc te vé keny sé gi napló könyv 566,00 679,20

95 9663 2831 02 Hír adó el len õr zé si napló könyv 440,00 528,00

95 9663 2832 01 Harc ál lás pont meg fi gye lõ napló könyv 3 519,00 4 222,80

95 9663 2833 00 Napló lo ká to rok mé ré sé nek fel írá sá ra könyv 570,00 684,00

95 9663 2834 10 Napló HDM ügye le tes szol gá lat ré szé re könyv 534,00 640,80

95 9663 2835 09 Re pü lés irá nyí tó szolg.ÜPK reg ge li je len tés könyv 748,00 897,60

95 9663 2837 07 Meg fi gye lõ napló tömb 235,00 282,00

95 9663 2838 06 Nem zetk.lé gi foly.el ren delt mag.el osz tás lap 10,00 12,00

95 9663 2839 05 Tény leg.vég re haj tott nem z.lé gi forg.re p. lap 10,00 12,00

95 9663 2841 00 MH OLP re p.kí vü li és át re pü lé sek terv e db 10,00 12,00

95 9663 2842 10 MH LP rept.kí vü li és át re pü lé sek terv e db 10,00 12,00

95 9663 2843 09 DHDSCS RE rept.kí vü li és át rep. terv e db 17,00 20,40

95 9663 2844 08 For mu lá tor a re pü lõ kü lön leg.ru há za tá hoz könyv 64,00 76,80

95 9663 2845 07 Út le vél tömb 179,00 214,80

95 9663 2846 06 Út le vél <TSZ-1-hez> tömb 113,00 135,60

95 9663 2847 05 Út le vél <zsí rok hoz> tömb 179,00 214,80

95 9663 2848 04 Meg ren de lé si könyv tömb 80,00 96,00

95 9663 2849 03 Köz for gal mon kí vü li re pü lé sek db 15,00 18,00

95 9663 2851 09 Harc ér ték és harc terv nyil ván tar tá sa könyv 302,00 362,40

95 9663 2852 08 Napló cél re pü lés nyil ván tar tá sá ra könyv 80,00 96,00

95 9663 2853 07 Be kap cso lá sok nyil ván tar tá sa 3.sz.napló könyv 111,00 133,20

95 9663 2854 06 El ren delt ma gas ság el osz tás .....hó nap ban lap 10,00 12,00

95 9663 2855 05 Nem zet kö zi lé gi for gal mi re pü lé sek terv e db 10,00 12,00
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95 9663 2856 04 Va dász rep.harc ki képz mu ta tó i nak nyil vánt könyv 356,00 427,20

95 9663 2857 03 Re pü lés elõ ké szí té si napló könyv 657,00 788,40

95 9663 2858 02 Nap i re pü lé sek nyil ván tar tá sa I könyv 645,00 774,00

95 9663 2859 00 Nap i re pü lé sek nyil ván tar tá sa II. könyv 679,00 814,80

95 9663 2861 07 Ej tõ er nyõs napló könyv 1 836,00 2 203,20

95 9663 2862 06 Föld i meg hi bá so dá sok ki mu ta tá sa <va dász> lap 4,00 4,80

95 9663 2863 05 Meg hi bá so dás miatt ki épít.haj tóm. ki mut. lap 4,00 4,80

95 9663 2864 04 Haj tó mû sé rü lé sek faj la gos mu ta tói lap 4,00 4,80

95 9663 2865 03 Idõsz.mun k.haj tó mû cse rék át l.mun kaó.ráf. lap 4,00 4,80

95 9663 2866 02 Mód szer ta ni fog lal ko zá sok ki mu ta tá sa lap 4,00 4,80

95 9663 2867 01 Re p.mûsz.szolg.ál l.kat.és osz t.so rol.kim lap 4,00 4,80

95 9663 2868 00 Csa pat rep.ala ku la tok re p.har ci.mut.nyt. db 482,00 578,40

95 9663 2869 10 Ki mut.va dász re p.ve z.ki kép.szv.létsz.A/1 lap 8,00 9,60

95 9663 2871 05 Ki mut.va dász re p.ve z.ki kép.szv.létsz.A/2 lap 8,00 9,60

95 9663 2872 04 Ki mut.vég re hajt.fel száll. re pült órák ról lap 8,00 9,60

95 9663 2873 03 Ki mut.a pk.haj.ál l.re p.és tre ná zsi a ról lap 8,00 9,60

95 9663 2874 02 Ki mut.re p.harc ki kép.vég re haj tá sá ról A/4 lap 8,00 9,60

95 9663 2875 01 Ki mut.re p.ki kép zés egyéb mu ta tó i ról A/5 lap 8,00 9,60

95 9663 2876 00 Ki mut.haj.ál l.ki kép.szin vo na lá ról B/1 lap 8,00 9,60

95 9663 2877 10 Ki mut.haj.ál l.ki képz.szin vo na lá ról B/2 lap 8,00 9,60

95 9663 2878 09 Ki mut.fel száll.és re pült órák ról B/3 lap 8,00 9,60

95 9663 2879 08 Ki mut.re p.harc ki kép.vég re haj tá sá ról B/4 lap 8,00 9,60

95 9663 2881 03 Ki mut.MH LP alá rend.al.ki kép terv.üi.B/5 lap 8,00 9,60

95 9663 2882 02 Sze mé lyi ál l.fel tölt.helyz.ki mu ta tá sa lap 5,00 6,00

95 9663 2883 01 Egy ség szin tû ha vi techn.meg bízh.ki mut. lap 5,00 6,00

95 9663 2884 00 Ki mut.re p.harc ki kép.vég re hajt.II lap 5,00 6,00

95 9663 2885 10 Ki mut.va dász. RSZP le száll.ál l.ki kép.lsz lap 5,00 6,00

95 9663 2886 09 Ki képz.és a vég re hajt.fel ada tok nyilvt. lap 5,00 6,00

95 9663 2887 08 Ki képz.és a vég re hajt.fel ad.nyt<alak.ö> lap 5,00 6,00

95 9663 2889 06 Ki mut.feld.re p.gép.ve z.ki képz.szinv. tip lap 5,00 6,00

95 9663 2891 01 Ki mut.könny.he li kopt.ve z.ál l.ki képz.szv. lap 5,00 6,00

95 9663 2892 00 Ki mut.köz.he li kopt.ve z.ál l.ki képz.szinv. lap 5,00 6,00

95 9663 2893 10 Ki mut.szál l.fu tár re p.gép vez.ki képz.szv. lap 5,00 6,00

95 9663 2894 09 Utas jegy zék tömb 114,00 136,80

95 9663 2895 08 Ügye le tes mér nö ki napló <CSR> könyv 423,00 507,60

95 9663 2896 07 Ügye le tes mér nö ki napló <VR> könyv 263,00 315,60
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95 9663 2897 06 Napló a mû sza ki nap szer ve zé sé hez könyv 273,00 327,60

95 9663 2898 05 Nyil ván tar tá si napló cso port pk.ré szé re könyv 613,00 735,60

95 9663 2899 04 Nyil ván tar tá si napló szá zad pk.ré szé re könyv 1 615,00 1 938,00

95 9663 2901 05 Al egy ség lét szám nyil ván tar tó napló könyv 102,00 122,40

95 9663 2902 04 Me te o ro ló gi ai tér kép S 5 lap 110,00 132,00

95 9663 2903 03 Me te o ro ló gi ai mun ka tér kép S 7 lap 499,00 598,80

95 9663 2904 02 He li kop ter for mu lár könyv 5 928,00 7 113,60

95 9663 2905 01 He li kop ter sár kány és be ren de zés form. könyv 3 503,00 4 203,60

95 9663 2906 00 Haj tó mû for mu lár könyv 1 783,00 2 139,60

95 9663 2907 10 He li kop ter fegy ver be ren de zés for mu lár könyv 2 775,00 3 330,00

95 9663 2908 09 He li kop ter rá dió elekt ro ni kai be rend.fo. könyv 3 652,00 4 382,40

95 9663 2909 08 He li kop ter elekt ro mos és mû szer ber. fo. könyv 4 063,00 4 875,60

95 9663 2911 03 Fõ re duk tor for mu lár könyv 1 003,00 1 203,60

XXIII. Mû sza ki nyom tat vá nyok

95 9664 2901 00 Mû sza ki gép ke ze lõi iga zol vány db 5,00 6,00

95 9664 2903 09 Ak na ku ta tó jel vény iga zol vány lap 2,00 2,40

95 9664 2904 08 Mû sza ki zár törzs könyv tömb 403,00 483,60

95 9664 2905 07 Gép.ig.vét.tech ni kai ki szol gá lá sá nak ter lap 7,00 8,40

95 9664 2906 06 Bú vár iga zol vány db 134,00 160,80

95 9664 2909 03 Mû sza ki gép üze mi la p tömb nyil ván tart. füz 120,00 144,00

95 9664 2911 09 Ha jó nap ló könyv 80,00 96,00

95 9664 2913 07 Ve ze té si la p db 10,00 12,00

95 9664 2914 06 Jegy zõ könyv a gép ke ze lõi vizs. vég reh. lap 3,00 3,60

95 9664 2915 05 Mû sza ki gép ke ze lõi vizs ga vég re haj tás. tömb 71,00 85,20

95 9664 2919 05 Park na pi terv ív 4,00 4,80

95 9664 2921 07 Szál lí tó le vél és cso ma go ló jegy lap 3,00 3,60

95 9664 2923 05 Törzs könyv (zöld sá vos) könyv 495,00 594,00

95 9664 2929 10 Bú vár törzs könyv könyv 176,00 211,20

95 9664 2931 05 Ell.kö.müsz.anyag rak tár ban végr. ell.r. ív 3,00 3,60

95 9664 2932 04 Mûsz.ag.ki ad.kö. nap i ki kép.kia. ag.nyi. ív 3,00 3,60

95 9664 2933 03 Törzs lap (mû szer) lap 2,00 2,40

95 9664 2934 02 Nyil ván tar tá si la p db 5,00 6,00

95 9664 2935 01 Ér tekk.köl csön adott mû sza ki tech ni ka ív 12,00 14,40

95 9664 2936 00 Meg ren de lé si könyv könyv 162,00 194,40

95 9664 2941 03 Rob ban tá si jegy zõ könyv lap 3,00 3,60

95 9664 2948 07 Pon ton törzs könyv füz 42,00 50,40
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95 9664 2949 06 Ja ví tá si utal vány tömb 306,00 367,20

95 9664 2955 08 Vizs gá la ti la p ív 5,00 6,00

95 9664 2956 07 Tûz sze rész jár õr napló tömb 174,00 208,80

95 9664 2957 06 Gép köny ve lõ kar ton db 3,00 3,60

95 9664 2958 05 Gép köny ve lõ kar ton lap 3,00 3,60

95 9664 2961 10 Össze ha son lí tó ki mu ta tás (szám sze rin ti) lap 3,00 3,60

95 9664 2962 09 Össze ha son lí tó kim.  (ér ték cso port szer.) lap 3,00 3,60

95 9664 2964 07 Meg bí zó le vél lap 2,00 2,40

95 9664 2966 05 Törzs könyv könyv 440,00 528,00

XXIV. MH REVA szol gá lat nyom tat vá nyai

95 9668 3003 05 Költ ség ve té si hi tel nyil ván tar tás lap 3,00 3,60

95 9665 3008 00 Adat tá ri lyuk kár tya nyil ván tar tó napló könyv 248,00 297,60

95 9665 3009 10 Mág ne ses adat hor do zó kis érõ la p lap 3,00 3,60

95 9665 3011 05 Prog ram nyil ván tar tó la p lap 3,00 3,60

95 9665 3012 04 Gép idõ napló elekt ro ni kus szá mí tó gép hez könyv 443,00 531,60

95 9665 3016 00 Mû sza ki át adás-át vé te li napló könyv 208,00 249,60

95 9665 3017 10 Mû sza ki ügye le tes napló könyv 435,00 522,00

95 9665 3019 08 Mû sza ki napló elekt ro ni kus szá mí tó gép hez könyv 242,00 290,40

95 9665 3023 01 He ti gép idõ be osz tás lap 2,00 2,40

95 9665 3024 00 Gép idõ igény lõ la p lap 3,00 3,60

95 9665 3025 10 Adat hor do zó igény lõ la p db 2,00 2,40

95 9665 3026 09 Kár tya-do boz cím ke lap 1,00 1,20

95 9665 3032 00 "M" anyag utal vány tömb 211,00 253,20

95 9665 3033 10 Be vé te li jegy tömb 156,00 187,20

95 9665 3034 09 Át vé te li jegy zõ könyv I. tömb 254,00 304,80

95 9665 3035 08 Át vé te li jegy zõ könyv II. tömb 228,00 273,60

95 9665 3036 07 Anyag utal vány tömb 170,00 204,00

95 9665 3037 06 Át adás-át vé te li jegy zõ könyv tömb 168,00 201,60

95 9665 3038 05 Ka te go ri zá lá si jegy zõ könyv tömb 217,00 260,40

95 9665 3039 04 Se lej te zé si ki mu ta tás I. tömb 155,00 186,00

95 9665 3041 10 Se lej te zé si ki mu ta tás II. tömb 80,00 96,00

95 9665 3042 09 Se lej te zé si ki mu ta tás III-IV. tömb 83,00 99,60

95 9665 3043 08 Se lej te zé si ki mu ta tás IV-VI. tömb 83,00 99,60

95 9665 3044 07 Szem le ta nú sít vány tömb 159,00 190,80

95 9665 3045 06 Össze sí tett ag. felh.-i jegy zék tömb 414,00 496,80

95 9665 3046 05 Pótl.egy.azo no sít.sz. tömb 108,00 129,60
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95 9665 3047 04 Pót lap sza v.szer.nyil ván tar tás tömb 242,00 290,40

95 9665 3048 03 Pótl.össz.ag-felh-hz tömb 305,00 366,00

95 9665 3049 02 Pótl.ng.tech.esz.biz tömb 231,00 277,20

XXV. Fegy ver zet-tech ni kai szol gá lat nyom tat vá nyai

95 9666 3101 10 Ja v.szerv szak mai tev. évi terv e és els. ív 9,00 10,80

95 9666 3102 09 Fel adat terv és el szá mo lás (ha vi) ív 4,00 4,80

95 9666 3103 08 Mû sza ki ál la pot jegy zõ könyv klt 8,00 9,60

95 9666 3104 07 Jav ra.be ut.fegyv.és tech ni kai anya gok ny. könyv 104,00 124,80

95 9666 3105 06 Mun ka utal vány ív 3,00 3,60

95 9666 3106 05 Sze mé lyi mun ka idõ el szá mo lás tömb 82,00 98,40

95 9666 3107 04 Adat gyûj tõ bo rí ték tas 10,00 12,00

95 9666 3108 03 Anyag fel hasz ná lá si jegy zék tömb 230,00 276,00

95 9666 3109 02 Össze vont anyag-fel hasz ná lá si jegy zék tömb 217,00 260,40

95 9666 3111 08 Bel sõ utal vány tömb 160,00 192,00

95 9666 3112 07 Sza va tos sá gi nyil ván tar tó la p lap 4,00 4,80

95 9666 3113 06 Sza va tos sá gi idõ nyil ván tar tó la p lap 4,00 4,80

95 9666 3114 05 Moz gás bi zony lat nyil ván tar tó könyv könyv 561,00 673,20

95 9666 3115 04 Fegy verz.tech.szolg.ag.gaz.i terv e elõ t. ív 7,00 8,40

95 9666 3125 02 66-3115/0 bel íve lap 3,00 3,60

95 9666 3116 03 Be szer zé si terv és nyil ván tar tás ív 3,00 3,60

95 9666 3126 01 66-3116/0 bel íve lap 7,00 8,40

95 9666 3117 02 Fegyv.tech.felsz.e.ag.szük s. ell. szám ve. ív 8,00 9,60

95 9666 3127 00 66-3117/0 bel íve lap 3,00 3,60

95 9666 3118 01 Vesz.ag.igény lés,fel hasz ná lás,el szá mo lás lap 7,00 8,40

95 9666 3119 00 Igény lé si le adás-anyag utal vány tömb 263,00 315,60

95 9666 3121 06 Pót lap anyag utal vány hoz tömb 176,00 211,20

95 9666 3122 05 Év szá za dok egyen ru hái könyv 1 857,00 2 228,40

95 9666 3123 00 Ki rá lyért, ha zá ért könyv 1 088,00 1 305,60

95 9666 3123 04 Be tét lap lap 8,00 9,60

95 9666 3124 03 Be tét lap lap 3,00 3,60

XXVI. Nyom dai sok szo ro sí tói és se géd anya gok

54 2623 1121 04 KYM ult ra lé zer pa pír 90 gr A/4 cs 895,00 1 074,00

54 2623 1122 03 KYM ult ra lé zer pa pír 90 gr A/3 cs 1 790,00 2 148,00

54 2621 1214 10 Bank pos ta 70 gr A/3 cs 1 050,00 1 260,00

54 8225 1154 09 LC-5 bo rí ték ön ta pa dós ab la kos db 5,00 6,00
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54 3225 1172 07 LC-6 bo rí ték ön ta pa dós ab la kos db 3,00 3,60

54 8225 1152 00 LC-5 bo rí ték ön ta pa dós db 4,00 4,80

54 8225 1171 08 LC-6 bo rí ték ön ta pa dós db 2,00 2,40

54 8225 1144 00 LC-4 bo rí ték ön ta pa dós db 9,00 10,80

54 5232 1201 08 TB-4 bo rí ték eny ve zett db 7,00 8,40

54 2687 1312 09 Fax pa pír 210x50 tek 404,00 484,80

95 9688 6155 06 Rend fo ko zat pla kát ma gyar ke re tez ve db 5 555,00 6 666,00

54 2623 1123 02 KYM ult ra  pa pír  80gr. A/4 cs 798,00 957,60

95 9688 5010 04 Le gény sé gi ár jegy zék füz 91,00 109,20

95 9688 5011 03 Tisz ti ár jegy zék füz 31,00 37,20

95 9688 5012 02 Nyom tat vány ár jegy zék füz 331,00 397,20

95 9688 5035 06 Csa pat kar jel zés fel he lye zé se lap 17,00 20,40

95 9688 5949 06 Hat ágú csil lag fel he lye zé se db 21,00 25,20

95 9688 5970 09 Ru há za ti anyag ren de lés fü zet I füz 135,00 162,00

95 9688 5971 08 Ru há za ti anyag ren de lés fü zet II füz 135,00 162,00

95 9688 5972 07 Ru há za ti anyag ren de lés fü zet III. füz 135,00 162,00

95 9688 5973 06 Ru há za ti anyag ren de lés fü zet IV. füz 135,00 162,00

95 9688 5974 05 Ru há za ti anyag ren de lés fü zet V. füz 135,00 162,00

95 9688 5975 04 Ru há za ti anyag ren de lés fü zet VI. füz 120,00 144,00

95 9688 5976 03 Kész pénz át uta lá si meg bí zá si csekk db 6,00 7,20

95 9688 5983 04 Rend fo ko za ti jel zés pla kát (ma gyar) db 467,00 560,40

95 9688 5984 03 Rend fo ko za ti jel zés pla kát (an gol) db 467,00 560,40

Hor váth Ti bor ez re des s. k.,
szol gá lat fõ nök
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SZERZÕDÉSEK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szer zõ dés
meg ne ve zés

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést
kötõ fe lek neve,

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

 dátuma

A szer zõ dés
le já ra tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

Bú to rok be szer zé se
ZMNE

Adó szám:
15708034-2-51

14 033 902 2006. 03. 02. 2006. 03. 02. 2006. 04. 15.

Gyu lai
Fa fém bú tor Rt.

Adó szám:
11878238-2-04

Szál lí tá si
szer zõ dés

Bú to rok be szer zé se
ZMNE

Adó szám:
15708034-2-51

2 640 545 2006. 03. 02. 2006. 03. 02. 2006. 04. 15.

Gyu lai
Fa fém bú tor Rt.

Adó szám:
11878238-2-04

Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai ezred

A szer zõ dés
meg ne ve zés

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést
kötõ fe lek neve,

azo no sí tó ja

A szer zõ dés
ér té ke

eFt+áfa

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le já ra tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

Író szer, egyéb iro da szer 047047 5 946 2006.
már ci us 16.

2006.
már ci us 16.

2006.
de cem ber 31.
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KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Köztársaság
honvédelmi miniszterének

k ö z l e m é n y e

A honvédelmi miniszter ille té kességébe tartozó Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai
vizsgaelnöki névjegyzék kiadásáról

A hon vé del mi mi nisz ter ága za tá ba tar to zó ka to nai szak ké pe sí té sek szak ér tõi és vizs gáz ta tói fel ada tok el lá tá sá ra az
Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zé ket köz zé te szem.

A jegy zék alap ján ki ál lí tott iga zol vá nyok a ki ál lí tás nap já tól öt évig ér vé nye sek.
Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék sze rin ti ka to nai szak képesítések szak mai vizs gái vizs ga bi zott sá gi el nö ke a név jegy zék -

ben sze rep lõ sze mély le het.
Ez a köz le mény a Hon vé del mi Köz löny 1999. évi 25. és a 2001. évi 19. szá ma i ban meg je lent a Hon vé del mi

 Minisztérium ille té kességébe tar to zó Egy sé ges Szak ér tõi és Vizs gáz ta tói Név jegy zék és Név jegy zék-ki egé szí té se ket
tar tal ma zó köz le mé nyek he lyé be lép.

A Honvédelmi Minisztérium illetékességébe tartozó Egységes Szakértõi és Vizsgáztatói névjegyzék

Ssz.
Név, rend fo ko zat

Mun ka hely
Lak cím

Szak ér tõ Vizs gáz ta tó

Szak te rü let Szak, ága zat Szak te rü let Szak, ága zat

1. An gyal Fe renc al ez re des
HM HPF
1203 Bu da pest,
Tö rök Fló ris u. 28. fsz. 4.

Szak kép zés Egyéb: 
– tan ügy-irá nyí tás

– –

2. Bo rók Elek nyá. ez re des
1042 Bu da pest,
Jó zsef At ti la u. 72. I/1.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– sze re lõ
Hon véd zász lós:
– tech ni ka I.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– sze re lõ.
Hon véd zász lós: 
– tech ni ka I.

3. Bu zai Lász ló
nyá. okl. mk. al ez re des
1118 Bu da pest,
Rét köz ut ca 45/b. 1/1.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– sze re lõ; 
– sár kány-haj tó mû; 
– avi o ni ka.
Hon véd zász lós:
– tech ni ka I., II.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– sze re lõ; 
– sár kány-haj tó mû; 
– avi o ni ka.
Hon véd zász lós:
– tech ni ka I., II.

4. Do mi nek Jó zsef
okl. mk. al ez re des
MH ÖLTP RMSZF
8500 Pá pa
Vi czai Já nos u. 23.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– sár kány-haj tó mû; 
– avi o ni ka.
Hon véd zász lós: 
– sár kány-haj tó mû; 
– avi o ni ka.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– sár kány-haj tó mû;
– avi o ni ka.
Hon véd zász lós: 
– sár kány-haj tó mû; 
– avi o ni ka.

5. Éles La jos mk. al ez re des
HM HVK KTFCSF
2890 Ta ta,
Má jus 1. út 53/b 2. lcsh.
2. em. 1.a.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– hír adó és in for ma ti kai.
Hon véd zász lós:
– hír adó és in for ma ti kai.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– hír adó és in for ma ti kai.
Hon véd zász lós:
– hír adó és in for ma ti kai.

6. Er dé lyi And rás õr nagy
MH KPTSZI
2651 Rét ság,
Kör te fa ut ca 38.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– pa rancs no ki.
Hon véd zász lós:
– pa rancs no ki.
Egyéb:
– szak kép zés szer ke ze ti át ala -
kí tá sa.

– –
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Név, rend fo ko zat

Mun ka hely
Lak cím

Szak ér tõ Vizs gáz ta tó

Szak te rü let Szak, ága zat Szak te rü let Szak, ága zat

7. Es küdt La jos al ez re des
HM HVK KTFCSF
2000 Szent end re,
Ró zsa köz 1/5

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– pa rancs no ki.
Hon véd zász lós:
– pa rancs no ki.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– pa rancs no ki.
Hon véd zász lós:
– pa rancs no ki.

8. Har kay Sán dor õr nagy
MH SZKK
2000 Szent end re,
Ró zsa köz 6/1 II/4.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– pa rancs no ki.
Hon véd zász lós:
– pa rancs no ki.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– pa rancs no ki.
Hon véd zász lós:
– pa rancs no ki.

9. Dr. Hó ka Mik lós
mk. al ez re des
MH HIP
8000 Szé kes fe hér vár,
Lö völ de u. 5/a.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– hír adó és in for ma ti kai.
Hon véd zász lós:
– hír adó és in for ma ti kai.

– –

10. Dr. Izsa Je nõ nyá. ez re des
1024 Bu da pest,
Káp lár u. 4/B. III/7.

Szak kép zés Hon véd zász lós:
– ka to nai biz ton sá gi.

Szak kép zés Hon véd zász lós:
– ka to nai biz ton sá gi.

11. Dr. Ko bol ka Ist ván ez re des
MK KBH
1077 Bu da pest,
Jó si ka u. 2. IV. em. 10/a.

Szak kép zés Hon véd zász lós: 
– ka to nai biz ton sá gi.
Egyéb: 
– ka to na föld rajz;
ka to nai és bûn meg elõ zé si
alap is me re tek.

Szak kép zés Hon véd zász lós:
– ka to nai biz ton sá gi.
Egyéb: 
– ka to na föld rajz
(biz ton ság föld rajz – biz ton -
ság po li ti ka)
– ka to nai és bûn meg elõ zé si
alap is me re tek

12. Mar ton Csa ba mk. ez re des
MK KFH
1087 Bu da pest,
Szá za dos út 51–65. A/B
IV/13.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ.
Hon véd zász lós:
– rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ.
Hon véd zász lós:
– rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ.

13. Mé szá ros Jó zsef
nyá. mk. ez re des
1186 Bu da pest,
Mar gó Ti va dar u. 170. 3/9.

– – Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ.
Hon véd zász lós:
– rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ.

14. Me zõ Já nos
nyá. mk. al ez re des
1144 Bu da pest,
Szent mi há lyi út 4–6. I. 39.

Szak kép zés Egyéb:
– tiszt he lyet tes szak kép zés
szer ke ze ti és tar tal mi fej lesz -
té se

– –

15. Mud ra Jó zsef al ez re des
MH ÖLTP
1094 Bu da pest,
Pá va u. 5. 3/16.

– – Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– had táp.
Hon véd zász lós:
– had táp.

16. Ódor Ist ván nyá. mk. ez re des
1203 Bu da pest
Já nos u. 29. X. 63.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– mû sze rész.
Hon véd zász lós: 
– tech ni ka I.

– Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– mû sze rész.
Hon véd zász lós: 
– tech ni ka I.

17. Par rag Ti bor
nyá. mk. al ez re des
2310 Szi get szent mik lós,
Mik lós tér 3.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– re pü lés biz to sí tó.

– Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– re pü lés biz to sí tó.

18. Pa ta ki Sán dor mk. al ez re des
HM HVK KTFCSF
2651 Rét ság,
Zrí nyi út 2. II. 6.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– hír adó és in for ma ti kai.
Hon véd zász lós:
– hír adó és in for ma ti kai.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– hír adó és in for ma ti kai.
Hon véd zász lós:
– hír adó és in for ma ti kai.
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Ssz.
Név, rend fo ko zat

Mun ka hely
Lak cím

Szak ér tõ Vizs gáz ta tó

Szak te rü let Szak, ága zat Szak te rü let Szak, ága zat

19. Po gá csás Im re okl. mk. ez re -
des
MH ÖLTP RMSZF
1087 Bu da pest,
Szá za dos út 51–65. A. ép. C.
lcsh. Fsz. 2.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– sár kány-haj tó mû; 
– avi o ni ka.
Hon véd zász lós:
– sár kány-haj tó mû; 
– avi o ni ka.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– sár kány-haj tó mû; 
– avi o ni ka.
Hon véd zász lós:
– sár kány-haj tó mû; 
– avi o ni ka.

20. Sza lay Zol tán al ez re des
MH SZKK
2000 Szent end re,
Ró zsa köz 3/1

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– pa rancs no ki.
Hon véd zász lós:
– pa rancs no ki.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– pa rancs no ki, 
– ügy vi te li,
– ál ta lá nos ka to nai és ve ze tõi
is me re tek.
Hon véd zász lós:
– pa rancs no ki.

21. Dr. Szûcs End re al ez re des
HM HPF
2651 Rét ság,
Szé che nyi Ist ván u. 13.

Szak kép zés Egyéb:
– tan ügy-igaz ga tás.

– –

22. Dr. Szûcs Gás pár
nyá. mk. ez re des
1123 Bu da pest,
Je les u. 79/B

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– hír adó és in for ma ti kai;
– ka to nai in for ma ti kai rend -
szer üze mel te tõ.
Hon véd zász lós:
– hír adó és in for ma ti kai.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– hír adó és in for ma ti kai;
– ka to nai in for ma ti kai rend -
szer üze mel te tõ.
Hon véd zász lós:
– hír adó és in for ma ti kai.

23. Ta kács Ist ván ez re des
MH KPTSZI
1221 Bu da pest,
Ady End re u. 21.

Szak kép zés Egyéb: 
– tiszt he lyet tes szak kép zés
szer ke ze ti és tar tal mi fej lesz -
té se

– –

24. Ta kács Je nõ nyá. al ez re des
1082 Bu da pest,
Nap u. 42.

– – Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– pa rancs no ki.
Hon véd zász lós:
– pa rancs no ki.

25. Ur bán György mk. al ez re des
HM HVK KTFCSF
3200 Gyön gyös,
Mát rai u. 9. III/3.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– hír adó és in for ma ti kai;
– ka to nai in for ma ti kai rend -
szer üze mel te tõ.
Hon véd zász lós:
– hír adó és in for ma ti kai;
– ka to nai in for ma ti kai rend -
szer üze mel te tõ.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– hír adó és in for ma ti kai.
– ka to nai in for ma ti kai rend -
szer üze mel te tõ.
Hon véd zász lós:
– hír adó és in for ma ti kai;
– ka to nai in for ma ti kai rend -
szer üze mel te tõ.

26. Var ga Já nos nyá. ez re des
1026 Bu da pest,
Pa sa ré ti u. 86/B II. lcsh. fsz. 1.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– pa rancs no ki.
Hon véd zász lós:
– pa rancs no ki.

– –

27. Vart man György õr nagy
HM HPF
1118 Bu da pest,
Da y ka Gá bor u. 19/b. IV./17

Szak kép zés Egyéb:
– tan ügy-igaz ga tás.

– –

28. Vö rös Mik lós
okl. mk. al ez re des
ZMNE
5000 Szol nok,
Hild Vik tor u. 3. 4/33.

Szak kép zés Hon véd tiszt he lyet tes I.:
– avi o ni ka.
Hon véd zász lós:
– avi o ni ka.

– –

29. Dr. Zöl lei Zol tán al ez re des
1087 Bu da pest,
Szá za dos út 51–65 D ép.
D lcsh I/3.

Szak kép zés Egyéb: Ka to nai test ne ve lés
(kö zel harc-ké zi tu sa)

– –
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdasági helyettes államtitkárának

82/2006. (HK 9.) HM VGHÁT

k ö z l e m é n y e

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go -
zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 1.) HM Ut. 7. §-a alap ján, az egy -
séges vé del mi elõ írások ki dol go zá sa, az egy sé ge sí té si egyez -
mé nyek ben fog lal tak meg va ló sí tá sa és vég re haj tá sa ér de ké ben 
az aláb bi NATO do ku men tu mok ma gyar el fo ga dá sá ra, illetve
al kal ma zás ba vé te lé re vo nat ko zó nyi lat ko za tot ki adom.

I. ELFOGADÁS
1. STANAG 2534 (Ed.1) WELFARE, CARE AND

VETERINARY SUPPORT FOR DEPLOYED
MILITARY WORKING ANIMALS

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes idõ pont ja: 2006. 04.

2. STANAG 4434 (Ed.1 RD1) NATO STANDARD
PACKAGING FOR MATERIEL SUSCEPTIBLE TO
DAMAGE BY ELECTROSTATIC DISCHARGE –
AEPP–2

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett

3. STANAG 4334 (Ed.1) ELECTRICAL POWER
CONDITIONERS, SOLID STATE, GENERAL
PURPOSE FOR INTEROPERABILITY

– Fenn tar tás sal való el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel idõ pont ja: 2006. 04.
– Fenn tar tás: csak az új be szer zé sû pán cé los és gép jár -

mû tech ni kai esz kö zök ese tén.

4. STANAG 4545 (Ed.1) NATO SECONDARY
IMAGERY FORMAT (NSIF)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett

5. STANAG 4649 (Ed.1 RD1) INTERNATIONAL
TEST OPERATION PROCEDURES (ITOP) ON
TESTING OF FIRE CONTROL

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett

6. iS TA NAG 4650 (Ed.1. RD1) INTERNATIONAL
TEST OPERATION PROCEDURES (ITOP) ON
TESTING OF LARGE CALIBER WEAPONS AND
AMMUNITION

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett

7. STANAG 4651 (Ed.1 RD1) INTERNATIONAL
TEST OPERATION PROCEDURES (ITOP) ON
TESTING OF LIVE FIRE, VULNERABILITY AND
LETHALITY

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett

8. STANAG 2010 (Ed.6) MILITARY LOAD
CLASSIFICATION MARKINGS

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Az al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes ide je: 2007. 01.

9. STANAG 4023 (Ed.5 RD1) SPECIFICATION
FOR PENTHRITE (PETN) FOR DELIVERIES
FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás meg jegy zés sel;
– Be ve ze tés nem ter ve zett
– Meg jegy zés: Ma gyar or szá gon rob ba nó anyag gyár tás 

ipar i mé re tek ben je len leg nem fo lyik.

10. STANAG 4024 (Ed.3 RD1) SPECIFICATION
FOR AMMONIUM NITRATE CRYSTAL AND
PRILL-TYPE A AND TYPE B(FOR USE IN
EXPLOSIVES) FOR DELIVERIES FROM ONE
NATO NATION TO ANOTHER

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás meg jegy zés sel;
– Al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes idõ pont ja szá raz föl di

csa pa tok nál: 2008. 01.
– Meg jegy zés: Ma gyar or szá gon rob ba nó anyag gyár tás 

ipar i mé re tek ben je len leg nem fo lyik, az am mó ni um-nit rát 
kris tály az MH-ban nincs al kal ma zás ban.

11. STANAG 4026 (Ed.2) SPECIFICATION FOR
PICRITE (NITROGUANIDINE) FOR DELIVERIES
FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás meg jegy zés sel;
– Al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes idõ pont ja szá raz föl di

csa pa tok nál: 2008. 01.
– Meg jegy zés: Ma gyar or szá gon rob ba nó anyag gyár tás 

ipar i mé re tek ben je len leg nem fo lyik, pic ri te az MH-ban
nincs al kal ma zás ban

12. STANAG 4543 (Ed. 1) EXPLOSIVES,
SPECIFICATION FOR NTO (3-NITRO–1, 2,
4-TRIAZOL–5-ONE) FOR DELIVERIES FROM
ONE NATO NATION TO ANOTHER

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás meg jegy zés sel;
– Al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes idõ pont ja szá raz föl di

csa pa tok nál: 2008. 01.
– Meg jegy zés: Ma gyar or szá gon rob ba nó anyag gyár tás 

ipar i mé re tek ben je len leg nem fo lyik, a 3-nit ro–1,2,4-tri a -
zol–5–1 az MH-ban nincs al kal ma zás ban.

13. STANAG 4566 (Ed.1) EXPLOSIVES:
SPECIFICATIONS FOR CL–20 (HEXANITRO -
HEXA AZAISO WURTZITANE) FOR DELIVERIES
FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás meg jegy zés sel;
– Al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes idõ pont ja szá raz föl di

csa pa tok nál: 2008. 01.
– Meg jegy zés: Ma gyar or szá gon rob ba nó anyag gyár tás 

ipar i mé re tek ben je len leg nem fo lyik, a he xa nit ro-he xa a -
za i so wurt zit az MH-ban nincs al kal ma zás ban.

14. STANAG 4587 (Ed.1 RD1) CLOSE-IN LAND
MINE DETECTOR TEST PROCEDURE

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás meg jegy zés sel;
– Be ve ze tés nem ter ve zett
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– Meg jegy zés: Ma gyar or szá gon je len leg az akna -
keresõ mû sze rek be vizs gá lá sai.

A ha zai elõ írásoknak meg fele lõen foly nak.

15. STANAG 2946 (Ed.2 RD2) FORWARD AREA
REFUELLING EQUIPMENT

– Fenn tar tás sal való el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes idõ pont ja a lé gi erõ nél:

DOP + 3 hó nap
Fenn tar tás: a Ma gyar Hon véd ség he li kop te rei csak nor -

mál nyílt su ga ras, me rev-szár nyú re pü lõ esz kö zei pe dig csak
nor mál zárt su ga ras üzem anyag-fel töl tés re al kal ma sak. A
ma gyar biz ton sá gi rend sza bá lyok nem te szik le he tõ vé a
gyors zárt-, illetve nyílt su ga ras üzem anyag fel töl tést sem
for gó szár nyas, sem me rev szár nyú re pü lõ esz kö zök nél.

16. STANAG 4601 (Ed.1 RD1) GUIDE SPECIFI -
CATIONS FOR HYDRAULIC FLUIDS FOR NAVAL
APPLICATIONS (H–573, H–574 AND H–576)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás meg jegy zés sel;
– Be ve ze tés nem ter ve zett
Meg jegy zés: a Ma gyar Hon véd ség ha di ten ge ré sze ti

esz kö zök kel nem ren del ke zik, ezért ilyen tí pu sú ha di ten -
ge ré sze ti anya go kat nem al kal maz.

17. STANAG 7013 (Ed.2) AIRCRAFT FUELLING
HAZARD ZONES

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes idõ pont ja a lé gi erõ nél:

2006. 04.

18. STANAG 7036 (Ed.3 Am.1) FUELS TO BE
INTRODUCED INTO AND DELIVERED BY THE
NATO PIPELINE SYSTEM (NPS)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás meg jegy zés sel;
– Be ve ze tés nem ter ve zett
– Meg jegy zés: Ma gyar or szág te rü le tén lévõ pol gá ri és

ka to nai üzem anyag lé te sít mé nyek nem ké pe zik ré szét a
NATO csõ ve ze ték rend sze ré nek, illet ve nem áll nak az zal
össze köt te tés ben.

19. STANAG 7091 (Ed.2 RD2) GUIDE
SPECIFICATIONS FOR NATO LAND SYSTEM
OILS FOR ENGINES AND TRANSMISSIONS

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes idõ pont ja: DOP + 3 hó nap

20. STANAG 3189 (Ed.7) TITLING OF AIR
RECONNAISSANCE, AIR SURVEY AND AIR
MAPPING IMAGERY

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett

21. STANAG 3753 (Ed.3) THE TRANSPOR -
TATION AND UTILITIES COMPATIBILITY OF
MOBILE RECONNAISSANCE SUPPORT
SHELTERS

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett

22. STANAG 3769 (Ed.2) MINIMUM RESOLVED
OBJECT SIZES AND SCALES FOR IMAGERY
INTERPRETATION

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett

23. STANAG 4559 (Ed.1) NATO STANDARD
IMAGERY LIBRARY INTERFACE (NSILI)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett

24. STANAG 4607 (Ed.1) NATO GROUND
MOVING  TARGET INDICATOR (GMTI) FORMAT

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Be ve ze tés nem ter ve zett

25. STANAG 7024 (Ed.2) IMAGERY AIR
RECONNAISSANCE TAPE RECORDER STAN -
DARD

– Nem rész vé tel
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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.
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