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2006: CXVIII. tv. A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti
vi szo nyá ról szóló 1996. évi XLI II. tör vény és a bün te tõ el já -
rás ról szóló 1998. évi XIX. tör vény mó do sí tá sá ról 4

344/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004. évi
CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról 4

345/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Ka to nai Lég ügyi Hi va tal ról 6

28/2006. (XII. 19.)
HM ren de let

A ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i ról,
 valamint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról szóló 3/2002.
(I. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról 6

29/2006. (XII. 26.)
HM–IRM együt tes ren de let

A ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak
és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról szóló 1/1979.
( VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról 7

Ha tá ro za tok

271/2006. (XII. 14.)
KE ha tá ro zat

Or vos ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyá nak megszün te té sé rõl
és nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl 9

272/2006. (XII. 18.)
KE ha tá ro zat

Ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl 9

168/2006. (HK 1/2007.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság ala -
pító ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 9

169/2006. (HK 1/2007.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 9

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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170/2006. (HK 1/2007.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 11

172/2006. (HK 1/2007.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo -
ga tó Pa rancs nok ság meg szün te tõ ha tá ro za tá nak módosítá -
sáról 12

173/2006. (HK 1/2007.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium EBESZ Ka to nai Kép vi se let
költ ség ve té si szerv ala pí tó ha tá ro za tá nak mó do sí tá sá ról 13

174/2006. (HK 1/2007.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium NA TO Kép vi se let költ ség ve té si
szerv ala pí tó ha tá ro za tá nak mó do sí tá sá ról 13

175/2006. (HK 1/2007.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Geo in for má ci ós Szol gá lat ala pí tó ok -
ira tá nak mó do sí tá sá ról 13

176/2006. (HK 1/2007.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti
Nyom da meg szün te tõ ha tá ro za tá nak mó do sí tá sá ról 14

177/2006. (HK 1/2007.)
HM ha tá ro zat

A Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal költség -
vetési szerv meg szün te té sé rõl 14

Mi nisz te ri uta sí tá sok

134/2006. (HK 1/2007.)
HM uta sí tás

Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti
át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl
szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt fel ada -
tok kal kap cso la tos egyes HM uta sí tá sok mó do sí tá sá ról 15

135/2006. (HK 1/2007.)
HM uta sí tás

A 2006. évi ka rá cso nyi és új évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li
mun ka rend rõl szóló 8/2006. (HK 3.) HM uta sí tás módosítá -
sáról 16

136/2006. (HK 1/2007.)
HM uta sí tás

A ma gyar re pü lõ gép-ve ze tõk ka na dai kép zé si prog ram ja
 hazai Irá nyí tó Tes tü le té nek lét re ho zá sá ról szóló 25/2006.
(HK 9.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 17

137/2006. (HK 1/2007.)
HM uta sí tás

A ka to nai re ha bi li tá ci ós el já rás ról és a Hon vé del mi Minisz -
térium Re ha bi li tá ci ós Bi zott sá gá nak lét re ho zá sá ról 17

138/2006. (HK 1/2007.)
HM uta sí tás

A mun ka kö ri jegy zék ekrõl és az ál lo mány táb lák ról 19

139/2006. (HK 1/2007.)
HM uta sí tás

Az EU ALT HEA mû ve let be fel aján lott MH EU FOR al egy ség 
ki je lö lé sé rõl, össze ál lí tá sá ról és fel ké szí té sé rõl 22

140/2006. (HK 1/2007.)
HM uta sí tás

Az éves té te les ügy vi te li ellen õr zés aló li fel men tés rõl 22

Ál lam tit ká ri ren del ke zés

178/2006. (HK 1/2007.)
HM JSZÁT in téz ke dés

A had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok fel szá mo lá sá val, va la mint
az új szer ve ze ti rend re tör té nõ át té rés sel kap cso la tos ügy vi te li 
fel ada tok vég re haj tá sá ról 23

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

139/2006. (HK 1/2007.)
HVKF pa rancs

A Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer té li idõ szak ra
tör té nõ fel ké szü lé se egyes fel ada ta i ról 23

140/2006. (HK 1/2007.)
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Pa rancs nok ság, pa rancs -
no ki be osz tás át adás-át vé te lé rõl 23
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141/2006. (HK 1/2007.)
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség Mû ve le ti Irá nyí tó Köz pont, pa rancs no -
ki be osz tás át adás-át vé te lé rõl 24

143/2006. (HK 1/2007.)
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség Mû ve le ti Köz pont, pa rancs no ki be osz -
tás át adás-át vé te lé rõl 24

185/2006. (HK 1/2007.)
HVKF pa rancs

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ról szóló 134/2006. (HK 24.) HVKF
pa rancs mó do sí tá sá ról 24

142/2006. (HK 1/2007.)
HM HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség ve ze té se meg újí tá sá nak ré szét ké pe zõ
pa rancs no kok és tör zsek fel ké szí té se kor sze rû sí té si le he tõ sé -
ge i nek vizs gá la tá val kap cso la tos fel ada tok ról 24

14/2006. (HK 1/2007.)
HVKF I. h. in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás ha tály ba lép te té sé rõl 26

Fõ nö ki ren del ke zé sek

105/2006. (HK 1/2007.)
HM SZEF in téz ke dés

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá val kap cso la tos sze mély ügyi szak fel -
ada tok ról 27

7/2006. (HK 1/2007.)
HM HKF in téz ke dés

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ szak szak -
mai fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról 34

8/2006. (HK 1/2007.)
HM HKF in téz ke dés

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ szak szak -
mai fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról szóló 7/2006. (HK 1/2007.)
HM HKF in téz ke dés mó do sí tá sá ról 34

534/2006. (HK 1/2007.)
MH EÜPK in téz ke dés

A csa pat or vo si/fog lal ko zás-egész ség ügyi ren de lõk ben és a
kész let tá ro ló he lye ken lé võ ká bí tó sze rek kel és pszi cho tróp
anya gok kal vég zett te vé keny ség rõl 34

535/2006. (HK 1/2007.)
MH EÜPK in téz ke dés

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ szak egész -
ség ügyi szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra 36

Szer zõ dé sek

HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 39

HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal 39

MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont 40

MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár 41

MH Had táp anyag El lá tó Köz pont 41

MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló alj 41

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 42
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JOGSZABÁLYOK

2006. évi CXVI II.

t ö r  v é n y

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
és a büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. tör vény

módosításáról*

1.  § A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 248.  §-ának c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A bel ügy mi nisz ter a fegy ve res szerv hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ját ha tá ro zott vagy ha tá ro zat lan idõ re – be le egye -
zé sé vel – a Bel ügy mi nisz té ri um ba, illetve a rend vé del mi
ok ta tá si in téz mé nyek be szol gá lat tel je sí tés re be ren del he ti.
A be ren de lés sel be tölt he tõ szol gá la ti be osz tá so kat a mi -
nisz ter ha tá roz za meg. A be ren delt re a 43–44. §-ok sza bá -
lya it a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:)

„c) a mun kál ta tói jog kört a rend õrség és a ha tár õr ség
ál lo má nyá ból be ren delt sze méllyel szem ben a ren dé sze tért 
fe le lõs mi nisz ter, a pol gá ri vé de lem, va la mint az ál lam i és
ön kor mány za ti tûz ol tó ság ál lo má nyá ból be ren delt sze -
méllyel szem ben pe dig a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért
fe le lõs mi nisz ter gya ko rol ja;”

2.  § A Hszt. a kö vet ke zõ 248/A.  §-s al egé szül ki:
„248/A.  § (1) A ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter 2007. má -

jus 31-ig igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény be szol gá lat tel -
je sí tés re be ren del he ti a rend õrség és a Ha tár õr ség hi va tá -
sos ál lo má nyú, az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be
 valamely kri mi na lisz ti kai szak te rü let re vagy ve gyé szet
szak te rü let re igaz ság ügyi szak ér tõ ként be jegy zett tag ját.

(2) A be ren delt fe lett a mun kál ta tói jog kört az igaz ság -
ügyi szak ér tõi in téz mény ve ze tõ je gya ko rol ja, a fog lal koz -
ta tá sá val össze füg gõ költ sé gek fe de ze tét az igaz ság ügyi
szak ér tõi in téz mény költ ség ve té sé ben kell biz to sí ta ni.
A be ren delt szol gá la ti jog vi szo nyá ra egye bek ben a
248.  §-ban fog lal ta kat is al kal maz ni kell.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be ren de lés meg szû nik, ha a
hi va tá sos ál lo mány tag ja azt ké ri, illetve, ha az igaz ság -
ügyi szak ér tõi név jegy zék bõl tö röl ték.”

3.  § A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
103.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki, és a je -
len le gi (2)–(4) be kez dés szá mo zá sa (3)–(5) be kez dés re
vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés b) pont já nak al kal ma zá sá ban nem
mi nõ sül a nyo mo zó ha tó ság gal hi va tá sos szol gá la ti
 viszonyban ál ló sze mély nek az, aki a rá vo nat ko zó jog sza -
bá lyok alap ján nem a nyo mo zó ha tó ság ál lo má nyá ban tel -
je sít szol gá la tot.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo gad ta el.

4.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) Fel ha tal ma zást kap a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,
hogy ren de let tel ál la pít sa meg az igaz ság ügyi szak ér tõi in -
téz mény ben a rend õr ség és a Ha tár õr ség hi va tá sos ál lo má -
nyú tag já nak be ren de lé sé vel be tölt he tõ be osz tá so kat.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány
344/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról  szóló 
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
 szóló 2004. évi CV. tör vény 207.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a hon vé de lem rõl és
a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény egyes
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott in gat la nok, szol -
gál ta tá sok ada ta it a 14.  §-ban egy sze ri adat szol gál ta tás ra
kö te le zet tek az adat köz lést el ren de lõ ha tá ro zat ban meg -
állapított ha tár idõn be lül, a 15.  § (6) be kez dé sé ben rend -
sze res adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek éven te ja nu ár 31-ig
a 2. mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon je len tik be a
jegy zõ nek. Az egy sze ri adat szol gál ta tás ra kö te le zett nek
az adat köz lést in gat lan ese tén az in gat lan fek vé se sze rint,
szol gál ta tás ese tén a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye
(te lep he lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes had ki egé szí tõ
 parancsnoksághoz is tel je sí te ni kell.”

(2) Az R. 13.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A be je len tés alap ján a jegy zõ pon to sít ja a nyil ván -
tar tást és a je len tést éven te már ci us 1-jé ig meg kül di az in -
gat lan fek vé se, illetve a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye 
(te lep he lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes had ki egé szí tõ
 parancsnokságnak.”
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2.  §

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

„(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a nyil ván tar tá sa
alap ján ki vá laszt ja a ké re lem nek meg fe le lõ in gat la no kat,
szol gál ta tá so kat. Ha a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ille té -
kességi te rü le tén lé võ me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott sá -
gok ille té kességi te rü le tén a ké re lem nek meg fe le lõ in gat -
lan, szol gál ta tás igény be vé tel re nem je löl he tõ ki, a had ki -
egé szí tõ pa rancs nok ság en nek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott
5 na pon be lül az igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lés ér de ké -
ben a má sik had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got ke re si meg, és
er rõl tá jé koz tat ja az igény be ve võt.”

3.  §

Az R. 23.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re
szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket a had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ve ze tõ je je lö li ki. Ha a had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság ille té kességi te rü le tén a ké re lem nek meg fe le lõ tech ni -
kai esz köz igény be vé tel re nem je löl he tõ ki, a had ki egé szí -
tõ pa rancs nok ság en nek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 5 na -
pon be lül az igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lés ér de ké ben a
má sik had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got ke re si meg, és er rõl
tá jé koz tat ja az igény be ve võt.”

4.  §

Az R. 52.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A hon vé del mi mi nisz ter a HM Vé del mi Hi va tal
köz re mû kö dé sé vel a hon vé del mi irá nyí tás jog kö ré ben, az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter az ál ta la ki je -
lölt vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy ség 
köz re mû kö dé sé vel a ka taszt ró fa vé del mi irá nyí tás jog kö ré -
ben fel ügye le tet gya ko rol a cent rá lis alá ren delt sé gû köz -
igaz ga tá si szer vek, a me gyei és a fõ vá ro si vé del mi bi zott -
ság fe lett. A hon vé del mi mi nisz ter vagy az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter meg vál toz tat ja, ille tõ leg
meg sem mi sí ti a jog sza bály sér tõ ha tá ro za tot.”

5.  §

Az R. 54.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A vé del mi bi zott ság tit ká rá nak ki ne ve zé sé hez, fel -
men té sé hez a hon vé del mi mi nisz ter, va la mint az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter vagy az adott rend -
vé del mi szer vet irá nyí tó mi nisz ter elõ ze tes hoz zá já ru lá sa
szük sé ges.”

6.  §

(1) Az R. 55.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ülé se i re ta nács -
ko zá si jog gal meg kell hív ni)

„b) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ál tal 
ki je lölt vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ jét,”

(2) Az R. 55.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ülé se i re ta nács -
ko zá si jog gal meg kell hív ni:)

„f) a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal te rü le ti -
leg ille té kes ve ze tõ jét,”

7.  §

Az R. 58.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„58.  § (1) A ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer vei a Ma gyar

Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság, va la mint a Ma gyar Hon véd ség Nyugat-Magyar -
országi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság.

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok ille té kességi te rü -
le te a kö vet ke zõ:

a) a Ma gyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki -
egé szí tõ Pa rancs nok ság ille té kessége ki ter jed Bu da pest,
Bács-Kis kun, Bé kés, Bor sod-Aba új-Zemp lén, Csong rád,
Haj dú-Bi har, He ves, Jász-Nagy kun-Szol nok, Nóg rád,
Pest, Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye köz igaz ga tá si te rü -
le té re,

b) a Ma gyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had -
ki egé szí tõ Pa rancs nok ság ille té kessége ki ter jed Ba ra nya,
Fej ér, Gyõr-Mo son-Sop ron, Ko má rom-Esz ter gom, So -
mogy, Tol na, Vas, Veszp rém, Za la me gye köz igaz ga tá si
te rü le té re.”

Záró rendelkezések

8.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek
 elsõ mon da tá ban, 18.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint
23.  §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban a „me gyei, fõ vá -
ro si” szö veg rész, to váb bá az R. 41.  §-ának (2) be kez dé se.

(2) Az R. 1.  §-ának c) pont já ban, V. fe je ze té nek cí mé -
ben az „or szá gos ha tás kö rû szer vek” szö veg rész he lyé be
„a kor mány hi va ta lok” szö veg rész, 39.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a) pont já ban, 45.  §-át meg elõ zõ al cím ben, 46.  §-ának
(3) be kez dé sé ben „az or szá gos ha tás kö rû szer vek” szö -
veg rész he lyé be „a kor mány hi va ta lok” szö veg rész,
47.  §-ában „Az or szá gos ha tás kö rû szerv” szö veg rész he -
lyé be „A kor mány hi va tal” szö veg rész, 49.  §-a (1) be kez -



6 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám

dé sé nek a) pont ja 1. al pont já ban az „or szá gos ha tás kö rû
szer vet” szö veg rész he lyé be a „kor mány hi va talt” szö veg -
rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
345/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi
Hivatalról

A Kormány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, va la mint a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény 73/A.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium Ka to nai Lég ügyi Hi va -
tal (a továb biak ban: Hi va tal) köz pon ti hi va tal. A Hi va talt a 
hon vé del mi mi nisz ter irá nyít ja.

(2) A Hi va tal rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány -
za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(3) A Hi va talt a fõ igaz ga tó ve ze ti.

(4) A Hi va tal szék he lye Bu da pest.

(5) A fõ igaz ga tó – jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyes
mun kál ta tói jog kö rök ki vé te lé vel – mun kál ta tó jog kört
gya ko rol a Hi va tal sze mé lyi ál lo má nya fe lett.

2.  §

(1) Ka to nai lég ügyi ha tó ság ként a Kormány

a) el sõ fo kon or szá gos ille té kességgel a Hi va talt,
b) má sod fo kon a hon vé del mi mi nisz tert

je lö li ki.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és
2007. jú ni us 30-án a ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a lé gi köz -
le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény vég re haj tá sá ról 
 szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Vhr.) 2.  §-a (3) be kez dés nek be ve ze tõ szö ve gé ben az „ille -

té kessége” szö veg rész he lyé be a „ha tás kö re” szö veg rész
lép.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Vhr. 2.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint a lé gi köz -
le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény vég re haj tá sá ról 
ren del ke zõ 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 242/2005. (X. 28.) Korm. ren de let 2.  §-ának
(4) be kez dé se.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A hon vé del mi mi nisz ter
28/2006. (XII. 19.) HM

r e n  d e  l e  t e

a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak

jutalmazásáról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet
módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  §-a (2) be kez dés e) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a ka to nák il let mé nyé rõl és
 illetményjellegû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot -
tak ju tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de le tet
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 74.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„74.  § Az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) be so -

ro lá si (il let mény meg ál la pí tá si) jog kö re a kö vet ke zõ:
a) hon vé del mi mi nisz te ri so rol ja be a köz vet len irá nyí -

tá sa alá tar to zó HM szer vek tel jes ál lo má nyát, va la mint – a 
HM Hon véd Ve zér kar ki vé te lé vel – a HM szer vek, a HM
szer ve ze tek, a köz vet len irá nyí tá sa és a fenn tar tói irá nyí tá -
sa alá tar to zó szer ve ze te, a HM ál lam tit kár ál tal fel ügyelt
szer ve zet pa rancs no ka it (ve ze tõ it), to váb bá a HM HVKF-t 
és he lyet te se it;

b) a HM ál lam tit kár, a HM szak ál lam tit ká rok és a HM
ka bi net fõ nök ál la pít ják meg – a pa rancs no kok (ve ze tõk)
ki vé te lé vel – az irá nyí tá suk alá tar to zó HM szer vek tel jes
ál lo má nyá nak il let mé nyét;

c) a HM HVKF so rol ja be – a he lyet te sei ki vé te lé vel –
a HM Hon véd Ve zér kar tel jes ál lo má nyát, a köz vet len alá -
ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek pa rancs no ka it (veze -
tõit), to váb bá a NA TO-be osz tást be töl tõ ket;

d) az a)–c) pon tok ba nem tar to zó, ön ál ló ál lo mány táb -
lá val (mun ka kö ri jegy zék kel) ren del ke zõ szer ve ze tek
 parancsnokainak (ve ze tõ i nek) be so ro lá si jog kö re a ka to -
nai szer ve zet tel jes ál lo má nyá ra, köz tük a he lyet te se ik re
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is, to váb bá a ne kik köz vet le nül alá ren delt ka to nai szer ve -
ze tek pa rancs no ka i ra (ve ze tõ i re) ter jed ki;

e) más ka to nai szer ve ze ti egy ség hez szol gá lat tel je sí -
tés re vagy ha zai, illetve kül föl di ta nul má nyok foly ta tá sá ra
ve zé nyel tek be so ro lá sá ra a ve zény lé si hely állományille -
té kes pa rancs no ka (ve ze tõ je) jo go sult;

f) a Hjt. 48.  § (1) be kez dés b), e), f), j), k) pont jai alá tar -
to zók il let mény be so ro lá sa a mun kál ta tói jog kört gya kor ló
elöl já rót il le ti meg, a c), g) és h) pont ja i ban sze rep lõ hi va -
tá sos ka to nák ese té ben pe dig a HM köz pon ti sze mély ügyi
szer vé nek pa rancs no ka (ve ze tõ je) az il let mény be so ro lás ra 
jo go sult elöl já ró.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a)–b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[KI MU TA TÁS az il let mény ki egé szí tés, csa pat szol gá la ti
ki egé szí tés mér té ké rõl]

„a) A be osz tá si il let mény 50%-ának meg fe le lõ össze gû
il let mény ki egé szí tés re jo go sult

 1. a Hon vé del mi Mi nisz té rium,
 2. a HM Vé del mi Hi va tal,
 3. a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal,
 4. a HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal,
 5. a HM Tech no ló gi ai Hi va tal,
 6. a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal,
 7. a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal,
 8. a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal,
 9. a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal,
10. a HM Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal,
11. a HM Köz pon ti Lo gisz ti kai Hi va tal Elõ ké szí tõ

Törzs,
12. az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal,
13. az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû ál lo má nya.
b) A be osz tá si il let mény 35%-ának meg fe le lõ össze gû

il let mény ki egé szí tés re jo go sult
 1. a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um,
 2. a HM Tá bo ri Lel kész Szol gá lat,
 3. a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem,
 4. a te rü le ti pénz ügyi és szám vi te li igaz ga tó sá gok és a

HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igazga -
tóság,

 5. az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság,
 6. az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság,
 7. az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó

Pa rancs nok ság,
 8. az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság,
 9. az MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont,
10. az MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se lõ Hi va tal,
11. a Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let,
12. az MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let,
13. a NA TO be osz tás ban szol gá la tot tel je sí tõk cso port -

já nak
fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû ál lo má nya.”

3.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „D) Spe ci á lis elõ me ne -
te li rend alá tar to zó mun ka kö rök, be osz tá sok” cí met kö ve -
tõ táb lá zat „HM, HM szer ve ze tek, KFGH” meg ne ve zé sû
osz lop ban a

a) a „16%” sor a „ve ze tõ pénz ügyi re fe rens (dd.  szintû)”
b) a „14%” sor a „ve ze tõ pénz ügyi re fe rens (e., ÖÁZ)”

be osz tá si meg ne ve zés sel egé szül ki.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy a fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû ál lo mány a
2.  §-ban meg ha tá ro zott il let mény ki egé szí tés re 2006. au gusz -
tus 1-jé tõl, a ve ze tõ pénz ügyi re fe rens pe dig a 3.  §-ban meg -
ha tá ro zott ve ze tõi pót lék ra 2006. ja nu ár 1-jé tõl jo go sult.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R. 98.  §
(2) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta és 99.  § (3) be kez dé -
sé ben az „(ál lam tit ká rok, HM HVKF, he lyet tes ál lam tit ká -
rok stb.)” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) 2007. ja nu ár 1-jén az R. 1. szá mú mel lék le te
– a) pont já nak 4. pont ja he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi

és Pénz ügyi Ügy nök ség” szö veg rész, az 5. pont ja he lyé be
a „HM EBESZ Ka to nai Kép vi se let” szö veg rész, a 6. pont -
já nak he lyé be a „HM NATO Kép vi se let” szö veg rész, a
7. pont já nak he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség”
szö veg rész, a 11. pont já nak he lyé be a „HM Fej lesz té si és
Lo gisz ti kai Ügy nök ség” szö veg rész lép, a 8. és 10. pont ja
pe dig ha tá lyát vesz ti;

– b) pont já nak 5. pont ja he lyé be az „MH Össz ha de rõ -
ne mi Pa rancs nok ság” szö veg rész, 8. pont já nak he lyé be az
„MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs”,
9. pont já nak he lyé be az „MH Mû ve le ti Köz pont” szö veg -
rész lép, a 4., 6. és 7. pont ja pe dig ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A hon vé del mi mi nisz ter, va la mint
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

29/2006. (XII. 26.) HM–IRM

e g y ü t  t e s  r e n  d e  l e  t e

a katonák szabadságvesztésének, elõ ze tes
letartóztatásának és pártfogó felügyeletének

végrehajtásáról  szóló
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együttes rendelet

módosításáról

A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let 127.  §-ának (2) be kez -
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dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a – a leg fõbb ügyész -
szel és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta tá -
sá nak és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de let (a továb -
biakban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A ka to nai fog dá ban vég re haj tan dó sza bad ság vesz -
tést a bün te tés-vég re haj tá si in té zet a bí ró ság ren del ke zé se
alap ján hajt ja vég re. Ka to nai fog dá ban kell vég re haj ta ni
annak a ka to ná nak a sza bad ság vesz té sét is, aki nek a pénz -
bün te té sét a bí ró ság sza bad ság vesz tés re vál toz tat ta át.”

2.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § Ha a sza bad ság vesz tést töl tõ ka to ná val szem ben a

bí ró ság a bün te tés hát ra lé võ ré szét a fog ház nál eggyel szi -
go rúbb vég re haj tá si fo ko zat ban ren de li vég re haj ta ni
[ Btk. 46.  § (1) bek. má so dik for du la ta], a ka to nát le kell
 szerelni.”

3.  §

Az R. 47.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„47.  § A ka to na elõ ze tes le tar tóz ta tá sát – a kü lön jog -

sza bály ban meg ha tá ro zott ese tet ki vé ve – ka to nai fog dá -
ban kell vég re haj ta ni.”

4.  §

Az R. 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„48.  § Az elõ ze tesen le tar tóz ta tot tat a bí ró ság ér te sí té se

és az ér te sí tés re ve ze tett bí rói ren del ke zés alap ján le het a
ka to nai fog dá ba be fo gad ni.”

5.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) az R. 2.  §-ában, 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben,

4.  §-ának (1) és (4) be kez dé sé ben, 4/A.  §-ában, 44.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, va la mint 47.  §-ának (1) be kez dé sé ben a

„ka to nai bv. in té zet ben” szö veg rész he lyé be a „ka to nai
fog dá ban”,

b) az R. 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 6.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban, va la mint 40.  §-ának (1) be kez dé sé ben
a „ka to nai bv. in té zet be” szö veg rész he lyé be a „ka to nai
fog dá ba”,

c) az R. 5.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban,
9.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 11.  §-a (3) be kez dé sé -
nek a) pont já ban, 14.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben,
15.  §-ának (1) be kez dé sé ben, III. fe je ze té nek cí mé ben,
20.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 23.  §-a (1) be kez dé sé nek be -
ve ze tõ szö ve gé ben és c) pont já ban, 24.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, 26.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 27.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 28.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben,
30.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 31.  §-ának (1) és (3) be kez -
dé sé ben, 33.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ fran cia be kez dé sé -
ben, 34.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 37.  §-ában, 39.  §-ában,
41.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 42.  §-ának (1)–(3) be -
kez dé sé ben, 45.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá -
ban, 46.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 54.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 55.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik és har ma -
dik mon da tá ban, 58.  §-ának (2) be kez dé sé ben és
61.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ka to nai bv. in té zet” szö -
veg rész he lyé be a „ka to nai fog da”,

d) az R. 5.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a 
„ka to nai bv. in té ze tet” szö veg rész he lyé be a „ka to nai fog -
da he lye sze rin ti bv. in té ze tet”,

e) az R. 25.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ka to nai bv. in -
té ze tet” szö veg rész he lyé be a „ka to nai fog dát”,

f) az R. 33.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „ka to nai bv. in -
té zet tel” szö veg rész he lyé be a „a ka to nai fog dá val”,

g) az R. 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 43.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 45.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá -
ban és 56.  §-ában a „ka to nai bv. in té ze ten” szö veg rész he -
lyé be a „ka to nai fog dán”,

h) az R. 55.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ka to nai bv. in -
té zet bõl” szö veg rész he lyé be a „ka to nai fog dá ból”,

i) az R. 45.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „nem ka to nai
bün te tés-vég re haj tá si kór ház ba” szö veg rész he lyé be a
„bün te tés-vég re haj tá si kór ház ba”,

j) az R. 18.  §-át meg elõ zõ al cím ben a „ka to nai bün te -
tés-vég re haj tá si in té zet ben” szö veg rész he lyé be a „ka to nai 
fog dá ban”
szö veg rész lép.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 42.  §-a (1) be kez dé sé nek szö ve gé bõl az „és az
al egy ség pa rancs nok” szö veg rész, va la mint az R. 44.  §-ának 
(1) be kez dé se.

Dr. Sze ke res Im re s. k., Dr. Kon do ro si Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter igaz ság ügyi és ren dé sze ti

mi nisz té ri u mi ál lam tit kár
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HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
271/2006. (XII. 14.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

orvos vezérõrnagy szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra
te kin tet tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. Svéd Lász ló or vos ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyát
2006. de cem ber 29-én meg szün te tem és 2006. de cem ber
30-ai ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 5.

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

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5591/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
272/2006. (XII. 18.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) bekez -
désének a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re dr. Ko vács Ár pád dan dár tá bor no kot, ka to nai
 fõügyésszé, a leg fõbb ügyész he lyet te sé vé tör té nõ ki ne ve -
zé sé vel egy ide jû leg, 2006. de cem ber 16-ai ha tállyal ve zér -
õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 8.

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

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5735/2006.

A honvédelmi miniszter
168/2006. (HK 1/2007.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 89.  §
(1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va la -
mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.) fog lal -
tak ra – az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság 118/2006.
(HK ) 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 14. pont já nak má so dik mon da ta he lyé be
az aláb bi má so dik mon dat lép:

„ A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot az MH ÖHP
pa rancs nok 2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké -
szí ti, és azt a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök út ján jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter hez.”

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 18.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
169/2006. (HK 1/2007.) 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 -
hatalmazás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség
2005–2014 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves fejlesz -
tési ter vé rõl, a NA TO Vé del mi Ter ve zé si Kér dõ ívé re
(DPQ–2004) ki ala kí tott nem ze ti vá la szok kor rek ci ó já ról
 szóló 2329/2004. (XII. 21.) Korm. ha tá ro zat ban, az EU
harc cso port ba fel aján lott al egy sé gek ki je lö lé sé rõl, össze -
ál lí tá sá ról és fel ké szí té sé rõl  szóló 122/2006. (HK 22.) HM



uta sí tás 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 – 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 EU harc cso port ba fel aján lott al egy sé gek ki je lö -
lé sé rõl, össze ál lí tá sá ról és fel ké szí té sé rõl  szóló 122/2006.
(HK 22.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sa ér de ké ben 2007. jú li us 01-tõl 2007. de cem ber
31-ig ter je dõ idõ szak ra a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de -
rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP) 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.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
Magyar Hon véd ség EU Szá zad

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH EU SZD

3. 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/MH EU SZD
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág.
Kül föl dön az EU harc cso port pa rancs nok sá ga felelõs -

ségi kö ré be tar to zó mû ve le ti te rü let.

4. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP 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 ide ig le nes ka to nai szer ve ze te. Ál lo má nyát a
 Magyar 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.

5. 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.  §-ában meg ha tá ro zott ka te gó ri ák ba tör té nõ be -
so ro lá sá ra a meg fe le lõ köz jo gi dön tést köve tõen ke rül sor.

6. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
Az MH EU SZD fel ada ta it az olasz-ma gyar-szlo vén

össze té te lû MLF bá zi sú EU harc cso port pa rancs no ka alá -
ren delt sé gé ben hajt ja vég re.

Az MH EU SZD a harc cso port ré sze ként részt vesz
 békefenntartás, bé ke ki kény sze rí tés, hu ma ni tá ri us se gít -
ség nyúj tás, szem ben ál ló fe lek le fegy ver zé se és fegy ver be -
gyûj tés, eva ku á ci ós mû ve le tek, va la mint a ter ro riz mus
 elleni harc ka to nai fel ada tai vég re haj tá sá ban.

7. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn -
tartója a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon -

vé del mi Mi nisz té rium, a meg ala kí tá sá ra ki je lölt ka to nai
szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, az át adás-át -
vé telt köve tõen az MH ÖHP.

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP 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 azt el ren de lõ köz jo gi dön tés után,
olasz-ma gyar-szlo vén össze té te lû MLF bá zi sú EU harc -
cso port pa rancs no ka uta sí tá sai sze rint lát ja el.

9. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet az
MH Mû ve le ti Köz pont nem ze ti ve ze té se alatt ál l.

10. 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: törzs fõ nök-he lyet tes, (kontingens -
parancsnok);

b) A pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP parancs -
noka ve zény li;

c) A 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.
 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 az ál lam i irá nyí tás 
egyéb jo gi esz kö ze i 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. Az állományille -
té kes pa rancs no ki jog kö rö ket a meg fe le lõ köz jo gi dön tés
után a mû ve le ti te rü le ten gya ko rol ja;

d) A pa rancs nok fe le lõs az ide ig le nes ka to nai szer ve zet 
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 jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás egyéb
jo gi esz kö ze i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö -
dé sért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az ide -
ig le nes ka to nai szer ve zet 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
gaz dál ko dás tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá -
ért.

11. 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.

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

mód já ra te kin tet tel rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként
mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és 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 sát és gaz dál ko dá si fel -
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ada ta it az MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez -
red a pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég -
re haj tá sá ra ki je lölt hon vé del mi szer ve zet tel 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, va la mint az MH ÖHP el len õr zé si fel -
ada ta it el lá tó szer vei lát ják el.

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

14. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé -
si rend jét tar tal ma zó Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha -
tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 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.

15. 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.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 18.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A hon vé del mi mi nisz ter
170/2006. (HK 1/2007.) 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 Hon véd ség ki je -
lölt ál lo má nyá nak a NA TO Re a gá ló Erõk ben tör té nõ rész -
vé te lé rõl  szóló, több ször mó do sí tott 2007/2004. (I. 22.)
Korm. ha tá ro zat ban, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül -
föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai
szer ve ze tei meg ala kí tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek -
rõl  szóló 44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás 2.  §-ában fog lal -
tak ra – ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben
az aláb bi

ha tá ro za tot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség ki je lölt ál lo má nyá nak a
 NATO Re a gá ló Erõk ben (NRF) tör té nõ rész vé te lé rõl
 szóló, több ször mó do sí tott 2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá -
ro zat ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben
2007. jú li us 01-tõl 2008. ja nu ár 10-ig ter je dõ idõ szak ra
a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH ÖHP) 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.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: 
Ma gyar Hon véd ség NATO Re a gá ló Erõk 9. vál tás

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH NRF 9. vál tás

3. 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/MH NRF 9. vál tás
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág.
Kül föl dön a NATO szer ve ze ti leg ille té kes NRF pa -

rancs nok ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó mû ve le ti te rü let.

4. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP 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
 Mûveleti 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 ze te.
 Állományát 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.

5. 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.  §-ában meg ha tá ro zott ka te gó ri ák ba tör té nõ be -
so ro lá sá ra a meg fe le lõ köz jo gi dön tést köve tõen ke rül sor.

6. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge: az MH NRF
9. vál tás – a NATO szer ve ze ti leg ille té kes pa rancs nok sá -
gá nak alá ren delt sé gé ben – ké pes az NRF ré szé re megha -
tározott mû ve le ti fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló rész vé -
tel re.

Fel ada tai:
a) Ve gyi-, bi o ló gi ai-, ra di o ló gi ai-, nuk le á ris-, ter mé -

sze ti és hu ma ni tá ri us ka taszt ró fák kö vet kez mé nye i nek fel -
mé ré sé ben és fel szá mo lá sá ban va ló rész vé tel.

b) Köz re mû kö dés vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû -
ve le tek ben, ter ro ris ták el le ni mû ve le tek tá mo ga tá sá ban,
em bar gó ér vény re jut ta tá sá ban, nem had vi se lõk eva ku lá -
sá nak meg ter ve zé sé ben, meg szer ve zé sé ben és vég re haj tá -
sá ban.

c) Rész vé tel ba rá ti és el len sé ges te rü let re I. lép csõ ben
tör té nõ al kal ma zás ban, va la mint erõ de monst rá ció vég re -
haj tá sá ban.

d) A ké szen lé ti idõ szak ban a meg fe le lõ köz jo gi dön tést 
köve tõen rész vé tel konk rét fel adat vég re haj tá sá ban.
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7. 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 tá sá ra ki je lölt ka to nai
szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, az át adás-át -
vé telt köve tõen az MH ÖHP.

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP 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 azt el ren de lõ köz jo gi dön tés után,
az NRF 9. vál tás kü lön bö zõ szin tû, szer ve ze ti leg ille té kes
pa rancs no ka i nak uta sí tá sai sze rint lát ja el.

9. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet az
MH Mû ve le ti Köz pont nem ze ti ve ze té se alatt ál l.

10. 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: nem ze ti tá mo ga tó elem pa rancs nok
(kon tin gens pa rancs nok).

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

c) A 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 – mint a ve zény lé si hely állományille té kes
pa rancs no ka – a jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás
egyéb jo gi esz kö ze i 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. Az állományille -
té kes pa rancs no ki jog kö rö ket a meg fe le lõ köz jo gi dön tés
után a mû ve le ti te rü le ten gya ko rol ja.

d) A pa rancs nok fe le lõs az ide ig le nes ka to nai szer ve zet 
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 jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás egyéb
jo gi esz kö ze i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö -
dé sért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az ide -
ig le nes ka to nai szer ve zet 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 gaz dál ko dás tör vényességéért, a szám vi te li rend betar -
tásáért.

11. 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.

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

mód já ra te kin tet tel rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként
mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és 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 sát és gaz dál ko dá si fel -
ada ta it az MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai
 Ezred a pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott
vég re haj tá sá ra ki je lölt hon vé del mi szer ve zet tel 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 ÖHP el len õr zé si fel ada ta it
el lá tó szer vei lát ják el.

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

14. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé -
si rend jét tar tal ma zó Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha -
tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 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.

15. 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.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 18.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
172/2006. (HK 1/2007.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai és
Támogató Parancsnokság megszüntetõ határozatának 

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (3) be kez dé sé ben és
90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
10.  §-ában, va la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
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 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – 
az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -
nok ság 132/2006. (HK 23.) HM ha tá ro zat tal ki adott meg -
szün te tõ ha tá ro za tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 2. pont já ban a „HM Fej lesz té si és
 Logisztikai Fõ igaz ga tó ság” meg ne ve zés he lyé be „HM
Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség” meg ne ve zés lép.

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

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

 * A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 18.

A honvédelmi miniszter
173/2006. (HK 1/2007.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium EBESZ Katonai
Képviselet költségvetési szerv alapító határozatának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 89.  §
(1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va -
la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.) fog lal tak ra – a Hon vé del mi Mi nisz té rium EBESZ
 Katonai Kép vi se let 115/2006. (HK 23.) 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 he lyé be az aláb bi 2. pont
lép:

„2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Köz tár -
sa ság EBESZ Misszió Ka to nai Kép vi se let

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MK EMKK”

2. A ha tá ro zat 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. és 15. pont ja i -
ban a „HM EKK” meg ne ve zés he lyé be „MK EMKK”
meg ne ve zés lép.

3. Ez a ha tá ro zat az alá írás napján lép ha tály ba.**

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

** A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 19.

A honvédelmi miniszter
174/2006. (HK 1/2007.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium NATO Képviselet
költségvetési szerv alapító határozatának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 89.  §
(1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va -
la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.) fog lal tak ra – a Hon vé del mi Mi nisz té rium NA TO Kép -
vi se let 116/2006. (HK 23.) 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 he lyé be az aláb bi 2. pont
lép:

„2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Köz tár -
sa ság NA TO Misszió Vé de lem po li ti kai Rész leg.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MK NMVPR”

2. A ha tá ro zat 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. és
15. pont ja i ban a „HM NK” meg ne ve zés he lyé be
„MK NMVPR” meg ne ve zés lép.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 19.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
175/2006. (HK 1/2007.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 89.  § (1) be kez dé -
sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában,  valamint 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 -
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ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak ra – az MH Geoinformá -
ciós Szol gá lat 122/2006. (HK 23.) 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 1. pont ja he lyé be az aláb bi 1. pont lép:
„1. A Ma gyar Hon véd ség szer ve ze ti kor sze rû sí té sé vel

kap cso la tos fel ada tok ré sze ként az MH Tér ké pész Szol gá -
lat, az MH Me te o ro ló gi ai Szol gá lat és az MH Sza bály zat ki -
a dó In té zet és Köz pon ti Nyom da meg szün te té sé vel 2007.
ja nu ár 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.”

2. A ha tá ro zat 4. pont já nak el sõ mon da ta he lyé be az
aláb bi el sõ mon dat lép:

„Az MH GE OSZ jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá val 
ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet, amely az át -
vett fel ada tok te kin te té ben a meg szün te tett költ ség ve té si
szer vek jog utód ja.”

3. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
176/2006. (HK 1/2007.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Szabályzatkiadó Intézet és
Központi Nyomda megszüntetõ határozatának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az ál -
lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, va la mint a hon vé del -
mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a
Ma gyar Hon véd ség Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti
Nyom da 130/2006. (HK 23.) HM ha tá ro zat tal ki adott
meg szün te tõ ha tá ro za tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 2. pont ja he lyé be az aláb bi 2. pont lép:
„2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv alap fel ada tai

kö zül a sza bály zat szer kesz té si fel ada to kat a jö võ ben az
MH Geo in for má ci ós Szol gá lat, szék he lye: Bu da pest II.,
Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 7–9., pos ta cí me: 1525 Bu da pest,
Pf. 37.; a bé lyeg zõ ké szí tés sel és el lá tás sal kap cso la tos fel -
adat rend szert az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adatfeldol -
gozó Köz pont, szék he lye: Bu da pest XI II., Dó zsa György

út 51., pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.; a nyom dai fel -
ada to kat a HM Tér ké pé sze ti Köz hasz nú Tár sa ság, szék he -
lye: Bu da pest II., Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 7–9. lát ja el. Az
át vett fel ada tok te kin te té ben a fel ada tot át ve võ szer ve ze -
tek a meg szû nõ MH SZKIKNY jog utód jai, ame lye ket az
Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint az át vett fel ada tok vo nat -
ko zá sá ban meg il let nek a va gyo ni 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
jo gok és kö te le zett sé gek.”

2. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
177/2006. (HK 1/2007.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal
költségvetési szerv megszüntetésérõl

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.  § (3) be kez dé sé ben és 90.  § (1) be kez dés
c) pont já ban, 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 (a továb biak ban: R.), va la mint az ál lam ház tar -
tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról 
és az azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal
költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
KFGH; szék he lye: Bu da pest X. Sal gó tar já ni út 20.; pos ta -
cí me: 1885 Bu da pest; ala pí tó ja a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor mány a, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
pon ti Hi va ta la, szék he lye: Bu da pest, ame lyet az Áht. 90.  §
(3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni 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 jo gok és kö te le zett sé gek.
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3. A költ ség ve té si szerv ré szé re meg ha tá ro zott alap fel -
ada tok ról a nem pol gá ri cé lú frek ven cia gaz dál ko dás fel -
ada ta it el lá tó ha tó ság szer ve ze té rõl, va la mint a nem pol -
gári cé lú frek ven cia gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló 279/2001. 
(XII. 23.) Korm. ren de let, a pénz ügyi és gaz dál ko dá si fel -
ada tok vég re haj tá sá ról a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus
Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la ala pí tó ok ira ta ren -
del ke zik.

4. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la -
tos rész le tes fel ada to kat az ál lam ház tar tás ha té kony mû -
kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat
meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.)
Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás, a
2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt, az MH
ka to nai szer ve ze tek ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak
vég re haj tá sá ra ki adott 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás -
ban meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok
vég re haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás,
va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Miniszter -
elnöki Hi va tal kö zött lét re jött 441/51/2006. Nyt. szá mú
Meg álla po dás ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz tiszt vi se lõi jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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 Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXI II. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

5. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

6. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
A Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal ala pí tá sá -
ról  szóló 41/1996. (HK 27.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt
mó do sí tó 23/1998. (HK 11.) HM ha tá ro zat, 10/2000.
(HK 7.) HM ha tá ro zat, 18/2002. (HK 9.) HM ha tá ro zat és
100/2004. (HK 25.) HM ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
134/2006. (HK 1/2007.) HM

u t a  s í  t á  s a

az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó
intézkedésekrõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.

határozatban foglalt feladatokkal kapcsolatos egyes
HM utasítások 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.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az
ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti
át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl
 szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt fel -
ada tok, to váb bá az MH ka to nai szer ve ze tei ezzel össze -
füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra ki adott 114/2006. 
(HK 21.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí tás), va la mint 
az ab ban meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada -
tok vég re haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: Szak mai uta sí tás) egyes ren del ke zé se i -
nek mó do sí tá sá ról az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az Uta sí tás 2.  § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi (2) be -
kez dés lép:

„(2) Az új HM hát tér szer ve ze ti struk tú rát egyes HM
szer ve ze tek meg szün te té sé vel, ré sze ik nek és fel adat rend -
sze rük nek új on nan lét re ho zás ra ke rü lõ szer ve zet be tör té nõ 
in teg rá lá sá val, to váb bá egyes HM szer ve ze tek bel sõ szer -
ve ze ti ra ci o na li zá lá sá val és lét szá má nak csök ken té sé vel
kell ki ala kí ta ni.”

2.  §

(1) Az Uta sí tás 3.  § (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi
(1) be kez dés lép:

„(1) Egyes szer ve ze tek fel adat rend szer ének ra ci o na li -
zá lá sá val, más szer ve ze tek egy szer ve zet be tör té nõ in teg -
rá lá sá val, illetve lét szá má nak 2007. ja nu ár 1-jé vel tör té nõ



csök ken té sé vel a (2) be kez dés sze rin ti HM szer ve ze tek
rend sze re sí tett össz lét szá ma leg fel jebb 1269 fõ le gyen.”

(2) Az Uta sí tás 3.  § (2) be kez dés e) pont já ban sze rep lõ
lét szám „leg fel jebb 525;”-r e mó do sul

(3) Az Uta sí tás 3.  § (2) be kez dés f) pont ja az aláb bi ak
sze rint mó do sul:

„f) az ön ál ló HM szer ve zet ként meg ala ku ló HM NA TO
Kép vi se let rend sze re sí tett lét szá ma ...”.

3.  §

Az Uta sí tás 6.  § (5) be kez dé sé ben „A más köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szerv, vagy más ál lam i szerv ré szé re át adás -
ra ke rü lõ HM szer ve ze tek,” szö veg rész ha tá lyát ve szí ti.

4.  §

Az Uta sí tás 7.  § (1)–(2) be kez dé sei he lyé be az aláb bi
(1)–(2) be kez dé sek lép nek:

„ (1) A HM Vé del mi Hi va tal vo nat ko zá sá ban vizs gá la -
tot kell le foly tat ni, és ja vas la tot kell elõ ké szí te ni a hon vé -
del mi mi nisz ter ré szé re a hi va tal fel adat rend szer ének
2007. jú ni us 30-ig a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer ve ze té be
tör té nõ in teg rál ha tó sá ga vo nat ko zá sá ban (ide ért ve az Egy -
sé ges Di gi tá lis Rend szer ki épí té se ke re té ben át vett esz kö -
zök át cso por to sí tá sát is a MeH ré szé re).

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 30.
Fe le lõs: HM VH fõ igaz ga tó

(2) A HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal, mint ön ál ló HM
szer ve zet meg szû nik és a Korm. ha tá ro zat ban el ren del tek
alap ján ál lo má nyá val és fel adat rend szer ével, va la mint jó -
vá ha gyott jegy zék sze rin ti tech ni kai fel sze re lé sé vel 2007.
jú li us 1-jé vel in teg rá ló dik a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó -
ság jog utód szer ve ze té be. Az in teg rá ció ér de ké ben, az ál -
lam i cé lú lé gi köz le ke dés re vo nat ko zó jog sza bá lyi kör nye -
zet fe lül vizs gá la tát köve tõen – együtt mû kö dés ben a Gaz -
da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um mal – elõ kell ké szí te -
ni a szük sé ges jog sza bály mó do sí tá so kat olyan üte me zés -
sel, amely biz to sít ja a 2007. jú li us 1-jé vel tör té nõ ha tály -
ba lé pést.

Fe le lõs: HM KLH fõ igaz ga tó

Záró rendelkezések

5.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, és
2007. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 18.

(2) A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg a Szak mai uta sí tás
20.  § (21) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) Ahol az Uta sí tás, va la mint a Szak mai uta sí tás „HM
Lo gisz ti kai Hi va talt” em lít, ott „HM Fej lesz té si és Lo gisz -
ti kai Ügy nök sé get”, ahol „HM Pénz ügyi és Szám vi te li
 Hivatalt” va la mint „HM Te rü le ti Pénz ügyi és Szám vi te li
Igaz ga tó sá go kat” em lít, ott „HM Köz gaz da sá gi és Pénz -
ügyi Ügy nök sé get”, to váb bá ahol „HM In gat lan ke ze lé si
Hi va talt”, ott „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök sé get” kell
 érteni 2007. ja nu ár 1-jétõl.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
135/2006. (HK 1/2007.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2006. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok
körüli munkarendrõl  szóló

8/2006. (HK 3.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a 2006. évi ka rá cso nyi és új évi
mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend rõl  szóló 8/2006.
(HK 3.) HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) az aláb bi ak
sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az Ut. 4.  §-a a kö vet ke zõ (1) be kez dés sel egé szül ki, és
a § ere de ti szö veg e (2) be kez dés re vál to zik.

„(1) Fel ha tal ma zást kap nak az ál lam ház tar tás ha té kony
mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo -
kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az
MH ka to nai szer ve tek ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i -
nak vég re haj tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí -
tás ban és a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog -
lalt, az MH ka to nai szer ve ze tek ezzel össze füg gõ egyes
fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra ki adott 114/2006. (HK 21.)
HM uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai
fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 118/2006. (HK 22.) HM
uta sí tás ban érin tett szer ve ze tek állományille té kes pa -
rancs no kai (ve ze tõi) ar ra, hogy a cso por tos lét szám le épí -
tés ben érin tett ál lo mányt a 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott idõ szak ban, a fel men té sek köz lé sé nek idõ tar ta má ra
a 2.  § (1) be kez dés ben és a 3.  §-ban meg ha tá ro zot tak tól el -
té rõ en egy al ka lom mal, az adott szer ve zet mun ka rend je
sze rin ti idõ pont ban be ren del jék. A be ren de lés rõl az érin -
tet te ket – le he tõ ség sze rint – leg ké sõbb 2006. de cem ber
19-ig tá jé koz tat ni kell. A be ren de lés nap ját tel jes mun ka -
nap nak kell te kin te ni, a tárgy nap ra já ró sza bad ság ki adá sát 
az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) más idõ pont ban
kö te les biz to sí ta ni.”
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2.  §

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 21.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
136/2006. (HK 1/2007.) HM

u t a  s í  t á  s a

a magyar repülõgép-vezetõk kanadai képzési
programja hazai Irányító Testületének létrehozásáról 

 szóló 25/2006. (HK 9.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a ma gyar re pü lõ gép-ve ze tõk
ka na dai kép zé si prog ram ja (NFTC) 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 lét re ho zott Irá nyí tó Tes tü let tag ja i nak az ál lam -
ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí -
tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló
2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott
szer ve ze ti vál to zá sok ra te kin tet tel a ma gyar re pü lõ gép-ve -
ze tõk ka na dai kép zé si prog ram ja ha zai Irá nyí tó Tes tü le té -
nek lét re ho zá sá ról  szóló 25/2006. (HK 9.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: Ut.) mó do sí tá sá ról az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az Ut. 3.  §-ának (2)–(7) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az IT ve ze tõ je a HM Ka bi net fõ nö ke.
(3) Az IT tag jai: a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu -

rá lis szak ál lam tit kár, a HM jo gi szak ál lam tit kár, a HM vé -
de lem po li ti kai szak ál lam tit kár, a HM Hon véd Ve zér kar
fõ nök he lyet te se, a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy -
nök ség ve zér igaz ga tó ja, az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs -
nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP) kép vi se lõ je, 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 vi se lõ.

(4) Az IT ülé se in ta nács ko zá si jog gal részt vesz a HM
jo gi fõ osz tály ve ze tõ, a HM vé de lem po li ti kai fõ osz tály ve -
ze tõ je, a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ, a HM vé de lem -
gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ, a HM vé del mi ter ve zé si fõ osz -
tály ve ze tõ, a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze -
tõ, a HM kom mu ni ká ci ós és to bor zá si fõ osz tály ve ze tõ, a
HM had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ, a HM Fej -
lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve ze tõ je, va la mint 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 Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet -
te se ál tal ki je lölt sze mély.

(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 ÖHP ki je lölt kép vi se lõ -
je, a Gaz dál ko dá si Szak bi zott ság a HM Köz gaz da sá gi és
Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér igaz ga tó, 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.”

2.  §

Az Ut. 4.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:
[4.  § (1) Az IT alap fel ada tai:]
„c) ille té kes szak bi zott sá ga in ke resz tül ellen õr zi a fel -

ada tok konk rét vég re haj tá sát.”

3.  §

Je len uta sí tás 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
137/2006. (HK 1/2007.) HM

u t a  s í  t á  s a

a katonai rehabilitációs eljárásról és a Honvédelmi
Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának

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 dé sé nek f) pont já ban
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ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Re ha bi li tá ci ós Bi zott sá gá nak lét re ho zá sá ra és a ka to nai re -
ha bi li tá ci ós el já rás sza bá lyo zá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Ma gyar Ki rá lyi Hon véd ség, a
De mok ra ti kus Ma gyar Hon véd ség, a Ma gyar Nép had se -
reg, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak -
ban: HM) irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt ál ló szer ve ze tek
azon egy ko ri tag ja i nak er köl csi és ka to nai re ha bi li tá ci ó já -
val kap cso la tos el já rás ra ter jed ki, aki ket az 1945. és 1989.
kö zöt ti évek ben a bí ró ság bi zo nyít ha tó an po li ti kai okok
 miatt ítélt el, fel té ve, hogy az íté le tet sem mis sé nyil vá ní -
tot ták.

(2) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed to váb bá a fel so rolt szer -
ve ze tek azon tag ja i nak er köl csi és ka to nai re ha bi li tá ci ó já -
val kap cso la tos el já rás ra, aki ket bi zo nyít ha tó an po li ti kai
meg gyõ zõ dé sük  miatt köz biz ton sá gi õri zet ben vagy más
mó don fog va tar tot tak, fe gyel mi el já rás ke re té ben fe le lõs -
ség re von tak, vagy a hon véd ség ál lo má nyá ból el tá vo lí tot -
tak, to váb bá azok ra, aki ket a fe lül vizs gá la tok so rán tar ta -
lé kos rend fo ko za tuk tól meg fosz tot tak.

2.  §

(1) A ka to nai re ha bi li tá ci ó ra vo nat ko zó dön tést fe lül -
vizs gá la ti el já rás elõ zi meg.

(2) A fe lül vizs gá la ti el já rás hi va tal ból, az érin tett vagy
hoz zá tar to zó ja ké rel mé re, vagy tár sa dal mi szer ve zet ál tal
elõ ter jesz tett be ad vány ra in dul. Az uta sí tás al kal ma zá sa
so rán hoz zá tar to zó: egye nes ág be li ro kon (be le ért ve az
örök be fo ga dott és ne velt gyer me ket is), há zas társ és test -
vér.

(3) Fe lül vizs gá la ti el já rás kez de mé nye zé sé re igény
2007. jú ni us 30-ig nyújt ha tó be.

(4) Nem vizs gál ha tó fe lül annak a volt ka to ná nak a
rend fo ko zat tól va ló meg fosz tá sa, akit:

a) az 5000/1946. (V. 19.) ME ren de let tel meg ál la pí tott
iga zo ló bi zott sá gi el já rás alap ján fo koz tak le, ki vé ve, ha az 
el já rás kon cep ció jel le gû volt;

b) a bí ró ság fosz tott meg rend fo ko za tá tól és az íté let
sem mis sé nyil vá ní tá sa nem tör tént meg;

c) 1963. áp ri lis 4-e után fe gyel mi ok ból – az 1.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt fe gyel mi el já rás ki vé te lé vel – vagy
mél tat lan ság cí mén ál lam igaz ga tá si úton bo csá tot tak el a
szol gá lat ból.

3.  §

(1) Az el já rást a HM szer ve ze té ben az uta sí tás ha tály ba -
lé pé sé vel egy ide jû leg meg ala ku ló HM Re ha bi li tá ci ós
 Bizottság (továb biak ban: Bi zott ság) foly tat ja le.

(2) A Bi zott ság te vé keny sé ge az uta sí tás sze mé lyi ha tá -
lya alá tar to zók ka to nai re ha bi li tá ci ó já nak, va la mint a
nyug ál lo má nyú és ön kén tes tar ta lé kos ka to ná kat meg il le tõ 
ked vez mé nyek kel ren del ke zõ re ha bi li tál tak ügye i vel kap -
cso la tos, a hon vé del mi mi nisz ter mér le ge lé si jog kö ré be
tar to zó dön té sek elõ ké szí té sé re ter jed ki, így kü lö nö sen:

a) a szol gá la ti idõ iga zo lá sá ra azok ré szé re, aki ket a
ked vez mé nyes szol gá la ti idõ be szá mí tá sát le he tõ vé té võ
jo go sult sá guk tól meg foszt va bo csá tot tak el a szol gá lat ból;

b) a le fo ko zást el ren de lõ pa rancs sem mis sé nyil vá ní -
tás ra, az ere de ti rend fo ko zat hely re ál lí tá sá ra;

c) in do kolt eset ben a re ha bi li tá ci ó val egy ide jû elõ lép -
te tés re, ille tõ leg ki tün te tés re;

d) a nyug ál lo má nyú ka to ná kat meg il le tõ ked vez mé -
nyek biz to sí tá sá ra;

e) kü lö nös mél tány lást ér dem lõ eset ben szo ciá lis se gé -
lye zés re.

(3) A fe lül vizs gá la ti el já rás be fe je zé sét köve tõen – a fel -
tárt té nyek is me re té ben – a Bi zott ság el nö ke HM Hon véd
Ve zér kar fõ nök és a HM ka bi net fõ nök egyet ér té sé vel fel -
ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter nek a Bi zott ság ja vas la tát.
A mi nisz ter dön té sét meg elõ zõ en ki ké ri a Bi zott ság ja vas -
la tá ról a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ille té kes osz tá -
lya i nak vé le mé nyét.

(4) A fe lül vizs gá la ti el já rás ered mé nyé rõl vagy a fe lül -
vizs gá la ti el já rás fel té te le i nek hi á nya ese tén en nek té nyé -
rõl a Bi zott ság el nö ke írás ban tá jé koz tat ja a ké rel me zõt.

4.  §

A re ha bi li tál tak sze mé lyes ér de me i nek re ha bi li tá ci ót
kö ve tõ el is me ré sé re, va la mint egyéb ügye i nek ren de zé sé -
re 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 -
vénynek a nyug ál lo má nyú ak ra és az ön kén tes tar ta lé kos
ka to nák ra vo nat ko zó, to váb bá a hon vé de lem rõl és a
 Magyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény ren del -
ke zé sei irány adó ak.

5.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok – a Bi zott ság, illetve annak 
ülé sei kö zött a Bi zott ság el nö ke vagy al el nö ke egyet ér té -
sé vel – a „ka to nai szol gá lat ha lott já vá” nyil vá nít hat ja azt a
re ha bi li tá ci ó ban ré sze sült és nyug ál lo má nyú jo go sult sá -
go kat szer zett sze mélyt, aki ha lá lát meg elõ zõ en Ma gyar -
or szá gon la kó hellyel ren del ke zett.
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6.  §

(1) A HM, a mi nisz ter alá ren delt sé gé be, a mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa, illetve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to -
zó szer ve ze tek, to váb bá az MH ka to nai szer ve ze tei a hoz -
zá juk be nyúj tott ka to nai re ha bi li tá ci ó val, ille tõ leg a re ha -
bi li tál tak kal össze füg gõ be ad vá nyo kat ille té kességbõl, so -
ron kí vül, köz vet le nül a HM Re ha bi li tá ci ós Bi zott sá gá hoz
jut tat ják el.

(2) A Bi zott ság tag jai: HM ál lam tit kár (a Bi zott ság el -
nö ke);

a) a HM Jo gi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je (a Bi zott ság
al el nö ke);

b) a HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály kép vi -
se lõ je;

c) a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek kép vi se lõ je;

d) a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály kép vi se lõ je;

e) a HM Sze mély ügyi Osz tály kép vi se lõ je (a Bi zott ság
tit ká ra);

f) a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um kép vi se lõ je;

g) a Ma gyar Po li ti kai Fog lyok Szö vet sé gé nek kép vi se -
lõ je;

h) a Tör té nel mi Igaz ság té te li Bi zott ság kép vi se lõ je;

i) a Hon véd Ha gyo mány õr zõ Egye sü let kép vi se lõ je;

j) a Tar ta lé kos Ka to nák Or szá gos Egye sü le té nek kép -
vi se lõ je;

k) a Ma gyar Nem ze ti El len ál lás Szö vet ség kép vi se lõ je;

l) a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj -
te mény Köz ala pít vány kép vi se lõ je;

m) a Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták Szö vet sé ge
kép vi se lõ je.

(3) A Bi zott ság mun ká ját ere de ti be osz tá sá nak el lá tá sa
mel lett egy fõ, a HM Sze mély ügyi Osz tály ál lo má nyá ba
tar to zó ügy in té zõ se gí ti. Az ügy in té zõ fe le l a tel jes kö rû
nyil ván tar tá si és ad mi niszt rá ci ós fel ada tok el vég zé sé ért. A 
Bi zott ság ügy in té zõ je meg bí zá si díj ra jo go sult.

7.  §

(1) A Bi zott ság az ala ku ló ülé sen el fo ga dott és a mi nisz -
ter ál tal el len jegy zett ügy rend sze rint vég zi mun ká ját.

(2) A Bi zott ság az ille té kességi kö ré be tar to zó ké ré sek -
ben sza va zás sal – egy sze rû több ség gel – dönt. A ta gok
egy-egy azo nos ér té kû sza va zat tal ren del kez nek. Sza va -
zat egyen lõ ség ese tén a Bi zott ság el nö ké nek sza va za ta
dönt. A sza va zás ér vé nyes sé gé hez a ta gok több mint fe lé -
nek le adott sza va za ta szük sé ges.

(3) A Bi zott ság mun ká já nak se gí té sé re az el nök szak ér -
tõ ket ve het igény be, illetve ab ban nem kép vi selt tár sa dal -
mi szer ve ze te ket kér het fe l köz re mû kö dés re. A re ha bi li tá -
ci ós ja vas lat ki dol go zá sá nál a Bi zott ság mér le ge li az ér -
dek kép vi se le ti szer ve ze tek vé le mé nyét is.

8.  §

(1) Az el já rás so rán a Bi zott ság a re ha bi li tá ció alá vont
sze mély irat tá ri és le vél tá ri anya gán túl a fe lül vizs gá lat ra
al kal mas, a tör vényesség ke re tei kö zött be sze rez he tõ bár -
mi lyen ada tot fel hasz nál hat ja vas la ta meg ala po zá sá hoz.

(2) A fe lül vizs gá lat ról rész le tes jegy zõ könyv ké szül,
amely kö te le zõ en tar tal maz za a Bi zott ság mun ká já ba be -
vont tár sa dal mi szer ve ze tek és szak ér tõk vé le mé nye it is.

(3) A Bi zott ság el nö ke a ka to nai re ha bi li tá ci ó ról  szóló
éves be szá mo ló je len té sét a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök
és a HM ka bi net fõ nök egyet ér té sé vel fel ter jesz ti a hon vé -
del mi mi nisz ter nek.

(4) A Bi zott ság mun ká ja so rán ke let ke zett ira tok, va la -
mint az ed dig ke zelt ko ráb bi re ha bi li tá ci ók adat bá zi sá nak
(a ka to nai re ha bi li tá ci ó val és a re ha bi li tál tak kal össze füg -
gõ nyil ván tar tá sok, ügy da ra bok, jegy zõ köny vek) meg õr -
zé sét, irat tá ro zá sát, be te kin tés re tör té nõ elõ ké szí té sét a
HM Sze mély ze ti Fõ osz tály vég zi.

9.  §

(1) Je len uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
mellyel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium Re ha bi li tá ci ós Bi zott sá gá nak lét re ho zá sá ról és a
ka to nai re ha bi li tá ci ós el já rás ról  szóló 41/1999. (HK. 15.)
HM uta sí tás.

(2) A 2.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel, a
HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály szer vez ze meg 
a mé dianyil vá nos sá got.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
138/2006. (HK 1/2007.) HM

u t a  s í  t á  s a

a munkaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról

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 ja és
(2) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 36.  § (2) be kez dé sé re –
a mun ka kö ri jegy zé kek, illetve ál lo mány táb lák tar tal má ra, 
ké szí té sé nek, ki adá sá nak, mó do sí tá sá nak és ve ze té sé nek
rend jé re a kö vet ke zõ

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 ter alá ren delt sé gé be, va la -
mint köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze tek re, a HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat ra (a továb biak -
ban: HM TLSZ), a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban:
MH) ka to nai szer ve ze te i re, és a mun ka kö ri jegy zé kek ké -
szí té se és mó do sí tá sa vo nat ko zá sá ban a Ka to nai Ügyész -
sé gek re ter jed ki.

2.  §

(1) A HM, a HM szer ve ze tek, a mi nisz ter fenn tar tói irá -
nyí tá sa alá tar to zó Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 
(a továb biak ban: ZMNE), a HM TLSZ, va la mint a Ka to nai 
Ügyész sé gek mun ka kö ri jegy zék kel ren del kez nek.

(2) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök (a továb biak ban:
HM HVKF) köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze -
tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei, a
ren del ke zé si ál lo má nyú ak, a NA TO be osz tást be töl tõk, az
ide ig le nes ál lo mány táb lás szer ve ze tek, to váb bá a ka to nai
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál lo mány táb lá val ren del -
kez nek.

3.  §

A mun ka kö ri jegy zék és az ál lo mány táb la az ala pí tó ok -
irat ban meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével tar tal maz za
a szer ve zet meg ne ve zé sét, fel épí té sét, rend sze re sí tett lét -
szám ada ta it, – a 4., illetve az 5.  §-ban meg ha tá ro zott rész -
le tes ség gel – be osz tá sa it (mun ka kö re it), va la mint a ha di -
tech ni kai, had fel sze re lé si és egyéb tech ni kai esz kö ze it.

4.  §

A mun ka kö ri jegy zék rész le te sen a kö vet ke zõ ada to kat
tar tal maz za:

a) a be osz tás (mun ka kör) meg ne ve zé sét,
b) a be osz tás hoz (mun ka kör höz) rend sze re sí tett lét szá -

mot,
c) a be osz tás hoz tar to zó il let mény ka te gó ri át, illetve a

köz tiszt vi se lõi mun ka kör ese tén a köz tiszt vi se lõi be so ro -
lá si osz tályt,

d) a rend fo ko za tot (a ka to na ál lo mány te kin te té ben az
ál ta lá nos elõ me ne te li rend ese té ben a be osz tás hoz rend -
sze re sí tett rend fo ko za tot, a spe ci á lis elõ me ne te li rend ese -
té ben a be osz tás hoz rend sze re sí tett el ér he tõ leg ma ga sabb
rend fo ko za tot), illetve a köz tiszt vi se lõi „ktv.”, köz al kal -
ma zot ti „ka.”, ügyész sé gi al kal ma zott „üalk.”, munka -
vállaló „mv.” je lö lést,

e) a be osz tás be töl té sé hez szük sé ges is ko lai vég zett ség
je lö lé sét [,,VA” fel sõ ve ze tõ-kép zõ tan fo lyam (ve ze tõi tan -

fo lyam), „E” egye tem, „F” ka to nai be osz tás nál fõ is ko la,
ci vil mun ka kör nél fel sõ fo kú vég zett ség, „K” kö zép fo kú
vég zett ség, „8ált.” 8 ál ta lá nos],

f) a mun ka kör azo no sí tó kó dot,
g) az elõ me ne te li rend hez kö tött be osz tás ese tén az elõ -

me ne te li rend be tû je lét (,,A” ál ta lá nos, „S” spe ci á lis),
h) a nem zet biz ton sá gi ellen õr zés szint jét,
i) a ve ze tõi pót lék ra jo go sult ság be tû je lét,
j) a ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok lajst ro má ban

sze rep lõ esz kö zök, anya gok meg ne ve zé sét, va la mint
szük ség le ti mennyi sé gét.

5.  §

(1) Az ál lo mány táb la rész le te sen a kö vet ke zõ ada to kat
tar tal maz za:

a) a be osz tás meg ne ve zé sét [a szö vet sé ges fegy ve res
erõk kel va ló együtt mû kö dés re ki je lölt ka to nai szer ve ze tek 
ese té ben je löl ni kell a be osz tás mû ve le ti táb lá ban va ló
érin tett sé gét (,,N”)],

b) az elõ me ne te li rend hez kö tött be osz tás ese tén az elõ -
me ne te li rend be tû je lét,

c) az azo nos be osz tás hoz (mun ka kö rök höz) rend sze re -
sí tett és ab ból bé ké ben fel tölt he tõ lét szá mot,

d) a rend fo ko za tot (a bé ké ben fel tölt he tõ, ál ta lá nos elõ -
me ne te li rend sze rin ti hi va tá sos és a szer zõ dé ses ál lo mány
te kin te té ben a be osz tás hoz rend sze re sí tett rend fo ko za tot,
a spe ci á lis elõ me ne te li rend sze rin ti be osz tá sok ese té ben a
be osz tás hoz rend sze re sí tett el ér he tõ leg ma ga sabb rend -
fokozatot, illetve köz al kal ma zot ti mun ka kör ese té ben a
„ka.” je lö lést),

e) az ön kén tes tar ta lé ko sok kal, meg elõ zõ vé del mi
hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jén – a had kö te le zett ség
be ve ze té se után – a had kö te le sek kel fel tölt he tõ be osz tá so -
kat. Je lö lé sü ket a mun ka kö ri azo no sí tó kód 8. kar ak te re
tar tal maz za.

f) a be osz tás hoz tar to zó il let mény ka te gó ri át,
g) a be osz tás hoz kap cso ló dó alap ve tõ kö ve tel mé nye -

ket: a ka to na ál lo mány vo nat ko zá sá ban a be osz tás be töl té -
sé hez szük sé ges is ko lai vég zett ség je lö lé sét [,,V” fel sõ ve -
ze tõ-kép zõ tan fo lyam (ve ze tõi tan fo lyam), „E” egye tem],
a mun ka kör azo no sí tó kó dot,

h) a ve ze tõi pót lék ra jo go sult ság be tû je lét,
i) a ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok lajst ro má ban

sze rep lõ esz kö zök, anya gok meg ne ve zé sét, va la mint szük -
ségleti mennyi sé gét.

(2) A ren del ke zé si ál lo mány ál lo mány táb lá ja tartal -
mazza:

a) I. ro vat: a hon véd ség rend sze re sí tett és költ ség ve té si
lét szá mát is ter he lõ ál lo mányt;

b) II. ro vat: a hon véd ség rend sze re sí tett lét szá mát nem,
de a költ ség ve té si lét szá mát ter he lõ ál lo mányt;

c) III. ro vat: a hon véd ség rend sze re sí tett és költség -
vetési lét szá mát sem ter he lõ ál lo mányt.
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(3) A (2) be kez dés ben sze rep lõ ál lo mány táb lá ban a lét -
szá mo kat és a hoz zá juk tar to zó ál lo mány ka te gó ri át kell
meg ha tá roz ni.

6.  §

(1) A HM ka bi net fõ nök irá nyít ja a hon vé del mi tár ca lét -
szám ke re te i nek és ál lo mány-össze té te lé nek meg ha tá ro zá -
sá val kap cso la tos tár ca szin tû dön té sek elõ ké szí té sét,
illetve a mi nisz ter dön té sei alap ján ter ve zi és szer ve zi a
tár ca szin tû lét szám gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada tok
vég re haj tá sát.

(2) A tár ca szin tû lét szám gaz dál ko dás sal kap cso la tos
szak mai ja vas lat te võ, dön tés-elõ ké szí tõ és ko or di ná ci ós,
va la mint gaz dál ko dó te vé keny sé get – a HM Had erõ ter ve -
zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HTF) be vo ná sá val – a 
HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM TKF) vég zi.

7.  §

A mun ka kö ri jegy zék ben, va la mint az ál lo mány táb lá -
ban rög zí tett sze mé lyi és tár gyi fel té te lek ké pe zik a lét -
szám, a ha di tech ni kai esz köz és anyag, va la mint a beosz -
tási hely tör lé se  miatti fel men té sek nek, az elõ lép te té si le -
he tõ sé gek nek, a be is ko lá zá si lét szám meg ha tá ro zá sá nak,
va la mint a had kö te le sek kel tör té nõ had ki egé szí tés és a
tech ni kai esz kö zök nem zet gaz da ság ból tör té nõ biz to sí tá si
szük ség le te meg ha tá ro zá sá nak alap ját.

8.  §

(1) A had erõ ter ve zést vég re haj tó szer vek a mun ka kö ri
jegy zé kek, illetve az ál lo mány táb lák ké szí té se so rán alap -
ként al kal maz zák – a be osz tá sok pon tos meg ne ve zé se, be -
so ro lá si ka te gó ri á ja, rend sze re sí tett rend fo ko za ta, va la -
mint az elõ me ne te li rend meg ha tá ro zá sa vo nat ko zá sá ban – 
a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa (fel ügye le te) alá tar to zó szer ve ze tek hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyá nak be osz tá si ka te gó ri ák ba tör té nõ
rész le tes be so ro lá sá ról, illetve ezen be osz tá sok ban elér -
hetõ rend fo ko za tok ról  szóló 30/2001. (XII. 27.) HM ren -
de let ben, va la mint – a mun ka kör azo no sí tó kód ese té ben –
a Ma gyar Hon véd ség egyes be osz tá sa i hoz kap cso ló dó
mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló 20/2002. (IV. 20.) HM 
ren de let ben meg ha tá ro zot ta kat.

(2) A HM mun ka kö ri jegy zé két, illetve a vo nat ko zó mó -
do sí tá so kat – az érin tett HM szer vek, a Hon véd Ve zér kar
Fõ nök alá ren delt sé gé be tar to zó mi nisz té ri u mi szer vek
ese té ben a HM HTF be vo ná sá val – a HM TKF ké szí ti elõ.

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ál tal tá masz tott szak mai
kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té se a HM HTF kö te le zõ köz re -
mû kö dé sén (be dol go zá sán) ke resz tül va ló sul meg.

(3) A mun ka kö ri jegy zé ke ket, illetve azok he lyes bí tõ
íve it a jó vá ha gyás ra tör té nõ fel ter jesz tést meg elõ zõ en a
HM TKF egyez te ti a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tállyal
(a továb biak ban: HM VTF) és a HM Sze mély ügyi Osz -
tállyal.

(4) A HM szer ve ze tek mun ka kö ri jegy zé két, illetve
azok he lyes bí tõ íve it – az érin tett szer ve ze tek ve ze tõ i nek
ja vas la tai alap ján – a hatályba lépést meg elõ zõ hó nap 20-ig 
a HM TKF ké szí ti elõ és a HM ka bi net fõ nök, va la mint a
szer ve zet köz vet len irá nyí tá sát vég zõ szak ál lam tit kár út -
ján ter jesz ti fe l jó vá ha gyás ra.

(5) A HM, va la mint a HM szer ve ze tek mun ka kö ri jegy -
zé ke it a HM ka bi net fõ nök elõ ter jesz tése alap ján a mi nisz -
ter hagy ja jó vá;

a) a mun ka kö ri jegy zé kek mó do sí tá sa it – amennyi ben
azok szer ve ze ti vál to zás sal (szer ve ze ti elem megszünte -
tése, 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 jó vá;

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 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 ka bi net -
fõ nök hagy ja jó vá.

(6) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál lo mány -
táb lá i kat és azok he lyes bí tõ íve it, a ZMNE, va la mint a
 Katonai Ügyész sé gek a mun ka kö ri jegy zé kü ket és azok
he lyes bí tõ íve it a HM TKF-fel együtt mû köd ve ké szí tik
elõ, és azo kat a szer ve zet ve ze tõ je – a ka to nai nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok ki vé te lé vel – a HM ka bi net fõ nök út ján 
ter jesz ti fe l jó vá ha gyás ra a mi nisz ter hez.

(7) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar to zó szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség 
ka to nai szer ve ze te i nek ál lo mány táb lá it a HM HTF ké szí ti
elõ és azo kat jó vá ha gyás hoz tör té nõ elõ ter jesz tés elõtt – a
fej lesz té si és lét szám-gaz dál ko dá si fel ada tok és kö ve tel -
mé nyek meg va ló sí tá sa ér de ké ben – egyez te ti a HM
TKF-fel, va la mint a HM VTF-fel. Az egyez te tett ál lo -
mány táb lá kat a HM had erõ ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ elõ -
ter jesz tése alap ján a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök hagy ja
jó vá. Az ál lo mány táb lá kat leg alább 30 nap pal a ha tály ba -
lé pé sü ket meg elõ zõ en kell ki ad ni.

(8) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar to zó szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség 
ka to nai szer ve ze tei ál lo mány táb lá i nak he lyes bí tõ íve it a
HM HTF ké szí ti el és azo kat a HM had erõ ter ve zé si fõ osz -
tály ve ze tõ hagy ja jó vá. A he lyes bí tõ íve ket, amennyi ben
azok lét szám mó do sí tást tar tal maz nak, vagy ál lo mány -
arány vál to zás sal jár nak, a ké szí tõ HM szerv egyez te ti a
HM TKF-fel, va la mint a HM VTF-fel.
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(9) Ab ban az eset ben, ha a mun ka kö ri jegy zék, illetve
ál lo mány táb la mó do sí tás a be osz tás hoz tar to zó rend fo ko -
za tot, vagy az elõ me ne te li rend tí pu sát érin ti, a fel ter jesz -
tést meg elõ zõ en a mó do sí tást kez de mé nye zõ szerv, vagy
szer ve zet elõ ze tes egyez te tést kez de mé nyez az ille té kes
sze mély ügyi, va la mint pénz ügyi szer vek kel, illetve szer -
ve ze tek kel.

(10) A mó do sí tá sok nak a mun ka kö ri jegy zé kek ben és
az ál lo mány táb lák ban tör té nõ nap ra kész át ve ze té sé rõl az
ok má nyo kat ké szí tõ és nyil ván tar tó szer vek, szer ve ze tek
gon dos kod nak.

(11) A mun ka kö ri jegy zé kek, illetve az ál lo mány táb lák,
va la mint ezek he lyes bí tõ ívei – a HM ka bi net fõ nök, illetve 
a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ál tal en ge dé lye zet tek ki vé -
te lé vel – szer ve zé si idõ sza kon ként ke rül nek ki adás ra. Az
MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH ÖHP) és alá ren delt jei vo nat ko zá sá ban, az MH ÖHP
pa rancs no ka, míg a Hon véd Ve zér kar fõ nök köz vet len alá -
ren delt sé gé ben lé võ szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a szer ve -
zet pa rancs no ka ren del ke zik ja vas lat té te li jog gal. Az új ál -
lo mány táb lá kat a HM HTF-re tör té nõ meg kül dés elõtt
egyez tet ni kell a szak ma i lag ille té kes HM fõ osz tá lyok kal.
A szer ve zé si idõ szak tól el té rõ ál lo mány táb la, illetve mun -
ka kö ri jegy zék mó do sí tás ra vo nat ko zó ja vas la to kat (he -
lyes bí tõ ív ter ve ze te ket) a ha tály ba lé pés ter ve zett idõ pont -
ját meg elõ zõ en leg alább 30 mun ka nap pal be ér ke zõ leg kell 
a ké szí tõ HM szerv ré szé re meg kül de ni.

9.  §

Ez az uta sí tás a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és ezzel
egy ide jû leg a mun ka kö ri jegy zé kek rõl és az állomány -
táblákról  szóló 61/2005. (HK 12.) HM uta sí tás ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
139/2006. (HK 1/2007.) HM

u t a  s í  t á  s a

az EU ALTHEA mûveletbe felajánlott MH EUFOR
alegység kijelölésérõl, összeállításáról és

felkészítésérõl*

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

A honvédelmi miniszter
140/2006. (HK 1/2007.) HM

u t a  s í  t á  s a

az éves tételes ügyviteli ellenõrzés alóli felmentésrõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 109.  § (1) be kez dé se alap ján az éves 
té te les ügy vi te li ellen õr zés aló li fel men tés re vo nat ko zó an
az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé -
sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg -
ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás ha tá lya alá
tar to zó szer ve ze tek kö zül a 2007. ja nu ár 1-jé vel meg ala kí -
tás ra ke rü lõ HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség re, a
HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség re, az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság ra, az MH Hon véd Egész -
ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs re, az MH 43. Hír adó és
Ve ze tés tá mo ga tó Ez red re, az MH Tá mo ga tó Dan dár ra, az
MH Geo in for má ci ós Szol gá lat ra, illetve jog elõd szer ve ze -
te ik re (a továb biak ban: Szer ve ze tek) ter jed ki.

2.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség
Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza bály za ta ki adá sá ról  szóló
11/1996. (HK 7.) HM uta sí tás sal ha tály ba lép te tett HM és
MH Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza bály za ta (Ált/3)
478. pont já ban elõ írt éves té te les ügy vi te li el len õr zést a
Szer ve ze tek nél nem kell vég re haj ta ni, te kin tet tel ar ra,
hogy az ellen õr zés a szer ve zé si idõ szak ba esne.

3.  §

A Szer ve ze tek 2007. jú ni us 30-ig a HM In for ma ti kai és
In for má ció vé del mi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je út ján a
HM jo gi szak ál lam tit kár nak je len tik, hogy a szer ve zé si
vál to zá sok ban érin tett szer ve ze tek ügy vi te li szak fel ada ta i -
ról  szóló 4/2004. (HK 10.) HM IDVF szak in téz ke dés ben
fog lalt fel ada to kat vég re haj tot ták.

4.  §

Ez az uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba* és 2007.
jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 29.
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A Honvédelmi Minisztérium
jogi szakállamtitkárának

178/2006. (HK 1/2007.) HM JSZÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a hadkiegészítõ parancsnokságok felszámolásával,
valamint az új szervezeti rendre történõ áttéréssel

kapcsolatos ügyviteli feladatok végrehajtásáról

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 se alap ján a
 megyei (fõ vá ro si) had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok fel szá -
mo lá sá val, va la mint az új szer ve ze ti rend re tör té nõ át té rés -
sel kap cso la tos ügy vi te li fel ada tok vég re haj tá sá ra vo nat -
ko zó an a kö vet ke zõ

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a me gyei (fõ vá ro si) had ki egé -
szí tõ pa rancs nok sá gok ra, va la mint a 2007. ja nu ár 1-jé vel
jog utód ként meg ala ku ló MH Ke let-Ma gyar or szá gi és MH
Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság ra
(a továb biak ban együtt: Pa rancs nok sá gok) ter jed ki.

2. Ezen in téz ke dést a szer ve ze ti vál to zá sok ban érin tett
szer ve ze tek ügy vi te li szak fel ada ta i ról  szóló 4/2004.
(HK 10.) HM IDVF in téz ke dé sé ben meg ha tá ro zott ren del -
ke zé sek kel együtt, az zal össz hang ban kell al kal maz ni.

3. A Pa rancs nok sá gok fel ál lí tá sa ér de ké ben az át szer -
ve zés sel já ró irat ke ze lé si és ügy vi te li fel ada to kat a 2007.
ja nu ár 2-ától 2007. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ szak ban az
aláb bi ak sze rint kell vég re haj ta ni:

a) az ira tok té te les bi zott sá gi el len õr zé se mel lett el kell
vé gez ni a to váb bi mû kö dés hez nem szük sé ges irat anyag
irat tá ro zá sát, le vél tá ro zá sát és az ille té kes re gi o ná lis pa -
rancs nok ság ré szé re tör té nõ át adá sát, illetve a fe les le ges
irat anyag meg sem mi sí té sét;

b) az alap fel ada tok za var ta lan el lá tá sá nak biz to sí tá sa
ér de ké ben fo lya ma to san kell vég re haj ta ni a ki ala kí tás ra
ter ve zett Pa rancs nok sá gok szint jén szük sé ges irat anyag
szét vá lo ga tá sát, és irat jegy zé ken tör té nõ át adá sát;

c) min den Pa rancs nok ság mér je fe l a fel ada tai el lá tá sá -
hoz szük sé ges bé lyeg zõ igé nyét, és az új meg ne ve zé sé nek
meg fele lõen ren del je meg azo kat a bé lyeg zõ el lá tá sá ra ki -
je lölt szer ve zet tõl;

d) a Pa rancs nok sá gok nál el kell vé gez ni a to váb bi
 mûködéshez hely ben szük sé ges irat anyag és a nyilván -
tartások – a szer ve zet új meg ne ve zé sét tar tal ma zó – fe lül -
bé lyeg zé sét;

e) az irat ke ze lé si ok má nyo kat (az ik ta tó könyv ki vé te lé -
vel) a nyil ván tar tás ra fel hasz nált utol só szá mot köve tõen
alá hú zás sal kell le zár ni, azt a kel te zés sel, alá írás sal és az
ügy vi te li szerv kör bé lyeg zõ jé vel hi te le sí te ni, majd a fe lül -
bé lyeg zést köve tõen a szá mo zás fo lya ma tos sá gá nak meg -
tar tá sá val kell to vább ve zet ni;

f) az ik ta tó köny ve ket 2007 ja nu ár 1-jével az új meg ne -
ve zés nek meg fele lõen kell fel fek tet ni.

4. Ezen in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba* és
2007. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Wapp ler né Dr. Ba logh Ág nes s. k.,
HM jo gi sza kál lam ti tkár

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 29.

HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
139/2006. (HK 1/2007.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli
idõszakra történõ felkészülése egyes feladatairól*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
140/2006. (HK 1/2007.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság,
parancsnoki beosztás átadás-átvételérõl*

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



A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
141/2006. (HK 1/2007.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség Mûveleti Irányító Központ,
parancsnoki beosztás átadás-átvételérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
143/2006. (HK 1/2007.) HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség Mûveleti Központ, parancsnoki
beosztás átadás-átvételérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
185/2006. (HK 1/2007.) HVKF

p a  r a n  c s a

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka 
feladatainak végrehajtásáról szóló

134/2006. (HK 24.) HVKF parancs módosításáról*

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

142/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség vezetése megújításának részét
képezõ parancsnokok és törzsek felkészítése
korszerûsítési lehetõségeinek vizsgálatával

kapcsolatos feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé se alap ján, te kin -
tet tel a Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé -
gé nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 3.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ra a Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai ve ze té se meg újí tá sá val, a pa rancs no kok és tör -
zsek fel ké szí té sé nek kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada -
tok ról az aláb bi

parancsot

adom ki:

1. A pa rancs ha tá lya a Hon véd Ve zér kar fõ nök nek alá -
ren delt ka to nai szer ve ze tek re ter jed ki.

2. A pa rancs ha tá lyá ban kö zép szin tû pa rancs nok ság:
meg ala ku lá sa után az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság.

3. A Ma gyar Hon véd ség fel adat rend szer ének, struk tú -
rá já nak, szol gá la ti kul tú rá já nak vál to zá sai, a pro fesszi o na -
li tás igé nye figye lembe véte lével a ka to nai ve ze tés meg újí -
tá sa ré sze ként a pa rancs no kok és tör zsek fel ké szí té se je -
len le gi rend jé nek és kor sze rû sí té si le he tõ sé ge i nek vizs gá -
la tát ren de lem el.

4. A vizs gá lat cél ja: rend sze ré ben és tar tal má ban meg -
úju ló, a pa rancs no ki sze mé lyi ség je gyek ki ala kí tá sát, a pa -
rancs no ki és törzs be osz tá sok el lá tá sá hoz szük sé ges is me -
re tek el sa já tí tá sát, a pa rancs no ki és törzs mun ká ban szük -
sé ges jár tas sá gok és ké pes sé gek meg szer zé sét, szin ten tar -
tá sát, illetve fej lesz té sét biz to sí tó kép zé si, ki kép zé si és to -
vább kép zé si for mák ki dol go zá sá nak és a gya kor la ti élet be
tör té nõ be ve ze té sé nek meg ala po zá sa, elõ ké szí té se.

5. A fel adat vég re haj tá sa a ha de rõ ne mi, fegy ver ne mi és 
szol gá la ti ágak sa já tos sá ga i nak figye lembe véte lével va la -
mennyi ve ze té si szint pa rancs no ki, szak mai ve ze tõi és
törzs ál lo má nya szé les kö rû be vo ná sá val, össze han golt te -
vé keny sé gé vel tör té nik, amely nek alap ját

a) a pa rancs no kok, szak mai ve ze tõk kép zé si, ki kép zé si
és to vább kép zé si rend sze ré nek, sze mé lyi sé gi je gyei ki ala -
kí tá sá nak, a pa rancs no ki te vé keny ség kö rül mé nye i nek és
fel té te le i nek fel tá rá sát biz to sí tó „Ma ga biz tos pa rancs nok”,

b) a tör zsek mû kö dé se, szak ma i sá guk fej lesz té se, a
mun ka vég zés hez szük sé ges sza bály zók meg lé te és kor sze -
rû sé gük vizs gá la tát biz to sí tó „Ha té kony törzs mun ka” pro -
jec tek ké pe zik.

6. A „Ma ga biz tos pa rancs nok” pro ject ke re té ben vizs -
gál ni kell

a) a pa rancs nok ká, ve ze tõ vé vá lás fo lya ma tát;
b) a pa rancs nok, mint harc ve ze tõ-mû ve let irá nyí tó, ki -

kép zõ, szak mai és nap i élet irá nyí tó, ad mi niszt ra tív ve ze tõ
pa rancs no ki funk ci ók sa já tos sá ga it, az azok ra tör té nõ fel -
ké szí tés rend sze rét és ha té kony sá gát;

c) az el sõ be osz tás ra tör té nõ fel ké szí tés rend jét;
d) a pá lya kez dõ pa rancs no kok szer ve zett for má ban tör -

té nõ se gí té sé nek gya kor la tát;
e) a pa rancs no ki és szak mai to vább kép zé si rend szer

kor sze rû sé gét;
f) a pa rancs no kok kö zöt ti kom mu ni ká ció, a pa rancs no -

ki te vé keny ség fo lya mán szer zett ta pasz ta la tok át adá sá -
nak, hasz no sí tá sá nak hely ze tét.

7. A „Ma ga biz tos pa rancs nok” pro ject te rü le te i nek
vizs gá la tát

a) raj – és sza kasz pa rancs no ki (pa rancs no kok, pa rancs -
nok he lyet te sek, fõ ke ze lõk, vál tás pa rancs no kok, sza kasz -
ve zény lõ tiszt he lyet te sek);
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b) szá zad – és zász ló alj pa rancs no ki (pa rancs no kok,
 parancsnokhelyettesek, szol gá la ti ágak ve ze tõi, ve zény lõ
zász ló sok);

c) ez red – és dan dár pa rancs no ki (pa rancs no kok,
 parancsnokhelyettesek, egy ség szol gá la ti sze mé lyek,
 vezénylõ zász ló sok) szin te ken kell vég re haj ta ni.

8. A „Ha té kony törzs mun ka” pro ject ke re té ben vizs -
gál ni kell

a) a tör zsek mû kö dé sé nek ha té kony sá gát a pa rancs no ki 
mun ka tá mo ga tá sá ban;

b) a törzs mun ka szak ma i sá gá nak kö ve tel mé nye it;
c) a törzs mun ká hoz szük sé ges sza bály zók meg lé tét,

kor sze rû sé gét;
d) a törzs mun ka fej lesz té sé nek le he tõ sé ge it, irá nya it;
e) a csa pat ki kép zés ke re té ben tör té nõ törzs tisz ti tu laj -

don sá gok, ál ta lá nos ka to nai és szak mai is me re tek, a tör -
zsek szak ma i sá ga fej lesz té sé nek le he tõ sé ge it;

f) a csa pat- és cso port mun ka jel lem zõ it;
g) a törzs mun ka fel té te le i nek hely ze tét.

9. A „Ha té kony törzs mun ka” pro ject te rü le te i nek vizs -
gá la tát zász ló alj – és dan dár törzs szin te ken kell vég re haj -
ta ni.

10. A pro jec tek meg va ló sí tá sá nak elõ ké szí té se:
a) az ál lo mány fel ké szü lé sét és in for má lá sát biz to sí tó

hát tér anya gok ki dol go zá sát és biz to sí tá sát a HM Had mû -
ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (továb biak ban: HM HKF),

b) a „Ma ga biz tos pa rancs nok” pro ject vi ta anya gá nak
ki dol go zá sát az MH 25. kl. dd, a „Ha té kony törzs mun ka”
pro ject vi ta anya gá nak ki dol go zá sát az MH 5. kl. dd. bá zi -
sán ki ala kí tott mun ka cso port vég zi.

11. A pro jec tek meg va ló sí tá sá nak üte me zé se:
a) az I. ütem a ki adott hát tér anya gok, vi ta anya gok csa -

pat szin tû ren dez vé nye ken tör té nõ meg vi ta tá sát, a kü lön -
bö zõ szin tû pa rancs no kok, szak mai ve ze tõk, törzs be osz -
tot tak vé le mé nyé nek és ja vas la ta i nak for má lá sát biz to sí tó
vi ta na po kat, fó ru mo kat és kon fe ren ci á kat,

b) a II. ütem az összeg zett vé le mé nyek, ja vas la tok fel -
dol go zá sát, ér té ke lé sét va la mint a kép zés, ki kép zés, to -
vább kép zés rend sze ré nek kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó el -
gon do lá sok és fel adat ter vek ki dol go zá sát fog lal ja ma gá ba.

12. A pro jec tek meg va ló sí tá sa ke re té ben
a) a pa rancs no ki, szak mai ve ze tõi és törzs ál lo mány fel -

dol goz za a hát tér- és vi ta anya go kat, kon fe ren ci á kon ösz -
szegzi és ala kít ja vé le mé nyét, ja vas la ta it;

b) a vé le mé nye ket, ja vas la to kat az egy ség-, dan dár -
szint összeg zi és ter jesz ti fel a kö zép szin tû pa rancs nok ság -
hoz;

c) a kö zép szin tû pa rancs nok ság vég zi a vé le mé nyek,
ja vas la tok MH szin tû össze sí té sét, szak mai ér té ke lé sét,
 jelentést ké szít a pro jec tek vég re haj tá sá ról és ki dol goz za
ja vas la ta it a pa rancs no kok, szak mai ve ze tõk és a törzs ál lo -
mány ki kép zé sé nek és to vább kép zé sé nek kor sze rû sí té sé re 
vo nat ko zó ja vas la ta it;

d) a be ér ke zett ja vas la tok alap ján a HM HKF ki dol goz -
za a szük sé ges in téz ke dé se ket és fel adat ter vet az új ki kép -
zé si és to vább kép zé si for mák be ve ze té sé re.

13. A „Ma ga biz tos pa rancs nok” pro ject meg va ló sí tá sá -
nak ered mé nye ként

a) ke rül je nek meg fo gal ma zás ra a harc ve ze tõ-mû ve let
irá nyí tói, a nap i élet irá nyí tói, a ki kép zõi, a szak mai és ad -
mi niszt ra tív ve ze tõi funk ci ó kat be töl tõ pa rancs no kok és a
tör zsek ben szol gá la tot tel je sí tõk sze mé lyi jel lem zõ i vel,
kép zett sé gük kel és fel ké szült sé gük kel szem ben tá masz tott 
kö ve tel mé nyek;

b) ké szül je nek ja vas la tok a pa rancs no ki kép zés, to -
vább kép zé si rend szer meg újí tá sát biz to sí tó alap-, ki egé -
szí tõ és spe ci á lis fel ké szí tõ tan fo lya mok for má i ra és tar tal -
má ra.

14. A „Ha té kony törzs mun ka” pro ject meg va ló sí tá sá -
nak ered mé nye ként

a) ke rül je nek meg fo gal ma zás ra a tör zsek ben szol gá la -
tot tel je sí tõk sze mé lyi jel lem zõ i vel, kép zett sé gük kel és
fel ké szült sé gük kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek;

b) ke rül je nek össze fog la lás ra a pa rancs no ki mun ka tá -
mo ga tá sá ban al kal maz ha tó mód sze rek, a tör zsek mun ka -
rend jé nek hi á nyos sá gai, a ha té kony törzs mun ka mo del lek
és az elõ re lé pés le he tõ sé gei;

c) ké szül je nek ja vas la tok a törzs ki kép zés meg újí tá sát
biz to sí tó alap-, ki egé szí tõ és spe ci á lis fel ké szí tõ tan fo lya -
mok for má i ra és tar tal má ra.

15. Mind két pro ject meg va ló sí tá sá nak ered mé nye ként
ké szül je nek ja vas la tok a pa rancs no ki és törzs mun ka ösz -
szehangolására és in for ma ti kai tá mo ga tá sá ra.

16. A pro jec tek ve ze té se:

a) a fel adat ko or di ná lá sát a HM HKF bá zi sán lét re ho -
zott HM Ko or di ná ci ós Mun ka cso port vég zi, ve ze tõ je a
HM HKF fõ osz tály ve ze tõ;

b) a ka to nai saj tó val va ló kap cso lat tar tást, a kom mu ni -
ká ci ós terv és a pub li ká ci ós anya gok ki dol go zá sá nak irá -
nyí tá sát, va la mint a pro jec tek meg va ló sí tá sá ért fe le lõs kö -
zép szin tû pa rancs nok ság ál tal ki dol go zott szak mai anya -
gok nak az MH bel sõ kom mu ni ká ci ós rend sze ré ben – Pár -
be széd por tá lon – tör té nõ meg je le ní té sét a HM Ve zér ka ri
Ti kár ság bá zi sán lét re ho zott HM Kom mu ni ká ci ós Cso port 
vég zi;

c) a „Ma ga biz tos pa rancs nok” és „Ha té kony törzs -
munka” pro jec tek meg va ló sí tá sá nak irá nyí tá sát a kö zép -
szin tû pa rancs nok ság szá raz föl di pa rancs nok he lyet te sé -
nek ve ze té sé vel lét re ho zott Szak cso port vég zi, fel ada ta az
összhad erõnemi szint és a fegy ver ne mi, va la mint a dan dár
szin tek te vé keny sé gé nek össze han go lá sa, illetve a bel sõ
kom mu ni ká ció meg szer ve zé se;

d) a pa rancs no ki és törzs ál lo mány a hát tér- és vi ta anya -
gok fel dol go zá sát, a vé le mé nyek és ja vas la tok ki ala kí tá sát
mun ka cso por tok ke re té ben vég zi.
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17. A pro jec tek fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra a kö zép -
szin tû pa rancs nok ság mind két pro ject, illetve a bel sõ kom -
mu ni ká ció vo nat ko zá sá ban a csa tolt ütem terv alap ján
2007. ja nu ár 15-ig rész le tes fel adat- és ütem ter vet ké szít,
ame lyet jó vá ha gyás ra a HM HKF fõ osz tály ve ze tõ út ján a
HM HVK fõ nök höz ter jeszt fe l.

18. A pro jec tek fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról a kö zép -
szin tû pa rancs nok ság szá raz föl di pa rancs nok he lyet te se
min den hó nap 15-ig – el sõ al ka lom mal 2007. feb ru ár 15-ig 
– a HM HKF fõ osz tály ve ze tõn út ján a HM HVK fõ nök-he -
lyet tes ré szé re írá sos je len tést ter jeszt fe l.

19. Ez a pa rancs 2007. 11. 30-án vesz ti ha tá lyát, ren -
del ke zé se it 2007. 01. 01-jé tõl kell al kal maz ni.

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

1. sz. melléklet
a 142/2006 (HK 1/2007.) HVKF parancshoz

ÜTEMTERV
a „Magabiztos parancsnok” és a „Hatékony

törzsmunka” projectek fõbb feladatainak
végrehajtására

Fsz. Fel adat Ha tár idõ Fe le lõs

1. Pro jec tin dí tó ér te kez let 2006. 12. 01. HM HKF

2. Hát tér anya gok ki adá sa 2006. 12. 15. HM HKF

3. Rész le tes fel adat- és ütem terv ki dol go -
zá sa, jó vá ha gyás ra tör té nõ fel ter jesz té se

2007. 01. 15. MH ÖHP

4. Hát tér anya gok ta nul má nyo zá sa 2007. 02. 28. Csa pa tok

5. A „Ma ga biz tos pa rancs nok” 
és „Ha té kony törzs mun ka” pro jec tek 
vi ta anya gá nak ki dol go zá sa 2007. 02. 28.

MH 5., 25.
kl. dd. pk.

6. A vi ta anya gok ta nul má nyo zá sa 2007. 03. 15. Csa pa tok

7. Csa pat ren dez vé nyek
– raj, sza kasz, szá zad: 
 pa rancs no ki kon fe ren cia
– zász ló alj, dan dár: pa rancs no ki
 kon fe ren cia
– zász ló alj, dan dár: 
 törzs kon fe ren cia

2007. 03. 31.

2007. 04. 15.

2007. 04. 15.

MH ÖHP

8. MH szin tû ren dez vé nyek
– MH raj-, sza kasz pa rancs no ki 
 kon fe ren cia
– MH szá zad-, zász ló alj pa rancs no ki
 kon fe ren cia

2007. 05. 30.

2007. 05. 30.

MH ÖHP

Fsz. Fel adat Ha tár idõ Fe le lõs

– MH dan dár pa rancs no ki 
 kon fe ren cia
– MH zász ló alj, dan dár 
 törzs kon fe ren cia

2007. 05. 30.

2007. 06. 30.

MH ÖHP

9. Vé le mé nyek, ja vas la tok felterjesz tése 2007. 09. 30. MH ÖHP

10. Vé le mé nyek, ja vas la tok feldolgo zása 2007. 10. 30. MH ÖHP

11. Fel adat terv ki dol go zá sa 2007. 11. 30. HM HKF

A Honvéd Vezérkar fõnök I. helyettesének
14/2006. (HK 1/2007.) HVKF I. h.

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírás hatálybaléptetésérõl

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NA TO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 7.  §
(2) be kez dés b) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va
el ren de lem a kö vet ke zõ do ku men tum be ve ze té sét:

I. STA NAG 2536 DPP (EDI TI ON 1) – AL LI ED
 JOINT PET RO LE UM DOCT RI NE – AJP–4.7

– Té ma fe le lõs: 2006. 12. 31-ig MH Össz ha de rõ ne mi
Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság, 2007. 01. 01-tõl
HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség

– Té ma ke ze lõ: 2006. 12. 31-ig MH Üzem anyag Szol -
gá lat fõ nök ség, 2007. 01. 01-tõl HM Fej lesz té si és Lo gisz -
ti kai Ügy nök ség

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ja nu ár 01.

– Vég re haj tás mód ja: MH ÖLTP pa rancs no ki in téz ke -
dés.

A té ma fe le lõs ad ja ki a vég re haj tá sul szol gá ló do ku -
men tu mot. Ezzel együtt vé gez ze el az eset leg szük sé ges
mó do sí tá so kat is: a be ve ze tett NA TO elõ írásnak nem meg -
fe le lõ ko ráb bi sza bá lyo zá so kat he lyez zék ha tá lyon kí vül,
illetve kez de mé nyez zék ha tá lyon kí vül he lye zé sü ket.
A vég re haj tá sul ki adott do ku men tum nyil ván tar tá si szá -
má ról és cí mé rõl írás ban tá jé koz tas sák a HM Had erõ ter ve -
zé si Fõ osz tály Szö vet ség esi és Egy sé ge sí té si Osz tá lyát.

Mi ki ta Já nos mk. al tá bor nagy s. k.,
HM HVKF el sõ he lyet tes



FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium személyzeti
fõosztályvezetõjének

105/2006. (HK 1/2007.) HM SZEF

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka 
feladatainak végrehajtásával kapcsolatos személyügyi 

szakfeladatokról

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 2118/2006. (VI. 30.)
Korm. ha tá ro zat ban, to váb bá a 114/2006. (HK 21.) HM
uta sí tás ban fog lalt, va la mint az MH ka to nai szer ve ze te i -
nek át ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról
 szóló 129/2006. (HK 24.) HM uta sí tás ban (to váb bi ak ban:
Ut.) meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ, a szer ve ze ti át ala kí -
tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs
(a továb biak ban: Pcs.) – vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sze -
mély ügyi szak fel ada tok ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

Általános rendelkezések

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed az Ut. 1.  §-ában meg -
ha tá ro zott szer ve ze tek re ( a továb biak ban együt te sen: át -
ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek) ter jed ki.

2. A szer ve zé si idõ szak 2007. már ci us 1-jé tõl 2007. au -
gusz tus 31-ig tar t. A sze mély ügyi szak fel ada tok vég re haj -
tá sá nak idõ rend jét az 1. sz. mel lék let tar tal maz za.

A személyügyi munkával kapcsolatos
általános rendelkezések

3. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek nél a sze mély -
ügyi el já rá sok meg kez dé se elõtt a sze mély ügyi szerv

a) mér je fe l az érin tett hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
mány, köz al kal ma zot tak to váb bi mun ka vál la lá sá val kap -
cso la tos szán dé kát, az új on nan meg ala ku ló szer ve ze tek
(szer ve ze ti egy sé gek) ve ze tõi a sze mé lyi be szél ge té se ket
meg elõ zõ en is mer jék meg az Érin tett ál lo mány ezen szán -
dé kát,

b) tisz táz za, hogy az uta sí tás, az ál lo mány táb la vagy a
mun ka kö ri jegy zék alap ján mi lyen sze mély ügyi in téz ke -
dést igény lõ vál to zá sok kö vet kez tek be a szer ve zet nél,

c) amennyi ben a ka to nai szer ve zet nem ke rül meg szün -
te tés re, csu pán ál lo mány táb lá ja, mun ka kö ri jegy zé ke mó -

do sul, a he lyes bí tõ ívek nek meg fele lõen sze mé lyi be szél -
ge tést csak azok kal kell le foly tat ni, akik nek a be osz tá sát a
had erõ át ala kí tás konk ré tan érin ti (pl. azon be osz tást be töl -
tõk ese té ben, akik nek a vál to zás nem érin ti a be osz tá suk
meg ne ve zé sét, a be osz tá suk hoz rend sze re sí tett rend fo ko -
za tot, az elõ írt is ko lai vég zett sé get, nem ke rül sor sze mé lyi 
be szél ge tés re, még ak kor sem, ha egyéb ként tech ni kai
okok  miatt új ál lo mány táb la, mun ka kö ri jegy zék ke rül ki -
adás ra),

d) vég re hajt ja a szer ve zet nél be osz tást be nem töl tõ, de
sze mély ügyi és pénz ügyi el lá tás ra utal tak kal kap cso lat ban 
meg ha tá ro zott fel ada to kat,

e) fel mé ri az il let mény elõ le get, la kás épí té si köl csönt,
csa lád ala pí tá si elõ le get fel vet tek, va la mint az ál lam i ke -
zes ség vál la lás ban ré sze sül tek szá mát és a tör lesz té sek
hely ze tét,

f) a sze mé lyi be szél ge té sek vég re haj tá sá ra ,Beszélge -
tési terv”-et ké szít. A tá vol lé võk kö zül, az or szá gon be -
lülre ve zé nyel te ket – ha szük sé ges – a sze mé lyi be szél ge -
tés le foly ta tá sá ra vissza ren de li, a kül föld re ve zé nyel tek kel 
kap cso lat ban a sze mé lyü ket érin tõ el gon do lás hoz, dön tés -
hez (a kül föl di kap cso lat tar tás ra fel ha tal ma zott szer vek út -
ján) meg ké ri az írá sos vé le mé nyü ket, nyi lat ko za tu kat.

4. A 2007. már ci us 1-jé vel ala pí tan dó új szer ve ze tek
pa rancs no kai, ve ze tõi a hon vé del mi mi nisz ter, illetve a
HM Hon véd Ve zér kar fõ nök meg bí zá sa alap ján jo go sul -
tak a ter ve zett ál lo mánnyal tör té nõ sze mé lyi be szél ge té sek 
le foly ta tá sá ra.

A meg szû nõ szer ve ze tek állományille té kes jog kör rel
ren del ke zõ pa rancs no kai, ve ze tõi a sze mély ügyi el já rá sok
be fe je zé sé ig gya ko rol ják a meg szû nés sel, fel szá mo lás sal
kap cso la tos ha tás kö rö ket, jog kö rö ket.

5. A sze mé lyi be szél ge té sek rõl a tar tal mi és ala ki kö ve -
tel mé nyek nek meg fe le lõ rész le tes jegy zõ könyv ké szül a
hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl,
mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az
in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás
rend jérõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de let (to váb bi ak -
ban: R.) 118. §-a, a sze mély ügyi ok má nyok és nyil ván tar -
tá si ira tok ke ze lé sé nek rend jé rõl  szóló 145/2002.
(HK 1/2003.) HM HVK SZÜCSF in téz ke dés 6. pont já ban
és az 1. szá mú mel lék le té ben fog lal tak ra. A jegy zõ könyv
tar tal maz za:

a) a ké szí té sé nek he lyét és ide jét,
b) a fog lal koz ta tott ne vét,
c) ha a sze mé lyi be szél ge tést nem a mun kál ta tói jog kör

gya kor ló ja foly tat ja le, a fel ha tal ma zó sze mé lyét,
d) ér dek kép vi se le ti szerv, vagy jo gi kép vi se lõ igény be -

vé te lé nek le he tõ sé gé rõl tör té nõ tá jé koz ta tás, az ar ra adott
vá lasz,

e) a vizs gált sze mély szá má ra fel aján lott meg ol dá si le -
he tõ sé ge ket (ki ne ve zés, át he lye zés, más köz szol gá la ti jog -
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vi szony ba át he lye zés, ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zés
vagy nyug ál lo mány ba he lye zés, be osz tás fel aján lá sa ese -
tén: a be osz tás meg ne ve zé sét és a be osz tás hoz rend sze re -
sí tett rend fo ko za tot, a be so ro lá si ka te gó ri át, vég zett sé gi
kö ve tel ményt),

f) 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.) alap ján a fog lal koz ta tott ra
 vonatkozó kö te le zett sé ge ket (pl. va gyon nyi lat ko zat, össze -
fér he tet len ség, elõ me ne tel) és annak el fo ga dá sát vagy el -
uta sí tá sát, illetve a jog or vos lat ra vo nat ko zó ki ok ta tást,

g) a dön tés re vo nat ko zó jog or vos lat ra irá nyuló tá jé koz -
ta tást,

h) min den olyan tényt, lé nye ges in for má ci ót, amely nek 
jegy zõ könyv ben va ló rög zí té se a ké sõb bi jog- vagy ér dek -
vi ta so rán ér dem ben fel me rül het.

6. A sze mé lyi ja vas la ti la pot az R. 119.  § (1) be kez dé -
sé nek figye lembe véte lével kell fel ter jesz te ni.

7. A sze mé lyi be szél ge tés so rán csak jog sza bály nak és
ha tás kör nek meg fe le lõ tar tal mú aján lat te he tõ.

8. Az át ala kí tás sal, szer ve ze ti kor sze rû sí tés sel össze -
füg gés ben a ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zés le he tõ sé gét 
csak az össze vont má so dik-har ma dik kö rös sze mé lyi be -
szél ge té sen le het fel aján la ni a konk rét be osz tás meg je lö lé -
sé vel, amely be 1 éven be lül az ál lo mány tag ja ki ne ve zés re, 
át he lye zés re ke rül.

9. A szer ve ze tek tõl ki vá lók szol gá la ti vi szo nyá nak
meg szün te té sé hez szük sé ges ok má nyok fo lya ma to san, de
leg ké sõbb a sze mé lyi be szél ge tést kö ve tõ 3 mun ka na pon
be lül szol gá la ti úton ér kez zenek meg a dön tés re ha tás kör -
rel ren del ke zõ elöl já ró hoz. A fel men té si idõ leg ko ráb bi
kez dõ nap ja: 2007. már ci us 1, leg ké sõb bi kez dõ nap ja:
2007. au gusz tus 31. Fi gye lem mel ar ra, hogy a fel men té si
idõ utol só nap ja 2007. de cem ber 31-én nem ter jed het túl.

10. A fel men té si idõ tar ta ma – az érin tett írá sos ké rel -
me ese tén – 6 hó nap nál rö vi debb is le het, eb ben az eset ben
az érin tett, va la mint a fel men tés re jo go sult elöl já ró kü lön
írá sos meg ál la po dást kö t. A fel men té si idõ le rö vi dí té sé ben 
va ló írás be li meg álla po dás nem érin ti a szol gá la ti jog vi -
szony fel men tés sel tör té nõ meg szün te té sét.

11. Azok ról a tisz tek rõl és tiszt he lyet te sek rõl, akik nek
a szol gá la ti vi szo nya az el sõ sze mé lyi be szél ge té sen
(2007. ja nu ár 26–2007. feb ru ár 8.) nem ren de zõ dött (át he -
lye zés re, be osz tás ra vá r), sze mé lyi ja vas la ti la pot kell ké -
szí te ni és azt a be szél ge té si jegy zõ könyv vel együtt a HM
Sze mély ze ti Fõ osz tály ra (to váb bi ak ban: HM SZEF) az
össze vont má so dik-har ma dik kö rös sze mé lyi be szél ge té -
sek (2007. feb ru ár 14–2007. feb ru ár 22.) elõ ké szí té se
 érdekében – a sze mé lyi anyag gyûj tõ vel együtt – fo lya ma -
to san, de leg ké sõbb 2007. feb ru ár 12-ig kell meg kül de ni.

A sze mé lyi ja vas la ti la pon pon to san meg kell je le ní te ni az
érin tett utol só be osz tá sát, az ah hoz rend sze re sí tett rend fo -
ko za tot, be so ro lá si ka te gó ri á ját, tel je sít mény ér té ke lé se,
-mi nõ sí té se pont szá mát és az elõ me ne te li rang sor ban el -
fog lalt he lyét, leg ma ga sabb pol gá ri, illetve ka to nai is ko lai
vég zett sé gét, nyelv vizs gá já nak szint jét. Az ál lo mány
e cso port ja szol gá la ti vi szo nyá nak to váb bi ren de zé se a
HM SZEF szer ve zé sé ben tör té nik.

12. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi
szer vei a szer ve zé si idõ szak ban fo lya ma to san kí sér jék
 figyelemmel a be osz tá sok fel töl tött sé gét. A sze mély ügyi
szer vek min den hó nap 1-jén és 15-én (amennyi ben mun -
ka szü ne ti nap ra esik, az azt kõ ve tõ mun ka na pon) je lent sék 
a HM SZEF ré szé re az ál lo mány szám sze rû nö ve ke dé sét
és fo gyá sát a ki adott táb lá za tok nak meg fele lõen.

Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi szer -
vei fo lya ma to san ren del kez ze nek fog lal koz ta tot ti ál lo -
mány ka te gó ri án ként nap ra kész nyil ván tar tás sal a rend sze -
re sí tett és meg lé võ lét szá mok ról, illetve a ki áram lás lét -
szám ada ta i ról.

13. A szer ve zé si fel adat tal össze füg gés ben be osz tás
nél kül ma ra dók – ké rel mük re – át he lyez he tõk a meg lé võ
rend fo ko za tuk hoz ké pest eggyel ala cso nyabb be osz tás ba.
Az ala cso nyabb be osz tás ba he lye zett sze mé lyek rend -
fokozatának meg fe le lõ be osz tás ba he lye zé sét – be le egye -
zé sé vel két éven be lül le het – leg ké sõbb öt év el tel té vel
azon ban kez de mé nyez ni kell. En nek ér de ké ben a vi selt
rend fokozatuknak meg fe le lõ be osz tás ba he lye zé sük le he -
tõ sé gét a sze mély ügyi szer vek fo lya ma to san vizs gál ják.

14. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek nél szol gá la tot 
tel je sí tõ, de az MH ren del ke zé si ál lo má nyá ba tar to zó sze -
mé lyek ese té ben is le kell foly tat ni a sze mély ügyi igaz ga -
tá si el já rást. Amennyi ben be osz tás ba he lye zé sük re a ren -
del ke zé si ál lo mány ban tart ha tó sá guk vég sõ idõ pont já ig
nem ke rül het sor, úgy ve zény lé sük és szol gá la ti vi szo nyuk 
meg szün te té sét kell kez de mé nyez ni a dön tés re jo go sult
elöl já ró nál.

15. Szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony meg hosszab bí tá sá -
nál, illetve annak kez de mé nye zé sé nél ki emelt fi gyel met
kell for dí ta ni a szer ve zet, illetve az adott be osz tás szer ve -
zé si fel ada tok ban va ló érin tett sé gé re.

16. A pol gá ri élet bõl szer zõ dé ses tisz ti, tiszt he lyet te si
ál lo mány ba vé telt csak spe ci á lis szak mai kö ve tel mény nek
va ló meg fe le lés, a szol gá la ti ér dek el sõd le ges sé ge ese tén
és a szak mai elöl já rók kal tör tént elõ ze tes egyez te tést
köve tõen le het kez de mé nyez ni.

17. A sze mély ügyi szer vek gon dos kod ja nak ró la, hogy
a ke let ke zõ sze mély ügyi pa ran csok és ha tá ro za tok egy
pél dá nyát az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó
Köz pont és a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal – a jog erõ re
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emel ke dést köve tõen a le he tõ leg ha ma rabb, de leg ké sõbb
15 na pon be lül – meg kap ja. Min den ha tá ro zat ban,
 parancsban hasz nál ják az érin tett sze mély szü le té si ide jét,
any ja ne vét, al kal ma zot ti azo no sí tó já nak, illetve az adott
be osz tás KGIR azo no sí tó szá mát.

18. A sze mé lyi be szél ge té se ket köve tõen a sze mély -
ügyi szer vek vizs gál ják meg az ál lo mány át kép zé si igé -
nye it és azt a 2008–2009. évi be is ko lá zá si terv ré sze ként
ter jesszék elõ a HM SZEF-re.

19. A szer ve zé si fel adat alap ján le foly ta tott sze mé lyi
be szél ge tést köve tõen a sze mély ügyi szerv, illetve a mû -
kö dõ Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság (a továb biak -
ban: MEB) fo lya ma tos mun ka kap cso la tot tar ta nak egy -
más sal.

20. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi
szer ve és a mû kö dû MEB tá jé koz tat ják a sze mé lyi ál lo -
mányt az el he lyez ke dést se gí tõ le he tõ sé gek rõl, tá mo ga tá -
sok ról, és az azok hoz ju tás mód já ról [a sze mé lyi ál lo mány
pi hen te té sé vel és szo ciá lis gon dos ko dás sal kap cso la tos
fel ada tok ról szóló 31/2002. (V. 3.) HM ren de let 7–8.  §].
Ezek biz to sí tá sa ér de ké ben ve gyék fe l a kap cso la tot a te rü -
le ti leg ille té kes mun ka ügyi köz pont tal.

21. A szer ve zé si idõ szak vé gén az át ala kí tás ban érin tett 
szer vek ve ze tõi, illetve a mû kö dõ MEB össze fog la ló
 jelentést ké szí te nek a sze mé lyi ál lo mány pi hen te té sé vel és
a szo ciá lis gon dos ko dás sal kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
31/2002. (V. 3.) HM ren de let 7.  §-a és 8.  §-a alap ján, az át -
szer ve zés ben érin tett ál lo mány ré szé re nyúj tott szol gál ta -
tá sok ról, azok ha té kony sá gá ról, és szol gá la ti úton elõ ter -
jesz tik a HM SZEF-re.

A hivatásos és szerzõdéses állományra vonatkozó
rendelkezések

22. Az ál lo mány moz ga tá sá nak ter ve zé se kor – az elõ -
me ne tel ál ta lá nos sza bá lya i ra is fi gye lem mel – a sze mély -
ügyi ve ze tõ vegy e a dön tés elõ ké szí té se so rán figye lembe
a Hjt. át me ne ti ren del ke zé se it, a lét szám csök ken tés re
 vonatkozó sze mé lyi ja vas la tok ki dol go zá sá nál in do kolt
eset ben él jen a Hjt. 59.  § (1) be kez dés c) pont já ban biz to sí -
tott le he tõ ség gel.

23. Ha az ál lo mány tag já nak be osz tá sa lét szám csök -
ken tés vagy szer ve ze ti vál to zás kö vet kez té ben meg szûnt,
ak kor

a) a szol gá la ti vi szo nya a Hjt. 59.  § (1) be kez dés
a) vagy b) pont ja sze rint fel men tés sel szün tet he tõ meg,

b) a Hjt. 48.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rint – ha más
be osz tás ba van ter vez ve – ren del ke zé si ál lo mány ba he lye -
zé se kez de mé nyez he tõ a ter ve zett be osz tás pon tos meg -
jelölésével.

24. Ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zés a Hjt. 48.  §
(1) be kez dés b)–c) és f)–g) pon tok ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben kez de mé nyez he tõ.

25. Be osz tás ba he lye zé sek nél, illetve az ah hoz kap -
csolódó sze mé lyi ja vas la tok ki a la ki tá sá nál szi go rú an be
kell tar ta ni a szol gá la ti vi szony mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
tör vényi sza bá lyo zá so kat, az elõ me ne tel rend sza bá lya it.
Ha a tel je sít mény ér té ke lés idõ pont já ig 6 hó nap nál ke ve -
sebb idõ van hát ra és az ér té ke lõ vagy az ér té kelt sze mé lye
meg vál to zik, az ér té ke lést el kell ké szí te ni.

26. A be osz tás ba he lye zé si, más köz szol gá la ti jog -
viszonyba va ló át he lye zé si pa ran cso kat a szer ve zé si idõ -
sza kon be lül hatályba lépésüket meg elõ zõ en, a szol gá la ti
vi szonyt meg szün te tõ, illetve nyug ál lo mány ba he lye zé si
pa ran cso kat a fel men tés kez de tét meg elõ zõ en kéz be sí te ni
kell.

27. Va la mennyi 86-tal kez dõ dõ MAK kódú be osz tás -
ban szol gá lók ese té ben a szol gá la ti vi szony mó do sí tá sá val
kap cso la tos ja vas la tok vé le mé nye zé sét, és az ilyen be osz -
tá sok ba tör té nõ ki ne ve zé si, át he lye zé si ja vas la tok kal kap -
cso la tos egyet ér té si jo got a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve -
ze tõ gya ko rol ja.

28. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek nél be osz tás
nél kül ma radt ál lo mány be osz tás ba he lye zé se ér de ké ben a
HM SZEF Köz pon ti Sze mély ze ti és Mun ka ügyi Osz tá lya
– mun ka kap cso lat ban – fo lya ma to san egyez tes sen más
mi nisz té ri u mok kal, va la mint a fegy ve res és rend vé del mi
szer vek kel.

29. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi
szer vei tá jé koz tas sák a sze mé lyi ál lo mányt az el he lyez ke -
dést se gí tõ pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl és tá mo ga tá sok ról
[MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány (to váb bi ak ban: Köz -
ala pít vány) pá lyá za ta, HM mo bi li tá si pá lyá za ta, illetve át -
kép zé si le he tõ sé gek, csa lád ta gok el he lyez ke dé se stb.].
Ezek biz to sí tá sa ér de ké ben ve gyék fel a kap cso la tot a te rü -
le ti leg ille té kes mun ka ügyi köz pont tal.

30. A sze mély ügyi el já rá sok be fe je zé se kor ki emelt
 figyelmet kell for dí ta ni a sze mély ügyi anya gok és ira tok
tá ro lá sá ra és to váb bí tá suk rend jé rõl  szóló sza bá lyok be tar -
tá sá ra.

31. A be osz tá sok ra ki ne ve zés ter ve zé sé nél az érin tett
állományille té kes pa rancs no kok ve gyék figye lembe a
2007. év ben kül szol gá lat ról ha za té rõ, és a ka to nai tan in té -
ze tek ben vég zõ pá lya kez dõ ál lo mányt. A név jegy zé ket az
érin tet tek ré szé re a HM SZEF 2007. ja nu ár hó nap ban ren -
del ke zés re bo csát ja.

32. A szol gá la ti vi szony meg szû né se ese tén a va gyon -
nyi lat ko zat tal kap cso la tos do ku men tu mo kat az érin tett ré -
szé re vissza kell ad ni. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Va gyon -
nyi lat ko zat Nyil ván tar tó és El len õr zé si Iro da nyil ván tar tá -
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sá ból az érin tet tet tö röl tet ni kell, az ott tá rolt va gyon nyi lat -
ko za tok va gyo ni ré szé nek egy ide jû meg ké ré sé vel.

A közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések

33. Amennyi ben a szer ve zé si fel ada tok so rán cso por -
tos lét szám csök ken tés re ke rül sor, úgy az er re vo nat ko zó
sza bá lyo kat az Mt. 94/A–94/F.  §-ai ban fog lal tak sze rint
kell vég re haj ta ni.

34. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek ve ze tõi, az
Mt. 94/D.  § (2) be kez dé se alap ján, a te rü le ti leg ille té kes
mun ka ügyi köz pont tal – a fel men tés köz lé sét meg elõ zõ en
leg alább har minc nap pal – kö te le sek kö zöl ni a lét szám -
csök ken tés ben érin tett mun ka vál lalók sze mé lyi ada ta it,
Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Je lét, utol só mun ka kö -
rét, szak kép zett sé gét, át lag ke re se tét. Ezen fe lül a lét szám -
csök ken tés té nyé rõl az ille té kes mun ka ügyi köz pon tot és
az érin tett köz al kal ma zot ta kat – a lét szám csök ken tés re vo -
nat ko zó in téz ke dés hatályba lépését köve tõen – az elõ ze tes 
30 na pos ha tár idõ be tar tá sá val írás ban kell tá jé koz tat ni.

35. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek ve ze tõ inek a
szer ve ze ti vál to zás ban érin tett sze mé lyek kel össze füg gés -
ben – a Kjt. 16.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján –
a köz al kal ma zot ti ta náccsal vé le mé nyez tet ni kell a köz -
alkalmazottak na gyobb cso port ját érin tõ mun kál ta tói in -
téz ke dés ter ve ze tét. Az in téz ke dés meg té te le elõtt, a szer -
ve zet nél (mun kál ta tó nál) kép vi se let tel ren del ke zõ szak -
szer ve ze tet is tá jé koz tat nia kell.

36. A köz al kal ma zot ti jog vi szony fel men tés sel ak kor
szün tet he tõ meg, ha a Kjt. 30.  § (1) be kez dé sé nek
a)–e) pont já ban fog lal tak meg ál la pít ha tók, [ezen sza kasz
al kal ma zá sa kor, amennyi ben a köz al kal ma zott to váb bi
fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség a fel men tés kor a Kjt.
30.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ra kell hi vat koz ni] figye -
lembe vé ve az Mt. 90.  §-ában, illetve a Kjt. 31.  §-ában fog -
lal tak. A köz al kal ma zott ré szé re a „fel men tés” ki hir de té -
sé re, vagyis a fel men tés rõl  szóló ér te sí tés, mint ok mány
kéz be sí té sé re leg ha ma rabb az érin tett sé gé re vo nat ko zó
írás be li tá jé koz ta tást kö ve tõ 30. nap el tel té vel ke rül het sor. 
Ez eset ben is al kal maz ni kell azon ban a fel men té si ti lal -
mak ra vo nat ko zó sza bá lyo kat. Amennyi ben a köz al kal ma -
zott az írás be li tá jé koz ta tó kéz be sí té se kor nem ál l az
Mt. 90.  § (1) be kez dés sze rin ti vé de lem alatt, a fel men tés
ak kor is kéz be sít he tõ, ha a köz al kal ma zott az em lí tett
 védelem ha tá lya alá ke rül.

37. A fel men té si idõ leg ko ráb bi kez de te 2007. ja nu ár
1., leg ké sõb bi kez de te a szer ve zé si idõ szak utol só nap ja
le het. En nek el dön té se – fi gye lem mel a szer ve zet, illetve
az érin tett ér de ke i re – ve ze tõ ha tás kö ré be tar to zik. A fel -
men tés rõl  szóló ér te sí tés ben a fel men tés in do ká nak rész le -
tes nek, konk rét nak és ok sze rû nek kell len nie, (nem elég sé -

ges csak a tör vényi sza kaszt fel tün tet ni) a ren del ke zõ rész -
ben a jog or vos lat le he tõ sé gé re az érin tet tek fi gyel mét fel
kell hív ni.

38. A más szer ve zet ál lo má nyá ba át cso por to sí tás ra ke -
rü lõ szer ve ze tek köz al kal ma zot ta i nak jog vi szo nyát nem
kell meg szün tet ni, ese tük ben a Kjt. 25. § (2) be kez dés
b) pont ját, illetve a 25/A.  §-t, va la mint a 25/B.  §-t, il le tõ leg 
a 26.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni. Ha a köz al kal ma -
zott az át he lye zé sé hez nem já rul hoz zá, a Kjt 30.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti fel men tés jog kö vet kez mé -
nye it kell al kal maz ni.

39. Ha tá ro zott ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony meg -
szû né se ese tén a Kjt. 27.  § (2) be kez dé sét kell al kal maz ni.
A fel men tés köz lé sé re csak az Mt. 90.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott vé de lem meg szû né sét köve tõen van le he tõ -
ség.

40. A köz al kal ma zot ti jog vi szony fel men tés sel történõ
meg szün te té se ese tén, ha a köz al kal ma zott a fel men té si
idõ alatt jog vi szo nyá nak meg szün te té sét a mun ka vég zés
aló li fel men té se elõt ti idõ pont ra ké ri – az Mt. 94.  §-a alap -
ján – a mun kál ta tó kö te les azt a köz al kal ma zott ál tal meg -
je lölt idõ pont ban meg szün tet ni.

41. Mun ka jo gi ál lo mány ban lé võ sze mé lyek köz al kal -
ma zot ti jog vi szo nyá nak meg szû né se ese tén az érin tet tek
írás ban tör té nõ ki ér te sí té sé re ki emelt fi gyel met kell for dí -
ta ni.

42. Amennyi ben a kol lek tív szer zõ dés a köz al kal ma -
zott ra néz ve ked ve zõb ben tér el a Kjt.-tõl, ab ban az eset -
ben a kol lek tív szer zõ dés ben fog lalt el té ré sek et figye -
lembe kell ven ni.

43. Amennyi ben a Péptv. 3.  §-ban vagy fel so rolt fel té -
te lek kel fel kell aján la ni szá má ra a le he tõ sé get. Ha a köz -
alkalmazott írás ban nyi lat ko zik, hogy nem kí ván él ni ezen
le he tõ sé gek kel, ab ban az eset ben ke rül het sor a felmenté -
sére.

A nyugellátásra vonatkozó szabályok

44. Ha a köz al kal ma zott ren del ke zik a tár sa da lom biz -
to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény,
va la mint a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ról  szóló
181/1996. (XII. 6.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek kel, ré szé re kor en ged mé nyes nyug dí ja zást le het a
hon vé del mi mi nisz ter nél kez de mé nyez ni.

45. A köz al kal ma zot tak kor en ged mé nyes nyug dí ja zá -
sá hoz, a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel és leg -
alább 10 éves hon véd sé gi jog vi szonnyal ren del ke zõ köz -
alkalmazott ese té ben, a költ ség át vál la lás ra vo nat ko zó
egye di ké rel met a hon vé del mi mi nisz ter hez kell szol gá la ti
úton fel ter jesz te ni.
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46. Kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ra csak a költ sé gek
át vál la lá sá ra ho zott elõ ze tes mi nisz te ri en ge déllyel ke rül -
het sor.

47. A kor en ged mé nyes nyug dí ja zás költ sé ge i nek át -
vál la lá sá val kap cso la tos ja vas lat a HM SZEF-re azok ese -
té ben ter jeszt he tõ elõ, akik nek a mun ka kö re szer ve zé si in -
téz ke dés kö vet kez té ben szû nik (szûnt) meg, a hon véd ség -
nél tény le ge sen el töl tött jog vi szo nya (ide nem ért ve a nem
HM és HVK szer ve ze tek tõl át he lye zet tek ese té ben az át -
he lye zést meg elõ zõ jog vi szony ban töl tött idõt) leg alább
10 éve fenn áll, s a reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár
be töl té sé ig leg fel jebb 5 év van hát ra, va la mint ren del ke zik
a tör vény ben meg ha tá ro zott szol gá la ti idõ vel. Az 1946.
de cem ber 31-ét köve tõen szü le tett nõk ese té ben a kor -
engedményes nyug díj in téz mény rend sze re nem al kal maz -
ha tó.

48. En nek a jog in téz mény nek az al kal ma zá sá ra sor ke -
rül het a lét szám csök ken tés ke re té ben, azon ban a kor en -
ged mé nyes nyug dí ja zás nem le het fel men té si jog cím
[Kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ról  szóló 181/1996.
(XII. 6.) Korm. ren de let ben, a to váb bi ak ban: Kenyr.].
Nem le het ilyen tar tal mú meg ál la po dást köt ni az zal a mun -
ka vál la ló val, aki az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra, vagy a
csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug el lá tá sá ra
szer zett jo go sult sá got.

49. A ja vas lat nak tar tal maz nia kell az érin tett ne vét,
szü le té si dá tu mát, mun ka kö rét, brut tó il let mé nyét, összes
mun ka vi szo nyát, kor ked vez mé nyes ide jét, a Hon véd ség -
nél el töl tött összes ide jét, a nyug díj át vál la lá sá nak idõ tar -
ta mát, a nyug díj fo lyó sí tá sá nak kez dõ idõ pont ját (ezen
idõ pont nak leg alább 2 hó nap pal ké sõb bi nek kell len nie a
ja vas lat dá tu má nál).

50. A fel ter jesz tés sel együtt meg kell kül de ni az érin tett 
nyug dí ja zás ra vo nat ko zó ké rel mét, va la mint a két pél -
dány ban ki töl tött, de a ve ze tõ és az érin tett ál tal alá nem írt
– a Nyug díj biz to sí tó Igaz ga tó ság tól be sze rez he tõ – „Meg -
álla po dás” és „Adat szol gál ta tás” nyom tat vá nyo kat.

51. A szol gá la ti úton be ér ke zett ja vas la tok hon vé del mi
mi nisz ter hez tör té nõ fel ter jesz té se a HM Köz pon ti Pénz -
ügyi és Szánt vi te li Hi va tal jog utód já nak (to váb bi ak ban:
HM KPSZH jog utód ja) vé le mé nye zé sé vel tör té nik, fi gye -
lem mel a min den ko ri költ ség ve té si fe de zet re.

52. A költ sé gek át vál la lá sá ra ho zott elõ ze tes mi nisz te ri 
en ge dély rõl, illetve a ja vas lat el uta sí tá sá ról a HM sze -
mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ írás ban ér te sí ti az érin tet tet fog -
lal koz ta tó szer ve zet ve ze tõ jét, egy ben meg kül di a HM
KPSZH jog utód ja ál tal alá írt „Meg álla po dás” és „Adat -
szol gál ta tás” nyom tat vá nyo kat is. Mi nisz te ri en ge dély
nél kül kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ra még elõ ze tes meg -
álla po dás sem köt he tõ.

53. A kor en ged mé nyes nyug dí ja zás költ sé ge i nek át -
vál la lá sá ra ho zott mi nisz te ri dön tés ese tén a ka to nai szer -
ve zet ve ze tõ je és az érin tett meg ál la pod hat a kor en ged mé -
nyes nyug dí ja zás ban, amely nek to váb bi fel té te le, hogy a
jog vi szony csak kö zös meg egye zés sel szün tet he tõ meg.
A kö zös meg egye zés rõl  szóló meg álla po dás alá írá sá nak
dá tu ma nem le het ké sõb bi kel te zé sû, mint a kor en ged mé -
nyes nyug dí ja zás kez dõ nap ja.

54. Ha a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ra vo nat ko zó an
va la mennyi fel té tel vo nat ko zá sá ban a kö zös meg egye zés
alap já ul szol gá ló aka rat egye zõ ség nem jön lét re, ak kor a
köz al kal ma zot ti jog vi szonyt fel men tés sel kell meg szün -
tet ni, és a já ran dó sá go kat en nek meg fele lõen kell ki fi zet ni.

55. A Péptv. 3.  §-a és 5.  §-a alap ján mér jék fe l az érin -
tett köz al kal ma zot ti ál lo mány jog vi szo nyá nak jel lem zõ it.
A fel mé rés so rán for dít sa nak fi gyel met az ál lo mány lét szá -
má ra, va la mint a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek
meg lé té nek el len õr zé sé re, kü lö nö sen a 3.  § (1) be kez dé sé -
ben, va la mint az 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra.
 Kiemelten ke zel jék a kö te le zõ írás be li fel aján lás sal kap -
cso la tos te en dõ ket, kü lö nö sen a fel aján lás sal kap cso la tos
ha tár idõk be tar tá sát [3.  § (3) be kez dé se, 7.  § (3) bekez -
dése].

Szolgálati viszony módosítása, tanulmányi
költségtérítés

56. Amennyi ben a szer ve zé si in téz ke dés kö vet kez té -
ben az adott köz al kal ma zot ti be osz tás át mi nõ sí tés re ke rül
ka to ná val be tölt he tõ be osz tás sá, és ha az azt be töl tõ köz al -
kal ma zott tel jes mér ték ben ren del ke zik az új be osz tás el lá -
tá sá hoz szük sé ges va la mennyi fel té tel lel, – Hjt. 41.  §, ren -
de let 10.  § – be le egye zé se ese tén nem kell meg szün tet ni a
jog vi szo nyát, ha nem át he lye zé sé re kell in téz ked ni a Kjt.
25.  § (2) be kez dés b) 4. pont ja, il le tõ leg a Hjt. 63.  §-a alap -
ján. Amennyi ben a köz al kal ma zott nem egye zik be le át -
helyezésébe, vagy nem fe le l meg a ka to nai szol gá la ti jog -
vi szony fel té te le i nek, úgy jog vi szo nyát a Kjt. alap ján fel -
men tés sel – fen tebb már em lí tett sza bá lyok sze rint – meg
kell szün tet ni.

57. Amennyi ben a szer ve zé si fel ada tok ból kö vet ke zõ -
en a ka to nai szol gá la ti be osz tás ke rül át mi nõ sí tés re, köz al -
kal ma zot ti be osz tás ra, úgy az érin tett be le egye zé se ese tén
a hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo mány tag ja a Hjt. 63.  §-a
alap ján át he lyez he tõ. Amennyi ben az ál lo mány tag ja nem
ad ja be le egye zé sét az át he lye zés be, úgy szol gá la ti vi szo -
nyát fel men tés sel – a Hjt. 59.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján, fi gye lem mel a (3) be kez dés ben fog lal tak ra – meg
kell szün tet ni.

58. Azon sze mé lye ket, akik mun kál ta tói fi nan szí ro zá sú
költ ség té rí té ses kép zés ben vesz nek részt, és szol gá la ti
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(mun ka) vi szo nyuk a had erõ-át ala kí tás sal össze füg gés ben,
ne kik fe l nem ró ha tó ok ból szû nik meg, a költ sé gek to váb bi
té rí té se szem pont já ból két cso port ra kell osz ta ni. Azon
 hivatásos és szer zõ dé ses ka to nák ese té ben, akik a ta nul má -
nyi szer zõ dé sek meg kö té sé rõl  szóló 2/2004. (HK 2.) HM
uta sí tás ha tá lya alá tar toz nak, a ta nul má nyi szer zõ dés az
uta sí tás 1. szá mú mel lék let 10. pont ja, köz al kal ma zot tak
ese té ben a 2. szá mú mel lék let 10. pont ja alap ján úgy szû nik
meg, hogy a fe lek men te sül nek a szer zõ dés to váb bi tel je sí -
té se alól. Azon sze mé lyek nél, akik a fen ti uta sí tás hatályba -
lépése elõtt kezd ték meg ta nul má nya i kat, csak ab ban az
eset ben van mód a ta nul má nyok to váb bi tá mo ga tá sá ra (tan -
díj, vizs ga díj, uta zá si díj, szál lás díj, tan könyv), amennyi ben 
ren del kez nek ér vé nyes ta nul má nyi szerzõ déssel.

Rekonverzióval összefüggõ feladatok

59. Mind azok, akik a Ma gyar Hon véd ség bõl ki lép ve nem 
szol gá la ti nyug ál lo mány ba vagy hon véd sé gi nyug díj ba ke -
rül nek és el he lyez ke dé sük aka dály ba üt kö zik, a mun ka ügyi
szer ve ken ke resz tül jo go sult tá vál nak az ál lás ke re sõk nek já ró 
tá mo ga tá sok ra (A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény).

60. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi
szer vei a vo nat ko zó jog sza bály [A sze mé lyi ál lo mány
 pihentetésével és a szo ciá lis gon dos ko dás sal kap cso la tos
fel ada tok ról  szóló 31/2002. (V. 3.) HM ren de let 7–8.  §]
 segítsék elõ az igény be ve he tõ tá mo ga tá si for mák meg is -
me ré sét és az azok hoz va ló hoz zá ju tást.

61. Ab ban az eset ben, ha a mun ka ügyi köz pont nem
 finanszírozza vagy csak rész ben fi nan szí roz za az érin tett
új bó li el he lyez ke dé sé hez szük sé ges kép zést, a Köz ala pít -
vány hoz be nyúj tott pá lyá zat út ján igény be ve he ti a
 Magyar Hon véd ség ál tal ad ha tó kép zé si tá mo ga tást is.

62. Te kin tet tel a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re
(ez ki zá ró lag a fel men té si vagy fel mon dá si idõ alatt, illetve a
szer zõ dé sük le jár tá val tá vo zók ese té ben leg ké sõbb az utol só
mun ka na pon tör tén het meg), fe l kell hív ni az érin tett fi gyel -
mét ar ra, hogy idõ ben ke res se fe l a la kó he lye, tar tóz ko dá si
he lye sze rint ille té kes mun ka ügyi köz pon tot vagy annak ki -
ren delt sé gét és idõ ben tá jé ko zód jon a tá mo ga tá si for mák ról,
va la mint a konk rét át kép zé si le he tõ sé gek rõl.

63. A szer ve ze tet a had erõ-át ala kí tás sal és az elõ me ne -
te li rend del össze füg gés ben el ha gyók (ab ban az eset ben is, 
ha szol gá la ti nyug ál lo mány ba vagy hon véd sé gi nyug díj ba
ke rül nek), va la mint a szer zõ dé sük le jár tá val tá vo zó szer -
zõ dé ses ka to nák a Köz ala pít vány hoz be nyúj tott pá lyá zat
út ján kép zé si tá mo ga tás ban ré sze sül het nek. Fon tos ki té tel
a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: ki zá ró lag a felmen -

tési vagy fel mon dá si idõ alatt, illetve a szer zõ dé sük le jár -
tá val tá vo zók ese té ben leg ké sõbb az utol só mun ka na pon
tör tén het meg.

64. A tá mo ga tás hoz va ló hoz zá ju tás fel té te le it, a tá mo -
ga tás mér té két és az igény be vé tel mód ját a Köz ala pít vány
pá lyá za ti fel hí vá sa tar tal maz za.

65. A szer ve zé si fel ada tok ban érin tett sze mély ügyi
szer vek a re kon ver zi ós szol gál ta tá sok ról, a mun ka ügyi
köz pon to kon ke resz tül igény be ve he tõ szol gál ta tá sok ról,
va la mint a Köz ala pít vá nyon ke resz tül igény be ve he tõ
 pályázati le he tõ sé gek rõl a HM SZEF ál tal ki adás ra  kerülõ
„Tá jé koz ta tó” se gít sé gé vel tá jé koz tas sák az érin tett ál lo -
mányt.

Humán szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések

66. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek sze mély ügyi
szer vei és a mû kö dõ MEB-ek az át- és to vább kép zé si le he -
tõ sé gek ha té kony ko or di ná lá sa cél já ból az ál lo mánnyal
tör té nõ sze mé lyi be szél ge té sek és az igény fel mé ré sek kap -
csán mér jék fe l az át kép zé si igé nye ket, s ar ról ké szít se nek
össze sí tett jegy zé ket. Az össze sí tés tar tal maz za az át kép -
zés re je lent ke zõk ne vét, rend fo ko za tát, lak cí mét, te le fon -
szá mát és a vá lasz tott kép zé si for mát. Az át kép zést igény -
lõk név jegy zé két a fen ti szer ve ze tek a HM SZEF-re küld -
jék meg.

67. A szer ve zé si idõ szak ban az MH Hu mán Ta nács adó
Te le fon szol gá lat for dít son fo ko zott fi gyel met a mun ka -
ügyi kér dé sek re, a já ran dó sá gok ra és a mun ka erõ-köz ve tí -
té sek re irá nyuló kér dé sek meg vá la szo lá sá ra.

68. A szer ve ze ti és jog sza bá lyi vál to zá sok figye lembe -
véte lével a HM SZEF biz to sít ja a kü lön bö zõ ál lo mány ka -
te gó ri ák ré szé re biz to sí tott tá jé koz ta tók meg je len te té sét a
KGIR-en ke resz tül.

69. A sze mély ügyi szer vek el já rá suk so rán ve gyék
figye lembe a HM Esély egyen lõ sé gi ter vé ben fog lal ta kat.

Záró rendelkezések

70. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba* és
2008. feb ru ár 29-én ha tá lyát vesz ti.

Pa lás ti Fe renc dan dár tá bor nok s. k.,
HM sze mély ze ti fõosz tály ve ze tõ

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2006. de cem ber 15.
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ki adá sa

HM
SZEF

12. 15.

3. A 134/2006. (HK 23.) HM
HVKF pa rancs 6. k) pont já -
ban fog lal tak vég re haj tá sa 

MH
szer vek

12. 19.

4. A 134/2006. (HK 23.) HM
HVKF pa rancs 6. k) pont já -
ban fog lal tak vég re haj tá sa

MH
szer vek

12. 29.

5. A 134/2006. (HK 23.) HM
HVKF pa rancs 6. k) pont já -
ban fog lal tak vég re haj tá sa

MH
szer vek

01. 25.

6. Az in téz ke dés 11. pont já nak
vég re haj tá sa

MH
szer vek

01. 01.
fo lya -
ma tos

7. A ki adott mun ka kö ri jegy zék, 
ál lo mány táb lák ta nul má nyo -
zá sa, MAK kó dok pontosí -
tása

MH
szer vek

01. 22.

8. Az in téz ke dés 11. pont já nak
vég re haj tá sa

MH
szer vek

01. 26. 02. 08.

9. Az intéz ke dés 8. pont já nak
vég re haj tá sa

MH
szer vek

01.
28-tól
fo lya -
ma tos

10. Össze vont má so dik-har ma dik 
kö rös sze mé lyi be szél ge tés re
ter ve zet tek anya gá nak be ér -
ke zé se a HM SZEF-re

MH
szer vek

02. 12.

11. Az érin tett szer ve ze tek,
KIAK pa rancs no kai ré szé rõl
a fel nem töl tött, üres be osz -
tá sok jegy zé ké nek fel ter jesz -
té se a HM SZEF-re

Az érin tett
szer ve ze tek

pa rancs no kai

07. 02. 12.

12. Az össze vont má so dik-har -
ma dik kö rös be szél ge té sek
le foly ta tá sa

HM SZEF 12-tõl
14-ig

02. 14.
02. 19.

13. Já ran dó sá gok fel adá sa a HM
KGIR- HRMS rend sze ren

Az érin tett
sze m. szerv

15-tõl

14. Más ka to nai szer ve zet hez át -
he lye zés re, ki ne ve zés re ke rü -
lõ ál lo mány sze mély ügyi
agy-nek le zá rá sa, meg kül dé -
se a fo ga dó ka to nai szer ve zet 
ré szé re

MH
szer vek

már -
ciustól

15. Ki vá ló ál lo mány szem.
agy-inek zá rá sa, Köz pon ti
Irat tár ba tör té nõ meg kül dé se

MH
szer vek

R
sze rint

16. Je len tés fel ter jesz té se az át -
ala kí tás sze mély ügyi fel ada -
ta i nak be fe je zé sé rõl

MH
szer vek

08. 31.
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A Honvédelmi Minisztérium
hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének

7/2006. (HK 1/2007.) HM HKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszak
szakmai feladatainak végrehajtásáról*

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

A Honvédelmi Minisztérium
hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének

8/2006. (HK 1/2007.) HM HKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszak
szakmai feladatainak végrehajtásáról szóló
7/2006. (HK 1/2007.) HM HKF intézkedés

módosításáról*

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

A Magyar Honvédség
Egészségügyi Parancsnokság parancsnokának

534/2006. (HK 1/2007.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a csapatorvosi/foglalkozás-egészségügyi rendelõkben
és a készlettároló helyeken lévõ kábítószerekkel és

pszichotróp anyagokkal végzett tevékenységrõl

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 153/2005. (VI II. 2.)
Korm. ren de let tel mó do sí tott, a ká bí tó sze rek kel és
pszicht róp anya gok kal vé gez he tõ te vé keny sé gek rõl  szóló
142/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let re, a fo ko zot tan el len -
õr zött szer nek mi nõ sü lõ gyógy sze rek or vo si ren de lé sé nek, 
gyógy szer tá ri for gal ma zá sá nak, egész ség ügyi szol gál ta -
tók nál tör té nõ fel hasz ná lá sá nak, nyil ván tar tá sá nak és tá ro -
lá sá nak rend jé rõl  szóló 43/2005. (X. 15.)  szóló EüM ren -
de let re – a csa pat or vo si/fog lal ko zás-egész ség ügyi ren de -
lõk ben és a kész let tá ro ló he lye ken (a to váb bi ak ban: ren de -
lõk) lé võ ká bí tó sze rek kel és pszi cho tróp anya gok kal vég -
zett te vé keny ség rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed
A Hon vé del mi Mi nisz té rium, (a továb biak ban: HM), a

hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len és fenn -
tar tói irá nyí tá sa alá 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 (a továb biak ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) ká bí -
tó sze rek kel és pszi cho tróp anya gok kal te vé keny sé get
foly ta tó ál lo má nyá ra.

2. Az in téz ke dés ha tá lya alá tar to zó (rend sze re sí tett)
ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok (a to váb bi ak ban: ká -
bí tó sze rek):

Fen tanyl in jek ció
Morp hi num hyd roch lo ri cum in jek ció
Do lar gan in jek ció
Calyp sol in jek ció

3. A hon vé del mi szer ve ze tek ká bí tó szer-fe le lõ se az
MH Fõ gyógy sze ré sze.

4. A hon vé del mi szer ve ze te ken be lül a kábítószer-el -
látást az MH Dr. Ra dó György Köz pon ti Hon véd kór ház
(a to váb bi ak ban: MH KHK) vég zi.

5. A hon vé del mi szer ve ze tek ren de lõ i ben csak az MH
KHK Gyógy szer tá ra ál tal ki adott és nyil ván tar tott ká bí tó -
szer le het.

6. Ká bí tó szer ke ze lé sé vel meg bí zott sze mély (a to -
váb bi ak ban: ká bí tó szer-fe le lõs):

a) ká bí tó szer-fe le lõs nek csak or vo si, ál lat or vo si,
gyógy sze ré szi, ve gyész mér nö ki, ve gyé szi vagy bi o ló gu si
ok le vél lel ren del ke zõ, bün tet len elõ éle tû sze mély jelöl -
hetõ ki.

b) A ká bí tó szer-fe le lõst a ka to nai szer vek ve ze tõi
 jelölik ki.

c) A ka to nai szer vek egész ség ügyi szol gá la tá nak ve ze -
tõi a ká bí tó szer-fe le lõ sök ada ta it, a ki je lö lõ pa ran csok má -
so la tá val együtt, össze sít ve min den év ja nu ár 31-ig küld -
jék meg az MH Fõ gyógy sze rész nek.

d) A ki je lölt ká bí tó szer-fe le lõs 30 nap nál hosszabb tá -
vol lé te ese tén új sze mélyt kell ki je löl ni.

e) A ká bí tó szer-fe le lõs vál to zá sát ha la dék ta la nul meg
kell kül de ni az MH Fõ gyógy sze ré szé nek.

7. A ká bí tó sze rek igény lé se
A ka to nai szer vek egész ség ügyi szol gá la tai ká bí tó szer-

igé nyü ket szol gá la ti úton kö te le sek fel ter jesz te ni.

8. A ká bí tó sze rek át vé te le
a) A ká bí tó sze rek vé te le zé se, ki adá sa az MH KHK

Gyógy szer tá rá ban elõ ze tes ér te sí tés után tör té nik.
b) Amennyi ben nem a ká bí tó szer-fe le lõs a vé te le zõ,

ak kor a vé te le zõ sze mély ré szé re meg bí zó le ve let kell ké -
szí te ni, a meg bí zó és meg bí zott sze mé lyi azo no sí tó szá má -
nak (sze mé lyi iga zol vány szám) fel tün te té sé vel.
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9. A ká bí tó sze rek nyil ván tar tá sa
a) A ká bí tó sze rek nyil ván tar tá sa csak az MH KHK

Gyógy szer tá ra ál tal ki adott, és az MH Fõ gyógy sze ré sze ál -
tal hi te le sí tett kar to non ve zet he tõ.

b) A kar to no kon a be vé telt és ki adást fo lya ma to san kell 
ve zet ni.

c) Min den év vé gén a kar to no kat le kell zár ni, egyen le -
get kell von ni. Az elõ zõ évi zá ró kész let ké pe zi az új nyi tó -
kész le tet.

d) A ká bí tó szer-fe le lõs kö te les, a ki adá si utal vány alap -
ján tör tént át vé tel után, az er re a cél ra fel fek te tett, ügy vi tel
ál tal hi te le sí tett, ,,Ká bí tó szer-el len õr zé si és -nyil ván tar -
tá si fü zet be” té te le sen be ve zet ni a ká bí tó sze re ket.

e) Az egyes ká bí tó szer fé le sé ge ket kü lön-kü lön la pon
kell ve zet ni.

f) A nyil ván tar tó fü zet nek a kö vet ke zõ ro va to kat kell
tar tal maz nia:

Sorsz. Kelt. Ut.
szám

Gyár t.
szám

Mért. e. Be vé tel Ki adás Kész let
Fel hasz -

nálási
hely

Át -
vevõ-
 átadó

alá írá sa

g) A ká bí tó sze rek fel hasz ná lá si he lye
– Or vo si ren de lõ
– Ké szen lé ti tás ka.

10. A fel hasz ná lás ra ki adott ká bí tó sze rek nyil ván -
tar tá sa

a) A gya kor lat ra, ki kép zés re ki adott ká bí tó sze rek nyil -
ván tar tá sá ra hi te le sí tett Fel hasz ná lá si fü ze tet kell rend sze -
re sí te ni az aláb bi ro vat be osz tás sal:

Dá tum Át adott klt.
Át adó-át ve võ

alá írása

A be teg neve,
be adott 

ká bí tó szer
mennyi sé ge,

neve

(Eset) napló
szám

Ká bí tó szert
be adó alá írá sa

b) A fel hasz ná lás ra ki adott ká bí tó sze re ket – mint hogy
ezek biz ton sá gos zár ha tó sá ga nem old ha tó meg – min den
szol gá lat vál tás nál té te le sen, mennyi sé gi és gyár tá si szám
sze rin ti ellen õr zés mel lett kell át ad ni-át ven ni. Ezek meg -
tör tén tét az át adó és az át ve võ egy aránt alá írá sá val kö te les
iga zol ni a fel hasz ná lá si fü zet „át adó-át ve võ” ro va tá ban.

11. A ká bí tó sze rek tá ro lá sa
A ká bí tó sze re ket erõs fa lú, biz ton sá gi zár ral el lá tott, fa -

la kat tal le zárt, a ká bí tó szer-fe le lõs sze mé lyi pe csét nyo mó -
já val le bé lyeg zett fém szek rény ben, vagy el moz dí tás ra al -
kal mat lan mó don rög zí tett vas ka zet tá ban, a töb bi gyógy -
szer tõl el kü lö nít ve kell tar ta ni.

12. A ká bí tó sze rek le adá sa, cse ré je
Az ala ku la tok ká bí tó szer-fe le lõ sei az igé nyü ket szol gá -

la ti úton ter jesszék fe l. Az anya gok le adá sa, cse ré je az MH 

KHK Gyógy szer tá rá ban tör té nik, elõ ze tes ér te sí tés után.
Amennyi ben a le adás vég le ges, úgy a kap cso la tos nyil ván -
tar tá sok is be vo nás ra ke rül nek.

Cse re idõ pont ja: a le já rat hó nap já ban.

13. El len õr zé si kö tel mek

Elöljáró egészségügyi
szolgálat, az
alárendeltjeinél

éven te teljeskörûen

Kábítószer-felelõs ha von ta Kábítószer-ellenõrzési
és -nyilvántartási füzetet
Felhasználási füzetet

éven te kábítószerkarton lezárása

MH Fõgyógyszerész éven te MH szinten teljeskörûen

14. Ká re set tel kap cso la tos te en dõk
a) A ká bí tó szer rel kap cso la tos min den rendellenes -

séget (pl. el tû nés, lo pás, hi ány) ha la dék ta la nul négy pél -
dány ban fel vett jegy zõ könyv ben kell rög zí te ni, mely nek
tar tal maz nia kell:

– a ká bí tó szer pon tos meg ne ve zé sét
– da rab szá mát
– a tény ál lást
– a je len lé võk ne vét
– a fe le lõs sze mé lyek ne vét.
A jegy zõ köny vet a ká bí tó szer-fe le lõs, a ka to nai szer ve -

zet ve ze tõ je, az elöl já ró egész ség ügyi szol gá lat ve ze tõ je, a
ta núk és a fel té te le zet ten fe le lõs sze mély(ek) ír ják alá, és a
jegy zõ könyv 3 pél dá nyát azon nal ter jesszék fe l szol gá la ti
úton az MH Fõ gyógy sze rész nek.

b) Ká bí tó szer-am pul la tö ré se ese tén az 1. mel lék let ben
sze rep lõ jegy zõ köny vet kell fel ven ni, és fe l kell ter jesz te ni 
szol gá la ti úton 2 pél dány ban az MH Fõ gyógy sze rész nek.
Az am pul la ma rad vá nyo kat meg kell õriz ni.

15. Egyéb ren del ke zé sek
a) A na lo xo ne ha tó anyag-tar tal mú NAR CAN TI in jek -

ció nem mi nõ sül ká bí tó szer nek. A gyógy szer a ká bí tó sze -
rek eset le ges mel lék ha tá sát csök ken ti. 10 kábítószer-
 ampullához 2 am pul la Nar can ti in jek ci ót kell biz to sí ta ni.

b) A sze mé lyi-egész ség ügyi fel sze re lés ré szét ké pe zõ
„morp hin ön am pul lát” to váb bi in téz ke dé sig az MH KHK
Gyógy szer tá ra tá rol ja.

16. Ezen in téz ke dés 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. de cem ber 22.



Melléklet az 534/2006. (HK 1/2007.) MH EÜPK intézkedéshez

ALA KU LAT FEJ LÉ CE

Káreseti jegyzõkönyv

El len õr zött szer
 neve, ha tás erõs sé ge: ........................................................................................................................................................

 gyó gyá sza ti cél ra al kal mat lan ná vált mennyi sé ge: .........................................................................................................

 vesz te ség be kö vet ke zé sé nek kö rül mé nyei: .....................................................................................................................

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

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

Vesz te ség be kö vet ke zé sé nek, ész le lé sé nek dá tu ma: ..........................................................................................................

Ké szült: .......................... 200....... év ............................ hó ............ nap ján.

................................................................. .................................................................
ká bí tó szer-fe le lõs kár elõ idé zõ je vagy ész le lõ je

P. H.

Elöl já ró egész ség ügyi szol gá lat:

...................................................................
alá írás
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A Magyar Honvédség Egészségügyi Parancsnokság
parancsnokának

535/2006. (HK 1/2007.) MH EÜPK

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszak
egészségügyi szakfeladatainak végrehajtására

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 szer ve ze ti át ala kí tás
2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel ada ta i nak vég re haj tá -
sá ra ki adott 134/2006. szá mú HM HVKF pa rancs ban meg -
ha tá ro zot tak ra – a szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer -
ve zé si idõ szak egész ség ügyi szak fel ada ta i nak vég re haj tá -
sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya a szer ve ze ti át ala kí tás ban,
illetve a szer ve ze ti át ala kí tás hoz kap cso ló dó fel ada tok el -

lá tá sá ban érin tett ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szak -
ál lo má nyá ra ter jed ki.

2. A szer ve ze ti át ala kí tás ban érin tett kö zép szin tû
 parancsnokságok – a MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság és a
MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság egész ség ügyi fõ nö kei, a MH
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
egész ség ügyi al osz tály ve ze tõ je, a MH Hír adó és In for ma -
ti kai Pa rancs nok ság egész ség ügyi köz pont pa rancs no ka, a
Bu da pes ti Hely õr ség Pa rancs nok ság pa rancs no ka ál tal
 kijelölt sze mély – a szer ve zé si fel adat kez de té ig, majd
annak vég re haj tá sa so rán, fi gye lem mel az át ala kí tás fel -
ada ta i nak üte me zé sé re az aláb bi fel ada tok vég re haj tá sá ra
intéz kedjen:

3. Az át ala kí tás ban érin tett szer ve ze tek egész ség ügyi
esz kö zei és kész le tei vo nat ko zá sá ban:

3/a) Az esz kö zök ana li ti kus nyil ván tar tá sá nak nap ra -
késszé té te lé re.

3/b) Az esz kö zök kö vet ke zõk sze rin ti cso por to sí tá sá ra:

– az át ala ku ló szer ve ze tek ré szé re szük sé ges esz kö zök,
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– se lej te zés re és ez ál tal köz pon ti kész let bevo nás ra
szánt esz kö zök,

– más hon vé del mi szer ve zet ré szé re át adan dó esz kö -
zök, be le ért ve a nem se lej te zés re szánt, de köz pon ti kész -
let be-vo nás ra szánt esz kö zök,

– más ál lam igaz ga tá si szerv ré szé re át adás ra szánt esz -
kö zök.

3/c) Ká bí tó ha tá sú ké szít mé nyek elõ ké szí té se le adás ra.

3/d) Lel tá ro zá sok elõ ké szí té sé re, lel tá ro zá sok, lel tár ér -
té ke lé sek vég re haj tá sá ra.

3/e) A szol gá la ti út be tar tá sá val, a lel tá ro zá sok vég re -
haj tá sát köve tõen 15 mun ka na pon be lül, de leg ké sõbb
2007. feb ru ár 15-ig, az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont Elõ ké szí tõ Törzs (a továb biak ban: MH HEKET) pa -
rancs no ka ré szé re ter jesszék fe l:

– a szük sé ges sé vá ló kár el já rá sok le foly ta tá sa so rán ké -
szült jegy zõ könyv egy ere de ti pél dá nyát az esz kö zök és
ká bí tó ha tá sú ké szít mé nyek vo nat ko zá sá ban,

– az érin tett ka to nai szer ve zet nyil ván tar tá sá ban sze -
rep lõ összes esz köz lel tár ki mu ta tá sát, mely tar tal maz za az
esz kö zök gyár i szá mát is köz pon ti egyez te tés cél já ból,

– az érin tett ka to nai szer ve zet nyil ván tar tá sá ban sze -
rep lõ összes ká bí tó ha tá sú ké szít mény lel tár ki mu ta tá sát,
mely tar tal maz za az összes ké szít mény gyár tá si szá mát és
le já ra ti ide jét is köz pon ti egyez te tés cél já ból,

– kü lön ügy da ra bon az át ala ku ló szer ve ze tek ré szé re
szük sé ges esz kö zök lis tá ját gyár i szám mal együtt,

– kü lön ügy da ra bon a se lej te zés re és ez ál tal köz pon ti
kész let be vo nás ra szánt esz kö zök lis tá ját gyár i szám mal
együtt,

– kü lön ügy da ra bon a más hon vé del mi szer ve zet ré szé -
re át adan dó esz kö zök, be le ért ve a nem se lej te zés re szánt,
de köz pon ti kész let be vo nás ra szánt esz kö zö ket is gyár i
szám sze rint fel so rol va, meg je löl ve az át ve võ ka to nai szer -
ve ze tet,

– kü lön ügy da ra bon a más ál lam igaz ga tá si szerv ré szé -
re át adás ra szánt esz kö zök lis tá ját gyár i szám mal együtt,
meg je löl ve az át ve võ szer ve ze tet.

3/f) Az esz köz moz gá sok jó vá ha gyá sát köve tõen ve -
gyék fe l a kap cso la tot az MH Egész ség ügyi Ki kép zõ Köz -
pont (a továb biak ban: MH EÜKK) pa rancs no ká val az
aláb bi ak gör dü lé keny vég re haj tá sa ér de ké ben:

– a meg szû nõ ka to nai szer ve ze tek ese té ben az ál ta lá -
nos or vo si (fog lal ko zás-egész ség ügyi, hon véd or vo si stb.), 
va la mint fo gá sza ti ren de lõk – esz kö ze i nek szak sze rû le -
sze re lé se – fel szá mo lá sa,

– az esz kö zök le adá sá nak idõ pont já nak egyez te té sé vel
kap cso lat ban,

– a ké sõb bi ek ben meg ha tá ro zott esz kö zök csak és ki -
zá ró lag az MH EÜKK Szak tech ni ka kar ban tar tó és ja ví tó
rész leg ál tal, illetve je len lé té ben sze rel he tõ le.

3/g) A szol gá la ti út be tar tá sá val 2007. feb ru ár 28-ig az
MH HEKET pa rancs no ka ré szé re ter jesszék fe l:

– kü lön ügy da rab ban az át ala ku ló szer ve ze tek ré szé re
szük sé ges kész le tek lis tá ját, gyár i szám mal, le já rat tal ren -
del ke zõ kész le tek ese té ben annak fel tün te té sé vel együtt,

– kü lön ügy da ra bon a se lej te zés re és ez ál tal köz pon ti
kész let be vo nás ra szánt kész le tek lis tá ját, le já rat tal ren del -
ke zõ kész le tek ese té ben annak fel tün te té sé vel együtt,

– kü lön ügy da ra bon a más hon vé del mi szer ve zet ré szé -
re át adan dó kész le tek lis tá ját, be le ért ve a nem se lej te zés re
szánt, de köz pon ti kész let be vo nás ra ter ve zett kész le te ket
is, a le já rat tal ren del ke zõ kész le tek ese té ben annak fel tün -
te té sé vel együtt, meg je löl ve az át ve võ ka to nai szer ve ze tet,

– kü lön ügy da ra bon a más ál lam igaz ga tá si szerv ré szé -
re át adás ra szánt kész le tek lis tá ját gyár i szám mal együtt,
meg je löl ve az át ve võ szer ve ze tet.

4. Az egész ség ügyi esz kö zök és szak mai kész le tek
moz gás bi zony lat nél kü li át cso por to sí tá sát nem en ge dé lye -
zem.

5. Az új on nan meg ala ku ló és át ala ku ló ka to nai szer ve -
ze tek vo nat ko zá sá ban a szol gá la ti út be tar tá sá val ter -
jesszék fe l:

5/a) az ál ta lá nos or vo si (fog lal ko zás-egész ség ügyi,
hon véd or vo si stb.) va la mint fo gá sza ti ren de lõk, és a fi zi o -
te rá pi ás el lá tás vég zé sé re a he lyi leg ille té kes Ál la mi Nép -
egész ség ügyi Tisz ti or vo si Szol gá lat tól új ból meg kért (mó -
do sí tott) mû kö dé si en ge dé lyét,

5/b) egész ség ügyi szak ál lo mány ra vo nat ko zó an az ál -
lo mány táb la fel töl tött sé gét,

5/c) el lá tan dók vár ha tó lét szá mát,
5/d) ál lat gyó gyá sza ti szol gál ta tás igé nyét rész le tes in -

dok lás sal,
5/e) fi zi o te rá pi ás szak sze mély zet meg lé tét, illetve szük -

ségességét rész le tes in dok lás sal,
5/f) ha vi je len tés for má já ban ala ku la ton ként, (ren de -

lõn ként) az egész ség ügyi kész le tek fo gyá sát,
5/g) egész ség ügyi szak ál lo mány ra vo nat ko zó fe le lõs -

ség biz to sí tá si lét szám je len tést ha vi je len tés for má já ban,
5/h) egész ség ügyi szol gál ta tó és mun ka hely azo no sí tó

kód ját.

6. Az új on nan meg ala ku ló és át ala ku ló ka to nai szer ve -
ze tek fog lal ko zás-egész ség ügyi, va la mint fo gá sza ti ren de -
lõk esz kö ze i nek fel sze re lé sét, illetve be üze me lé sét csak és 
ki zá ró lag a ké sõb bi ek ben meg je lölt szer ve zet be vo ná sá val 
en ge dé lye zem, el len ke zõ eset ben az eset le ge sen fel me rült
ja ví tá si költ sé gek az érin tett ka to nai szer ve ze tet ter he lik.

7. Egész ség ügyi do ku men tá ció vo nat ko zá sá ban, az át -
ala kí tás ban érin tett ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szol -
gálatai az aláb bi fel ada to kat hajt sák vég re:

7/a) ve gyék fe l a kap cso la tot sa ját és egész ség ügyi el -
lá tás ra utalt ala ku la tok sze mély ügyi szer ve i vel, és kér jék
meg az érin tett sze mé lyek jegy zé két (nyug ál lo mány ba
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he lye zés, fel men tés, át he lye zés, ren del ke zé si ál lo mány
stb.) A jegy zék alap ján az érin tet tek egyé ni egész ség ügyi
do ku men tá ci ó ját (egész ség ügyi könyv, törzs kar ton) „or -
vo si  titoktartásra kö te le zett” fel irat tal el lát va, or vo si sze -
mé lyi bé lyeg zõ vel le pe csé tel ve, az or vos ál tal alá ír va
zár ják le,

7/b) a Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ból tá vo zó sze mé -
lyek ré szé re ad ják át sa ját egyé ni egész ség ügyi do ku men -
tá ci ó ju kat a há zi or vos nak tör té nõ le adás cél já ból. A do ku -
men tá ció át vé te lét a tá vo zó sze mé lyek anyag el szá mo lá si
la pon (,,sé ta pa pír”) alá írá suk kal iga zol ják,

7/c) az ille té kes egész ség ügyi szol gá la tok ad ják át a
sze mély ügyi szer vek nek a más ka to nai szer ve zet hez át he -
lye zés re ke rü lõ sze mé lyek egyé ni egész ség ügyi do ku men -
tá ci ó ját, amit a sze mély ügyi anyag gyûj tõ vel együtt ke zel -
ve, a fo ga dó ala ku lat (el lá tó ala ku lat) egész ség ügyi
szolgálata részére továbbítsanak,

7/d) a meg szû nõ egész ség ügyi köz pon tok (or vo si, fog -
or vo si ren de lõk) egész ség ügyi el lá tás sal kap cso la tos

 dokumentációjukat ad ják le irat tá ri meg õr zés re, nem
selejtezhetõ jelzéssel.

8. Az új on nan meg ala ku ló és át ala ku ló ka to na szer ve -
ze tek egész ség ügyi szol gá lat ve ze tõi, azok hi á nyá ban a
szer ve ze tek pa rancs no kai te gye nek ja vas la tot, az át ala ku -
lás üte mé nek függ vé nyé ben, az alá ren delt sé gük be tar to zó
ala ku la tok egész ség ügyi el lá tá sá val kap cso la tos utalt ság
rend jé re az MH HEKET parancsnok részére legkésõbb
2007. augusztus 31-ig.

9. Ezen in téz ke dés az alá írás 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. de cem ber 21.



SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést 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 jár tá nak
dá tu ma***

Ki vi te le zé si Budapest XIII. kerület, MH BHSE Tüzér utcai uszoda
kismedence vízforgató berendezésének tervezési,
engedélyeztetési és beépítési munkái.

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-42

12 828 2006. 12. 12. 2006. 12. 12. 2007. 01. 30.

Ki vi te le zé si Budapest XVIII. kerület, Benedekfalva úti lakótelepen
lévõ lakások kéményeinek bélelési munkái.

MEGA LOGISTIC
Zrt.

13117429-2-51

12 489 2006. 12. 15. 2006. 12. 15. 2007. 01. 30.

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

Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
ér té ke**

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

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

Szál lí tá si Emb lé má zott jel vé nyek Vés nök Kft.
Adó szám:

10321740-2-41

7 200 2006. 12. 19. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Vál lal ko zá si Gra ví ro zás ter gon Kft.
Adó szám:

10873649-3-42

9 480 2006. 12. 19. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Szál lo dai tex tí lia Tí má ry Szín folt Kft.
Adó szám:

10976371-2-41

6 600 2006. 12. 12. 2006. 12. 12. 2006. 12. 22.

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

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
(E Ft)

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

szál lí tá si Univerzális targonca ülés Kiss-Ker Team Kft.
09-09-008346

7 952 2006. 11. 10. 2006. 11. 10. 2006. 12. 08.

szál lí tá si Fa raklapmagasító készlet Co ni Fe rae Kft.
13316044-2-14

7 998 2006. 03. 28. 2006. 11. 13. 2006. 12. 20.

szál lí tá si ADR tábla garnitúra AFV Kft.
09-09-002821

7 854 2006. 10. 31. 2006. 12. 15. 2006. 12. 20.

szál lí tá si Gumiszõnyeg AFV Kft.
09-09-002821

7 965 2006. 10. 31. 2006. 12. 15. 2006. 12. 20.

szál lí tá si Kézi hidr. emelõ javító klt. Ba ti mex Kft.
13-09-109549

7 984 2006. 10. 31. 2006. 10. 31. 2006. 12. 20.

szál lí tá si Gyûjtõkarika Ba ti mex Kft.
13-09-109549

7 980 2006. 10. 31. 2006. 10. 31. 2006. 12. 20.

szál lí tá si Rakatfeszítõ spanifer Ba ti mex Kft.
13-09-109549

7 959 2006. 10. 31. 2006. 10. 31. 2006. 12. 20.

szál lí tá si Konténer takaró Ba ti mex Kft.
13-09-109549

7 975 2006. 11. 14. 2006. 11. 14. 2007. 01. 08.

szál lí tá si Targ.csapadékvédõ tetõ Kiss-Ker Team Kft.
09-09-008346

7 065 2006. 11. 16. 2006. 11. 16. 2006. 12. 14.

szál lí tá si Terepjáró rakodógép Trend-Fix Kft.
13-09062424

7 981 2006. 11. 30. 2006. 11. 30. 2006. 12. 07.

szál lí tá si Szállító kocsi Ba ti mex Kft.
13-09-109549

7 968 2006. 11. 06. 2006. 11. 06. 2006. 12. 20.

szál lí tá si Paletta rátét AFV Kft.
09-09-002821

7 276 2006. 11. 06. 2006. 11. 06. 2006. 12. 20.

szál lí tá si Hagyományos rögzítõ klt. Já vor Bt.
26044970-2-16

7 769 2006. 03. 31. 2006. 11. 10. 2007. 02. 02.

szál lí tá si Fém biztonsági magánzár AFV Kft.
09-09-002821

5 530 2006. 10. 31. 2006. 12. 15. 2006. 12. 20.

szál lí tá si Mobil oszloptartó AFV Kft.
09-09-002821

7 087 2006. 10. 31. 2006. 12. 15. 2006. 12. 20.

szál lí tá si Sárga fényû villogó lámpa Kiss-Ker Team Kft.
09-09-008346

7 954 2006. 03. 31. 2006. 11. 06. 2006. 12. 01.

szál lí tá si Közúti forg.szab.jelzõbot AFV Kft.
09-09-002821

7 975 2006. 03. 30. 2006. 10. 31. 2006. 12. 20.

4
0

H
O

N
V

É
D

E
L

M
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1
. szám



Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(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 jár tá nak
dá tu ma***

Egy sze rû
köz be szer zés

Ásványvíz, üdítõital MH 37. II. RF.
Mû.Dd. – M és Tár sa

Kft.

10 119 600 2006. 12. 22. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Egy sze rû
 közbeszerzés

Zöldség, gyümölcs MH 37. II. RF.
Mû.Dd. – M és Tár sa

Kft.

11 566 920 2006. 12. 22. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

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

Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dátuma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si
 keretszerzõdés

 módosítás

Textiltisztítás, javítás, szolgáltatás MH BBBH – Cent rál
Mo so dák Zrt.

(01-10-041886)

108 333 2006. 11. 30. 2006. 11. 30. 2007. 5. 31.

Szál lí tá si szer zõ dés Személyi anyaggyûjtõ, mûanyag borítók, asztalterítõ
fólia

MH BBBH – HP
Plasz tik Kft.

(01-09-260821)

7 694 2006. 12. 13. 2006. 12. 13. 2007. 02. 28.

Vál lal ko zá si
 szerzõdés

Nyelvi laborok korszerûsítése és 2007. évi általánydíjas
karbantartása, javítása

MH HTPEK – Com -
put ra de Kft.

(01-09-064391)

14 767 2006. 12. 14. 2006. 12. 14. 2007. 12. 31.

Magyar Honvédség 43. Vezetés támogató Zász ló alj

Szer zõ dés
meg ne ve zé se

Szer zõ dés tár gya Szer zõ dést kö tõk neve
Szer zõ dés

ér té ke

Szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

Szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Irodaszer PBS-Hun gá ria Kft.
és MH 43. Vezetés -
támogató Zász ló alj

10 mil lió 2006.
de cem ber 15.

2007.
ja nu ár 01.

2007.
de cem ber 31.
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Szer zõ dés
meg ne ve zé se

Szer zõ dés tár gya Szer zõ dést kö tõk neve
Szer zõ dés

ér té ke

Szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

Szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Védõruha és egyéni védõeszköz Ko ro na Ke re ke del mi
és Vál lal ko zá si Zrt.

6 mil lió 2006.
no vem ber 27.

2007.
ja nu ár 01.

2007.
de cem ber 31.

Szál lí tá si Zöldség-gyümölcs Szi ge ti Ist ván
vál lal ko zó

5 mil lió 2006.
de cem ber 19.

2007.
ja nu ár 01.

2007.
de cem ber 31.

Szál lí tá si Hús, hústermékek Deb re ce ni Hús Zrt. 13 mil lió 2006.
de cem ber 19.

2007.
ja nu ár 01.

2007.
de cem ber 31.

Szál lí tá si Tej, tejtermékek Sza bó Ker. Kft. 5 mil lió 2006.
de cem ber 18.

2007.
ja nu ár 01.

2007.
de cem ber 31.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek

neve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

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 jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Kenyér, péksütemény, pékáru beszerzése a ZMNE
részére

Heim Sü tö de Bt. Net tó
6 503 100 Ft

2006. 12. 14. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Baromfihús, húskészítmények, hal beszerzése a ZMNE
részére

Ád ro ner
Ke res ke del mi

és Szol gál ta tó Kft.

Net tó
5 728 655 Ft

2006. 12. 18. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Sertés-, marhahús, húskészítmények, felvágottak
vörösáruk beszerzése a ZMNE részére

Mate Kft. Net tó
12 185 245,2 Ft

2006. 12. 18. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Zöldség, tojás és földesáru beszerzése a ZMNE részére Ter mál – Pol lák Kft. Net tó
10 146 700 Ft

2006. 12. 18. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Tej, tejtermékek beszerzése a ZMNE részére Mo du sart Kft. Net tó
5 685 830 Ft

2006. 12. 18. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Száraztészta, õrlemény, fûszerek, zsiradék, olaj
be szer zé se a ZMNE ré szé re

Avo ca do Kft. Net tó
10 709 968 Ft

2006. 12. 18. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.
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1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 43

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

cí mû ki ad ványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk. 
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A ma gya rá zat nagy mér ték ben tá masz ko dik a bí rói íté le tek ér tel me zõ ren del ke zé se i re, az Alkotmány -
bíróság ha tá ro za ta i ra, va la mint az ET, az EU és más nem zet kö zi fó ru mok re le váns do ku men tu ma i ra;
ugyan ak kor nagy hang súlyt fek tet a fo gal mak tu do má nyos de fi ni á lá sá ra és rend sze re zé sé re is. Te kin tet -
tel ar ra, hogy a jog tu do mány és a jog al kal ma zás ál tal ki ala kí tott ér tel me zé si tar to mány is me re te nél kül
nem le het el iga zod ni a bün te tõ jog alap kér dé se i ben, a kom men tár nem csak a szak mai fel hasz ná lók és a
jog hall ga tók, jo gi to vább kép zés ben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B.
u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet cí mû ki ad ványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + pos ta költ ség) ......................  pél dány ban, és ké rem
jut tas sák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám:  .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

cí mû köny vet.

A Mun ka Tör vény könyvének kom men tár ja az 1992-ben szü le tett tör vény ha tá lyos szö ve gét és az azok hoz
fû zött jog iro dal mi ma gya rá za to kat köz li, vé gig kö vet ve az el múlt ti zen négy év tör vény mó do sí tá sa it, kü lö nös 
fi gye lem mel az Eu ró pai Unió mun ka jo gi in téz mé nye i nek át vé te lé re és a jo gal kal ma zói gya kor lat ra.

A szerzõk szán dé ka sze rint a kö te tet ha szon nal for gat hat ják a jog sza bály ér tel me zé sét ke re sõ,
a jog alkal mazói gya kor lat fe lõ l ér dek lõ dõ el mé le ti és gya kor la ti szak em be rek egy aránt.

A kom men tár a gya kor lat ban va ló hasz nos al kal maz ha tó ság ér de ké ben az egyes jog in téz mé nyek -
hez össze fog lal ja a kap cso ló dó jog iro dal mi mun ká kat, jog sza bá lyo kat, a Leg fel sõbb Bí ró ság Mun -
ka jo gi Kollégiumának állásfoglalásait.

A kö tet szer zõi a Pé csi Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka r Mun ka jo gi és Tár sa da lom -
biz to sí tá si Jo gi Tan szé ké nek mun ka tár sai: dr. Kis s György egye te mi ta nár, dr. Ber ke Gyu la egye te -
mi do cens, dr. Ban kó Zol tán egye te mi ad junk tus, va la mint dr. Gyu la vá ri Ta más, az Eöt vös Loránd
Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka r Mun ka jo gi és Szo ci á lis Jo gi Tan szé ké nek egye te -
mi do cen se.

A 736 ol dal ter je del mû, két kö te tes ki ad vány ár a 3192 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.
 Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám
alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg -
ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

cí mû, 736 ol dal ter je del mû két kö te tes ki ad ványt.

(ára: 3192 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................
Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként a

dr. Né meth Gab ri el la és dr. Pa tyi And rás

A tár sas há zi tör vény ma gya rá za ta

cí mû ki ad vá nyát.

Ha zánk ban 1924 óta lé te zik a tár sas ház in téz mé nye, és a ma ha tá lyos tör vény im már a ne gye dik társas -
házi tör vény. 
A tár sas há zak ról szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény kom men tár ja a kö zös tu laj don ezen spe ci á lis for má já nak 
sza bá lya it igyek szik meg is mer tet ni az ol va sók kal. A ki ad ványt ha szon nal for gat hat ják el sõ sor ban kö zös
kép vi se lõk, tár sas ház-tu laj do no sok, tár sas há zi ügyek kel nap i szin ten fog lal ko zók, de a jo gi pá lyák va la me -
lyi kén dol go zó szak em be rek is.
A tör vényszö veg be il lesz tett ma gya rá za tok ön ál ló szö veg ként is, de a tör vény szö veg ki egé szí té se ként is
hasz nál ha tók.
Az egye te mi do cens, illetve ügy véd szer zõ pá ros köny vé ben jól öt vö zi az el mé le ti és a gya kor la ti meg kö ze lí -
tés elõ nye it. A szer zõk sok he lyütt igye kez nek meg vi lá gí ta ni, el ma gya ráz ni nemcsak a konk rét jog sza bály -
szö ve get, ha nem a tár sas há zi jog vi szo nyok mö göt tes, ál ta lá nos pol gá ri jo gi hát tér in téz mé nye it, jog el ve it is
(pl. jó hi sze mû jog gya kor lás el ve, jog gal va ló vissza élés ál ta lá nos ti lal ma stb.). Sõt, a kom men tár szö ve gé -
ben meg ta lál hat juk a sza va za ti ará nyok kal (pl. egy sze rû szó több ség, mi nõ sí tett több ség, ab szo lút több ség) 
kap cso la tos tud ni va lók ál ta lá nos is mer te té sét is.
A kiadvány füg ge lé ke tar tal maz egy tár sas há zi ala pí tó ok ira tot és egy szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot
is. E két ok irat ter mé sze te sen min ta do ku men tum, me lyek tar tal mát az adott tár sas ház ala pí tá sa so rán a
konk rét tu laj do ni és mû kö dé si vi szo nyok függ vé nyé ben min den kép pen pon to sí ta ni, ki egé szí te ni, mó do sí -
ta ni kell, de még is tám pon tul szol gál hat min ta szö veg ként mind azok szá má ra, akik ta nács ta la nok ab ban,
ho gyan is in dul ja nak ne ki egy tár sas ház-ala pí tás nak, im má ron az új, ne gye dik tár sas há zi tör vény sza bá lyai 
alapján.

A ki ad vány 144 ol dal ter je del mû.
Ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.
 Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám
alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg -
ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük A tár sas há zi tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt (ár a: 1155 Ft áfá val) .................
példány ban, és  kérjük, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

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

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .....................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                               cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban

– a Kre á tor In fo Kft. szer ve zé sé ben – meg je lent a

„He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás
az Alkot mány bíró ság és az Eu ró pai Bí ró ság

döntései nek tük ré ben” cí mû ki ad vány

A két kö tet bõl ál ló ki ad vány cél ja, hogy az egyes rész te rü le te ket sor ra vé ve be mu tas sa, hogy
 melyek azok a leg gya ko ribb hi bák, ame lye ket a he lyi ön kor mány za tok a ren de le te ik megalkotá -
sánál el kö vet nek, még pe dig a je len tõ sebb al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok tük ré ben. Mind ezen túl
egy ön ál ló kö tet tar tal maz za az Eu ró pai Bí ró ság azon íté le te it, ame lyek ben he lyi vagy re gi o ná lis
 önkormányzatok, il let ve he lyi vagy re gi o ná lis ha tó sá gok vol tak érin tet tek, vagy el le nük folyt az
 eljárás. E ki ad vány olyan fon tos in for má ci ók gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.  

A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jogalkalmazás az Al kot mány bí ró ság és az Eu ró pai Bí ró -
ság döntései nek tük rében” cí mû könyv ben te ma ti kus sor rend ben ke rül rend sze re zés re az egyes té -
ma kö rök szem pont já ból fon tos AB ha tá ro za tok rö vid, ki vo na tolt tar tal ma, amely min den jegy zõ és
he lyi dön tés ho zó szá má ra – az ön kor mány za ti ren de let al ko tás hoz – szük sé ges és el en ged he tet len
jogforrás. 

E mel lett az egyes ön kor mány za ti ren de let al ko tá si tárgy kö rök re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti
ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zást adó ha tá lyos jog sza bá lyok, az egyes ren de le tek fõbb tar tal mi ele -
me i nek és ezen ele mek hez kap cso ló dó AB dön té sek is mer te té sé re is sor ke rül. Az AB ha tá ro za tok
lé nye gi kér dé se i nek fel vá zo lá sa mel lett a meg sem mi sí tett ren de le tek, sza ka szok he lyett he lyes
meg ol dá sok ra is utal a ki ad vány a cél ból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához. 

A kö tet fõ ge rin cét al kot ják a kö vet ke zõ ön kor mány za ti té mák ban al ko tott al kot mány bí ró sá gi dön -
tések: a he lyi jog al ko tás ál ta lá nos kér dé sei és a jo gi alap el vek ér vé nye sü lé se az ön kor mány za ti
ren de le tek ben, a he lyi adó, a ha tó sá gi ár, a szo ci á lis tá mo ga tá sok, gyer mek vé del mi el lá tá sok,
 lakás- és he lyi ség gaz dál ko dás, hul la dék gaz dál ko dás, ál lat tar tás, köz te rü let-hasz ná lat, vá sá rok
és pi a cok rend je, épí tés ügy, ön kor mány za ti vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az ön kor mány zat szervezete és mûködése.

Kü lön ér de kes sé ge a ki ad vány nak, hogy a szer zõk olyan al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za to kat is be mu -
tat nak, ame lyek idõ köz ben a ma gyar jog sza bá lyok mó do sí tá sa, il let ve a kö zös sé gi jog nak va ló
meg fe le lés okán nem al kal maz ha tók, ez zel ugyan is el ke rül he tõ, hogy adott eset ben a jog al ko tó
olyan ha tá ro zat ra hivatkozzon a szabályozás során, amely oka fo gyot tá vált.

Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sa óta ki emelt je len tõ sé ge van a kö zös sé gi elõ írá sok be tar tá sá nak
is min d a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa, min d pe dig a he lyi ön kor mány za tok tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa so rán. Így a ki ad vány az Eu ró pai Bí ró ság íté le te i nek rö vid is mer te té se
mel lett az adott hely zet ben al kal ma zan dó kö zös sé gi jog sza bály hi vat ko zá sát, a he lyes ér tel me zést
és a kö ve ten dõ ma ga tar tást is tar tal maz za. Más tag ál la mok ön kor mány za ta i nak ne ga tív  tapasz -
talatai nagy se gít sé gül szol gál hat nak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal -
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró -
ság dön té se i nek tük rében” cí mû kö tet szer zõi a ma gyar ön kor mány za ti rend szer és az Euró pai Unió 
jog anya gá nak  kiváló is me rõi:
Dr. Gyer gyák Fe renc fõ ta nács adó (Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá ga)
Dr. Oro va Már ta fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 
Sár kö zy né dr. Sza bó Pi ros ka, jegy zõ
Dr. Zöld-Nagy Vik tó ria köz igaz ga tá si jo gász (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az
Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt ajánl ja az or szág
va la mennyi jegyzõ jének, kör jegy zõ jé nek, fõ jegy zõ jé nek, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si
el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt
 vevõ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 384 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 3948 Ft áfá val

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi
B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il:
koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság 
és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt (ár a: 3948 Ft + pos ta költ ség),
.....................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

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

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .........................................................................................

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
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: 474-1111/217-58
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Jó zsef Péter
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 ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
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 Bu da pest 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, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 18 648 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 945 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1218–0378
07.0106 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak te kint jük. Csak
ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát  módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek
elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves
fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar
 Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


