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Szám Tárgy Ol dal

Ha tá ro za tok

69/2007. (HK 10.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tásáról 634

70/2007. (HK 10.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens
ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg szün te té sé rõl 635

71/2007. (HK 10.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Ka to nai Lég ügyi Hi va tal költ -
ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 635

72/2007. (HK 10.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Lé gi jár mû Ja ví tó üzem költ ség ve té si
szerv ala pí tá sá ról 636

Mi nisz te ri uta sí tás

45/2007. (HK 10.)
HM uta sí tás

Egyes HM uta sí tá sok mó do sí tá sá ról és ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl 638

Ál lam tit ká ri ren del ke zés

68/2007. (HK 10.)
HM JSZÁT–HM HVKF
 együt tes in téz ke dés

A 2007. má jus ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el lá tá -
sá ról 681

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

7/2007. (HK 10.)
HM HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség ob jek tu ma pol gá ri õr zés-vé del mé nek
ide ig le nes ka to nai meg erõ sí té se meg szün te té sé rõl 682

48/2007. (HK 10.)
HM HVKF pa rancs

A 2007. jú li us 7-ei ün ne pé lyes tiszt he lyet tes es kü vég re haj tá -
sá ról 682

49/2007. (HK 10.)
HM HVKF pa rancs

A ka to na csa lá dok or szá gos ta lál ko zó ja vég re haj tá sá val össze -
füg gõ fel ada tok ról 682

50/2007. (HK 10.)
HM HVKF pa rancs

A 2007. tárgy évi és a ma rad vány sza bad sá gok ki adá sá nak
sza bá lya i ról 682

52/2007. (HK 10.)
HM HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon vé de lem Nap ja meg ün nep lé sé vel össze füg gõ
fel ada tok ról 682

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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Szám Tárgy Ol dal

Fõ nö ki ren del ke zés

116/2007. (HK 10.)
HM FLÜ in téz ke dés

A ru há za ti ter mé kek 2007. évi gaz dál ko dá si ára i nak meg ál la -
pí tá sá ról 683

Szer zõ dé sek

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség 715

HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség 715

MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Zász ló alj 716

Köz le mé ny

ZMNE Pá lyá zat 717
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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
69/2007. (HK 10.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ
Ezred alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 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 fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd ség 54.
Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red 41/2007. (HK 4.) 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 já nak má so dik be kez dé se he lyé be 
az aláb bi má so dik be kez dés lép:

„A költ ség ve té si szerv az MH 64. Veszp rém Ve ze té si és 
Ra dar Ez red, illetve az MH 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
Zász ló alj jog utód ja.”

2. A ha tá ro zat 12. pont ja he lyé be az aláb bi 12. pont lép:
„12. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get

nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, és e cél ra csak rész ben
le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem
nye re ség szer zés cél já ból a Hvt. 70.  § (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ te vé keny sé get foly -
tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren -
del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel -

hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.)
HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ré -
szére.

TE Á OR’03 Gaz da sá gi te vé keny ség
45.50 Épí té si, bon tá si esz köz köl csön zé se

sze mély zet tel
55.23 Egyéb szál lás hely-szol gál ta tás, KORK

(Cso pak)
55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés
60.23 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás
60.24 Köz úti te her szál lí tás
71.21 Egyéb szá raz föl di jár mû köl csön zé se
71.34 Más ho va nem so rolt egyéb gép köl -

csön zé se
85.12 Já ró be teg-el lá tás
85.13 Fog or vo si szak el lá tás”

3. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot az MH 54.
Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red pa rancs no ka ezen ha tá -
ro zat hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja, és
azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nök höz.

4. 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 2007. má jus 8.



A honvédelmi miniszter
70/2007. (HK 10.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Katonai Rendfenntartó
Kontingens ideiglenes katonai szervezet

megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a NATO irá nyí tá sú bal ká -
ni ka to nai bé ke fenn tar tó mû ve le tek ben részt ve võ ma gyar
ka to nai kon tin gen sek rõl  szóló 2040/2002. (II. 27.) Korm.
ha tá ro zat ban, az Euró pai Unió irá nyí tá sa alatt vég re haj tott
bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar tó (ALTHEA) mû ve let hez tör -
té nõ ma gyar hoz zá já ru lás ról  szóló 128/2004. (XI. 23.)
OGY ha tá ro zat ban, az EU ALTHEA mû ve let be fel aján lott 
MH EUFOR al egy ség ki je lö lé sé rõl, össze ál lí tá sá ról és fel -
ké szí té sé rõl  szóló 139/2006. (HK 1/2007.) 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 ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Rend fenn tar tó Kon -
tin gens ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet – mely nek rö vi dí tett 
meg ne ve zé se: MH KRK; szék he lye: Ka pos vár, Fü re di út
148; pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/KRK; alkalma -
zási kör ze te: Ma gyar or szág, kül föl dön Bosznia-Herce -
govina; 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 – 2007.
szep tem ber 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A költ ség ve té si egy ség meg szün te té se kö vet kez té -
ben a lét re ho zót meg il le tõ jo gok ér vé nye sí té sé bõl és a lét -
re ho zót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada to kat az ide ig le nes ka to nai szer -
ve zet fel szá mo lá sá tól kezd ve 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 ille té kes szer ve lát ja el.

3. A költ ség ve té si egy ség meg szün te té sé vel kap cso la -
tos rész le tes fel ada to kat az EU ALTHEA mû ve let be fel -
aján lott MH EUFOR al egy ség ki je lö lé sé rõl, össze ál lí tá sá -
ról és fel ké szí té sé rõl  szóló 139/2006. (HK 1/2007.) HM
uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével ki adott,
az Euró pai Unió irá nyí tá sa alatt vég re haj tott bal ká ni ka to -
nai bé ke fenn tar tó mû ve let ben (ALTHEA) részt ve võ MH
Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens mû ve le ti te rü let rõl tör -
té nõ ki vo ná sá val és fel szá mo lá sá val kap cso la tos fel ada tok 
elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 137/2007. MH
ÖHP PK pa rancs ha tá roz za meg.

4. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens
ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról  szóló 33/2006.
(HK 9.) HM ha tá ro zat és az azt mó do sí tó 61/2007. (HK 8.)
HM ha tá ro zat 2007. szep tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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 2007. má jus 8.

A honvédelmi miniszter
71/2007. (HK 10.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi 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.), to váb bá 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, va la mint a Köz le ke dé si Fõ -
fel ügye let, a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let, a me gyei
köz le ke dé si fel ügye le tek, a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó -
ság meg szün te té sé rõl, va la mint a Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság meg ala pí tá sá ról  szóló 2213/2006. (XII. 7.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Hon vé del mi Mi nisz té rium Ka to nai Lég ügyi Hi va -
tal költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé -
se: HM KLH; szék he lye: Bu da pest X., Sal gó tar já ni út 18.;
pos ta cí me: 1885 Bu da pest Pf. 25.; ala pí 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 – 2007. jú li us 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja
–  figyelemmel a hon vé del mi mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz -
le ke dé si mi nisz ter, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság és a
Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet kö zött lét re jött, a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium Ka to nai Lég ügyi Hi va tal Nem ze ti
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Köz le ke dé si Ha tó ság ba és Köz le ke dés biz ton sá gi Szer -
vezetbe tör té nõ in teg rá ci ó já ról  szóló 188/228/2007.
Nyt. szá mú „Meg álla po dás”-ban fog lal tak ra – a Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság, szék he lye: 1066 Bu da pest, Te réz
kör út 38., az ál lam i lé gi jár mû vel be kö vet ke zett bal ese tek
és egyéb re pü lõ ese mé nyek vizs gá la tá val kap cso la tos fel -
ada tok, az azo kat el lá tó sze mé lyek és az ah hoz kap cso ló dó 
for rá sok vo nat ko zá sá ban pe dig a Köz le ke dés biz ton sá gi
Szer ve zet, szék he lye: 1185 Bu da pest, Fe ri hegy Nem zet -
kö zi Re pü lõ tér, I. Ter mi nál, mely szer ve ze te ket – az át vett
fel ada tok vo nat ko zá sá ban – 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.

3. 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 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, va la mint a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Ka to nai Lég ügyi Hi va tal Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ba és Köz le ke dés biz ton sá gi
Szer ve zet be tör té nõ in teg rá ci ó já ról  szóló 188/228/2007.
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 köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé -
rõl  szóló 1992. évi XXII. 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.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
 való 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.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal ala pí tá sá ról  szóló
44/1997. (HK 18.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt módo -
sító 49/2002. (HK 23.) HM ha tá ro zat, 109/2004. (HK 27.)
HM ha tá ro zat, 29/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat, 173/2005.
(HK 1/2006.) HM ha tá ro zat, 53/2006. (HK 11.) HM ha tá -
ro zat és 48/2007. (HK 5.) HM ha tá ro zat 2007. jú li us 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

Iván csik Im re s. k.,
HM államtitkár

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. má jus 10.

A honvédelmi miniszter
72/2007. (HK 10.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem
költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze -
ként – a 95/1997. HM ha tá ro zat tal 1997. de cem ber 23-án
ala pí tott MH Lé gi jár mû Ja ví tó Üzem jog utód ja ként –
2001. jú li us 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv meg ala kí tá sá nak ide je jog foly to -
nos ság alap ján: 1950. no vem ber 15.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: MH Lé gi jár mû
Ja ví tó üzem

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

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 6000 Kecs ke mét,
Rep té ri út 4.

Pos ta cí me: 6004 Kecs ke mét, Pf. 415.

4. A költ ség ve té si szerv 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.
 Állománya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH
ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge a Ma gyar
Hon véd ség re pü lõ csa pa ta i nál rend sze re sí tett re pü lõ tech -
ni kai esz kö zök és fel sze re lé sek elöl já ró ál tal meg ha tá ro -
zott mér té kû jo go sult sá ga i nak ke re tén be lü li ja ví tá sa, fel -
újí tá sa és gyár tá sa.

6. Az alap te vé keny ség kö ré ben

a) az MH re pü lõ csa pa ta i nál rend sze re sí tett repülõ -
gépek, he li kop te rek és tar to zé ka ik – a re pü lõ csa pa tok ja ví -
tá si le he tõ sé ge it meg ha la dó – ja ví tá sa és szer ke ze ti át ala -
kí tá sa;

b) a re pü lõ tech ni kát érin tõ mû sza ki fej lesz té si fel ada -
tok ki dol go zá sa és tech ni kai ki vi te le zé se;
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c) a re pü lõ tech ni ka üze mel te té se so rán al kal ma zott
spe ci á lis és ál ta lá nos mé rõ- és ellen õr zõ be ren de zé sek,
komp le xu mok ka lib rá lá sa, ja ví tá sa akk re di tált te vé keny -
ség ke re té ben;

d) re pü lõ gé pek és he li kop te rek sé rü lé ses ja ví tá sa;

e) elöl já ró ál tal meg ha tá ro zott ál lam i lé gi jár mû vek
idõ sza kos mun ká i nak vég re haj tá sa;

f) nyo más tá ro ló edé nyek, fe dél ze ti és föld i tûz ol tó pa -
lac kok biz ton ság tech ni kai el len õr zé se, töl té se akk re di tált
te vé keny ség ke re té ben;

g) a rend szer bõl ki vont re pü lõ tech ni kai esz kö zök kel
kap cso la tos köz pon ti lag el ren delt fel ada tok vég re haj tá sa;

h) re pü lõ ese mé nyek ki vizs gá lá sá ban mû sza ki hát tér
biz to sí tá sa a szak ha tó ság ren del ke zé sei sze rint.

7. A költ ség ve té si szerv ala pí 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.

8. A ka to nai szer ve zet az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je

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: üzem pa rancs nok;

b) az üzem pa rancs no kot – elöl já rói ja vas la tok figye -
lembe véte lével – a Hon véd Ve zér kar fõ nök ne ve zi ki és
men ti fe l;

c) az üzem pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló
egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ. Az üzem pa rancs nok a ka to nai
szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló
ka to nák szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók -
nak (köz al kal ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

10. A 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, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

11. Gaz dál ko dá si jog kör

A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját 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 ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben az üzem pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá -
ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört.
E jog kö rét az üzem pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat 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.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium és az
MH el lá tá si-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tei bizto -
sítják.

A gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
HM köz pon ti el len õr zé si szer ve ze te, va la mint az MH ÖHP 
el len õr zé si fel ada ta it el lá tó szer vei lát ják el.

12. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
foly tat hat. A vál lal ko zá si te vé keny ség kö re és mér té ke az
Ámr. és a Vál lal ko zá si Sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak
figye lembe véte lével tör tén het az aláb bi te rü le te ken:

TE Á OR’03 Gaz da sá gi te vé keny ség
28.62 Szer szám gyár tás
28.75 Más ho vá nem so rolt egyéb fém fel dol -

go zá si ter mék gyár tá sa
32.10 Elekt ro ni kai al kat rész gyár tá sa
35.30 Lé gi-, ûr jár mû gyár tá sa, ja ví tá sa
63.23 Egyéb lé gi szál lí tást se gí tõ te vé keny -

ség
73.10 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés
74.30 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés
80.22 Szak mai kö zép fo kú ok ta tás

A vál lal ko zá si te vé keny ség az alap te vé keny ség és az
ab ból fa ka dó kö te le zett sé gek sé rel mé vel nem jár hat.
A vál lal ko zá si te vé keny ség ter ve zé sé ért, szer ve zé sé ért, a
szám vi te li rend meg tar tá sá ért a költ ség ve té si szerv egé sze
te kin te té ben az üzem pa rancs nok fe le l.

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét 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.

14. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség Lé gi jár mû Ja ví tó -
üzem pa rancs no ka ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ
30 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

15. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,*
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség Lé gi jár mû Ja ví tó üzem
ala pí tá sá ról  szóló 36/2002. (HK 18.) HM ha tá ro zat ha tá -
lyát vesz ti.

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 2007. má jus 9.
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MINISZTERI UTASÍTÁS

A honvédelmi miniszter
45/2007. (HK 10.) HM

u t a  s í  t á  s a

egyes HM utasítások módosításáról és hatályon kívül
helyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján – fi gye lem mel a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
rõl, va la mint a Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá -
sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vényre, a Ma gyar Köz tár sa -
ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2006. évi LV.
tör vényre, a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ -
szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló 2134/2006. (VII. 27.)
Korm. ha tá ro zat ra, to váb bá a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló
82/2006. (MK 94.) HM uta sí tás ra – a kö vet ke zõ uta sí tást
adom ki:

I. FEJEZET

HM UTASÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Az 1994. évi HM utasítások módosítása

1.  §

(1) A hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val kap cso la tos ügy in té zés egyes kér dé se i rõl
 szóló 6/1994. (HK 4.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
6/1994. Ut.) 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A sze mély ze ti és mun ka ügyi ügy in té zés szak mai
irá nyí tá sa a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály, illetve a HM Sze -
mély ügyi Osz tály fel ada ta.”

(2) A 6/1994. Ut. 1.  §-ában a „Hon vé del mi Mi nisz té -
rium (HM) köz vet len fel ügye le te alatt ál ló szer vek nél”
szö veg rész he lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé -
gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer ve ze tek nél” szö veg rész lép.

2.  §

A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó mû ve lõ -
dé si és mû vé sze ti ki tün te tõ dí jak ról  szóló 13/1993.
(XII. 27.) HM ren de let vég re haj tá sá val kap cso la tos fel -
ada tok ról  szóló 16/1994. (HK 8.) HM uta sí tás

a) 1.  § (5) be kez dés má so dik mon da tá ban a „Hon vé del -
mi Mi nisz té rium Sze mély ze ti Fõ osz tá lya” szö veg rész he -
lyé be a „Hon vé del mi Mi nisz té rium Kom mu ni ká ci ós és
To bor zó Fõ osz tály Kap cso lat szer ve zõ Osz tály”;

b) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „HM po li ti kai ál lam tit ká ra”
szö veg rész he lyé be a „HM ál lam tit kár”;

c) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té rium”

szö veg rész lép.

3.  §

A hon véd sé gi köz al kal ma zot tak ru há za ti költ ség té rí té -
sé rõl  szóló 17/1994. (HK 9.) HM uta sí tás 7.  § (2) be kez -
dé sé ben „az MH Lo gisz ti kai Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja”
szö veg rész he lyé be „a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség ve zér igaz ga tó ja” szö veg rész lép.

4.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium köz tiszt vi se lõ i nek
köz szol gá la ti jog vi szo nyá val kap cso la tos ügy in té zés
egyes kér dé se i rõl  szóló 21/1994. (HK 10.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 21/1994. Ut.) 4.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mun kál ta tói jo go kat a HM Mun ka kö ri Jegy zé ké -
ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti rend sze rint az ille té kes
 állami ve ze tõ, a HM ka bi net fõ nök, ille tõ leg a Hon véd
 Vezérkar fõ nö ke gya ko rol ja.”

(2) A 21/1994. Ut. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„16.  § A köz szol gá la ti jog vi szonnyal kap cso la tos ügy -
in té zés rész le tes sza bá lya it, a szo ciá lis és egyéb jut ta tá sok
mér té két, va la mint biz to sí tá sá nak rend jét, to váb bá a HM
Szo ciá lis és Egész ség fej lesz té si Bi zott ság mû kö dé sé re
 vonatkozó sza bá lyo kat a HM ka bi net fõ nök ha tá roz za
meg.”

(3) A 21/1994. Ut. 15.  § (2) és (3) be kez dé se i ben a
„Szo ci ál po li ti kai és La kás ke ret Bi zott ság” szö veg rész he -
lyé be a „HM Szo ciá lis és Egész ség fej lesz té si Bi zott ság”
szö veg rész lép.

5.  §

Az egyes fon tos tiszt sé get be töl tõ sze mé lyek el len õr zé -
sé rõl  szóló tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 52/1994.
(HK 24.) HM uta sí tás

a) 2.  § (1) és (3) be kez dé se i ben a „ka bi net fõ nök
( helyettes ál lam tit kár)” szö veg rész he lyé be a „HM ka bi -
net fõ nök”;
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b) 2.  § (2) be kez dé sé ben „Ma gyar Hon véd ség pa rancs -
no ká nak” szö veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ké nek”;

c) 3.  §-ában a „Ma gyar Hon véd ség pa rancs no ka” szö -
veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar fõ nö ke”;

d) 7.  §-ában a „Hon vé del mi Mi nisz té rium Jo gi és Igaz -
ga tá si Fõ osz tály Jo gi Osz tá lyá nak ve ze tõ je” szö veg rész
he lyé be a „Hon vé del mi Mi nisz té rium Jo gi Fõ osz tá lya”
szö veg rész lép.

Az 1995. évi HM utasítások módosítása

6.  §

(1) A NA TO „Part ner ség a bé ké ért” prog ram já ban a
Ma gyar Köz tár sa ság ál tal vál lalt egyes hon vé del mi fel ada -
tok ter ve zé sé rõl, szer ve zé sé rõl és le bo nyo lí tá sá ról  szóló
28/1995. (HK 16.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
28/1995. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze -
tek re (a továb biak ban: HM), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak ban: MH) ter jed ki.”

(2) A 28/1995. Ut. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Nem zet kö zi gya kor lat ra meg fi gye lõk kül dé se ese -
tén a részt ve võ ket a HM ál lo má nyá ból a vé de lem po li ti kai
szak ál lam tit kár ja vas la tá ra a mi nisz ter, az MH ál lo má nyá -
ból pe dig a HVKF je lö li ki.”

(3) A 28/1995. Ut.
a) 4.  § (1) be kez dé sé ben az „MH NA TO Fõ osz tály”

szö veg rész he lyé be a „HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály”;
„az MH ve zér ka ri fõ nö ke” szö veg rész he lyé be „a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke”;

b) 4.  § (2) és (4) be kez dé se i ben, a 7.  § (1) be kez dé sé nek 
utol só mon da tá ban, a 8.  § (3) és (4) be kez dé se i ben, va la -
mint 11.  § (4) be kez dé sé ben a „NA TO Fõ osz tály” szö veg -
rész he lyé be a „HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály”;

c) 5.  § (2) be kez dé sé ben a „HM NA TO Fõ osz tá lyá nak” 
szö veg rész he lyé be a „HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tá lyá -
nak”;

d) 7.  § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban, és a 8.  §
(2) be kez dé sé ben a „HM NA TO Fõ osz tály” szö veg rész
he lyé be a „HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály”;

e) 11.  § (3) be kez dé sé ben a „NA TO Fõ osz tállyal” szö -
veg rész he lyé be a „HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tállyal”;

f) 4.  § (4) be kez dé sé ben a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár” szö veg rész he lyé be a „HM vé de lem po li ti kai szak ál -
lam tit kár”;

g) 5.  § (1) be kez dé sé ben a „he lyet tes ál lam tit kár tól”
szö veg rész he lyé be a „szak ál lam tit kár tól”;

h) 6.  § (1) be kez dé sé ben „az MH pa rancs no ka (a továb -
biak ban: MH PK)” szö veg rész he lyé be „a HVKF”;

i) 10.  §-ában a „he lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he -
lyé be a „szak ál lam tit kár” szö veg rész, ille tõ leg a „HM köz -
igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter nek”;

j) 12.  §-ában a „HM Költ ség ve té si El len õr zé si Hi va tal” 
szö veg rész he lyé be a „HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó -
sá gi Hi va tal”
szö veg rész lép.

7.  §

A Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat fel ügye le té nek sza bá lyo zá -
sá ról  szóló 34/1995. (HK 21.) HM uta sí tás

a) 1.  §-ában a „Hon vé del mi Mi nisz té rium po li ti kai ál -
lam tit ká ra (a továb biak ban: HM PÁT)” szö veg rész he lyé -
be a „Hon vé del mi Mi nisz té rium ál lam tit ká ra (a továb biak -
ban: HM ÁT)”;

b) 3.  §-ában a „HM PÁT” szö veg rész he lyé be a
„HM ÁT”
szö veg rész lép.

Az 1996. évi HM utasítások módosítása

8.  §

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény ben fog lalt, a hon vé del mi mi nisz tert il le tõ
jo gok és kö te le zett sé gek gya kor lá sá nak mód já ról, va la -
mint az elõ ké szí té sért fe le lõs HM-szer vek rõl  szóló
25/1996. (HK 11.) HM uta sí tás

a) 2.  §-ában a „HM Ka to nai, Jo gi és Igaz ga tá si, Vé de -
lem gaz da sá gi, Inf ra struk tu rá lis fõ osz tá lyai, a HM Ti tok -
vé del mi és Ügy vi te li, Sze mély ügyi Osz tá lya, va la mint a
HM Költ ség ve té si El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé -
be a ”HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, a HM Jo gi 
Fõ osz tály, a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály, a HM In -
for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály, a HM Sze -
mély ügyi Osz tály, a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi 
Hi va tal (a továb biak ban: HM KEHH), a HM Inf ra struk tu -
rá lis Ügy nök ség”;

b) 3.  §-ában a „HM KVEH” szö veg rész he lyé be a „HM 
KEHH”
szö veg rész lép.

9.  §

A ked vez mé nyes élel me zé si el lá tás ról és a kö te le zõ ét -
ke zé si té rí tés rõl  szóló 44/1996. (HK 20.) HM uta sí tás

a) 1.  §-ában a „Hon vé del mi Mi nisz té rium és a HM
 hivatalai, hát tér in téz mé nyei, a Ma gyar Hon véd ség és szer -
ve ze tei” szö veg rész he lyé be a „Hon vé del mi Mi nisz té rium
és a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá -
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nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek,
 valamint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei”;

b) 5.  §-ában a „Ma gyar Hon véd ség anya gi-tech ni kai
fõ cso port fõ nö ke” szö veg rész he lyé be a „HM Fej lesz té si
és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja”
szö veg rész lép.

10.  §

A pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tá sok ról  szóló 54/1996.
(HK 22.) HM uta sí tás

a) 2.  § (1), (2), (3), (4) és (5) be kez dé se i ben „az MH
Tan in té ze ti Fõ nök ség” szö veg rész he lyé be „a HM Sze -
mély ze ti Fõ osz tály”;

b) 2.  § (4) be kez dé sé ben a „HM ok ta tá si és tu do mány -
szer ve zõ fõ osz tály ve ze tõ” szö veg rész he lyé be a „HM sze -
mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ”;

c) 2.  § (6) be kez dé sé ben „az MH Hu mán Fõ cso port fõ -
nök ség” szö veg rész he lyé be „a HM Ter ve zé si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tály”
szö veg rész lép.

11.  §

(1) A hon vé del mi ága zat ban vég zen dõ mû ve lõ dé si te -
vé keny ség rõl  szóló 57/1996. (HK 23.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 57/1996. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá -
nyí tá sa, fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re
(a továb biak ban együtt: HM), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak ban: MH) ter jed ki.”

(2) Az 57/1996. Ut.
a) 10.  § (1) be kez dé sé ben a „Ma gyar Hon véd ség

 parancsnoka” szö veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ke”;

b) 10.  § (3) be kez dé sé ben, a 13.  § (1), (2) és (3) be kez -
dé se i ben az „MH pa rancs no ka” szö veg rész he lyé be a
„Hon véd Ve zér kar fõ nö ke”;

c) 11.  §-ában „a po li ti kai ál lam tit kár” szö veg rész he -
lyé be „az ál lam tit kár”;

d) 11.  §-ában a „Tár sa dal mi Kap cso la tok és Kul tu rá lis
Fõ osz tály (a továb biak ban: TKKF)” szö veg rész he lyé be a
„HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM KTF)”;

e) 12.  § (1) és (2) be kez dé se i ben a „TKKF” szö veg rész
he lyé be a „HM KTF”;

f) 12.  § (3) be kez dé sé ben „az MH Hu mán Fõcsoport -
fõnökséggel” szö veg rész he lyé be „a HM Ter ve zé si és
 Koordinációs Fõ osz tállyal”;

g) 13.  § (4) be kez dé sé ben „az MH Hu mán Fõ cso port -
fõ nök ség” szö veg rész he lyé be „a HM Ter ve zé si és Ko or -
di ná ci ós Fõ osz tály”;

h) 13.  § (4) be kez dé sé ben a „HM TKKF” szö veg rész
he lyé be a „HM KTF”;

i) 25.  §-ában az „MH pa rancs no ki” szö veg rész he lyé be
a „Hon véd Ve zér kar fõ nö ki”
szö veg rész lép.

12.  §

(1) A fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõk nem zet biz -
ton sá gi el len õr zé sé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok ról
 szóló 78/1996. (HK 1/1997.) HM uta sí tás (a továb biak -
ban: 78/1996. Ut.) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A kér dõ ívek szá má nak és el len õr zé si szint sze rin ti cso -
por to sí tá sá nak meg ha tá ro zá sá ért az ellen õr zés kez de mé -
nye zé sét ja vas ló szer vek (szer ve ze tek) meg bí zott jai (hi á -
nyuk ban ve ze tõi) a HM Sze mély ze ti Fõ osz tállyal, a HM
Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tállyal, illetve a HM Sze -
mély ügyi Osz tállyal tör tént egyez te tést köve tõen fe le lõ -
sek.”

(2) A 78/1996. Ut. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ha tás kö ré be tar to zó
kez de mé nye zés ese tén az ah hoz szük sé ges ok má nyo kat az 
érin tett szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi köz vet le nül ter jesz tik
fe l a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez.”

(3) A 78/1996. Ut. 1.  §-ában, va la mint a 6.  §-ában a
„HM hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei” szö veg rész he lyé be a 
„hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé ge tar to zó szerve -
zetek” 
szö veg rész lép.

Az 1997. évi HM utasítások módosítása

13.  §

(1) A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXI II. tör vény sze -
rin ti egyes ér te sí té si kö te le zett sé gek kel kap cso la tos el já -
rás ról  szóló 29/1997. (HK 11.) HM uta sí tás (a továb biak -
ban: 29/1997. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a hon vé del mi mi nisz ter alá ren -
delt sé gé be, illetve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó azon
szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség azon ka to -
nai szer ve ze te i re (a továb biak ban: MH) ter jed ki, ame lyek
köz ér de kû ada tot, ille tõ leg sze mé lyes ada tot ke zel nek
(a továb biak ban együtt: adat ke ze lõk).”

(2) A 29/1997. Ut. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be és fenn -
tartói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek nél tör té nõ el uta sí -
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tá sok ról a ve ze tõ ad tá jé koz ta tást a Hon vé del mi Minisz -
térium (a továb biak ban: HM) jo gi szak ál lam tit ká rá nak.”

(3) A 29/1997. Ut.
a) 2.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „Ma gyar Hon véd -

ség pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök” szö veg rész he lyé be a
„Hon véd Ve zér kar fõ nö ke”;

b) 3.  §-ában a „HM Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Osz tá -
lya” szö veg rész he lyé be a „HM In for ma ti kai és In for má -
ció vé del mi Fõ osz tály”;

c) 3.  §-ában a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö -
veg rész he lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter”
szö veg rész lép.

14.  §

(1) A lég vé del mi rá dió lo ká ci ós fel de rí tõ-, in for má ci ós
és ve ze té si rend szer e fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada tok -
ról  szóló 34/1997. (HK 14.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 
34/1997. Ut.) 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) A Szak ér tõi Bi zott sá gok tag ja it:
a) a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály,
b) a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály,
c) a HM Jo gi Fõ osz tály,
d) a HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály,
e) a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség,
f) a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség,
g) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség,
h) a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály,
i) a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály,
j) az MH Tá mo ga tó Dan dár, to váb bá
k) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság

ál lo má nyá ból kell ki je löl ni.”

(2) A 34/1997. Ut. 4.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Szak ér tõi Bi zott sá gok szak ér tõ it a 4.  § (3) be kez -
dés a)–g) pont já ban meg ha tá ro zott szer vek (szer ve ze tek)
ve ze tõi, a 4.  § (3) be kez dés h)–k) pont já ban fel so rolt szer -
vek (szer ve ze tek) ese té ben pe dig a Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ke – az érin tett al kal ma zó és anyag nem fe le lõs fõ nö kök
ja vas la ta i nak figye lembe véte lével – je lö li ki.

(6) A Szak ér tõi Bi zott sá go kat:
a) a nem zet kö zi aján la ti fel hí vás össze ál lí tá sa kor a HM

Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja út ján a
HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár;

b) az aján la ti fel hí vás ra be ér ke zõ aján la tok szak te rü le -
ten kén ti és összeg zett szak mai ér té ke lé se kor

– a ra dar prog ra mot (be le ért ve rá dió lo ká ci ós in for má -
ció fel dol go zó és -to váb bí tó prog ram ját) il le tõ en a HM Fej -
lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja;

– a hír adó és in for ma ti kai prog ra mot il le tõ en a HM
had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ;

– az elõ zõ prog ra mok hoz kap cso ló dó építési-beruhá -
zási prog ra mo kat il le tõ en a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök -
ség ve zér igaz ga tó ja (együtt: prog ram irá nyí tók)
ve ze ti és irá nyít ja.”

(3) A 34/1997. Ut. 8.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség te vé -
keny sé gét a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis
szak ál lam tit kár irá nyít ja.

(4) A köz be szer zé si el já rás ban érin tett gyár tó cé gek kel a
kap cso la tot a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség tart ja.”

(4) A 34/1997. Ut.
a) 1.  §-ában a „hi va ta la i ra és hát tér in téz mé nye i re” szö -

veg rész he lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be 
tar to zó szer ve ze te i re”;

b) 2.  § (1) be kez dés a) pont já nak má so dik és utol só
gon do lat je les be kez dé sé ben az „Or szág gyû lés Hon vé del -
mi Bi zott sá gá nak” szö veg rész he lyé be az „Or szág gyû lés
Hon vé del mi és Ren dé sze ti Bi zott sá gá nak”;

c) 2.  § (1) be kez dés a) pont já nak har ma dik és ötö dik
gon do lat je les be kez dé sé ben, va la mint a 13.  §-ában a „HM
Be szer zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM Fej lesz té si 
és Lo gisz ti kai Ügy nök ség”;

d) 2.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „Ma gyar Hon véd -
ség Pa rancs nok sá gá nak (a továb biak ban MHP)” szö veg -
rész he lyé be a „HM Hon véd Ve zér ka rá nak (a továb biak -
ban: HM HVK)”;

e) 4.  § (7) be kez dé sé ben, va la mint a 10.  §-ában a
„ Magyar Hon véd ség pa rancs no ka, ve zér ka ri fõ nök” szö -
veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar fõ nö ke”;

f) 4.  § (8) be kez dé sé ben, a „HM gaz da sá gi ügye ket fel -
ügye lõ he lyet tes ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be a „HM
vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit ká ra”;

g) 7.  § (1) be kez dé sé ben a „HM HTI Prog ram iro dát”
szö veg rész he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök sé get”;

h) 7.  § (2) be kez dé sé ben, a 8.  § (1), (2) be kez dé se i ben a
„HM HTI Prog ram iro da” szö veg rész he lyé be a „HM Fej -
lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség”;

i) 11.  §-ában a „HM Ha di tech ni kai Fej lesz té si és Beszer -
zési Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je” szö veg rész  helyébe a „HM
Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség  vezérigazgatója”;

j) 11.  §-ában az „Or szág gyû lés Hon vé del mi Bi zott sá -
gá nak” szö veg rész he lyé be az „Or szág gyû lés Hon vé del mi 
és Ren dé sze ti Bi zott sá gá nak”
szö veg rész lép.

15.  §

A Ma gyar Hon véd ség ben mû kö dõ hely õr sé gi klu bok ról 
 szóló 38/1997. (HK 15.) HM uta sí tás

a) 4.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, a 6.  §-ában az „MH
 parancsnoka, ve zér ka ri fõ nök” szö veg rész he lyé be a
„Hon véd Ve zér kar fõ nö ke”;

b) 6.  §-ában az „MH pa rancs no kát, ve zér ka ri fõ nö köt”
szö veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar fõ nö köt”;

c) 7.  §-ában az „MH pa rancs no ka” szö veg rész he lyé be
a „Hon véd Ve zér kar fõ nö ke”;
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d) 7.  §-ában a „HM Tár sa dal mi Kap cso la tok és Kul tu -
rá lis Fõ osz tály ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a „HM
Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ -
jét”;

e) 8.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Tár sa dal mi Kapcso -
latok és Kul tu rá lis Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM
Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály”
szö veg rész lép.

16.  §

(1) A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nem zet kö zi
kap cso lat tar tá sá val össze füg gõ egyes fel ada tok ról  szóló
45/1997. (HK 17.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
45/1997. Ut.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be és fenn tar tói irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki (a továb biak ban
együtt: HM, MH szerv).”

(2) A 45/1997. Ut.
a) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „HM Nem zet kö zi Fõ osz tá -

lya (a továb biak ban: NFO)” szö veg rész he lyé be a „HM
Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tá lya (a továb biak ban:
HM NEF)”;

b) 5.  § (1) be kez dé sé ben az „NFO” szö veg rész he lyé be
a „HM NEF”;

c) 5.  § (1) be kez dés ben a „HM Ok ta tá si és Tu do mány -
szer ve zõ Fõ osz tá lya (a továb biak ban: OTF)” szö veg rész
he lyé be a „HM Sze mély ze ti Fõ osz tá lya (a továb biak ban:
HM SZEF)”;

d) 5.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 6.  § (2) be kez dé sé -
ben az „OTF” szö veg rész he lyé be a „HM SZEF”;

e) 5.  § (3) be kez dé sé ben az „OTF-hez” szö veg rész he -
lyé be a „HM SZEF-hez”;

f) 5.  § (4) be kez dé sé ben az „HM NFO-hoz” szö veg rész
he lyé be a „HM NEF-hez”;

g) 5.  § (5) be kez dé sé nek el sõ, má so dik és har ma dik
mon da tá ban, va la mint (6) be kez dé sé ben az „MH Pro to koll 
Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a „HM Fej lesz té si és
Lo gisz ti kai Ügy nök ség”
szö veg rész lép.

Az 1998. évi HM utasítások módosítása

17.  §

(1) A sze mé lyi ál lo mány pénz be ni já ran dó sá gai fo lyó sí -
tá si rend jé rõl  szóló 4/1998. (HK 2.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: 4/1998. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -

sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa, fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai 
szer ve ze te i re (a továb biak ban együtt: ka to nai szer ve ze tek) 
ter jed ki.”

(2) A 4/1998. Ut. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 2–6.  §-ok ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sa ér de -
ké ben szük sé ges fel adá si, adat szol gál ta tá si, in for ma ti kai
el já rá si rend sza bá lyo zá sá ra a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja
jo go sult.”

(3) A 4/1998. Ut.
a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „HM Pénz ügyi Szá mí -

tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó sá got (a továb biak ban:
Szá mí tó köz pont)” szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da -
sá gi és Pénz ügyi Ügy nök sé get (a továb biak ban: HM
KPÜ)”;

b) 2.  § (2) be kez dé sé ben, 7.  § (1) be kez dé sé ben, 8.  §
(1) be kez dé sé ben a „Szá mí tó köz pont” szö veg rész he lyé be 
a „HM KPÜ”;

c) 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben 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” szö veg rész he lyé be 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”;

d) 3.  § (2) be kez dé sé ben, 4.  § (1) és (3) be kez dé se i ben,
5.  § (1) be kez dé sé ben a „Szá mí tó köz pon tot” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ-t”;

e) 7.  §-á t meg elõ zõ al cím ben a „Szá mí tó köz pont ra”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ-re”;

f) 8.  §-ának (3) és (4) be kez dé se i ben a „Hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „HM KPÜ”
szö veg rész lép.

18.  §

(1) A szol gá la ti ta lál má nyért, illetve az al kal ma zot ti ta -
lál má nyért já ró dí ja zás ról, va la mint az e ta lál má nyok kal
kap cso la tos egyéb in téz ke dé sek rõl  szóló 18/1998. (HK 6.) 
HM uta sí tás (a továb biak ban: 18/1998. Ut.) 1.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 18/1998. Ut.
a) 2.  §-ában a „HM Ha di tech ni kai In té zet (a továb biak -

ban: HM HTI)” szö veg rész he lyé be a „HM Fej lesz té si és
Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb biak ban: HM FLÜ)”;

b) 4.  § (1) és (2) be kez dé se i ben, 5.  §-ában, 6.  § (2) be -
kez dé sé ben, 7.  §-ában, 8.  § (1) és (2) be kez dé se i ben, va la -
mint a 9.  §-ában a „HM HTI” szö veg rész he lyé be a „HM
FLÜ”
szö veg rész lép.
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19.  §

A ma gyar–olasz–szlo vén Több nem ze ti sé gû Szá raz föl di 
Kö te lék és a ma gyar–ro mán Kö zös Bé ke fenn tar tó Zász ló -
alj gya kor la ti fel ada ta i nak szer ve zé sé rõl és el lá tás ról  szóló 
44/1998. (HK 13.) HM uta sí tás

a) 1.  §-ában a „Ma gyar Hon véd ség pa rancs no ka,
 vezérkari fõ nök (a továb biak ban: MHPK, VKF)” szö veg -
rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar fõ nö ke (a továb biak ban:
HVKF)”;

b) 2.  § (1) és (3) be kez dé se i ben az „MHPK, VKF” szö -
veg rész he lyé be a „HVKF”;

c) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Jo gi és Igaz ga tá si Fõ -
osz tá lyát” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tá lyát”;

d) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „HM In teg rá ci ós Tit kár sá -
got” szö veg rész he lyé be a „HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz -
tályt”;

e) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „HM In teg rá ci ós Tit kár ság”
szö veg rész he lyé be a „HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály”;

f) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Nem zet kö zi Fõ osz -
tályt” szö veg rész he lyé be a „HM Nem zet kö zi Együtt mû -
kö dé si Fõ osz tályt”;

g) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „HM Nem zet kö zi Fõ osz -
tály” szö veg rész he lyé be a „HM Nem zet kö zi Együtt mû kö -
dé si Fõ osz tály”;

h) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „HM nem zet kö zi kap cso la -
to kat és in teg rá ci ós ügye ket fel ügye lõ he lyet tes ál lam tit -
ká rát” szö veg rész he lyé be a „HM vé de lem po li ti kai szak ál -
lam tit ká rát”

szö veg rész lép.

20.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium Pénz ügyi és Szám vi te li
Szol gá lat ál lo má nyá ból mun ka vég zés re ki he lye zett sze mé -
lyek ügy in té zé si és irat ke ze lé si fel ada ta i ról  szóló 66/1998.
(HK 20.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 66/1998. Ut.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze te i re (a továb biak ban együtt: fo ga dó szer ve -
ze tek) ter jed ki.”

(2) A 66/1998. Ut.

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „HM Pénz ügyi és
Szám vi te li Szol gá lat” szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz -
da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség”;

b) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „HM Te rü le ti Pénz -
ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó sá got” szö veg rész he lyé be a
„HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök sé get”

szö veg rész lép.

21.  §

(1) A ka to nai test ne ve lés és sport te vé keny ség meg szer -
ve zé sé rõl, vég re haj tá sá ról, va la mint a fel té tel rend szer biz -
to sí tá sá ról  szóló 76/1998. (HK 1/1999.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 76/1998. Ut.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re (a továb biak ban együtt: HM szer ve -
ze tek), va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban:
MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 76/1998. Ut.
a) 3.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Tár sa dal mi Kap cso la -

tok és Kul tu rá lis Fõ osz tály (a továb biak ban: HM TKKF)”
szö veg rész he lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó
Fõ osz tály (a továb biak ban: HM KTF)”;

b) 4.  §-ában, 5.  §-ában a „HM TKKF” szö veg rész he -
lyé be a „HM KTF”;

c) 6.  §-ában az „MH Pa rancs no ka (a továb biak ban:
MHPK)” szö veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar fõ nö ke”
szö veg rész lép.

Az 1999. évi HM utasítások módosítása

22.  §

(1) A NA TO bi zott sá ga i val tör té nõ kap cso lat tar tás ról
 szóló 15/1999. (HK 7.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
15/1999. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um ra, a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz -
vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze tek re és a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze ti re a
NA TO bi zott sá ga i val, al bi zott sá ga i val és egyéb szer ve ze -
te i vel (a továb biak ban együtt: Bi zott sá gok) tör té nõ hi va tá -
sos kap cso lat tar tás (a továb biak ban: kap cso lat tar tás) so -
rán.”

(2) A 15/1999. Ut.
a) 4.  § (5) és (6) be kez dé se i ben, 6.  § (3) be kez dés

a) pont já ban a „HM NA TO Együtt mû kö dé si Fõ osz tály”
szö veg rész he lyé be a „HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály”;

b) 4.  § (5) be kez dé sé ben a „HM köz igaz ga tá si állam -
titkár” szö veg rész he lyé be a „HM vé de lem po li ti kai szak -
ál lam tit kár”;

c) 5.  § (3) be kez dé sé ben a „HÁT” szö veg rész he lyé be a 
„SZÁT”;

d) 6.  § (2) be kez dé sé ben a „HM NA TO Együttmûkö -
dési Fõ osz tály nak” szö veg rész he lyé be a „HM Vé de lem -
po li ti kai Fõ osz tály nak”;

e) 6.  § (2) be kez dé sé ben a „HVK Vé del mi Ter ve zé si
Fõ cso port fõ nök ség nek (HVK VTFCSF-ség)” szö veg rész
he lyé be a „HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály nak”;
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f) 6.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „HVK VTFCSF-ség”
szö veg rész he lyé be a „HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály”
szö veg rész lép.

23.  §

A vál ság ke ze lé si idõ szak ban ké szí tett je len tés rend jé rõl 
 szóló 22/1999. (HK 9.) HM uta sí tás 1.  §-ában az
„MHPK/VKF” szö veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke” 
szö veg rész lép.

24.  §

(1) Az új il let mény fo lyó sí tá si rend szer re  való át té rés
 miatti költ ség té rí tés rõl  szóló 23/1999. (HK 10.) HM uta -
sí tás (a továb biak ban: 23/1999. Ut.) 1.  §-ának (1) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az uta sí tás ha tá lya azok ra a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um ban, a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz -
vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze tek ben, a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i ben, a
HM ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve zet ben, va la mint a ka -
to nai ügyész sé ge ken szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ka to nák ra, köz tiszt vi se lõk re, köz al kal ma zot tak ra, 
mun ka vál la lók ra, ösz tön dí jas hall ga tók ra ter jed ki, akik az 
il let mé nyü ket és egyes pénz be li jut ta tá sa i kat bank szám lá -
ra tör té nõ át uta lás sal kap ják.”

(2) A 23/1999. Ut. 3.  §-ában a „HM Pénz ügyi Szá mí tó
és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a
„HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség” 
szö veg rész lép.

25.  §

(1) A NATO nuk le á ris in for má ci ók ke ze lé sé nek sza bá -
lya i ról  szóló 31/1999. (HK 13.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: 31/1999. Ut.) 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A NATO nuk le á ris in for má ci ók kal kap cso la tos
mun ká ba az aláb bi sze mé lyek és szer ve ze tek ke rül nek be -
vo nás ra:

– hon vé del mi mi nisz ter
– HM ál lam tit kár
– HM ka bi net fõ nök
– HM vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár
– Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
– Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se
– HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály
– HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
– HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
– HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály

– HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály
– HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség
– HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség
– MH Mû ve le ti Köz pont
– MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
– MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont
– MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va ta la
– MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va ta la
– MK Ál lan dó NATO Kép vi se let, Vé de lem po li ti kai

Rész leg
– MK Ál lan dó NATO Kép vi se let Ka to nai Kép vi se lõ

Hi va tal
– MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let.”

(2) Az 31/1999 Ut.
a) 4.  § (1) be kez dé sé ben a „HM vé de lem po li ti kai

 helyettes ál lam tit ká rát” szö veg rész he lyé be a „HM vé de -
lem po li ti kai szak ál lam tit ká rát”;

b) 5.  § (2) be kez dé sé ben a „HM vé de lem po li ti kai
 helyettes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM vé de lem -
po li ti kai szak ál lam tit kár”;

c) 6.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Saj tó fõ osz tály” szö -
veg rész he lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ -
osz tály”
szö veg rész lép.

26.  §

(1) A hon vé del mi szer vek kincs tá ri szám lá i ról és a
pénz ke ze lé si sza bá lyok ról  szóló 39/1999. (HK 14.) HM
uta sí tás (a továb biak ban: 39/1999. Ut.) be ve ze tõ rész e he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont ja
és 97.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja alap ján – fi gye lem -
mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let re, to váb bá 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 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé re – a Hon vé del mi Mi nisz té rium, az irá nyí tá -
sa és a fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek kincs -
tá ri szám lá i nak ke ze lé sé re, pénz for gal má nak meg szer ve -
zé sé re és vég re haj tá sá ra – a 226/2004. (VII. 27.) Korm.
ren de let 8.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ uta sí tást
adom ki:”

(2) A 39/1999. Ut. 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak -
ban együtt: hon vé del mi szer vek) ter jed ki.”
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(3) A 39/1999. Ut. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„16.  § (1) A kincs tá ri kár tya hasz ná la tá nak, al kal ma zá si
fel té te le i nek en ge dé lye zé sé re a HM Ka bi net fõ nök jo go -
sult, aki ezen jog kö rét az ál ta la meg ha tá ro zott ese tek ben
HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja ré szé re le ad hat ja.

(2) Fel ha tal ma zást kap a HM KPÜ ve zér igaz ga tó, hogy
in téz ke dés ben rész le te sen sza bá lyoz za a hon vé del mi szer -
vek szám la ke ze lé si, pénz for gal mi és (há zi pénz tá ri) pénz -
ke ze lé si rend jét, a kész pénz fi ze tés fel sõ ha tá rá nak, to váb -
bá a kincs tá ri kár tya el szá mo lá si és nyil ván tar tá si sza bá -
lya it.”

(4) A 39/1999. Ut.
a) 3.  §-ában a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li

Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH)” szö veg rész he lyé -
be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb -
biak ban: HM KPÜ)”;

b) 4.  § a) pont já ban a „HM Pénz ügyi és Szám vi te li
Szol gá lat (a továb biak ban: HM PSZSZ) köz pon ti és te rü -
le ti szer vei” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ”;

a) 4.  § b) pont já ban a „HM te rü le ti pénz ügyi és szám vi -
te li igaz ga tó sá gok (a továb biak ban: TPSZI)” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ”;

b) 5.  § (1) be kez dé sé ben a „HM KPSZH-t” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ-t”;

c) 6.  §-ában a „TPSZI-k” szö veg rész he lyé be a „HM
KPÜ”;

d) 6.  § c) pont já ban „az ille té kes TPSZI igaz ga tó” szö -
veg rész he lyé be „a HM KPÜ ve zér igaz ga tó”;

e) 6.  § d) pont já ban „az ille té kes TPSZI” szö veg rész
he lyé be „a HM KPÜ ve zér igaz ga tó”;

f) 7.  § (2) be kez dé sé ben a „HM PSZSZ el lá tá si kö ré be
tar to zó szerv ese té ben az ille té kes TPSZI igaz ga tó já val”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ el lá tá si kö ré be tar to zó
szerv ese té ben a HM KPÜ ve zér igaz ga tó já val”;

g) 8.  §-ában a „HM PSZSZ-hez tar to zó szerv ese té ben a
TPSZI igaz ga tó val” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ-höz
tar to zó szerv ese té ben a HM KPÜ ve zér igaz ga tó já val”;

h) 9.  § -ának (1) és (2) be kez dé se i ben „HM PSZSZ”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ”;

i) 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „HM KPSZH fõ igaz ga -
tó” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó”;

j) 10.  §-ában a „HM PSZSZ-hez” szö veg rész he lyé be a
„HM KPÜ-höz”; „az ille té kes TPSZI igaz ga tó já val” szö -
veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó já val”;

k) 11 §-ának (1) be kez dé sé ben a „HM PSZSZ” szö veg -
rész he lyé be a „HM KPÜ”; a „TPSZI igaz ga tó já val” szö -
veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó já val”;

l) 11 §-ának (2) be kez dé sé ben a „TPSZI igazgató -
jának” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ vezérigazgató -
jának”;

m) 13.  §-ában a „HM KPSZH fõ igaz ga tó” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó”;

n) 15.  §-a (2) be kez dé sé nek el sõ és má so dik mon da tá -
ban a „HM KPSZH” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ”
szö veg rész lép.

27.  §

(1) Az ön költ ség-szá mí tá si sza bály zat el ké szí té sé nek
sza bá lya i ról  szóló 70/1999. (HK 24.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 70/1999. Ut.) 3.  §-a a kö vet ke zõ új
(2) be kez dés sel egé szül ki, az ere de ti (2)–(3) be kez dés
szá mo zá sa (3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az ön költ ség-szá mí tá si sza bály zat el ké szí té sé nek
kö te le zett sé ge nem ter jed ki az ál lam ház tar tás szer ve ze tei
be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos -
sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 8.  §
(9)–(10) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ra.”

(2) A 70/1999. Ut.
a) 20.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „HM KPSZH” szö -

veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy -
nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ)”;

b) 20.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „HM Köz pon ti Pénz -
ügyi és Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH)” 
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ”;

c) 20.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „HM KPSZH” szö -
veg rész he lyé be a „HM KPÜ”
szö veg rész lép.

28.  §

(1) A bal eset- és va gyon biz to sí tás rend jé rõl  szóló
79/1999. (HK 1/2000.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
79/1999. Ut.) 1.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„a) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium, hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be és fenn tar tói
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tei, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség ka to nai szer ve ze tei (a továb biak ban együtt: MH)
jog sza bály ban meg ha tá ro zott bal eset- és va gyon biz to sí tá -
sa i ra, az ezzel kap cso la tos kö te le zett ség vál la lá sok ra és a
biz to sí tó ál tal nyúj tott biz to sí tá si szol gál ta tá sok ér vé nye sí -
té sé re.”

(2) A 79/1999. Ut. 2.  §-ának a)–b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A biz to sí tás sal kap cso la tos fel ada to kat a HM költ ség -
ve té si fel ügye le te alá tar to zó szer vek nél a kö vet ke zõ sze -
mé lyek vég zik)

„a) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség nél
(a továb biak ban: HM KPÜ) a biz to sí tá si re fe rens;

b) a ka to nai szer ve ze tek nél a pénz ügyi és szám vi te li
 referens”

(3) A 79/1999. Ut. 3.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Biz to sí tá si szer zõ dés kö té sé re jo go sult)
„b) az a) pont ba nem tar to zó biz to sí tá sok te kin te té ben

in do kolt eset ben, a szol gá la ti út be tar tá sá val fel ter jesz tett
(meg kül dött) ké re lem alap ján a HM KPÜ ve zér igaz ga tó
en ge dé lyé vel a ké rel me zõ MH szerv ve ze tõ je (pa rancs no -
ka, igaz ga tó ja);”
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(4) A 79/1999. Ut.
a) 3.  § a) pont já ban és 13.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé -

ben, to váb bá 15.  §-ában a „HM KPSZH” szö veg rész he -
lyé be a „HM KPÜ”;

b) 5.  §-ában a „HM KPSZH-ra” szö veg rész he lyé be a
„HM KPÜ-re”;

c) 6.  § és 9.  §-ai ban, to váb bá 13.  §-ának a) pont já ban a
„HM KPSZH-nak” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ-nek”;

d) 13.  § c) pont já ban az „MH egész ség ügyi cso port fõ -
nök nek” szö veg rész he lyé be az „MH Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont pa rancs nok nak”;

e) 1. szá mú mel lék let 2) pont ja e) al pont já nak el sõ gon -
do lat je les be kez dé sé ben a „HM KPSZH-nak” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ-nek”;

f) 1. szá mú mel lék let 4) pont já ban az „MH ÖLTP Pán -
cé los- Gép jár mû-tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség” szö veg -
rész he lyé be az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság Ha -
di tech ni kai Fõ nök ség”; a „HM KPSZH-nak” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ-nek”;

g) 1. szá mú mel lék let 5) pont já ban az „MH ÖLTP Pán -
cé los- Gép jár mû-tech ni kai Szol gá lat fõ nök ség” szö veg -
rész he lyé be az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság Ha -
di tech ni kai Fõ nök ség”; a „HM KPSZH-nak” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ-nek”;

h) 1. szá mú mel lék let 6) pont já ban az „MH HVK Egész -
ség ügyi Cso port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be az „MH Hon -
véd Egész ség ügyi Köz pont”; a „HM KPSZH-nak” szö veg -
rész he lyé be a „HM KPÜ-nek”;

i) 2. szá mú mel lék let cí mé ben a „HM KPSZH” szö veg -
rész he lyé be a „HM KPÜ”;

j) 3. szá mú mel lék le té ben a „HM KPSZH-tól” szö veg -
rész he lyé be a „HM KPÜ-tõl”
szö veg rész lép.

Az 2000. évi HM utasítások módosítása

29.  §

A mi nõ sí tett ada to kat fel dol go zó ren dez vé nyen a rá dió -
te le fon hasz ná la tá nak sza bá lya i ról  szóló 18/2000. (HK 9.)
HM uta sí tás 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um ra, a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz -
vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze -
te i re.”

30.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium Mi nisz te ri Ka bi net lét -
re ho zá sá ról és mû kö dé si rend jé rõl  szóló 59/2000.
(HK 20.) HM uta sí tás (a továb biak ban 59/2000. Ut.)
2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) A HM MK tag jai:

– ál lam tit kár;
– ka bi net fõ nök;
– szak ál lam tit ká rok;
– a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke;
– mi nisz te ri tit kár ság ve ze tõ.”

(2) A 59/2000. Ut.
a) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „mi nisz te ri iro da ve ze tõ”

szö veg rész he lyé be a „mi nisz te ri tit kár ság ve ze tõ”;
b) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si ál lam tit kár”

szö veg rész he lyé be a „ka bi net fõ nök”; „mi nisz te ri iro da ve -
ze tõ” szö veg rész he lyé be a „mi nisz te ri tit kár ság ve ze tõ”;

c) 2.  § (5) be kez dé sé ben a „mi nisz te ri iro da ve ze tõ”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz te ri tit kár ság ve ze tõ”;

d) 3.  § (1) be kez dé sé ben a „po li ti kai ál lam tit kár” szö -
veg rész he lyé be az „ál lam tit kár”;

e) 3.  § (2) be kez dé sé ben a „po li ti kai ál lam tit kár” szö -
veg rész he lyé be az „ál lam tit kár”; a „köz igaz ga tá si ál lam -
tit kár” szö veg rész he lyé be a „ka bi net fõ nök”;

f) 3.  § (3) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si ál lam tit kár”
szö veg rész he lyé be az „ka bi net fõ nök”;

g) 4.  § (1) be kez dé sé ben a „Or szág gyû lés Hon vé del mi
Bi zott sá gi” szö veg rész he lyé be az „Or szág gyû lés Hon vé -
del mi és Ren dé sze ti Bi zott sá gi”;

h) 4.  § (4) be kez dé sé ben a „Ma gyar Hon véd ség ve zér ka -
ri fõ nök” szö veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar fõ nö ke”;

i) 5.  §-ában a „köz igaz ga tá si ál lam tit kár” szö veg rész
he lyé be az „ál lam tit kár”; a „ka bi net fõ nök, he lyet tes ál lam -
tit kár” szö veg rész he lyé be a „ka bi net fõ nök”;

j) 6.  § (3) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si ál lam tit kár -
nak” szö veg rész he lyé be az „ka bi net fõ nök nek”;

k) 6.  § (4) be kez dé sé ben a „ka bi net fõ nök, he lyet tes ál -
lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „ka bi net fõ nök”;

l) 6.  § (5) be kez dé sé ben a „csak a mi nisz ter vagy a köz -
igaz ga tá si ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „csak a mi -
nisz ter, az ál lam tit kár vagy a ka bi net fõ nök”;

m) 9.  § (1), (2) és (3) be kez dé se i ben a „mi nisz te ri iroda -
vezetõ” szö veg ré szek he lyé be a „mi nisz te ri tit kár ság ve ze tõ”
szö veg rész lép.

Az 2001. évi HM utasítások módosítása

31.  §

A Ma gyar Hon véd ség ké szen lé te fenn tar tá sá nak és
 fokozásának rend jé rõl  szóló 009/2001. (HK 19.) HM uta -
sí tás

a) 1.  §-ában és 27.  § (2) be kez dé sé ben a „fel ügye le te”
szö veg rész he lyé be a ”fenn tar tói irá nyí tá sa”;

b) 11.  §-ában „a Bel ügy mi nisz té ri um mal” szö veg rész
he lyé be a „az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz -
té ri um mal”;

c) 25.  § (4) be kez dé sé nek c) pont já ban a „Hon véd
 Vezérkar had mû ve le ti cso port fõ nö ke” szö veg rész he lyé be 
a „HM had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ”;
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d) 27.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si ál lam tit kár -
ral” szö veg rész he lyé be a „HM ka bi net fõ nök kel”
szö veg rész lép.

32.  §

A köz pon ti gya kor no ki szak kép zés ben részt ve võ hi va -
tá sos ál lo má nyú ka to na or vo sok pénz ügyi el lá tá sá ról  szóló
30/2001. (HK 9.) HM uta sí tás 1.  §-ában a „hon vé del mi
mi nisz ter fel ügye le te és irá nyí tá sa alá tar to zó hi va ta lok,
hát tér in téz mé nyek” szö veg rész he lyé be a „hon vé del mi
mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek” 
szö veg rész lép.

33.  §

(1) A ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz gá sok en ge dé lye zé -
sé nek elõ ké szí té sé rõl  szóló 32/2001. (HK 9.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 32/2001. Ut.) 1.  § (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

(2) A 32/2001. Ut.
a) 1.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „HM Két ol da lú

Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály” szö veg rész he -
lyé be a „HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály”; „a
HVK Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be
„az MH Mû ve le ti Köz pont”;

b) 1.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „HM Be szer zé si és
Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal Vám- és Ha tár for gal mi
Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Igaz ga tó ság)” szö veg rész
he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség
(a továb biak ban: HM FLÜ)”;

c) 1.  § (3) be kez dés c) pont já ban a „HM Nem zet kö zi
Jo gi Iro da” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály”;

d) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „HVK had mû ve le ti cso port -
fõ nök nek” szö veg rész he lyé be a „HM had mû ve le ti és ki -
kép zé si fõ osz tály ve ze tõ nek”;

e) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Két ol da lú Nem zet kö zi
Együtt mû kö dé si Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM
Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály”; „a HVK had mû -
ve le ti cso port fõ nök nek” szö veg rész he lyé be „az MH Mû -
ve le ti Köz pont pa rancs no ká nak”;

f) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „HVK had mû ve le ti cso port -
fõ nök nek” szö veg rész he lyé be a „HM had mû ve le ti és ki -
kép zé si fõ osz tály ve ze tõ nek”;

g) 2.  § (4) be kez dé sé ben a „HVK Had mû ve le ti Cso -
port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „HM Had mû ve le ti és
Ki kép zé si Fõ osz tály”; „az Igaz ga tó ság nak” szó he lyé be „a 

HM FLÜ-nek”; a „HVK alá ren delt sé gé be tar to zó” szö -
veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek alá ren -
delt sé gé be tar to zó”;

h) 2.  § (5) be kez dé sé ben a „HM Két ol da lú Nem zet kö zi
Együtt mû kö dé si Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM
Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály”;

i) 2.  § (6) be kez dé sé ben a „HM Két ol da lú Nem zet kö zi
Együtt mû kö dé si Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM
Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály”;

j) 3.  § (1) be kez dé sé ben a „HVK Had mû ve le ti Cso port -
fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „HM Had mû ve le ti és Ki -
kép zé si Fõ osz tály”;

k) 3.  § (2) be kez dé sé ben „a HVK Had mû ve le ti Cso -
port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „HM Had mû ve le ti és
Ki kép zé si Fõ osz tály”; a „HM Nem zet kö zi Jo gi Iro dá nak”
szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály nak”; „az Igaz -
ga tó ság nak” szó he lyé be „a HM FLÜ-nek”;

l) 3.  § (3) be kez dé sé ben a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár hoz” szö veg rész he lyé be a „HM vé del mi ter ve zé si és
inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár hoz”; a „HM Nem zet kö zi
Jo gi Iro dá nak” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály -
nak”; „az Igaz ga tó ság nak” szó he lyé be „a HM FLÜ-nek”;

m) 3.  § (4) be kez dés ben a „HM Nem zet kö zi Jo gi Iro da” 
szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály”;

n) 4.  § (1) be kez dé sé ben a „HVK Had mû ve le ti Cso -
port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „HM Had mû ve le ti és
Ki kép zé si Fõ osz tály”;

o) 4.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Nem zet kö zi Jo gi
 Iroda” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály”; a 4.  §
(2) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban „az Igaz ga tó sá got” szó 
he lyé be „a HM FLÜ-t”, má so dik mon da tá ban „az Igaz ga -
tó ság” szó he lyé be „a HM FLÜ”;

p) 4.  § (6) be kez dés ben, (7) be kez dé sé nek el sõ és má -
so dik mon da tá ban, to váb bá (8) be kez dé sé ben „az Igaz ga -
tó ság” szó he lyé be „a HM FLÜ”;

q) 4.  § (7) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö -
veg rész he lyé be a „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Minisz -
térium (a továb biak ban: IRM)”;

r) 4.  § (8) be kez dé sé ben a „BM” szö veg rész he lyé be az
„IRM”

szö veg rész lép.

34.  §

A NA TO me net pa rancs al kal ma zá sá val kap cso la tos el -
já rá si sza bá lyok ról  szóló 41/2001. (HK 13.) HM uta sí tás
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”
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35.  §

(1) Az egyes hon vé del mi mi nisz té ri u mi ob jek tu mok vé -
del mé vel, mû kö dé sé vel és az ezzel össze füg gõ irá nyí tá si
te vé keny ség gel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 51/2001.
(HK 14.) HM uta sí tás (a továb biak ban 51/2001. Ut.)
6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) A HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály a HM
In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tállyal együtt -
mû köd ve vég zi az ob jek tu mok ban, illetve az épü le te ken
be lü li mág nes kár tyá val mû kö dõ sze lek tív zó nák ki ala kí tá -
sát a jo go sult sá gok ér vé nye sí té se ér de ké ben.”

(2) Az 51/2001. Ut. 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szol gá la ti uta sí tást – az ob jek tum pa rancs nok ál -
tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek alap ján – az MH Tá mo -
ga tó Dan dár pa rancs no ka ké szí ti el, a HM had mû ve le ti és
ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ egyet ér té sé vel az ob jek tum pa -
rancs nok ad ja ki.”

(3) Az 51/2001. Ut. 8.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály – együtt -
mû köd ve a HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz -
tállyal – foly tat ja az ob jek tu mok tech ni kai õr zés-vé del mi
rend sze re i nek bõ ví té sét az er re a cél ra biz to sí tott köz pon ti
költ ség ke ret ter hé re.”

(4) A 51/2001. Ut. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hon vé del mi mi nisz ter, a HM ál lam tit kár, a HM
ka bi net fõ nök, a HM szak ál lam tit ká rok, a HM mi nisz te ri
tit kár ság ve ze tõ és he lyet te se, va la mint a Hon véd Ve zér kar 
fõ nö ke és he lyet te se kulcs do bo za i nak tá ro lá sa az MH Mû -
ve le ti Köz pont hoz tar to zó Sza lai Ist ván Mû ve le ti Köz -
pont ban ke rül vég re haj tás ra az MH Köz pon ti Ügye le ti
Szol gá lat fel ügye le té vel.”

(5) Az 51/2001. Ut. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„12.  § Az ob jek tum te rü le tén kép- és hang fel vé tel ké szí -
té sét fõ osz tály ve ze tõk és an nál ma ga sabb be osz tá sú sze -
mé lyek, illetve az ob jek tum pa rancs no ka sa ját szak- vagy
ille té kességi te rü le tén en ge dé lyez he ti.”

(6) Az 51/2001. Ut.
a) 3.  § (4) be kez dé sé nek b) pont já ban az „MH Bu da -

pes ti Hely õr ség-pa rancs nok ság pa rancs no ká val, illetve az
MH 32. Bu da pest Õr- és Dísz ez red pa rancs no ká val” szö -
veg rész he lyé be az „MH Tá mo ga tó Dan dár pa rancs nok -
kal”;

b) 3.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban az „MH Bu da -
pes ti Hely õr ség-pa rancs nok ság gal, illetve az MH 32. Bu -
da pest Õr- és Dísz ez red del” szö veg rész he lyé be az „MH
Tá mo ga tó Dan dár ral”;

c) 3.  § (5) be kez dé sé nek c) pont já ban az „MH Össz -
haderõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság gal,

illetve az ob jek tu mok el lá tá sát, ki szol gá lá sát vég zõ szer -
vek kel” szö veg rész he lyé be az „ob jek tu mok el lá tá sát, ki -
szol gá lá sát vég zõ szer vek kel”;

d) 3.  § (5) be kez dés d) pont já ban az „MH Össz ha de rõ -
ne mi Had mû ve le ti Köz pont tal” szö veg rész he lyé be az
„MH Mû ve le ti Köz pont tal”;

e) 4.  § (1) be kez dé sé ben az „MH 32. Bu da pest Õr- és
Dísz ez red pa rancs no ká nak” szö veg rész he lyé be az „MH
Tá mo ga tó Dan dár pa rancs no ká nak”;

f) 6.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „Or szág gyû lés Hon -
vé del mi Bi zott sá gá nak” szö veg rész he lyé be az „Or szág -
gyû lés Hon vé del mi és Ren dé sze ti Bi zott sá gá nak”;

g) 6.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „HM ál lam tit ká rok
és he lyet tes ál lam tit ká rok” szö veg rész he lyé be a „HM ál -
lam tit ká ra, ka bi net fõ nö ke és a szak ál lam tit ká rok”;

h) 8.  § (1) be kez dé sé ben a „HM HVK had mû ve le ti és
ki kép zé si cso port fõ nök” szö veg rész he lyé be a „HM had -
mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ”;

i) 8.  § (2) és (5) be kez dé se i ben az „MH 32. Bu da pest
Õr- és Dísz ez red” szö veg rész he lyé be az „MH Tá mo ga tó
Dan dár”;

j) 8.  § (4) be kez dé sé ben az „MH Bu da pes ti Hely õr ség -
pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be az „MH Tá mo ga tó
Dan dár”;

k) 11.  § (1) be kez dé sé ben az „MH Össz ha de rõ ne mi Lo -
gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be 
az „MH Tá mo ga tó Dan dár”
szö veg rész lép.

36. §

A HM ren del ke zé se alatt lé võ la ká sok el ide ge ní té sé bõl
szár ma zó kár pót lá si je gyek ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról
 szóló 52/2001. (HK 14.) HM uta sí tás

a) 1.  §-ában a „HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal ra (továb -
biak ban: HM IKH) és a HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség
(a továb biak ban: HM IÜ) és a HM IÜ”;

b) 3.  § (1) be kez dé sé ben a „HM IKH” szö veg rész he -
lyé be a „HM IÜ”;

c) 4.  §-ában a „HM IKH-nál” szö veg rész he lyé be a
„HM IÜ-nél”;

d) 5.  §-ában a „HM Költ ség ve té si és Mun ka biz ton sá gi
El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM Köz pon ti
El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal”
szö veg rész lép.

37.  §

A no vem ber 16-ának szol gá la ti nap pá tör té nõ nyil vá ní -
tá sá ról  szóló 69/2001. (HK 19.) HM uta sí tás

a) 1.  §-ában a „HM Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség”;
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b) 2. és 3.  §-ai ban a „Pénz ügyi és Szám vi te li Szol gá lat” 
szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség”;

c) 3.  §-ában a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li
Hi va tal fõ igaz ga tó ját” szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz -
da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ját”
szö veg rész lép.

A 2002. évi HM utasítások módosítása

38.  §

(1) A nem zet kö zi meg ál la po dá sok kal kap cso la tos el já -
rás ról  szóló 1/2002. (HK 3.) HM uta sí tás (a továb biak -
ban: 1/2002. Ut.) 1.  §-ának (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá -
nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re
(a továb biak ban együtt: HM), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) Az 1/2002. Ut. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) nem zet kö zi szer zõ dés: a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel 
kap cso la tos el já rás ról  szóló 2005. évi L. tör vény (a továb -
biak ban: Tv.) alap ján más ál lam mal vagy a nem zet kö zi jog 
szer zõ dés kö té si ké pes ség gel bí ró egyéb ala nyá val kö tött, a 
Ma gyar Köz tár sa ság szá má ra nem zet kö zi jo gi jo go kat és
kö te le zett sé ge ket lé te sí tõ, mó do sí tó vagy meg szün te tõ, a
nem zet kö zi jog ál tal sza bá lyo zott, bár mi lyen el ne ve zés sel
vagy cím mel ren del ke zõ írás be li meg álla po dás;”

(3) Az 1/2002. Ut. 1.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ezen uta sí tás vég re haj tá sa so rán a nem zet kö zi ka to -
nai együtt mû kö dés ál ta lá nos sza bá lya i ról és a két ol da lú
nem zet kö zi együtt mû kö dés rõl  szóló 97/2003. (HK 1/2004.) 
HM uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí tás) ren del ke zé se it is
meg fele lõen al kal maz ni kell.”

(4) Az 1/2002. Ut. 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az elõ ké szí tõ szerv a nem zet kö zi meg álla po dás
ter ve ze tét

a) két ol da lú nem zet kö zi kap cso la tok ese tén a HM
Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály út ján;

b) több ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás sal össze -
függõ nem zet kö zi kap cso la tok ese té ben a HM Vé de lem -
po li ti kai Fõ osz tály út ján

vé le mé nye zés cél já ból, kel lõ idõ ben meg kül di a HM
 Jogi Fõ osz tály nak (a továb biak ban: HM JF).

(4) A nem zet kö zi szer zõ dés és a ke ret meg ál la po dás ter -
ve ze té nek to váb bi – tár cán be lü li, illetve tár ca kö zi – vé le -
mé nyez te té sét a HM JF vég zi.

(5) A vég re haj tá si meg álla po dás és vég re haj tá si do ku -
men tum vé le mé nyez te té sét az elõ ké szí tõ szerv vég zi.”

(5) Az 1/2002. Ut. 4.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vé le mé nyez te tést köve tõen a HM JF tesz ja vas la -
tot a 2.  § (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze tõ ré szé -
re a nem zet kö zi meg álla po dás kez de mé nye zé sé re. A jó vá -
ha gyás alap ján az elõ ké szí tõ szerv kez de mé nye zi a meg ál -
la po dást a kül föl di fél nél.

(2) Nem zet kö zi szer zõ dés ese tén a Tv. sze rin ti fel sõ -
szin tû jó vá ha gyás szük sé ges a kez de mé nye zés hez. Az er re 
vo nat ko zó elõ ter jesz tést az elõ ké szí tõ szerv vel együtt mû -
köd ve a HM JF ké szí ti elõ.”

(6) Az 1/2002. Ut. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Nem zet kö zi szer zõ dés alá írá sá ra a Tv. elõ írásai
irány adók. Ke ret meg ál la po dást a hon vé del mi mi nisz ter
vagy az õ fel ha tal ma zá sa alap ján a HM ál lam tit kár, a HM
ka bi net fõ nök, a szak ál lam tit kár, a Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ke, illetve he lyet te se, a HM és MH szerv ve ze tõ je, az MK
Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó ja és az MK Ka to nai
Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ja ír hat alá.”

(7) Az 1/2002. Ut.
a) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „HM KÁT” szö veg rész he -

lyé be a „HM ka bi net fõ nök”;
b) 4.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „HM Vé de lem po li -

ti kai és NA TO Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Vé -
de lem po li ti kai Fõ osz tály”;

c) 5.  § (3) be kez dé sé ben a „HM NJF” szö veg rész he -
lyé be a „HM JF”;

d) 5.  § (6) be kez dé sé ben a „HM KÁT” szö veg rész he -
lyé be a „HM ka bi net fõ nök”;

e) 6.  § (1) be kez dé sé ben a „HM NJF” szö veg rész he -
lyé be a „HM JF”;

f) 6.  § (4) be kez dé sé ben a „HM KÁT” szö veg rész he -
lyé be a „HM ka bi net fõ nök”;

g) 7.  § (1) be kez dé sé nek el sõ és má so dik mon da tá ban,
(2), (3) és (4) be kez dé se i ben a „HM NJF” szö veg ré szek
he lyé be a „HM JF”;

h) 7.  § (4) be kez dé sé ben a „HM KPSZH” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ”
szö veg rész lép.

39.  §

(1) A hu mán és sze mély ügyi kont roll ing te vé keny ség
rend jé rõl  szóló 7/2002. (HK 5.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: 7/2002. Ut.) 1.  §-ának (1) be kez dé se a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um ra, a mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá -
sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re.”

(2) A 7/2002. Ut. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„3.  § (1) A hu mán és sze mély ügyi kont roll ing te vé keny -
ség vég re haj tó szer ve ze te a Hon vé del mi Mi nisz té rium
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Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tá lya (a továb biak ban:
HM TKF), mely nek köz vet len fel ügye le tét és irá nyí tá sát a
ka bi net fõ nök  valósítja meg.

(2) A HM TKF a mi nisz té rium éves el len õr zé si ter vé vel
össz hang ban el ké szí tett, és a ka bi net fõ nök ál tal jó vá ha -
gyott éves kont roll ing vizs gá la ti terv sze rint, illetve a mi -
nisz ter, az ál lam tit kár, va la mint a ka bi net fõ nök ese ti uta sí -
tá sá ra vé gez a 2.  §-ban meg ha tá ro zott te rü le tek re vo nat ko -
zó vizs gá la to kat.”

(3) A 7/2002. Ut.
a) 5.  §-ának el sõ és má so dik mon da tá ban a „HM HPF”

szö veg rész he lyé be a „HM TKF”;
b) 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „HM HPHÁT” szö -

veg rész he lyé be a „ka bi net fõ nök”;
szö veg rész lép.

40.  §

(1) A szol gá la ti út le ve lek igény lé sé rõl és az ügy in té zés
rend jé rõl  szóló 26/2002. (HK 11.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: 26/2002. Ut.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az uta sí tás ha tá lya]
„a) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a továb biak ban:

HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len
irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szerveze -
tekre, va la mint”

(2) A 26/2002. Ut. 3.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ké rel met az egyéb ként irány adó szol gá la ti út be -
tar tá sá val

a) az 1.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szerv ese té ben
a HM vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár (továb biak ban:
HM VPSZÁT) és a HM ál lam tit kár (a továb biak ban: HM
ÁT) út ján;

b) az 1.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti szerv ese té ben
a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök (a továb biak ban: HM
HVKF) és a HM ÁT út ján kell fel ter jesz te ni a hon vé del mi
mi nisz ter hez.

(3) A mi nisz ter a HM VPSZÁT, a HM HVKF és a HM
ÁT vé le mé nyé nek figye lembe véte lével dönt a szol gá la ti
út le vél ki adá sá nak kez de mé nye zé sé rõl.

(4) A mi nisz ter egyet ér tõ ja vas la ta alap ján a ké rel met,
va la mint az ah hoz egy ide jû leg csa tolt, a Köz pon ti Adat fel -
dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta lá nál (a továb -
biak ban: Köz pon ti Hi va tal) er re rend sze re sí tett és meg -
fele lõen ki töl tött „úti ok mány igény lõ la p”-ot (a továb -
biak ban: igény lõ la p), 2 db iga zol vány ké pet, va la mint a
ké rel me zõ sze mély azo no sí tó iga zol vá nyá nak ada to kat tar -
tal ma zó ol da la i ról ké szí tett má so la tot to váb bi ügy in té zés -
re a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb -
biak ban: HM FLÜ) ré szé re kell meg kül de ni.”

(3) A 26/2002. Ut. 7.  §-ának (3) be kez dé sé nek he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ese mény rõl a ki kül dõ
szerv a jegy zõ könyv meg kül dé sé vel – a HM FLÜ-n ke -
resz tül – ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a Köz pon ti Hi va talt,
in do kolt eset ben kez de mé nye zi a szol gá la ti út le vél pót -
lását.”

(4) A 26/2002. Ut. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„8.  § Az út le vél ki adás sal és az út le vél adat tar tal má val
kap cso la tos adat szol gál ta tást a HM FLÜ út ján a Köz pon ti
Hi va tal tól kell kér ni.”

(5) A 26/2002. Ut.
a) 4.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben a „HM PNRI” szö -

veg rész he lyé be a „HM FLÜ”;
b) 4.  § b) és f) pont ja i ban a „BM Köz pon ti Hi va tal nak”

szö veg ré szek he lyé be a „Köz pon ti Hi va tal nak”;
c) 5.  § (1) be kez dé sé ben a „HM PNRI-t” szö veg rész

he lyé be a „HM FLÜ-t”;
d) 5.  § (2) be kez dés f) pont já ban a „HM PNRI-nek”

szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ-nek”
szö veg rész lép.

41.  §

(1) A ha zai gya kor ló- és lõt erek kül föl di ek ál tal, té rí tés
el le né ben tör té nõ igény be vé te lé rõl  szóló 83/2001. (V. 18.) 
Korm. ren de let, illetve a ha zai gya kor ló- és lõt erek kül föl -
di ek ál tal, té rí tés el le né ben tör té nõ igény be vé te lé rõl  szóló
60/1997. (VI. 4.) OGY ha tá ro zat vég re haj tá sá ról  szóló
31/2002. (HK 13.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
31/2002. Ut.) 1.  §-ának (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 31/2002. Ut. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik és
har ma dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vég re haj tá si meg álla po dás el ké szí té sé ben a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri u mot ka to nai vo nat ko zás ban a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke ál tal ki je lölt ka to nai szer ve zet kép vi se li.
A vég re haj tá si meg álla po dás meg kö té sé be köz re mû kö dõ -
ként a HM KPÜ-t és a HM Jo gi Fõ osz tályt is be kell
 vonni.”

(3) A 31/2002. Ut. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A kül föl di fél ál tal igé nyelt ka to nai szol gál ta tá sok
el len ér té ké nek meg ál la pí tá sát a HM KPÜ és az (1) be kez -
dés sze rin ti meg bí zá si szer zõ dés alap ján a szol gál ta tás ban
érin tett ka to nai szer ve ze tek vég zik.”
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(4) A 31/2002. Ut. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„4.  § (1) A té rí té ses igény be vé te lek ben érin tett HM és
MH szer ve ze tek nek a lö vé szet tel kap cso lat ban fel me rü lõ
költ sé ge ik rõl – a tény le ges ki adá sok alap ján – for rás szük -
ség le ti ter vet kell ké szí te ni és meg kül de ni a HM KPÜ ré -
szé re.

(2) A HM KPÜ a for rás szük ség le ti ter vet a szak mai
ellen õr zés és a szük sé ges mó do sí tá sok el vég zé se után jó -
vá ha gyás ra fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter nek. A fel -
ter jesz tett for rás szük ség le ti terv tar tal maz za a be vé te lek
fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot is.

(3) A jó vá ha gyott össze sí tett for rás szük ség le ti terv
alap ján a lö vé szet tel kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek fe -
de ze tét az érin tett ka to nai szer ve zet az in téz mé nyi költ ség -
ve té sé nek ter hé re meg elõ le ge zi.

(4) A be folyt be vé tel elõ i rány za to sí tá sát a tény le ges fel -
hasz ná lás alap ján a HM KPÜ kez de mé nye zi a hon vé del mi
mi nisz ter irá nyá ba.

(5) A té rí té ses igény be vé tel lel kap cso lat ban fel me rü lõ
ki adá so kat az érin tett ka to nai szer ve ze tek pro jekt kó don
ke ze lik, és az igény be vé tel be fe je zé sét köve tõen el szá mo -
lást ké szí te nek és azt meg kül dik a HM KPÜ ré szé re.

(6) A HM KPÜ-nek az el szá mo lá sok alap ján a ki adá -
sok ról és be vé te lek rõl össze sí tett el szá mo lást kell készí -
tenie.

(7) A gya kor lat költ sé ge i nek kül föl di fél fe lé tör té nõ el -
szá mo lá sát, a szám la meg kül dé sét, va la mint a Lo gisz ti kai
Igaz ga tó sá got a 3.  § (3) be kez dés sze rint meg il le tõ ko or di -
ná ci ós díj ki szá mí tá sát a HM KPÜ vég zi.”

(5) A 31/2002. Ut.
a) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Nem zet kö zi Jo gi Fõ -

osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály”; a
„HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal (a továb -
biak ban: HM KPSZH)” szö veg rész he lyé be a „HM Köz -
gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM
KPÜ)”;

b) 3.  § (1) be kez dé sé ben, 5.  § (1) be kez dé sé nek el sõ és
má so dik mon da tá ban, 5.  § (2) és (3) be kez dé se i ben, 6.  §
(1) é (2) be kez dé se i ben a „HM KPSZH” szö veg rész he lyé -
be a „HM KPÜ”;

c) 5.  § (2) be kez dé sé ben a „HM vé de lem gaz da sá gi he -
lyet tes ál lam tit kár nak (továb biak ban: HM VGHÁT)” szö -
veg rész he lyé be a „HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu -
rá lis szak ál lam tit kár nak (továb biak ban: HM VTI SZÁT)”;

d) 5.  § (3) be kez dé sé ben a „HM VGHÁT” szö veg rész
he lyé be a „HM VTI SZÁT”;

e) 6.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Inf ra struk tu rá lis Fõ -
osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség”;

f) 7.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Költ ség ve té si és Mun -
ka biz ton sá gi El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal”
szö veg rész lép.

42.  §

(1) Az elekt ro ni kus in for má ció vé de lem rõl  szóló 33/2002.
(HK 13.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 33/2002. Ut.) 1.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um ra (továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá -
ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa 
alá tar to zó szer ve ze tek re (a továb biak ban együtt: hon vé -
del mi szer ve ze tek), va la mint az ága za ton be lül mû kö dõ
köz hasz nú tár sa sá gok ra és a HM tu laj do ná ban lé võ gaz da -
sá gi tár sa sá gok ra (a továb biak ban együtt: tár sa sá gok).”

(2) A 33/2002. Ut. 2.  §-ának (1) be kez dés nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium elekt ro ni kus in for má -
ció vé de lem mel kap cso la tos szak irá nyí tá si és szak fel ügye -
le ti fel ada ta it a HM jo gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sá val a HM
In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM IIF) vég zi.”

(3) A 33/2002. Ut. 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az elekt ro ni kus in for má ció vé de lem elõ se gí té se és
vég re haj tá sa ér de ké ben az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó hon -
vé del mi szer ve ze tek nél és tár sa sá gok nál a fel ada tok jel le -
gé tõl és mér té ké tõl füg gõ en rejt jel fel ügye let vagy fel ügye -
lõ mû kö dik, me lyek az elekt ro ni kus in for má ció vé del mi
fel ügye let vagy fel ügye lõ hi á nyá ban el lát ják az elektro -
nikus in for má ció vé del mi fel ügye le ti vagy fel ügye lõi fel -
ada to kat is.”

(4) A 33/2002. Ut.

a) 2.  § (4) be kez dé sé ben a „HM IDVF” szö veg rész he -
lyé be a „HM IIF”;

b) 3.  §-ában a „HM IDVF” szö veg rész he lyé be a „HM
IIF”;

c) 4.  § (1) be kez dé sé ben a „HM IDVF” szö veg rész he -
lyé be a „HM IIF”

szö veg rész lép.

43.  §

(1) Az Ide ig le nes Köz szol gá la ti Sza bály zat ról  szóló
42/2002. (HK 16.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
42/2002. Ut.) mel lék le te 4. pont ja a) al pont já nak el sõ gon -
do lat je les be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a) a mun kál ta tói jog kör gya kor lói]

„– a HM SZMSZ sze rint ha tás kö rük be tar to zó szer ve -
ze tek te kin te té ben az ál lam i ve ze tõk, a ka bi net fõ nök és a
HM HVKF;”

(2) A 42/2002. Ut. mel lék le te 4. pont já nak b) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je: fõ osz tály ve ze tõ, fõ -
igaz ga tó;”
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(3) A 42/2002. Ut. mel lék le té nek 36. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„36. A II. fe je zet 1. pont ja sze rin ti mun ka kö ri jegy zék -
ben nem sze rep lõ mi nisz te ri (fõ)ta nács adói, szak mai
(fõ)ta nács adói, po li ti kai (fõ)ta nács adói, illetve ve ze tõi be -
osz tás lé te sí té sét – a ka bi net fõ nök és a vé del mi ter ve zé si
és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár vé le mé nye alap ján – a
hon vé del mi mi nisz ter en ge dé lye zi.”

(4) A 42/2002. Ut. mel lék le te 149. pont já nak a) al pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[149. A Ktv. 33.  § (6) be kez dé sé ben elõ írt éves kép zé si
terv el ké szí té se ér de ké ben:]

„a) az elõ re lát ha tó kép zé si igé nye ket és költ sé ge ket
(ide ért ve a már meg kez dett kép zé sek kö vet ke zõ év re át hú -
zó dó költ sé ge i bõl ere dõ igé nye ket is) a szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ je a tárgy évet meg elõ zõ év au gusz tus 31-ig írás ban
meg kül di a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály nak
(a továb biak ban: HM TKF);”

(5) A 42/2002. Ut. mel lék le te
a) 5. pont já ban a „HM ISZMSZ-ében” szö veg rész he -

lyé be a „HM SZMSZ-ében”;
b) 137. pont já ban és a 149. pont b) al pont já ban „az

OTF” szö veg rész he lyé be „a HM TKF”;
c) 149. pont c) al pont já ban a „hu mán po li ti kai he lyet tes

ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „ka bi net fõ nök”; „vé de -
lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a
„vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár”;

d) 149. pont d) al pont já ban „az OTF” szö veg rész he -
lyé be „a HM TKF”
szö veg rész lép.

44.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a költ ség ve té si fel ügye -
le te alá tar to zó hi va ta lok köz tiszt vi se lõ i nek egyes költ ség -
té rí té se i rõl  szóló 53/2002. (HK 20.) HM uta sí tás 1.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tást a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a HM
Ka to nai Lég ügyi Hi va tal, a HM Köz pon ti El len õr zé si és
Ha tó sá gi Hi va tal és a HM Vé del mi Hi va tal köz tiszt vi se lõi
te kin te té ben kell al kal maz ni.”

45.  §

(1) A tu do má nyos ku ta tá sok rend jé rõl  szóló 76/2002.
(HK 25.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 76/2002. Ut.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium (a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá -
ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa 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 tu -
do má nyos ku ta tá sok ra költ ség ve té si elõ irány zat tal ren del -

ke zõ va la mennyi költ ség ve té si szer vé re (a továb biak ban
együtt: hon vé del mi szer ve ze tek).”

(2) A 76/2002. Ut. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„15.  § A ter ve zett ku ta tá si prog ra mo kat – a had erõ-át -
ala kí tás so ron lé võ fel ada ta it is ala pul vé ve – az elöl já rói
igé nyek nek meg fele lõen a prog ram bi zott sá gok fo gal maz -
zák meg, illetve ál lít ják össze. A ku ta tá si prog ram ja vas la -
to kat a HM KTF fog lal ja terv be, és a HM Ok ta tá si és Tu -
do má nyos Ta nács (a továb biak ban: HM OTT) ál tal tör té nõ 
vé le mé nye zést köve tõen a HM ka bi net fõ nök hagy ja jó vá.”

(3) A 76/2002. Ut.
a) 9.  §-ában a „HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály (a továb -

biak ban: HM HPF)” szö veg rész he lyé be a „HM Kom mu ni -
ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály (a továb biak ban: HM KTF)”;

b) 12.  §-ában a „köz igaz ga tá si ál lam tit kár” szö veg részt 
he lyé be a „HM ka bi net fõ nök”;

c) 21., 22., 23., 24., 25., 26. és 27.  §-ai ban, 28.  §-ának
ne gye dik, ötö dik és ha to dik mon da tá ban, va la mint
29.  §-ában a „HM HPF” szö veg rész he lyé be a „HM KTF”;

d) 27.  §-ában a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li
Hi va tal (továb biak ban: HM KPSZH)” szö veg rész he lyé be
a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb -
biak ban: HM KPÜ)”;

e) 28.  § ne gye dik mon da tá ban a „HM KPSZH fõ igaz -
ga tó” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó”;

f) 28.  § ha to dik mon da tá ban a „HM KPSZH-val” szö -
veg rész he lyé be a „HM KPÜ-vel”;

g) 2. szá mú mel lék let be ve ze tõ mon da tá ban a „HM Hu -
mán po li ti kai Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Kom -
mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály”
szö veg rész lép.

46.  §

(1) A NA TO Iro da au to ma ti zá lá si Rend szer (NI AR)
 biztonságával kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 82/2002.
(HK 26.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 82/2002 Ut.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium (a továb biak ban: HM), a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH), va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alatt ál ló szer ve ze tek
 NIAR-t üze mel te tõ, fenn tar tó és fel hasz ná ló szer ve i re.”

(2) A 82/2002. Ut. 2.  § (1) be kez dé sé ben a „HM In for -
má ció- és Do ku men tum vé del mi Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM IDVF)” szö veg rész he lyé be a „HM In for ma ti kai
és In for má ció vé del mi Fõ osz tály” szö veg rész lép.

47.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium Tár sa dal mi Vé le mé -
nye zõ Bi zott sá gá nak lét re ho zá sá ról és fel ada ta i ról  szóló
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83/2002. (HK 26.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
83/2002. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § 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
irá nyí tá sa 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 te i nek sze mé lyi ál lo má nyá ba nem tar to zók -
nak a hon vé del mi cél ki tû zé sek meg valósításáért vég zett
ki emel ke dõ mun ká ja, va la mint ju tal ma zás ra ér de mes cse -
le ke de tei el is me ré sé re tet t ja vas la tok elõ ze tes el bí rá lá sá ra,
to váb bá az el is me rés rõl  való dön tés elõ ké szí té sé re HM
Tár sa dal mi Vé le mé nye zõ Bi zott sá got (a továb biak ban:
Bi zott ság) ho zok lét re.”

(2) A 83/2002. Ut. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Bi zott ság össze té te le:
a) el nök: a HM ál lam tit kár (aka dá lyoz ta tá sa ese tén a

HM Sze mély ze ti Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sí ti);
b) tit kár: a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ál lo má nyá ból

– ere de ti be osz tá sá nak el lá tá sa mel lett – a HM ál lam tit kár
kez de mé nye zé sé re a HM ka bi net fõ nök ál tal ki je lölt sze -
mély, aki meg bí zá si díj ra jo go sult;

c) ta gok:
ca) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke;
cb) a HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály;
cc) a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály;
cd) a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály;
ce) a HM Sze mély ügyi Osz tály;
cf) a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um;
cg) a Baj tár si Egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge;
ch) a Ma gyar Tar ta lé ko sok Szö vet sé ge;
ci) a Tör té nel mi Igaz ság té te li Bi zott ság (Ka to nai Ta go -

zat);
cj) a Hon véd Ha gyo mány õr zõ Egye sü let;
ck) a Ma gyar Hu szár és Ka to nai Ha gyo mány õr zõ Szö -

vet ség;
cl) a Ma gyar Nem ze ti El len ál lás Szö vet sé ge;
cm) a Hon vé del mi Idõs ügyi Ta nács el nö ké nek;
cn) a Hon véd sé gi Nyug dí jas Klu bok Or szá gos Szö vet -

sé ge
egy-egy de le gált kép vi se lõ je.”

(3) A 83/2002. Ut. 7.  § (1) be kez dé sé ben a „fel ügye le te” 
szó he lyé be a „fenn tar tói irá nyí tá sa” szö veg rész lép.

48.  §

A be szer zé si el já rá sok so rán az „Üzem ben tar tá si
 Adatszolgáltatási Zá ra dék” al kal ma zá sá ról  szóló 89/2002. 
(HK 27.) HM uta sí tás

a) 1.  § a) pont já ban a „és fel ügye le te alá tar to zó” szö -
veg rész he lyé be a „és fenn tar tói irá nyí tá sa alatt ál ló”;

b) 3.  § (6) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium
Gaz da sá gi Ter ve zõ Hi va tal tól (a továb biak ban: HM GTH)”

szö veg rész he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség tõl (a továb biak ban: HM FLÜ)”;

c) 3.  § (7) és (11) be kez dé se i ben a „HM GTH-nak” szö -
veg rész he lyé be a „HM FLÜ-nek”;

d) 3.  § (8), (9), (10), (12) és (13) be kez dé se i ben a „HM
GTH” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ”
szö veg rész lép.

49.  §

A Köz szol gá la ti Adat vé del mi Sza bály zat ról  szóló
93/2002. (HK 28.) HM uta sí tás mel lék le té nek 11. 1. pont
a) al pont já ban „a köz igaz ga tá si ál lam tit kár” szö veg rész
he lyé be „a mun kál ta tói jo go kat gya kor ló ve ze tõ” 
szö veg rész lép.

50.  §

A nyil vá nos ság szá má ra fon tos nak ítélt fel ada tok, ese -
mé nyek és ren dez vé nyek adat szol gál ta tá si rend rõl  szóló
94/2002. (HK 28.) HM uta sí tás

a) 1.  §-ában a „HM hi va ta la i ra és hát tér in téz mé nye i re”
szö veg rész he lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé -
gé be tar to zó szer ve ze tek re”;

b) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Kom mu ni ká ci ós
 Fõigazgatóság (a továb biak ban HM KFI)” szö veg rész he -
lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM KTF)”;

c) 3.  § (1) be kez dé sé ben, 4.  § (1) be kez dé sé ben, 4.  §
(2) be kez dé sé nek el sõ és má so dik mon da tá ban, 5.  § (1) és
(2) be kez dé se i ben, 6.  §-ában, 7.  §-ában és mel lék le té ben a
„HM KFI” szö veg rész he lyé be a „HM KTF”;

d) 8.  §-ában a „HM kom mu ni ká ci ós fõ igaz ga tót” szö -
veg rész he lyé be a „HM kom mu ni ká ci ós és to bor zó fõ osz -
tály ve ze tõt”;

e) 9.  §-ában a „HM kom mu ni ká ci ós fõ igaz ga tó” szö -
veg rész he lyé be a „HM kom mu ni ká ci ós és to bor zó fõ osz -
tály ve ze tõ”
szö veg rész lép.

51.  §

(1) A gép jár mû be szer zé si prog ram mal kap cso la tos fel -
ada tok ról  szóló 98/2002. (HK 30.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: 98/2002. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), to váb bá a hon vé del mi mi nisz ter
alá ren delt sé gé be tar to zó azon szer ve ze tek re, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) azon ka to nai
szer ve ze te i re ter jed ki, ame lyek a fel adat vég re haj tá sá ban
érin tet tek.”
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(2) A 98/2002. Ut.
a) 2.  § (5) be kez dé sé ben „az MH Össz ha de rõ ne mi

 Logisztikai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
HM ÖLTP)” szö veg rész he lyé be „a HM Fej lesz té si és
 Logisztikai Ügy nök ség (a továb biak ban: HM FLÜ)”;

b) 2.  § (8) be kez dé sé ben „az MH ÖLTP-nek” szö veg -
rész he lyé be „a HM FLÜ-nek”;

c) 2.  § (9) be kez dé sé ben a „HM Be szer zé si és Biz ton -
sá gi Be ru há zá si Hi va tal (a továb biak ban: HM BBBH)”
szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ”;

d) 3.  § (1) és (3) be kez dé se i ben a „HM BBBH” szö veg -
rész he lyé be a „HM FLÜ”;

e) 4.  § a), b), h) pont ja i ban az „MH ÖLTP” szö veg rész
he lyé be a „HM FLÜ”;

f) 4.  § a) pont já ban a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám -
vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH)” szö veg rész
he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség”;

g) 4.  § c), d), e), f), k), l) pont ja i ban, 5.  § (2), (4), (7) és
(9) be kez dé se i ben a „HM BBBH” szö veg rész he lyé be a
„HM FLÜ”;

h) 4.  § m) pont já ban, 7.  § (2) be kez dé sé ben a „HM TH”
szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ”;

i) 3.  § (4) be kez dés a) pont já ba a „HM vé de lem gaz da -
sá gi he lyet te ál lam tit kár (a továb biak ban: HM VGHÁT)”
szö veg rész he lyé be a „HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk -
tu rá lis szak ál lam tit kár (a továb biak ban: HM VTI SZÁT)”;

j) 3.  § (4) be kez dés b) pont já ban, 4.  § h) pont já ban, 5.  §
(4), (5) és (6) be kez dé se i ben a „HM VGHÁT” szö veg rész
he lyé be a „HM VTI SZÁT”;

k) 4.  § a) pont já ban a „HM HVK Had erõ ter ve zé si Cso -
port fõ nök ség (a továb biak ban: HM HVK HTCSF-ség)”
szö veg rész he lyé be a „HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM HTF)”;

l) 4.  § l) pont já ban a „HM HVK HTCSF-ség” szö veg -
rész he lyé be a „HM HTF”;
szö veg rész lép.

52.  §

A tu do má nyos in for má ció el lá tás rend jé rõl  szóló
103/2002. (HK 30.) HM uta sí tás

a) 1.  §-ában a „HM hi va ta la i ra és hát tér in téz mé nye i re”
szö veg rész he lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé -
gé be tar to zó szer ve ze tek re”;

b) 3.  §-ában a „Hon vé del mi Mi nisz té rium Ok ta tá si és
Tu do mány szer ve zõ Fõ osz tály (a továb biak ban: HM
OTF)”szö veg rész he lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és To -
bor zó Fõ osz tály (a továb biak ban: HM KTF)”;

c) 7.  § (2) és (4) be kez dé se i ben, 8.  §-ában, 10.  §-ában,
12.  § (2) be kez dé sé ben, 13.  § b) pont já ban, 14.  §-ában,
15.  §-ában, 18.  §-ában, 19.  §-ában és 24.  §-ában a „HM
OTF” szö veg rész he lyé be a „HM KTF”;

d) 16.  § c) pont já ban a „HM Tech no ló gi ai Hi va tal”
 szövegrész he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség”;

e) 16.  § d) pont já ban az „MH Tér ké pé sze ti Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be a „MH Geo in for má ci ós Szol gá lat”;

f) 16.  § e) pont já ban az „MH Tá mo ga tó Ez red” szö veg -
rész he lyé be az „MH Tá mo ga tó Dan dár”;

g) 16.  § g) pont já ban az „MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság” szö -
veg rész he lyé be az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság”;

h) 19.  § b) pont já ban a „HM In for ma ti kai és Hír köz lé si
Fõ osz tállyal” szö veg rész he lyé be a „HM In for ma ti kai és
In for má ció vé del mi Fõ osz tállyal”
szö veg rész lép.

A 2003. évi HM utasítások módosítása

53.  §

A köz tiszt vi se lõk és mun ka vál lalók ju tal ma zá sá ról
 szóló 10/2003. (HK 5.) HM uta sí tás 1.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um -
ban, a HM Vé del mi Hi va tal ban, a HM Köz pon ti Ellen -
õrzési és Ha tó sá gi Hi va tal ban és a HM Ka to nai Lég ügyi
Hi va tal ban fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk re és mun ka vál -
la lók ra (a továb biak ban együtt: köz tiszt vi se lõk) ter jed ki.”

54.  §

(1) A Több nem ze ti sé gû Mû sza ki Zász ló alj mû kö dé sé -
hez kap cso ló dó Irá nyí tó Cso port, Több nem ze ti sé gû Mun -
ka cso port és Tit kár ság meg ala kí tá sá ról  szóló 20/2003.
(HK 7.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 20/2003. Ut.)
1.  §-a (1) be kez dé sé nek b)-c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„b) HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály ve ze tõ je,
c) MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ka.”

(2) A 20/2003. Ut. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Zász ló alj mû kö dé sé hez kap cso ló dó Több nem ze -
ti sé gû Mun ka cso port (a továb biak ban: TM) ma gyar tag jai

a) a HM had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ,
b) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó,
c) a HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ,
d) a HM Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ka
ál tal ki je lölt egy-egy sze mély.”

(3) A 20/2003. Ut.
a) 2.  § (2) és (3) be kez dé se i ben, va la mint a 3.  § (1) be -

kez dé sé ben a „HM HVK had mû ve le ti cso port fõ nök” szö -
veg rész he lyé be a „HM had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz -
tály ve ze tõ”;

b) 4.  § (3) be kez dé sé ben az „MH ÖLTP és a HM IKH”
szö veg rész he lyé be az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok -
ság és a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség”
szö veg rész lép.
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55.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Hon véd kór ház re -
konst ruk ci ós be ru há zás be fe je zé sé vel kap cso la tos fel ada -
tok ról  szóló 23/2003. (HK 10.) HM uta sí tás (a továb biak -
ban: 23/2003. Ut.) 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A je len uta sí tás ban el ren delt fel ada tok vég re haj tá -
sá nak irá nyí tá sá ra az aláb bi bi zott sá got je lö löm ki, mely
egy ben a vo nat ko zó köz be szer zé si el já rá sok ér té ke lõ bi -
zott sá ga is (a továb biak ban: KB):

Bi zott ság ve ze tõ je: HM ka bi net fõ nök

He lyet tes: HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb -
biak ban: HM IÜ) ve zér igaz ga tó

Ta gok: MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a továb -
biak ban: MH HEK) pa rancs nok

MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs nok

HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb -
biak ban: HM KPÜ)

Ve zér igaz ga tó

MH Tá mo ga tó Dan dár pa rancs nok

MH KHK pa rancs nok

HM IÜ ve zér igaz ga tó in gat lan ke ze lé si he lyet tes

Tit kár: HM IÜ jo gász”

(2) A 23/2003. Ut.

a) 6.  § (2), (3), (4) be kez dé se i ben és 7.  § (1) be kez dé sé -
ben az „MH EÜP pa rancs nok” szö veg rész he lyé be az
„MH HEK pa rancs nok”;

b) 6.  § (4) be kez dé sé ben a „HM KPSZH fõ igaz ga tó,
HM IKH fõ igaz ga tó” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve -
zér igaz ga tó, HM IÜ ve zér igaz ga tó”;

c) 7.  § (2) be kez dé sé ben a „HM IKH fõ igaz ga tó” szö -
veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga tó”

szö veg rész lép.

56.  §

(1) Az ága za ti in ter ne tes meg je le nés sza bá lya i ról  szóló
32/2003. (HK 10.) HM uta sí tás (a továb biak ban 32/2003. 
Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri -
um ra (a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá -
ren delt sé gé be és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze -
tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re 
ter jed ki.

(2) Az uta sí tás al kal ma zá si kö re az in ter ne tes hon la pok
ké szí té sé re, en ge dé lye zé si rend jé re, a hon la pok el he lye zé -
si és üze mel te té si sza bá lya i ra ter jed ki.”

(2) A 32/2003. Ut.

a) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „HM kom mu ni ká ci ós fõ -
igaz ga tó” szö veg rész he lyé be a „HM kom mu ni ká ci ós és
to bor zó fõ osz tály ve ze tõ”;

b) 2.  § (2) és a 3.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Kom mu ni -
ká ci ós Fõ igaz ga tó ság” szö veg ré szek he lyé be a „HM
Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály”;

c) 3.  § (3) be kez dé sé ben „a HM In for ma ti kai és Hír -
köz lé si Fõ osz tállyal” szö veg rész he lyé be „az MH Tá mo -
ga tó Dan dár ral”;

d) 3.  § (4) be kez dé sé ben a „HM In for má ció és Do ku -
men tum vé del mi Fõ osz tállyal” szö veg rész he lyé be a „HM
In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tállyal”
szö veg rész lép.

57.  §

(1) A Hon vé del mi Idõs ügyi Ta nács lét re ho zá sá ról és
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 36/2003. (HK 10.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 36/2003. Ut.) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) vé le mé nye zi az idõs kor osz tály ága za ti kö tõ dé sét
szol gá ló tár ca szin tû sza bá lyo zók ter ve ze te it, elõ se gí ti a ki -
adott sza bá lyo zók be ve ze té sét és egy sé ges szem lé le tû
vég re haj tá sát.”

(2) A 36/2003. Ut.
a) 4.  § (3) be kez dé sé ben a „HM hu mán po li ti kai he lyet -

tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM ál lam tit kár”;
b) 5.  § (1) be kez dé sé ben a „hu mán po li ti kai he lyet tes

ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM ál lam tit kár”;
c) 8.  §-ában a „HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály” szö -

veg rész he lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ -
osz tály”
szö veg rész lép.

58.  §

Az inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek és az el he lye zé si el lá tás 
so rán al kal ma zan dó egyes nor mák köz zé té te lé rõl és al kal -
ma zá sá ról  szóló 45/2003. (HK 12.) HM uta sí tás 1.  §-ának 
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um ra, a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz -
vet len irá nyí tá sa és fenn tar tó irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze -
te i re (a továb biak ban együtt: hon vé del mi szer vek). Az uta -
sí tás ha tá lya nem ter jed ki a ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ra, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül ál lo -
má so zó ka to nai szer ve ze tek re (egy sé gek re, al egy sé gek re), 
to váb bá a Ma gyar Hon véd ség nem zet kö zi bé ke misszi ós
fel ada tok ban szol gá la tot tel je sí tõ kon tin gen se i re, va la mint 
a NA TO-hoz ren delt kü lön bö zõ ka to nai kép vi se le tek re.”

59.  §

(1) A sze mé lyi ál lo mány át- és to vább kép zé sé nek ter ve -
zé sé vel, meg szer ve zé sé vel össze füg gõ egyes fel ada tok és
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ha tás kö rök meg ha tá ro zá sá ról  szóló 64/2003. (HK 17.)
HM uta sí tás (a továb biak ban: 64/2003. Ut.) 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um ra, a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be és
fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak ban
együtt: Szer ve ze tek).”

(2) A 64/2003. Ut. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A sze mé lyi ál lo mány nak az egyes kép zé si for mák -
ban a tárgy évet kö ve tõ sze mély ügyi év re vo nat ko zó rész -
vé te li igé nyét a Szer ve ze tek sze mély ügyi fel ada tot el lá tó
szer ve ze ti egy sé gei éven te – ja nu ár 31-ig – fel mé rik, és az
össze sí tett ada to kat szol gá la ti úton, a szak irá nyú re fe ren -
sek és a ka ma rai jog kört gya kor lók be vo ná sá val fel ter jesz -
tik a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ra (a továb biak ban: HM
SZEF). A HM SZEF össze sí ti, és feb ru ár 15-ig meg kül di a
HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM TKF) ré szé re a tár ca költ ség ve té sét ter he lõ kép -
zé si igé nye ket.”

(3) A 64/2003. Ut.

a) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár (a továb biak ban: HM KÁT)” szö veg rész he lyé be a
„HM ka bi net fõ nök”;

b) 3.  § (2) be kez dé sé ben a „HM OTF” szö veg rész he -
lyé be a „HM TKF”; a „HM HVK SzüCsf” szö veg rész he -
lyé be a „HM SZEF”;

c) 4.  § (1) be kez dé sé ben a „HM OTF” szö veg rész he -
lyé be a „HM TKF”; „HM HVK SZÜCSF” szö veg rész he -
lyé be a „HM SZEF”;

d) 4.  § (2) be kez dé sé ben a „HM HVK SZÜCSF” szö -
veg rész he lyé be a „HM SZEF”;

e) 6.  § (1) be kez dé sé ben a „HM HVK SZÜCSF” szö -
veg rész he lyé be a „HM SZEF”;

f) 6.  § (2) be kez dé sé ben a „HM HVK SZÜCSF” szö -
veg rész he lyé be a „HM SZEF”; a „HM OTF” szö veg rész
he lyé be a „HM TKF”;

g) 6.  § (3) be kez dé sé ben a „HM HVK SZÜCSF” szö -
veg rész he lyé be a „HM SZEF”; „HM KÁT” szö veg rész
he lyé be a „HM ka bi net fõ nök”;

h) 6.  § (4) be kez dé sé ben a „HM HVK SZÜCSF” szö -
veg rész he lyé be a „HM SZEF”; „HM OTF-nek” szö veg -
rész he lyé be a „HM TKF-nek”;

i) 6.  § (7) be kez dé sé ben a „HM HVK SZÜCSF” szö -
veg rész he lyé be a „HM SZEF”;

j) 7.  § (2) be kez dé sé ben a „HM HVK SzÜCsF” szö veg -
rész he lyé be a „HM SZEF”;

k) 7.  § (3) be kez dé sé ben a „HM OTF” szö veg rész he -
lyé be a „HM TKF”;

l) 7.  § (4) be kez dé sé ben a „HM HVK SZÜCSF” szö -
veg rész he lyé be a „HM SZEF”;

m) 7.  § (5) be kez dé sé ben a „hu mán po li ti kai he lyet tes
ál lam tit kár (a továb biak ban: HM HUP HÁT)” szö veg rész
he lyé be a „HM ka bi net fõ nök”; a „HM OTF” szö veg rész
he lyé be a „HM SZEF”;

n) 7.  § (6) be kez dé sé ben a „HM OTF” szö veg rész he -
lyé be a „HM TKF”; a „HM HUP HÁT” szö veg rész he lyé -
be a „HM ka bi net fõ nök”;

o) 8.  § (1) be kez dé sé ben a „HM OTF” szö veg rész he -
lyé be a „HM TKF”; „HM HVK SZÜCSF” szö veg rész he -
lyé be a „HM SZEF”;

p) 8.  § (3) be kez dé sé ben a „HM Hu mán po li ti kai Fõ osz -
tály” szö veg rész he lyé be a „HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ -
osz tály”;

q) 8.  § (4) be kez dé sé ben a „HM Költ ség ve té si El len õr -
zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM Köz pon ti El len -
õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal”;

r) 8.  § (5) be kez dé sé ben a „HM HVK SZÜCSF” szö -
veg rész he lyé be a „HM SZEF”;

s) 8.  § (7) be kez dé sé ben a „HM OTF” szö veg rész he -
lyé be a „HM TKF”; a „HM HVK SZÜCSF” szö veg rész
he lyé be a „HM SZEF”
szö veg rész lép.

60.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya ká bí tó -
szer ha tá sa alat ti ál la po tá nak, illetve ká bí tó szer fo gyasz tá -
sá nak vagy tar tá sá nak el len õr zé sé rõl  szóló 66/2003. (HK
18.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 66/2003. Ut.) 1.  §-ának 
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az uta sí tás al kal ma zá sá ban ká bí tó szer nek mi nõ sül -
nek a ká bí tó sze rek kel és pszi cho tróp anya gok kal vé gez he tõ
te vé keny sé gek rõl  szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt anya gok.”

(2) A 66/2003. Ut.
a) 1.  § (1) be kez dé sé ben a „Hvt. 43.  §-ában” szö veg -

rész he lyé be a „Hvt. 79.  §-ában”;
b) 2.  § (2) be kez dé sé ben „a HM Hon véd Ve zér kar

egész ség ügyi cso port fõ nö ke (a továb biak ban: HM HVK
Eü. Csf.)” szö veg rész he lyé be „az MH Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont (a továb biak ban: MH HEK) pa rancs no ka”;

c) 2.  § (3) be kez dé sé ben „A HM HVK Eü. Csf-nek”
szö veg rész he lyé be a „Az MH HEK-nek”; a „HM HVK
Ve zér ka ri Iro da fe gyel mi osz tá lya” szö veg rész he lyé be a
„HM Ve zér ka ri Tit kár ság”;

d) 4.  §-ában, 11.  §-ában, 13.  § (2) be kez dé sé ben „a HM
HVK Eü. Csf.” szö veg rész he lyé be „az MH HEK pa rancs -
nok”;
szö veg rész lép.

61.  §

(1) A „Ka to nai Eti kai Kó dex” köz zé té te lé rõl, a „Hon -
véd sé gi Eti kai Ta nács” lé te sí té sé rõl és fel ada ta i ról  szóló
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67/2003. (HK 18.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
67/2003. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a
hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa
és fenn tar tói irá nyí tá sa alatt ál ló szer ve ze tek re, to váb bá a
Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak ban
együtt: ka to nai szer ve ze tek) ter jed ki.”

(2) A 67/2003. Ut.

a) 5.  § (1) be kez dé sé ben a „HM hu mán po li ti kai he lyet -
tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM ka bi net fõ nök”; 
a „HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je” szö -
veg rész he lyé be a „HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz -
tály fõ osz tály ve ze tõ je”;

b) 5.  § (4) be kez dé sé nek el sõ és má so dik mon da tá ban a
„HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály” szö veg ré szek he lyé be a
„HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály”;

c) 8.  §-ában a „HM Kom mu ni ká ci ós Fõ igaz ga tó ság”
szö veg rész he lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó
Fõ osz tály”

szö veg rész lép.

62.  §

(1) Az MH Ci vil-ka to nai Együtt mû kö dés Funk ci o ná lis
Szak ér tõi Cso port lét re ho zá sá ról  szóló 82/2003. (HK 22.)
HM uta sí tás (a továb biak ban: 82/2003. Ut.) 1.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá -
nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re
(a továb biak ban: HM), va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 82/2003. Ut. 4.  § (1) és (3) be kez dé se i ben a „HM
HVK HDM és KIK CSF” szö veg rész he lyé be a „HM Had -
mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály” szö veg rész lép.

63.  §

A Lip pai Ba lázs esély egyen lõ sé get elõ se gí tõ ösz tön díj
ala pí tá sá ról és az ösz tön díj oda íté lé sé rõl  szóló 84/2003.
(HK 22.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 84/2003. Ut.)

a) 6.  §-ában a „HM hu mán po li ti kai he lyet tes ál lam tit -
kár (a továb biak ban: HM HP HÁT)” szö veg rész he lyé be a
„HM ka bi net fõ nök”; a „HM HP HÁT tit kár sá ga” szö veg -
rész he lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz -
tály Tu do mány szer ve zõ és Ter ve zõ Osz tály”;

b) 7.  §-ában a „HM Igaz ga tá si Pénz ügyi és Szám vi te li
Re fe ra tú rá ja” szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és
Pénz ügyi Ügy nök ség”

szö veg rész lép.

A 2004. évi HM utasítások módosítása

64.  §

A 3008/2004. (III. 10.) Korm. ha tá ro zat vég re haj tá sá val 
össze füg gõ fel ada tok ról  szóló 002/2004. (HK 9.) HM
uta sí tás

a) 1.  §-ában a „mi nisz té ri um nak köz vet le nül alá ren delt 
szer ve ze tek re” szö veg rész he lyé be a „hon vé del mi mi nisz -
ter nek alá ren delt szer ve ze tek re”;

b) 3.  §-ában a „Ma gyar Hon véd ség Lé gi erõ Pa rancs -
nok ság” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség Össz -
ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság”;

c) 9.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben a „HM köz igaz ga tá -
si ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be a „HM ka bi net fõ nök”;

d) 10.  §-ában a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá val”
szö veg rész he lyé be a „HM ka bi net fõ nök kel”

szö veg rész lép.

65.  §

(1) A ta nul má nyi szer zõ dé sek meg kö té sé rõl  szóló
2/2004. (HK 2.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 2/2004.
Ut.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az uta sí tás szer vi ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um ra (a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá -
ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa 
alá tar to zó költ ség ve té si szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar 
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re
ter jed ki.”

(2) A 2/2004. Ut. 2. szá mú mel lék le té nek utol só so rá ban 
a „HM HVK Sze mély ügyi Cso port fõ nök ség” szö veg rész
he lyé be a „HM Sze mély ze ti Fõ osz tály” szö veg rész lép.

66.  §

(1) A kül föl di szol gá lat el lá tá sá ra ter ve zett sze mé lyi ál -
lo mány fel ké szí té sé rõl  szóló 12/2004. (HK 4.) HM uta sí -
tás (a továb biak ban: 12/2004. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re, va la mint
– a kül föl di szol gá lat ba ve zé nyel tek kel kap cso la tos sze -
mély ügyi fel ada tok ról és jog ál lá suk egyes kér dé se i rõl
 szóló 26/2002. (IV. 12.) HM ren de let (a továb biak ban:
Ren de let) 5.  § (5) és (6) be kez dé se i ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – ezek sze mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.”
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(2) A 12/2004. Ut.
a) 2.  § a) pont já nak el sõ gon do lat je les be kez dé sé ben az 

„MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
SZFP)” szö veg rész he lyé be az „MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP)”; az „MH
Össz ha de rõ ne mi Had mû ve le ti Köz pont (a továb biak ban:
MH ÖHK)” szö veg rész he lyé be az „MH Mû ve le ti Köz -
pont (a továb biak ban: MH MK)”; 2.  § a) pont já nak má so -
dik gon do lat je les be kez dé sé ben és 8.  § (3) be kez dé sé ben
az „MH ÖHK” szö veg rész he lyé be az „MH MK”; 2.  §
a) pont já nak har ma dik gon do lat je les be kez dé sé ben a „HM 
Pro to koll és Nem zet kö zi Ren dez vény szer ve zõ Igaz ga tó -
ság (a továb biak ban: HM PNRI)” szö veg rész he lyé be az
„HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb biak -
ban: HM FLÜ)”; a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li
Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH)” szö veg rész he lyé -
be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb -
biak ban: HMN KPÜ)”; 2.  § a) pont já nak ne gye dik gon do -
lat je les be kez dé sé ben az „HM HVK Sze mély ügyi Cso -
port fõ nök ség (a továb biak ban: HM HVK SZÜCSF)” szö -
veg rész he lyé be az „HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb -
biak ban: HM SZEF)”;

b) 5.  §-ában, 10.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben,
12.  §-ában, 13.  §-ában, 14.  §-ában, 15.  §-ának má so dik és
har ma dik mon da tá ban, 16.  § (1) be kez dé sé ben, 17.  §–ának 
el sõ és má so dik mon da tá ban és 18.  §-ának fel ve ze tõ szö -
ve gé ben a „HM HVK SZÜCSF” szö veg rész he lyé be a
„HM SZEF”;

c) 7.  § (4) be kez dé sé ben a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit -
ká ri” szö veg rész he lyé be a „HM vé de lem po li ti kai szak ál -
lam tit ká ri”;

d) 15.  §-ának má so dik és har ma dik mon da tá ban az „HM 
SZFP” szö veg rész he lyé be az „MH ÖHP”; 15.  §-ában a
„HM Hon véd Ve zér kar törzs igaz ga tó nak” szö veg rész he -
lyé be a „HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes nek”;

e) 17.  §-ában a „HM HVK törzs igaz ga tó” szö veg rész
he lyé be a „HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes”;

f) 18.  § b) pont já ban és 19.  § (1) be kez dé sé nek c) pont -
já ban „a HM HVK Egész ség ügyi Cso port fõ nök ség gel”
szö veg rész he lyé be „az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont tal”;

g) 19.  § (2) be kez dé sé ben a „HM KPSZH” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ”; a „HM PNRI” szö veg rész he lyé be a 
„HM FLÜ”;

h) mel lék le té nek a) pont já ban a „HM HVK Fel de rí tõ
Cso port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „HM Hadmû -
veleti és Ki kép zé si Fõ osz tály”;

i) mel lék le té nek c) pont já ban a „HM Ok ta tá si és Tu do -
mány szer ve zõ Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Sze -
mély ze ti Fõ osz tály”;

j) mel lék le té nek d) pont já ban a „HM Lo gisz ti kai és
 Haditechnikai Fej lesz té si Fel ügye le ti Fõ osz tály” szö veg -
rész he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök -
ség”;

k) mel lék le té nek e) pont já ban a „HM Kom mu ni ká ci ós
Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és
To bor zó Fõ osz tály”;

l) mel lék le té nek f) pont já ban a „HM Inf ra struk tu rá lis
Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis
Ügy nök ség”;

m) mel lék le té nek g) pont já ban a „HM In for má ció és
Do ku men tum vé del mi Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a
„HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály”;

n) mel lék le té nek h) pont já ban a „HM Nem zet kö zi Jo gi
Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály”;

o) mel lék le té nek i) pont já ban az „MH Szá raz föl di
 Parancsnokság” szö veg rész he lyé be az „MH Össz ha de rõ -
ne mi Pa rancs nok ság”;

p) mel lék le té nek j) pont já ban az „MH Lé gi erõ Pa rancs -
nok ság” szö veg rész he lyé be az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa -
rancs nok ság”;

q) mel lék le té nek k) pont já ban „az MH Össz ha de rõ ne mi
Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé -
be „a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség”;

r) mel lék le té nek l) pont já ban a „HM HVK Sze mély -
ügyi Cso port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „HM Sze -
mély ze ti Fõ osz tály”;

s) mel lék le té nek m) pont já ban a „HM HVK Had mû ve -
le ti és Ki kép zé si Cso port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a
„HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály”; az „MH Össz -
ha de rõ ne mi Had mû ve le ti Köz pont” szö veg rész he lyé be az 
„MH Mû ve le ti Köz pont”;

t) mel lék le té nek n) pont já ban a „HM HVK Had erõ ter -
ve zé si Cso port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „HM Had -
erõ ter ve zé si Fõ osz tály”;

u) mel lék le té nek o) pont já ban a „HM HVK Hír adó és
In for ma ti kai Cso port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a
„HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály, illetve a HM
In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály”;

v) mel lék le té nek p) pont já ban „a HM HVK Egész ség -
ügyi Cso port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be „az MH Hon -
véd Egész ség ügyi Köz pont”;

w) mel lék le té nek q) pont já ban a „HM HVK Ve zér ka ri
Iro da” szö veg rész he lyé be a „HM Ve zér ka ri Tit kár ság”;

x) mel lék le té nek r) pont já ban „HM Köz pon ti Pénz ügyi 
és Szám vi te li Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM Köz -
gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség”;

y) mel lék le té nek s) pont já ban a „HM Pro to koll és
Nem zet kö zi Ren dez vény szer ve zõ Igaz ga tó ság” szö veg -
rész he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök -
ség”;

z) mel lék le té nek t) pont já ban a „HM Köz gaz da sá gi és
Va gyon fel ügye le ti Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM
Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály”

szö veg rész lép.

658 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 10. szám



67.  §

A Gri pen szer zõ dés ira ta i nak ke ze lé sé rõl  szóló 15/2004.
(HK 5.) HM uta sí tás 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

68.  §

(1) A nem füg get le ní tett szak szer ve ze ti tiszt ség vi se lõ mun -
ka idõ-ked vez mé nyé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 19/2004.
(HK 6.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 19/2004. Ut.) 1.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re ter -
jed ki.”

(2) A 19/2004. Ut. 2.  § (3) be kez dé sé ben a „HM HVK
Sze mély ügyi Cso port fõ nök ség nek” szö veg rész he lyé be a
„HM Sze mély ze ti Fõ osz tály nak”, a „HM HVK Sze mély -
ügyi Cso port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „HM Sze -
mély ze ti Fõ osz tály”, a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám -
vi te li Hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da -
sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség nek” szö veg rész lép.

69.  §

(1) A köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz -
ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és
 ellenõrzésének bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás
és köz zé té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004.
(HK 6.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 21/2004. Ut.)
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak -
ban együtt: hon vé del mi szer vek) ter jed ki.”

(2) A 21/2004. Ut.

a) 1.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban az „Or szág gyû -
lés Hon vé del mi Bi zott sá ga” szö veg rész he lyé be az „Or -
szág gyû lés Hon vé del mi és Ren dé sze ti Bi zott sá ga”;

b) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „HM Jo gi és Igaz ga tá si Fõ -
osz tály (a továb biak ban: HM JIF)” szö veg rész he lyé be a
„HM Jo gi Fõ osz tály (a továb biak ban: HM JF)”;

c) 2.  § (4) be kez dé sé ben, 3.  §-ának (1), (2), (3) be kez -
dé se i ben, va la mint 4.  §-ának (1) és (6) be kez dé se i ben a
„HM JIF” szö veg rész he lyé be a „HM JF”;

d) 5.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Pénz ügyi Szá mí tó és
Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM
PSZNYI)” szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és
Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ)”;

e) 5.  § (2) be kez dé sé ben a „HM PSZNYI” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ”

szö veg rész lép.

70.  §

A Ma gyar Hon véd ség 2004–2013 idõ szak ban el éren dõ
ké pes sé ge i rõl  szóló 22/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 1.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

71.  §

(1) A Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium va gyon ke ze lé sé ben lé võ, hon vé del mi cél ra fe -
les le ges sé vált in gat la nok ér té ke sí té sé nek, és az ér té ke sí -
tés re nem ter ve zett fe les le ges in gat la nok va gyon ke ze lõi
jo gá nak va gyon ke ze lés re jo go sult más szer vek ré szé re tör -
té nõ át ru há zá sa, va la mint in gye nes ön kor mány za ti tu laj -
don ba adá sa elõ ké szí té sé nek rend jé rõl  szóló 35/2004.
(HK 9.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 35/2004. Ut.)
4.  §-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 3.  § (6) be kez dé se sze rin ti
dön té sét köve tõen az in gat la nok fe les le ges sé nyil vá ní tá sá -
ról és a va gyon gaz dál ko dá si terv rõl  szóló ira tok alap ján a
HM IÜ ve zér igaz ga tó a fe les le ges in gat la nok jo gi hely ze -
té nek és nyil ván tar tá sá nak ren de zé sé re ütem ter vet ké szít,
va la mint át me ne ti hasz no sí tá suk ra ja vas la tot dol go z ki.”

(2) A 35/2004. Ut. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A HM IÜ ve zér igaz ga tó – a va gyon gaz dál ko dá si
terv ben fog lal tak ra fi gye lem mel – ja vas la tot dol go z ki a
ren de zett in gat la nok ér té ke sí té sé re, illetve va gyon ke ze lõi
jo gá nak va gyon ke ze lés re jo go sult más szer vek ré szé re tör -
té nõ át ru há zá sá ra, va la mint in gye nes ön kor mány za ti tu laj -
don ba adá sá ra irá nyuló el já rás le foly ta tá sá ra.”
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(3) A 35/2004. Ut. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„5.  § (1) A fe les le ges in gat la nok ér té ke sí té sé nek le bo -
nyo lí tá sát

a) szak ér tõ gaz dál ko dó szer ve zet (a továb biak ban:
 bonyolító) be vo ná sá val kell biz to sí ta ni. Az ér té ke sí tés sel
kap cso la tos dön té si jo go kat a HM ille té kes szer ve ze ti ele -
mé nek ve ze tõ je gya ko rol ja;

b) a HM IÜ ve zér igaz ga tó kez de mé nye zé se alap ján – a
HM IÜ ve zér igaz ga tó és a bo nyo lí tó kö zött az (5) be kez -
dés sze rint meg kö tött meg bí zá si (ke ret)szer zõ dés ha tá lya
alá nem tar to zó, ér té ke sí ten dõ in gat la nok te kin te té ben – a
hon vé del mi mi nisz ter ál tal ki adott en ge dély ben fog lal tak
sze rint a HM IÜ a bo nyo lí tó be vo ná sa nél kül is le foly tat -
hat ja. Eb ben az eset ben je len uta sí tás nak a bo nyo lí tó ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se it a HM IÜ-re kell meg fele lõen al kal -
maz ni.

(2) A bo nyo lí tót – szük ség sze rint bo nyo lí tó kat – köz be -
szer zés út ján kell ki vá lasz ta ni. A köz be szer zé si el já rás le -
foly ta tá sá ért a HM IÜ ve zér igaz ga tó a fe le lõs. A HM IÜ
ve zér igaz ga tó az aján la ti fel hí vást az el já rás meg in dí tá sá -
hoz szük sé ges en ge dé lyek, va la mint a (3) be kez dés sze rin -
ti jó vá ha gyás kéz hez vé te lét köve tõen ha la dék ta la nul el ké -
szít te ti.

(3) A köz be szer zé si el já rás so rán ki vá lasz tan dó bo nyo lí tó -
ra vo nat ko zó szak mai kö ve tel mé nye ket, illetve a bo nyo lí tó
ér té ke sí té si el já rás so rán tel je sí ten dõ rész le tes fel ada ta it – a
je len HM uta sí tás ban fog lal tak figye lembe véte lével – a HM
IÜ ve zér igaz ga tó ha tá roz za meg és a HM vé del mi ter ve zé si
és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár (a továb biak ban: HM
VTISZÁT) hagy ja jó vá.

(4) A köz be szer zé si el já rás aján la ti fel hí vá sá ból egy ér -
tel mû en ki kell de rül nie a bo nyo lí tó ra vo nat ko zó szak mai
kö ve tel mé nyek nek, va la mint – fi gye lem mel a je len uta sí -
tás ban fog lalt ren del ke zé sek re – az ér té ke sí té si el já rás so -
rán a bo nyo lí tó ál tal vég zen dõ fel ada tok nak.

(5) A bo nyo lí tó val mint meg bí zot tal a HM VTISZÁT
elõ ze tes jó vá ha gyá sát köve tõen a HM IÜ ve zér igaz ga tó
– mint meg bí zó – kö ti meg az ál ta la el ké szí tett és a köz be -
szer zé si el já rás nyer te sé vel egyez te tett meg bí zá si (ke -
ret)szer zõ dést. A szer zõ dés nek a HM és a bo nyo lí tó kö zött 
ke let ke zõ jog vi szony tar tal mát tel jes rész le tes ség gel kell
tar tal maz nia.

(6) Meg bí zá si ke ret szer zõ dés ese tén az egyes ér té ke sí -
ten dõ in gat la nok ra vo nat ko zó ese ti meg bí zá si szer zõ dé se -
ket – a meg bí zá si ke ret szer zõ dés ke re te in be lül – a HM IÜ
ve zér igaz ga tó kö ti meg a bo nyo lí tó val.

(7) A bo nyo lí tó val  való kap cso lat tar tás ra a HM
VTISZÁT – a HM IÜ ve zér igaz ga tó ja vas la ta alap ján – a
HM IÜ ál lo má nyá ból ki je löl egy sze mélyt (a továb biak -
ban: kap cso lat tar tó). A kap cso lat tar tó a HM IÜ ve zér igaz -
ga tó ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint lát ja el a meg bí zá si jog -
vi szony ból ere dõ fel ada to kat.”

(4) A 35/2004. Ut. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A KVI ve zér igaz ga tó ja vagy az ál ta la er re fel ha tal -
ma zott he lyet te sé nek dön té se alap ján az adás vé te li szer zõ -
dés ter ve ze tét – az el len jegy zõ köz re mû kö dé se mel lett – a
bo nyo lí tó ké szí ti el. Az elõ ké szí tett adás vé te li szer zõ dés
ter ve ze tét a HM IÜ ve zér igaz ga tó ter jesz ti elõ alá írás ra.
Az el adó kép vi se le té ben a szer zõ dé se ket ér ték ha tár ra te -
kin tet nél kül – jog ta ná cso si, illetve ügy vé di el len jegy zés
mel lett – a hon vé del mi mi nisz ter kö ti meg. Az adás vé te li
szer zõ dés fõbb tar tal mi és for mai ele me it a 4. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.

(5) A 35/2004. Ut. 12.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben a vé tel ár – ké se del mi ka mat tal nö -
velt – tel jes össze ge a HM IÜ ve zér igaz ga tó ál tal meg adott 
pót ha tár idõ re sem fo lyik be a HM IÜ bank szám lá já ra, a
HM IÜ in téz ke dik a szük sé ges jo gi lé pé sek meg té te lé re.”

(6) A 35/2004. Ut. 15.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ér té ke sí tés bõl szár ma zó be vé tel fel hasz ná lá si
ja vas la tát a költ ség ve té si tör vénynek meg fele lõen a HM
IÜ ve zér igaz ga tó ké szí ti el, és a hon vé del mi mi nisz ter
hagy ja jó vá. A HM IÜ ve zér igaz ga tó a ja vas lat ról – a hon -
vé del mi mi nisz ter ré szé re tör té nõ fel ter jesz tés sel egy ide -
jû leg – tá jé koz tat ja a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy -
nök ség ve zér igaz ga tót és HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz -
tály ve ze tõ jét.”

(7) A 35/2004. Ut. 16.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A fe les le ges, de ér té ke sí tés re nem ter ve zett in gat la -
nok to váb bi ren de zé sé re – a va gyon gaz dál ko dá si terv ben
fog lal tak alap ján – a HM IÜ ve zér igaz ga tó ter vet (a továb -
biak ban: ren de zé si terv) ké szít.”

(8) A 35/2004. Ut. 16.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A HM IÜ ve zér igaz ga tó – a 4.  §-ban fog lal tak ra is
fi gye lem mel – el vég zi a ren de zé si terv ben sze rep lõ in gat -
la nok ren de zé sét.

(7) A HM IÜ ve zér igaz ga tó ja vas la tot tesz a hon vé del mi 
mi nisz ter ré szé re az in gat la nok va gyon ke ze lõi jo gá nak át -
adá sá ra.”

(9) A 35/2004. Ut. 1. szá mú mel lék le té nek 6. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. 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 lyi ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let”

(10) A 35/2004. Ut.
a) 1.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „HM-nek köz -

vet le nül alá ren delt szer ve ze tek re” szö veg rész he lyé be a
„hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze -
tek re”;

b) 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „fel ügye le te”
szö veg rész he lyé be a „fenn tar tói irá nyí tá sa”;
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c) 3.  § (1) be kez dé sé ben a „HM inf ra struk tu rá lis fõ osz -
tály ve ze tõ nél” szö veg rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá -
lis Ügy nök ség (a továb biak ban: HM IÜ) ve zér igaz ga tó já -
nál”, a „HM inf ra struk tu rá lis fõ osz tály ve ze tõ” szö veg rész
he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga tó”, a „HM Hon véd Ve zér -
kar (a továb biak ban: HM HVK) had mû ve le ti és ki kép zé si
cso port fõ nök kel” szö veg rész he lyé be a „HM had mû ve le ti
és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ vel”;

d) 3.  § (2) be kez dé sé ben a „HM HVK had mû ve le ti és
ki kép zé si cso port fõ nök nél” szö veg rész he lyé be a „HM
had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ nél”;

e) 3.  § (2) be kez dé sé ben és 3.  § (3) be kez dé sé ben a
„HM HVK had mû ve le ti és ki kép zé si cso port fõ nök” szö -
veg rész he lyé be a „HM had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz -
tály ve ze tõ”;

f) 3.  § (3) be kez dé sé ben a „HM inf ra struk tu rá lis fõ osz -
tály ve ze tõt” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga -
tót”;

g) 3.  § (4), (5) és (6) be kez dé se i ben a „HM inf ra struk tu -
rá lis fõ osz tály ve ze tõ” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ
 vezérigazgató”;

h) 4.  § (2) és (3) be kez dé se i ben a „HM IKH fõ igaz ga -
tó” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga tó”;

i) 5.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Be szer zé si és Biz ton sá -
gi Be ru há zá si Hi va tal (a továb biak ban: HM BBBH)” szö -
veg rész he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök -
ség (a továb biak ban: HM FLÜ)”; a „HM BBBH ve zér -
igaz ga tó” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ ve zér igaz ga tó”; 
5.  § (4) be kez dé sé ben a „HM BBBH ve zér igaz ga tót” szö -
veg rész he lyé be a „HM FLÜ ve zér igaz ga tót”; 5.  § (6) be -
kez dé sé ben a „HM BBBH ve zér igaz ga tó” szö veg rész he -
lyé be a „HM FLÜ ve zér igaz ga tó”;

j) 6.  §-ában a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár” szö veg -
rész he lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter”;

k) 7.  § (1), (4) be kez dé se i ben, 8.  § (1) és (3) be kez dé sé -
ben, 10.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint 11.  § (1) be kez dé sé -
ben a „HM inf ra struk tu rá lis fõ osz tály ve ze tõ” szö veg rész
he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga tó”;

l) 7.  § (3) be kez dé sé ben, 15.  § (1) be kez dé sé ben, 16.  §
(11) be kez dé sé ben a „HM IKH fõ igaz ga tó” szö veg rész he -
lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga tó”;

m) 7.  § (4) be kez dé sé ben, 8.  § (3) be kez dé sé ben és
10.  § (2), (6) be kez dé se i ben a „HM VGHÁT” szö veg rész
he lyé be a „HM VTI SZÁT”;

n) 8.  § (1) be kez dé sé ben és az 1. szá mú mel lék let
5. pont já ban a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé rõl, ér té ke sí té sé -
rõl és az e va gyon nal kap cso la tos egyéb kö te le zett sé gek rõl 
 szóló 183/1996. (XII. 11.) Korm. ren de let” szö veg rész he -
lyé be a „kincs tá ri va gyon nal  való gaz dál ko dás ról  szóló
58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let”;

o) 10.  § (1) be kez dé sé ben a „HM inf ra struk tu rá lis fõ -
osz tály ve ze tõ nek” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér -
igaz ga tó nak”; a „HM inf ra struk tu rá lis fõ osz tály ve ze tõ”
szö veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga tó”;

p) 10.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Jo gi Kép vi se le ti Fõ -
osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály”;

q) 12.  § (1) be kez dé sé ben a „HM IKH” szö veg rész he -
lyé be a „HM IÜ”; a „HM IKH fõ igaz ga tó” szö veg rész he -
lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga tó”;

r) 13.  § (2) be kez dé sé ben a „HM IYH” szö veg rész he -
lyé be a „HM IÜ”;

s) 15.  § (3) be kez dé sé ben, 18.  § (2) be kez dé sé nek fel -
ve ze tõ szö ve gé ben a „HM IKH” szö veg rész he lyé be a
„HM IÜ”;

t) 16.  § (1) be kez dé sé ben a „Korm. Ren de let 11.  §-á ra”
szö veg rész he lyé be a „Korm. Ren de let 12.  §-á ra”;

u) 16.  § (8) be kez dé sé ben a „HM inf ra struk tu rá lis fõ -
osz tály ve ze tõ” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz -
ga tó”;

v) 17.  § (2) és (3) be kez dé se i ben a „HM inf ra struk tu rá -
lis fõ osz tály ve ze tõ” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér -
igaz ga tó”;

w) 18.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben a „HM Inf ra struk -
tu rá lis Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ”;

x) 2. szá mú mel lék le té ben a „HON VÉ DEL MI MI NISZ -
TÉ RI UM INF RA STRUK TU RÁ LIS FÕ OSZ TÁLY” szö -
veg rész he lyé be a „HM INF RA STRUK TU RÁ LIS ÜGY -
NÖK SÉG”; a „HM HON VÉD VE ZÉR KAR HAD MÛ VE -
LE TI ÉS KI KÉP ZÉ SI CSO PORT FÕ NÖS ÉG” szö veg rész
he lyé be a „HM HAD MÛ VE LE TI ÉS KI KÉP ZÉ SI FÕ -
OSZ TÁLY”; a „HM Inf ra struk tu rá lis Fõ osz tály fõ osz tály -
ve ze tõ” szö veg rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség ve zér igaz ga tó”; a „HM HVK had mû ve le ti és ki kép -
zé si cso port fõ nök” szö veg rész he lyé be a „HM had mû ve le ti
és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ”;

y) 3. szá mú mel lék le té ben a „HON VÉ DEL MI MI NISZ -
TÉ RI UM INF RA STRUK TU RÁ LIS FÕ OSZ TÁLY” szö -
veg rész he lyé be a „HM INF RA STRUK TU RÁ LIS ÜGY -
NÖK SÉG”; a „Hm Inf ra struk tu rá lis Fõ osz tály fõ osz tály ve -
ze tõ” szö veg rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök -
ség ve zér igaz ga tó”; a „HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál -
lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM vé del mi ter ve zé si és
inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár”
szö veg rész lép.

72.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség lé gi for ga lom-szer ve zé sé nek
kor sze rû sí té sé rõl  szóló 40/2004. (HK 10.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 40/2004. Ut.) 2.  §-a (4) be kez dé sé nek
d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szak cso port]
„d) tag jai:
da) a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály;
db) a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály;
dc) a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály;
dd) a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály;
de) a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály;
df) a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály;
dg) a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal;
dh) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség;
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di) az MH Mû ve le ti Köz pont;
dj) a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség;
dk) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság és alá ren -

delt jei
ál lo má nyá ból ki je lölt sze mé lyek.”

(2) A 40/2004. Ut.
a) 1.  §-ában a „mi nisz té ri um nak” szó he lyé be a „hon -

vé del mi mi nisz ter nek”;
b) 2.  § (4) be kez dé sé nek b) és c) pont ja i ban az „MH Lé -

gi erõ Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be az „MH Össz -
ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság”
szö veg rész lép.

73.  §

(1) Az Ar cu la ti Mun ka cso port meg ala kí tá sá ról és mû -
kö dé sé rõl  szóló 41/2004. (HK 10.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: 41/2004. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá -
nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re ter jed 
ki.”

(2) A 41/2004. Ut. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az AMCS ál lan dó tag jai
a) el nök: HM KTF fõ osz tály ve ze tõ;
b) el nök-he lyet tes: HM KTF Kap cso lat szer ve zõ Osz -

tály osz tály ve ze tõ;
c) tit kár: HM KTF Kap cso lat szer ve zõ Osz tály ki emelt

fõ tiszt;
d) HM KTF Mé dia Osz tály kép vi se lõ je;
e) HM KTF Tu do mány szer ve zõ és Ter ve zõ Osz tály

kép vi se lõ je;
f) HM Jo gi Fõ osz tály kép vi se lõ je;
g) HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály

kép vi se lõ je;
h) HM Ve zér ka ri Tit kár ság kép vi se lõ je;
i) HM Sze mély ze ti Fõ osz tály kép vi se lõ je;
j) HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség kép vi se lõ je;
k) HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um kép vi se lõ je;
l) HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós és Szol gál ta tó Kht. kép -

vi se lõ je;
m) MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság kép vi se lõ je;
n) MH Tá mo ga tó Dan dár kép vi se lõ je;
o) MH Mû ve le ti Köz pont kép vi se lõ je.”

(3) A 41/2004. Ut.
a) 2.  §-ában a „HM Kom mu ni ká ci ós Fõ igaz ga tó ság

(a továb biak ban: HM KM)” szö veg rész he lyé be a „HM
Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály (a továb biak ban:
HM KTF)”;

b) 6.  §-ában a „HM KFI” szö veg rész he lyé be a „HM
KTF”; a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal”

szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség”
szö veg ész lép.

74.  §

A Har cá sza ti Ér té ke lõ Prog ra mok al kal ma zá sá ról  szóló
42/2004. (HK 10.) HM uta sí tás

a) 1.  §-ában a „HM-nek” szö veg rész he lyé be a „hon vé -
del mi mi nisz ter nek”;

b) 5.  §-ában az „MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai
 Támogató Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be az „MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság”
szö veg rész lép.

75.  §

A mi nõ sí tett adat tal  való ren del ke zés, va la mint az irat -
tár ke ze lé si uta sí tás al kal ma zás meg adá sá nak sza bá lyo zá -
sá ról  szóló 44/2004. (HK 11.) HM uta sí tás má so dik be -
kez dé sé ben a „HM Költ ség ve té si El len õr zé si Hi va tal ra,
va la mint a HM Mun ka biz ton sá gi Épí tés ügyi Ha tó sá gi Hi -
va tal ra” szö veg rész he lyé be a „va la mint a HM Köz pon ti
El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal ra” szö veg rész lép.

76.  §

A tár sa dal mi szer ve ze tek nek nyúj tott költ ség ve té si tá -
mo ga tá sok ról  szóló 45/2004. (HK 11.) HM uta sí tás

a) 4.  § (8) be kez dé sé ben a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH) szö veg -
rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök -
ség (a továb biak ban: HM KPÜ);

b) 4/D.  § (2) és (3) be kez dé se i ben a „HM KPSZH” szö -
veg rész he lyé be a „HM KPÜ”

szö veg rész lép.

77.  §

(1) A kül föl di kép zé sek, tan fo lya mok és to vább kép zé -
sek ter ve zé sé rõl, szer ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló
48/2004. (HK 11.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
48/2004. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 48/2004. Ut.
a) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Ok ta tá si és Tu do mány -

szer ve zõ Fõ osz tály (a továb biak ban: HM OTF)” szö veg -
rész he lyé be a „HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM SZEF)”;
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b) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „HM OTF” szö veg rész he -
lyé be a „HM SZEF”; a „HM Nem zet kö zi Jo gi Fõ osz tállyal 
(a továb biak ban: HM NJF)” szö veg rész he lyé be a „HM
Jo gi Fõ osz tállyal (a továb biak ban: HM JF)”; a „HM Köz -
pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal lal (a továb biak ban:
HM KPSZH)” szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi
és Pénz ügyi Ügy nök ség gel (a továb biak ban: HM KPÜ)”;
a „HM Pro to koll és Nem zet kö zi Ren dez vény szer ve zõ
Igaz ga tó sá gá val (a továb biak ban: HM PNRI)” szö veg rész
he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség gel
(a továb biak ban: HM FLÜ)”;

c) 2.  § (3) be kez dé sé ben, 3.  § (1), (2), (8) be kez dé se i -
ben, 4.  § (1) be kez dé sé ben, 4.  § (3) be kez dé sé nek felve -
zetõ szö ve gé ben, 4.  § (3) be kez dé sé nek f) pont já ban, 5.  §
(1), (2) be kez dé se i ben, (3) be kez dé sé nek el sõ és má so dik
mon da tá ban, 6.  § (2), (3) és (4) be kez dé se i ben, 6.  § (6),
(7) be kez dé se i ben, (8) be kez dé sé nek el sõ és má so dik
mon da tá ban, 7.  § (1), (3) be kez dé se i ben, va la mint
8.  §-ában a „HM OTF” szö veg rész he lyé be a „HM SZEF”;

d) 3.  § (4) be kez dé sé ben és 6.  § (5) be kez dé sé ben a „HM 
HVK SzÜCsF-ség” szö veg rész he lyé be a „HM SZEF”;

e) 3.  § (7) és (8) be kez dé se i ben, 6.  § (5) be kez dé sé ben,
7.  § (4) be kez dé sé ben a „HM KPSZH” szö veg rész he lyé be 
a „HM KPÜ”;

f) 3.  § (8) be kez dé sé ben, 4.  § (3) be kez dé sé nek b), e),
f) pont ja i ban, 5.  § (1), (2) és (3) be kez dé se i ben, 6.  § (5) be -
kez dé sé ben, 6.  § (8) be kez dé sé nek el sõ és má so dik mon -
da tá ban, va la mint 7.  § (3), (4) be kez dé se i ben a „HM
PNRI” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ”;

g) 4.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban, 5.  § (1) be kez dé -
sé ben a „HM KPSZH-val” szö veg rész he lyé be a „HM
KPÜ-vel”;

h) 6.  § (7) be kez dé sé ben a „HM NJF-fel” szö veg rész
he lyé be a „HM JF-fel”;

i) 6.  § (9) be kez dé sé ben a „HM HVK SzÜCsF” szö veg -
rész he lyé be a „HM SZEF”
szö veg rész lép.

78.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség nél rend sze re sí tett egyes be -
osz tás tí pu sok ra vo nat ko zó egy sé ges, rész le tes kö ve tel mé -
nyek gyûj te mé nyét tar tal ma zó jegy zék ki adá sá ról  szóló
57/2004. (HK 14.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
57/2004. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) Az 57/2004. Ut. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„3.  § A Jegy zék fej lesz té sé re, mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
in for má ci ó kat a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tállyal együtt mû köd ve fo lya -

ma to san gyûj ti és ér té ke li. A Jegy zék mó do sí tá sá ra a szük -
ség le tek nek meg fele lõen, de leg alább éven te egy szer – a
szer ve zé si idõ szak hoz iga zod va – a HM ter ve zé si és ko or -
di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ tesz ja vas la tot.”

(3) Az 57/2004. Ut. 4.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Hu -
mán po li ti kai Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Ter -
ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály” szö veg rész lép.

79.  §

(1) A mél tá nyos sá gon ala pu ló egyes egész ség biz to sí tá si 
el lá tá sok és a gyer mek gon do zá si tá mo ga tás irán ti ké re lem
fel ter jesz té sé rõl  szóló 58/2004. (HK 15.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 58/2004. Ut.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak -
ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re, va la mint a HM ál lam tit -
kár ál tal fel ügyelt szer ve zet re (a továb biak ban együtt: ka -
to nai szer ve zet) ter jed ki.”

(2) Az 58/2004. Ut.
a) 2.  §-ában a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li

Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH) fõ igaz ga tó já nak”
szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ) ve zér igaz ga tó já -
nak”; a „HM KPSZH fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a
„HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja”;

b) 3.  § a) pont já nak ötö dik gon do lat je les be kez dé sé ben 
a „HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga -
tó ság (a továb biak ban: HM PSZNYI)” szö veg rész he lyé be 
a „HM KPÜ”;

c) 3.  § c) pont já nak ne gye dik gon do lat je les be kez dé sé -
ben a „HM PSZNYI Csa lád tá mo ga tá si Al osz tály (a továb -
biak ban: Cst. Al osz tály)” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ”;

d) 3.  § c) pont ja ne gye dik gon do lat je les be kez dé sé nek
má so dik és har ma dik mon da tá ban a „Cst. Al osz tály” szö -
veg rész he lyé be a „HM KPÜ”;

e) 5.  § (1) be kez dé sé ben a „HM KPSZH fõ igaz ga tó ja”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja”;

f) 5.  § (1) és (2) be kez dé se i ben a „HM PSZNYI-t” szö -
veg rész he lyé be a „HM KPÜ”
szö veg rész lép.

80.  §

(1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk tá jé koz ta tá sá ról és a ci -
vil szer ve ze tek kel  való kap cso lat tar tás ról  szóló 59/2004.
(HK 15.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 59/2004. Ut.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
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sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) Az 59/2004. Ut. 4.  §-a (4) be kez dés nek utol só mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Fe le lõs: HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály
HM Jo gi Fõ osz tály”

(3) Az 59/2004. Ut.
a) 2.  § (3) be kez dé sé ben és 3.  § (2) be kez dé sé ben a

„HM Mi nisz te ri Iro da” szö veg rész he lyé be a „HM Mi nisz -
te ri Tit kár ság”;

b) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „HM In for má ció és Do ku -
men tum vé del mi Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM In -
for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály”;

c) 5.  §-ában és 6.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a
„HM Kom mu ni ká ci ós Fõ igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be 
a „HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály”
szö veg ész lép.

81.  §

A más szer vek hez ve zé nyel tek kel kö ten dõ meg ál la po -
dá sok ról  szóló 60/2004. (HK 15.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: 60/2004. Ut.) 1. szá mú mel lék le té nek 7.4. pont já -
ban, 2. szá mú mel lék le té nek 7.4. pont já ban és 3. szá mú
mel lék le té nek 7.4. pont já ban a „HM-HVK Sze mély ügyi
Cso port fõ nök ség cso port fõ nö ke” szö veg rész he lyé be a
„HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ve ze tõ je” szö veg rész lép.

82.  §

(1) Az ide ig le nes ha tár nyi tás sal össze füg gõ fel ada tok
vég re haj tá sá ról  szóló 72/2004. (HK 21.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 72/2004. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed
a) Hon vé del mi Mi nisz té rium Fej lesz té si és Lo gisz ti kai 

Ügy nök ség re (a továb biak ban: MH FLÜ)”,
b) a Ma gyar Hon véd ség Mû ve le ti Köz pont ra,
c) a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok -

ság (a b) és c) pon tok ban sze rep lõ szer vek a továb biak ban
együt te sen: ké rel me zõ szer vek)”

(2) A 72/2004. Ut. 2.  § (1) és (2) be kez dé se i ben, 3.  § (1), 
(4), (5), (6), (7) és (8) be kez dé se i ben, 4.  §-ában, 5.  § (1) be -
kez dé sé ben és (2) be kez dé sé nek el sõ és má so dik mon da tá -
ban a „HM BBBH” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ” szö -
veg rész lép.

83.  §

(1) Az egyes tár sa da lom biz to sí tá si nyil ván tar tá si és
adat szol gál ta tá si fel ada tok ról  szóló 79/2004. (HK 23.)

HM uta sí tás (a továb biak ban. 79/2004. Ut.) 1.  §-a he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 79/2004. Ut.
a) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Pénz ügyi Szá mí tó és

Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM
PSZNYI) Nyug díj meg ál la pí tó Osz tá lyá nak” szö veg rész
he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség nek
(a továb biak ban: HM KPÜ)”;

b) 2.  § (2) be kez dé sé ben „az ille té kes HM Te rü le ti
Pénz ügyi és Szám vi te li Igaz ga tó ság ra (a továb biak ban:
HM TPSZI)” szö veg rész he lyé be „a HM KPÜ-re”;

c) 2.  § (2) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik mon da -
tá ban, 2.  § (4) be kez dé sé ben a „HM TPSZI” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ”;

d) 3.  §-ában, 4.  § (1), (2), (3) be kez dé se i ben, (4) be kez -
dé sé nek el sõ tag mon da tá ban és má so dik gon do lat je les be -
kez dé sé ben, (5) be kez dé sé ben, 5.  § (1) be kez dé sé ben, 6.  §
a) és b) pont ja i ban, 7.  § (1) és (3) be kez dé se i ben, 8.  §
(2) be kez dé sé ben a „HM PSZNYI” szö veg rész he lyé be a
„HM KPÜ” szö veg rész lép.

84.  §

(1) A ru há za ti alap fel sze re lés op ti ma li zá lá sát vég re haj -
tó Szak bi zott ság meg ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló
84/2004. (HK 24.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
84/2004. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 84/2004. Ut. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Szak bi zott ság tag jai
a) el nök: HM ál lam tit kár;
b) el nök he lyet tes: HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó

Fõ osz tály, fõ osz tály ve ze tõ;
c) tit kár: a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség,

AT KI El lá tá si Osz tály ve ze tõ je;
d) a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó ja;
e) a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály fõ osz -

tály ve ze tõ je;
f) a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály kép vi se lõ je;
g) a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal kép -

vi se lõ je;
h) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság, pa rancs nok 

he lyet tes (lo gisz ti kai);
i) az MH Ka to na nõi Bi zott ság, el nök;”
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(3) A 84/2004. Ut. 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben „az MH
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
pa rancs no ka” szö veg rész he lyé be „a HM Fej lesz té si és
Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja” szö veg rész lép.

85.  §

(1) A kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ ka to nai szer ve ze tek
el len õr zé si rend jé rõl  szóló 95/2004. (HK 26.) MH uta sí -
tás (a továb biak ban: 95/2004. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um ra (a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter
alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí -
tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, a HM ha tás kö ré be tar to zó,
kül föld re ki he lye zett ér de kelt sé gek re (iro dák ra, rész le gek -
re stb.), va la mint a Ma gyar Hon véd ség ön ál ló ál lo mány -
táb lás és ál lo mány jegy zék alap ján kül föl di szol gá la tot tel -
je sí tõ ka to nai szer ve ze te i re (továb biak ban együtt: hon vé -
del mi szer vek).”

(2) A 95/2004. Ut.
a) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „HM-nek köz vet le nül alá -

ren delt szer ve ze tek” szö veg ész he lyé be a „hon vé del mi
mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re”;

b) 2.  § (5) be kez dé sé ben a „HM vé de lem po li ti kai he -
lyet tes ál lam tit kár (a továb biak ban: HM VP HÁT)” szö -
veg rész he lyé be a „vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár
(a továb biak ban: HM VPSZÁT)”;

c) 2.  § (6) be kez dé sé ben a „HM Jo gi és In for má ció vé -
del mi Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz -
tály”;

d) 2.  § (7) be kez dé sé ben a „HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal 
(a továb biak ban: HM IKH), HM Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH) és az MH 
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH ÖLTP)” szö veg rész he lyé be a „HM
Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb biak ban: HM IÜ), a
HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak -
ban: HM KPÜ), a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség 
(a továb biak ban: HM FLÜ) és az MH Össz ha de rõ ne mi Pa -
rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)”;

e) 2.  § (9) be kez dé sé ben, (10) be kez dé sé nek el sõ és
má so dik mon da tá ban a „HM KPSZH” szö veg rész he lyé be
a „HM KPÜ”;

f) 2.  § (9) be kez dé sé ben a „HM Be szer zé si és Biz ton sá -
gi Be ru há zá si Hi va tal (a továb biak ban: HM BBBH)” szö -
veg rész he lyé be a „HM FLÜ”;

g) 2.  § (9) és (12) be kez dé se i ben, 4.  § (7) be kez dé sé ben 
a „HM IKH” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ”;

h) 2.  § (9) be kez dé sé ben, (11) be kez dé sé nek el sõ, má -
so dik és ötö dik mon da tá ban az „MH ÖLTP” szö veg rész
he lyé be az „MH ÖHP”;

i) 2.  § (11) be kez dé sé ben a „HM Nem zet kö zi és Ren -
dez vény szer ve zõ Hi va tal (a továb biak ban: HM NRH)”
szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ”;

j) 2.  § (13) be kez dé sé ben és 6.  § (3) be kez dé sé ben a
„HM JIF” szö veg rész he lyé be a „HM In for ma ti kai és In -
for má ció vé del mi Fõ osz tály”;

k) 2.  § (15) be kez dé sé ben a „HM VP HÁT” szö veg rész
he lyé be a „HM VPSZÁT”;

l) 4.  § (4) be kez dé sé ben a „HM HVK Mû ve le ti Fõ cso -
port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „MH Mû ve le ti Köz -
pont”;

m) 4.  § (6) be kez dé sé ben, 5.  § (3) be kez dé sé ben a „HM
BBBH” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ”;

n) 6.  § (2) be kez dé sé ben a „HM VPNEF” szö veg rész
he lyé be a „HM VPF”;

o) 6.  § (4) be kez dé sé ben a „HM NRH” szö veg rész he -
lyé be a „HM FLÜ”
szö veg rész lép.

86.  §

(1) A HM Vé del mi Szak fe la dat rend ki dol go zá sá ról, be -
ve ze té sé rõl, al kal ma zá sá ról ás kar ban tar tá sá ról  szóló
103/2004. (HK 28.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
103/2004. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak -
ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) ter jed ki.”

(2) A 103/2004. Ut.
a) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „HM Köz pon ti Pénz -

ügyi és Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH)” 
szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ)”;

b) 3.  § (3) be kez dé sé ben a „HM KPSZH fõ igaz ga tó -
val” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó val”;

c) 3.  § (4) be kez dé sé ben a „HM KPSZH” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ”;

d) 3.  § (5) be kez dé sé ben a „HM KPSZH fõ igaz ga tó”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja”;

e) 3.  § (7) be kez dé sé ben a „HM In gat lan ke ze lé si Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök -
ség”
szö veg rész lép.

87.  §

(1) A nor ma tív sza bá lyo zók elõ ké szí té sé vel és köz zé té -
te lé vel össze füg gõ egyes kér dé sek rõl  szóló 107/2004.
(HK 1/2005.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 107/2004.
Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó azon szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség 
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(a továb biak ban: MH) azon ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki, 
ame lyek a jog sza bá lyok, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi
esz kö zei, illetve a HM ka bi net fõ nök, a HM szak ál lam tit -
ká rok és a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal ki adott nor ma tív
tar tal mú in téz ke dé sek (a továb biak ban együtt: sza bá lyo -
zók) ki dol go zá sá ban részt vesz nek.”

(2) A 107/2004. Ut.
a) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si ál lam tit kár”

szö veg rész he lyé be a „HM ka bi net fõ nök, az ille té kes
szak ál lam tit kár”;

b) 3.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Jo gi és Igaz ga tá si Fõ -
osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály”;

c) 3.  § (2) be kez dé sé ben a „HM KÁT” szö veg rész he -
lyé be a „HM jo gi szak ál lam tit kár”
szö veg rész lép.

88.  §

(1) Az egyes fegy ve rek re és ka to nai fel sze re lé sek re al kal -
ma zan dó be ho za ta li vá mok fel füg gesz té sé vel össze füg gõ
fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 109/2004. (HK 1/2005.) HM 
uta sí tás (a továb biak ban: 109/2004. Út.) 2.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze te i re (a továb biak ban együtt: HM alá ren -
delt sé gé be tar to zó szer vek) ter jed ki.”

(2) A 109/2004. Ut. 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Hon -
vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá -
si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Hon vé del mi Mi nisz té -
rium Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség” szö veg rész
lép.

A 2005. évi HM utasítások módosítása

89.  §

A ko ráb bi vé dett ve ze té si rend szer rel össze füg gõ egyes
kér dé sek sza bá lyo zá sá ról  szóló 001/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás

a) 6.  § (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a „HM
In gat lan ke ze lé si Hi va tal fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be 
a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja”;

b) 6.  § (4) be kez dé sé ben a „HM In for má ció és Do ku -
men tum vé del mi Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM In -
for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály”;

c) 6.  § (5) be kez dé sé ben a „HM Jo gi és Igaz ga tá si Fõ -
osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály”
szö veg rész lép.

90.  §

A ko ráb bi ve ze té si rend szer egyes ele me i vel össze füg -
gõ kér dé sek sza bá lyo zá sá ról  szóló 002/2005. (HK 10.)
HM uta sí tás

a) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „HM In gat lan ke ze lé si Hi va -
tal (a továb biak ban: HM IKH)” szö veg rész he lyé be a „HM 
Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb biak ban: HM IÜ)”;

b) 2.  § (5), (7) be kez dé se i ben, (9) be kez dé sé nek
d) pont já ban, (10), (13) be kez dé se i ben a „HM IKH” szö -
veg rész he lyé be a „HM IÜ”;

c) 2.  § (8) és (14) be kez dé se i ben a „HM IKH fõ igaz ga -
tó ja” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga tó ja”;

d) 2.  § (9) be kez dé sé nek d) pont já ban 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 (a továb biak ban: MH ÖLTP)” szö veg rész he -
lyé be az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP)”;

e) 2.  § (13) be kez dé sé ben az „MH ÖLTP-vel” szö veg -
rész he lyé be az „MH ÖHP-vel”;

f) 3.  § (3) be kez dé sé ben a „HM In gat lan ke ze lé si Hi va -
tal fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz -
ga tó ja”;

g) 3.  § (4) be kez dé sé ben a „HM Jo gi és In for má ció vé -
del mi Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM In for ma ti kai
és In for má ció vé del mi Fõ osz tály”;

h) 3.  § (5) be kez dé sé ben a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a
„HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség vezérigaz -
gatója”; a „HM IKH-hoz” szö veg rész he lyé be a „HM
IÜ-höz”
szö veg rész lép.

91.  §

(1) A Köz pon ti Anyag rak tár Job bá gyi ti tok vé del mi és
biz ton sá gi rend sza bá lya i ra cí mû 004/2005. (HK 14.) HM
uta sí tás (a továb biak ban: 004/2005. Ut.) 6.  §-ának (8) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az éves „Név jegy zék” alá írá sá ra jo go sult sze mé -
lyek és bé lyeg zõ ik:

a) HM Ál lam tit kár („HON VÉ DEL MI MINISZTÉ -
RIUM Ál lam tit kár” fel ira tú, szám nél kü li cí me res, nagy -
mé re tû kör bé lyeg zõ);

b) HM Jo gi Szak ál lam tit kár („HON VÉ DEL MI MI NISZ -
TÉ RI UM Jo gi Szak ál lam tit kár” fel ira tú, szám nél kü li cí me -
res, nagy mé re tû kör bé lyeg zõ);

c) HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály,
fõ osz tály ve ze tõ („HON VÉ DEL MI MI NISZ TÉ RI UM In -
for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály” fel ira tú,
szám nél kü li cí me res, nagy mé re tû kör bé lyeg zõ);

d) HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály,
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes („HON VÉ DEL MI MINISZ -
TÉRIUM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály 1” 
fel ira tú, cí me res, nagy mé re tû kör bé lyeg zõ);
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e) HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály,
Do ku men tum vé del mi és NA TO/NYEU Köz pon ti Nyil -
ván tar tó Osz tály, osz tály ve ze tõ („HON VÉ DEL MI MI -
NISZ TÉ RI UM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz -
tály 2” fel ira tú, cí me res, nagy mé re tû kör bé lyeg zõ);

f) HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály,
Do ku men tum vé del mi és NA TO/NYEU Köz pon ti Nyil -
ván tar tó Osz tály, Ki emelt fõ tiszt (osz tály ve ze tõ-he lyet tes) 
(„HON VÉ DEL MI MI NISZ TÉ RI UM In for ma ti kai és In -
for má ció vé del mi Fõ osz tály 2” fel ira tú, cí me res, nagy mé -
re tû kör bé lyeg zõ).”

(2) A 004/2005. Ut.

a) 5.  § (2), (3) be kez dé se i ben, 6.  § (7) be kez dé sé ben,
7.  § (6) be kez dé sé ben, 11.  § (2), (5) be kez dé se i ben a „HM
Jo gi ás In for má ció vé del mi Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be
a „HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály”;

b) 6.  § (2), (4) be kez dé se i ben, 8.  § (1), (4) be kez dé se i -
ben, 10.  § (1) be kez dé sé ben, 11.  § (3) be kez dé sé ben a
„HM Jo gi és In for má ció vé del mi fõ osz tály ve ze tõ” szö veg -
rész he lyé be a „HM in for ma ti kai és in for má ció vé del mi fõ -
osz tály ve ze tõ”;

c) 7.  § (6) be kez dé sé ben a „HM HVK Ka to nai Ter ve zõ
Fõ cso port fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „HM Had mû -
ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály”;

d) 7.  § (7) be kez dé sé ben a „HM HVK Ka to nai Ter ve zõ
fõ cso port fõ nök” szö veg rész he lyé be a „HM had mû ve le ti
és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ”;

e) 8.  § (1) és (4) be kez dé se i ben a „HM Jo gi He lyet tes
Ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM jo gi szakállam -
titkár”

szö veg rész lép.

92.  §

A nem zet kö zi vál ság ke ze lé si és bé ke fenn tar tó mû ve le -
tek ben részt ve võ hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák kül föl -
di rep re zen tá ci ó já ról  szóló 3/2005. (HK 3.) HM uta sí tás

a) 1.  § (1) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter köz -
vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer vek re” szö -
veg rész he lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re”;

b) 3.  § (3) be kez dé sé ben az „MH Össz ha de rõ ne mi
Had mû ve le ti Köz pont (a továb biak ban: MH ÖHK)” szö -
veg rész he lyé be az „MH Mû ve le ti Köz pont (a továb biak -
ban: MH MK)”;

c) 3.  § (3) be kez dé sé ben, 4.  § (2), (4) be kez dé se i ben és
5.  § (2) be kez dé sé ben az „MH ÖHK” szö veg rész he lyé be
az „MH MK”;

d) 3.  § (3) be kez dé sé ben a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH) fõ igaz -
ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz -
ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ) ve zér igaz ga -
tó ja”;

e) 3.  § (3) be kez dé sé ben a „HM vé de lem gaz da sá gi he -
lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM vé del mi
ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár”;

f) 3.  § (3) be kez dé sé ben a „HM vé de lem po li ti kai he -
lyet tes ál lam tit kár ral” szö veg rész he lyé be a „HM vé de -
lem po li ti kai szak ál lam tit kár ral”;

g) 4.  § (2) be kez dé sé ben a „HM KPSZH-val” szö veg -
rész he lyé be a „HM KPÜ-vel”; a „HM KPSZH” szö veg -
rész he lyé be a „HM KPÜ”;

h) 4.  § (4) be kez dé sé ben a „HM vé de lem po li ti kai he -
lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM vé de lem -
po li ti kai szak ál lam tit kár”;

i) 4.  § (6) be kez dé sé ben „az ille té kes Te rü le ti Pénz ügyi
és Szám vi te li Igaz ga tó ság nál” szö veg rész he lyé be „a HM
KPÜ-nél”;

j) 5.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Pro to koll és Nem zet kö -
zi Ren dez vény szer ve zõ Igaz ga tó ság nál” szö veg rész he -
lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség nél”
szö veg rész lép.

93.  §

(1) A Link–16 mun ka cso port lét re ho zá sá ról  szóló
8/2005. (HK 4.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 8/2005.
Ut.) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A mun ka cso port ál lan dó tag jai:
– HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály
– HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb -

biak ban: HM FLÜ)
– MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
Meg hí vott tag jai:
– HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
– HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
– HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség
– HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály
ve ze tõi ál tal ki je lölt sze mé lyek.”

(2) A 8/2005. Ut.
a) 1.  § (1) be kez dé sé ben, 2.  § (1), (3) be kez dé se i ben és

4.  § (2) be kez dé sé ben a „HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes
ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM vé del mi ter ve zé si
és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár”;

b) 1.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „HM vé de lem -
gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár nak” szö veg rész he lyé be a
„HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit -
kár nak”;

c) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „HM had fel sze re lés fej lesz -
té si fõ osz tály ve ze tõ” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ
 vezérigazgató”;

d) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Tech no ló gi ai Hi va tal
Hír adó és In for ma ti kai Prog ram iro da” szö veg rész he lyé be
a „HM FLÜ”;

e) 2.  § (5) be kez dé sé ben a „HM Tech no ló gi ai Hi va tal
fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ ve zér igaz -
ga tó ja”
szö veg rész lép.
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94.  §

A Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ága za ti fel ada ta i nak
elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 9/2005. (HK 4.)
HM uta sí tás

a) 3.  § (8) be kez dé sé ben „az MH Össz ha de rõ ne mi Lo -
gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH ÖLTP)” szö veg rész he lyé be „a HM Fej lesz té si és Lo -
gisz ti kai Ügy nök ség (a továb biak ban: HM FLÜ)”;

b) 4.  § (1) be kez dé sé ben a „HM vé de lem gaz da sá gi he -
lyet tes ál lam tit kár (a továb biak ban: HM VGHÁT)” szö -
veg rész he lyé be a „HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu -
rá lis szak ál lam tit kár (a továb biak ban: HM VTI SZÁT)”;

c) 4.  § (2), (3) be kez dé se i ben, 5.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban, 6.  § (2), (6) be kez dé se i ben, 7.  § (4) be kez dé sé ben 
a „HM VGHÁT” szö veg rész he lyé be a „HM VTI SZÁT”;

d) 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „HM Vé de lem -
po li ti kai és Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM VPNEF)” szö veg rész he lyé be a „HM
Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály (a továb biak ban: HM VPF)”;

e) 5.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „HM In gat lan -
ke ze lé si Hi va tal (a továb biak ban: HM IKH)” szö veg rész
he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb biak -
ban: HM IÜ)”;

f) 5.  § (1) be kez dé sé nek d), e) pont ja i ban a „HM HVK
fõ cso port fõ nök sé gei” szö veg rész he lyé be a „HM Hon véd
Ve zér kar fõ nö ké nek alá ren delt fõ osz tá lyok”;

g) 5.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „HM HVK Ka -
to nai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség (a továb biak ban: HM
HVK KTFCSF)” szö veg rész he lyé be a „HM Had erõ ter ve -
zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HTF)”;

h) 5.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban az „MH Egész -
ség ügyi Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be az „MH Hon -
véd Egész ség ügyi Köz pont”;

i) 5.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, 6.  § (1) be kez dé -
sé nek el sõ és má so dik mon da tá ban és 6.  § (2), (6) be kez dé -
se i ben a „HM VPNEF” szö veg rész he lyé be a „HM VPF”;

j) 5.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „HM HVK fõ -
cso port fõ nök sé gek kel” szö veg rész he lyé be a „HM Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ké nek alá ren delt fõ osz tá lyok kal”;

k) 5.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban, 8.  § (1) be kez dé -
sé ben, (3) be kez dé sé nek a) és c) pont ja i ban „az MH
ÖLTP” szö veg rész he lyé be „a HM FLÜ”;

l) 5.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „HM Köz pon ti
Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM
KPSZH), a HM IKH, a HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be -
ru há zá si Hi va tal (a továb biak ban: HM BBBH)” szö veg -
rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök -
ség (a továb biak ban: HM KPÜ), a HM IÜ, a HM FLÜ”;

m) 5.  § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban „HM Tech no ló -
gi ai Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ”;

n) 5.  § (3) be kez dé sé ben az „MH ÖLTP” szö veg rész
he lyé be az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság”;

o) 7.  § (3) be kez dé sé ben a „HM KPSZH” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ”; a „HM BBBH” szö veg rész he lyé be
a „HM FLÜ”;
szö veg rész lép.

95.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei, va la mint a mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek
mun ka kö ri jegy zé ké nek ha tály ba lé pé sé rõl  szóló 23/2005.
(HK 6.) HM uta sí tás 1.  §-ában a „fel ügye le te” szó he lyé -
be a „fenn tar tói irá nyí tá sa” szö veg rész lép.

96.  §

(1) A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal kap cso la tos sze mély ügyi fel -
ada tok ról, va la mint az egyes mun kál ta tói költ sé gek költ -
ség ve té si meg té rí té sé nek el já rá si sza bá lyi ról  szóló
40/2005. (HK 10.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
40/2005. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak -
ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re, va la mint a HM ál lam tit -
kár ál tal fel ügyelt szer ve zet re (a továb biak ban együtt: hon -
vé del mi szer ve ze tek) ter jed ki.”

(2) A 40/2005. Ut. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„10.  § (1) A 9.  § sze rin ti el len jegy zés sel el lá tott „Igény -
lõ lap”-okat a hon vé del mi szer ve ze tek az R. 4. szá mú mel -
lék le te sze rin ti for má ban össze sí tik és az össze sí tett adat -
la pot köz vet le nül ter jesz tik fe l a HM KPÜ ré szé re a tárgy -
év el sõ fe lé re vo nat ko zó an jú ni us 25-ig, ezt köve tõen ne -
gyed éven te a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 5-ig, a ne gye dik
ne gyed év re vo nat ko zó an pe dig no vem ber 20-ig.

(2) A HM KPÜ az (1) be kez dés sze rin ti igé nye ket fe lül -
vizs gál ja és össze sí ti, az R. 3.  §-ában meg ha tá ro zott rend
sze rint a Pénz ügy mi nisz té rium ré szé re meg kül di.”

(3) A 40/2005. Ut. 8.  §-ában a „HM köz igaz ga tá si ál -
lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be a „HM ka bi net fõ nök” szö -
veg rész lép.

97.  §

A Ma gyar Hon véd ség hon vé del mé nek egé szét érin tõ
stra té gi ai fe lül vizs gá lat kon cep ci ó já hoz kap cso ló dó lak ta -
nya-re konst ruk ci ós fel ada tok, va la mint a la kás- és szál ló -
vá sár lá si, illetve -épí té si prog ram vég re haj tá sá ról  szóló
41/2005. (HK 10.) HM uta sí tás

a) 1.  §-ában a „fel ügye le te” szö veg rész he lyé be a
„fenn tar tói irá nyí tá sa”;

b) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „HM In gat lan ke ze lé si Hi va -
tal (a továb biak ban: HM IKH)” szö veg rész he lyé be a „HM 
Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb biak ban: HM IÜ)”;
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c) 2.  § (1) be kez dé sé ben „a Hon véd Ve zér kar fõ nök út -
ján a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ré szé re jó vá ha gyás ra”
szö veg rész he lyé be „a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, va la mint
a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit -
kár út ján a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re jó vá ha gyás ra”;

d) 2.  § (2), (3) be kez dé se i ben, 4.  §-ában, 7.  § (1) be kez -
dé sé ben, 8.  §-ában a „HM IKH” szö veg rész he lyé be a
„HM IÜ”;

e) 2.  § (3) be kez dé sé ben „HM Hu mán po li ti kai Fõ osz -
tállyal” szö veg rész he lyé be a „HM Ter ve zé si és Ko or di ná -
ci ós Fõ osz tállyal”; „a Hon véd Ve zér kar fõ nök út ján jó vá -
ha gyás ra a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ré szé re” szö veg -
rész he lyé be „a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, va la mint a HM
vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár út ján 
jó vá ha gyás ra a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re”;

f) 2.  § (4) be kez dé sé ben a „HM KÁT” szö veg rész he -
lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter”;

g) 5.  § (1) be kez dé sé ben az „OGYHB” szö veg rész he -
lyé be az „Or szág gyû lés Hon vé del mi és Ren dé sze ti Bi zott -
ság”;

h) 7.  § (1) be kez dé sé ben „a Hon véd Ve zér kar fõ nök út -
ján a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ré szé re ter jesz ti fe l”
szö veg rész he lyé be „a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, va la mint
a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit -
kár út ján jó vá ha gyás ra a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re ter -
jesz ti fe l”;

i) 7.  § (2) be kez dé sé ben a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár” szö veg rész he lyé be a „HM vé del mi ter ve zé si és inf ra -
struk tu rá lis szak ál lam tit kár”; az „Or szág gyû lés Hon vé del -
mi Bi zott sá gá val” szö veg rész he lyé be az „Or szág gyû lés
Hon vé del mi és Ren dé sze ti Bi zott sá gá val”;

j) 8.  §-ában a „HM Hon véd Ve zér kar fõ nök út ján” szö -
veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, va la mint a
HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár
út ján”; a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár” szö veg rész he -
lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter”
szö veg rész lép.

98.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a költ ség ve té si fel ügye -
le te alatt ál ló hi va ta lok ál lo má nyá ba tar to zó, ide ig le nes
kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ, va la mint kül föl di ta nul má -
nyo kat foly ta tó köz tiszt vi se lõk és mun ka vál lalók el lá tá sá -
ról  szóló 43/2005. (HK 10.) HM uta sí tás 1.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM) és a – köz tiszt vi se lõ ket, mun ka vál -
la ló kat fog lal koz ta tó – HM szer ve ze tek re, ille tõ leg az ezen 
szer ve ze tek ál lo má nyá ba tar to zó, ide ig le nes kül föl di szol -
gá la tot tel je sí tõ, va la mint kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó
köz tiszt vi se lõk re és mun ka vál la lók ra (a továb biak ban:
köz tiszt vi se lõk) ter jed ki.”

99.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség Drog pre ven ci ós Bi zott ság ról
 szóló 67/2005. (HK 14.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
67/2005. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 67/2005. Ut. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Bi zott ság
a) a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály 1,
b) a HM Jo gi Fõ osz tály 1,
c) a HM Ve zér ka ri Tit kár ság 1,
d) az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal 1,
e) az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 3,
f) az MH Egész ség vé del mi In té zet 4,
g) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 1,
h) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség 1,
i) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság 3,
j) az MH Tá mo ga tó Dan dár 1
kép vi se lõ jé bõl ál l.”

(3) A 67/2005. Ut. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Bi zott ság]
„c) kap cso la tot tar t fenn az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti

Mi nisz té rium, az Egész ség ügyi Mi nisz té rium, az Ok ta tá si
és Kul tu rá lis Mi nisz té rium, az Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té rium, a Szo ciá lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium, a Pénz ügy mi nisz té rium, a Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium, a Nép egész ség ügyi 
Tár ca kö zi Bi zott ság, a Nem ze ti Egész ség vé del mi In té zet,
az Euró pai Unió Ká bí tó szer és Ká bí tó szer-füg gõ ség Euró -
pai Meg fi gye lõ Köz pont ja, a Ma gyar Nem ze ti Ká bí tó szer
Adat szol gál ta tó és Kap cso lat tar tó Köz pont, va la mint
az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat,
 továbbá az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság kép vi se lõ i -
vel;”

(4) A 67/2005. Ut.
a) 3.  § (2) be kez dé sé ben és 7.  § (1) be kez dé sé ben a

„HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a
„HM ka bi net fõ nök”;

b) 4.  § (7) be kez dé sé nek a) pont já ban az „MH egész -
ség ügyi pa rancs nok” szö veg rész he lyé be az „MH Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont pa rancs nok”;

c) 6.  §-ában az „MH Egész ség ügyi Pa rancs nok sá gán”
szö veg rész he lyé be az „MH Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont nál”
szö veg rész lép.

100.  §

Az ózon ré te get ká ro sí tó anya gok kal kap cso la tos egyes
fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 69/2005. (HK 14.) HM
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uta sí tás 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um nak
köz vet le nül alá ren delt szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be a
„hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze -
tek”, a „hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek nél” szö veg rész he lyé be a
„hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek nél” szö veg rész lép.

101.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség Kor rup ció el le nes Bi zott ság -
ról  szóló 70/2005. (HK 14.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 
70/2005. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 70/2005 Ut.
a) 3.  § (2) be kez dé sé ben és 7.  § (1) be kez dé sé ben a

„HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a
„HM ka bi net fõ nök”;

b) 4.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „köz vet len alá -
ren delt sé gé ben mû kö dõ szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be
a „hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve -
ze tek”, a „HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály” szö -
veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály”, a „HM HVK Ve -
zér ka ri Iro da” szö veg rész he lyé be a „HM Ve zér ka ri Tit -
kár ság”;

c) 4.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban az „MH Szá raz -
föl di Pa rancs nok ság 1” szö veg rész he lyé be az „MH Össz -
ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság 3”;

d) 4.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban az „MH Egész -
ség ügyi Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be az „MH Hon -
véd Egész ség ügyi Köz pont”;

e) 5.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban az „Igaz ság ügyi
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Mi nisz té rium”;

f) 6.  §-ában a „HM Hon véd Ve zér kar Ve zér ka ri Iro -
dán” szö veg rész he lyé be a „HM Ve zér ka ri Tit kár sá gon”
szö veg rész lép.

102.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium rész vé te lé vel ala pí tott
köz hasz nú tár sa sá gok mû kö dé se fe let ti tu laj do no si és
szak mai fel ügye let gya kor lás és a szak mai kö ve tel mény tá -
masz tás rend jé rõl  szóló 96/2005. (HK 20.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 96/2005. Ut.) mel lék le té nek 7. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. A tér ké pé sze ti szak fel ada tok, a tér ké pé sze ti el lá tás
és a kap cso ló dó szol gál ta tá sok, to váb bá a nyom dai te vé -
keny sé gek te kin te té ben:

MH Geo in for má ci ós Szol gá lat
MH Mû ve le ti Köz pont (csak a Nyi tott Ég bolt Szer zõ -

dés bõl adó dó fel ada tok nál, fel ügye le ti jog kö rét az MH
Geo in for má ci ós Szol gá la ton ke resz tül gya ko rol ja)”

(2) A 96/2005. Ut. mel lék le té nek 9. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. A ki emelt ál lam i és hon vé del mi fel ada tok tekinte -
tében:

HM Vé del mi Hi va tal
HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség
MH Mû ve le ti Köz pont
MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont.”

(3) A 96/2005. Ut.
a) 4.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „HM Köz pon ti

Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM
KPSZH) fõ igaz ga tó” szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz -
da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM
KPÜ) ve zér igaz ga tó”; t) pont já ban a „HM KPSZH” szö -
veg rész he lyé be a „HM KPÜ”;

b) 5.  § (5) be kez dé sé ben a „HM KPSZH-val” szö veg -
rész he lyé be a „HM KPÜ-vel”;

c) mel lék le té nek 1. pont já ban a „HM In gat lan ke ze lé si
Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség”;

d) mel lék le té nek 1. és 3. pont já ban az „MH Összhad -
erõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa ran csok ság” szö veg -
rész he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök -
ség”;

e) mel lék le té nek 2. és 3. pont já ban a „HM KPSZH”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ”;

f) mel lék le té nek 5. és 6. pont já ban a „HM Nem zet kö zi
és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség”;

g) mel lék le té nek 5. pont já ban az „MH Egész ség ügyi
Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be az „MH Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont”
szö veg rész lép.

103.  §

(1) A tör vényességi fel ügye le ti szak el len õr zés rõl  szóló
100/2005. (HK 22.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
100/2005. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze te i re, va la mint a HM ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve -
zet re ter jed ki.”

(2) A 100/2005. Ut.
a) 5.  § (1) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium

Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tá lya (a továb biak ban:
HM JIF)” szö veg rész he lyé be a „HM Jo gi Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM JF)”;
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b) 5.  § (4), (5) be kez dé se i ben, 6.  § (2), (5) be kez dé se i -
ben a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé -
be a „HM jo gi szak ál lam tit kár”;

c) 5.  § (5), (7), (8), (9) be kez dé se i ben, 6.  § (2), (3),
(5) be kez dé se i ben és 7.  § (1) be kez dé sé ben a „HM JIF”
szö veg rész he lyé be a „HM JF”
szö veg rész lép.

104.  §

(1) A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ, illetve ta nul má -
nyo kat foly ta tó sze mé lyek biz ton sá gi vé del mé rõl  szóló
103/2005. (HK 23.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
103/2005. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá -
nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, a
Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re, és ezen szer ve -
ze tek kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ, illetve ta nul má nyo -
kat foly ta tó ál lo má nyá ra ter jed ki.”

(2) A 103/2005. Ut. 3.  §-ának b) pont já ban a „Ma gyar
Köz tár sa ság Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te mel lett
mû kö dõ Kép vi se let (Misszió) Po li ti kai Osz tá lya Vé de lem -
po li ti kai Rész le gé ben (Brüsszel)” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó NA TO Kép vi se let, Vé de -
lem po li ti kai Rész le gé nél (Brüsszel)”; a „Ma gyar Köz tár -
sa ság Hon vé del mi Mi nisz té ri u ma és a Ma gyar Hon véd ség
Ál lan dó EBESZ Ka to nai Kép vi se le tén (Bécs ben)” szö -
veg rész he lyé be a „Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó EBESZ
Kép vi se let, Ka to nai Kép vi se le ten (Bécs)” szö veg rész lép.

105.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség kom mu ni ká ci ós te vé keny sé -
gé nek rend jé rõl  szóló 106/2005. (HK 25.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 106/2005. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 106/2005. Ut. 6.  §- ának d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A HM és az MH kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gé nek ter -
ve zé se és vég re ha tá sa ke re té ben a HM Kom mu ni ká ci ós és
To bor zó Fõ osz tály ve ze tõ je]

„d) el lát ja a saj tó szó vi või fel ada to kat;”

(3) A 106/2005. Ut.
a) 2.  §-ában a „a HM, a HM köz vet len alá ren delt sé gé be 

tar to zó szer ve ze tek, a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa ás fel -
ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, va la mint az MH had rend -

jé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be „az
uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek”;

b) 3.  §-ában a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár (a továb -
biak ban: HM KÁT)” szö veg rész he lyé be a „HM ka bi net -
fõ nök”;

c) 4.  §-ában, 5.  §-ában, 6.  § a) pont já ban, 7.  § a),
c) pont ja i ban, 8.  § b) pont já ban a „HM KÁT” szö veg rész
he lyé be a „HM ka bi net fõ nök”;

d) 4.  §-ában, 7.  § b) pont já ban, 9.  §-ában, 10.  §-ában,
11.  §-ában, 12.  §-ában a „HM Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály”
szö veg rész he lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó
Fõ osz tály”;

e) 5.  §-ában a „HM kom mu ni ká ci ós fõ osz tály ve ze tõ”
szö veg rész he lyé be a „HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó
Fõ osz tály ve ze tõ je”;

f) 6.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben a „HM Kom mu ni ká -
ci ós Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály ve ze tõ je”;

g) 10.  §-ának el sõ és má so dik mon da tá ban a „HM
Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség”
szö veg rész lép.

106.  §

(1) A NA TO Ko di fi ká ci ós Rend szer al kal ma zá sá ról
 szóló 109/2005. (HK 25.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
109/2005. Ut.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak -
ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) ter jed ki.”

(2) A 109/2005. Ut.
a) 3.  § (5) be kez dé sé ben 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
(a továb biak ban: MH ÖLTP)” szö veg rész he lyé be a „HM
Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség”;

b) 6.  § (17) be kez dé sé ben a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és 
Szám vi te li Hi va tal lal” szö veg rész he lyé be a „HM Köz -
gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség gel (a továb biak ban:
HM KPÜ)”;

c) 6.  § (18) be kez dé sé ben, 8.  § (3) és (5) be kez dé se i ben
a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal lal” szö -
veg rész he lyé be a „HM KPÜ-vel”;

d) 6.  § (28) és (29) be kez dé se i ben a „HM KPSZH-tól”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ-tõl”;

e) 7.  §-á t meg elõ zõ al cím ben „Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Köz gaz da sá gi
és Pénz ügyi Ügy nök ség”;

f) 1. szá mú mel lék le té nek 4. pont já ban, 2. szá mú mel -
lék le té nek 2. pont já ban a „Ma gyar Hon véd ség Összhad -
erõnemi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság (Bu da -
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pest 1581, Pf. 31, kép vi se li a pa rancs nok)” szö veg rész he -
lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (Bu da -
pest 1885, Pf 25., kép vi se li a ve zér igaz ga tó)”
szö veg rész lép.

107.  §

(1) A köz al kal ma zot ti il let mény gaz dál ko dás ról  szóló
113/2005. (HK 1/2006.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
113/2005. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a hon vé del mi mi nisz ter alá ren -
delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa
alá tar to zó azon szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség (a továb biak ban: MH) azon ka to nai szer ve ze te i re
ter jed ki, ame lyek köz al kal ma zot ta kat fog lal koz tat nak
(a továb biak ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek).”

(2) A 113/2005. Ut. 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány za ton be lül a
(2) be kez dés sze rin ti lét szá mok hoz az át lag il let mé nye ket a 
hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí -
tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek ré szé re
a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja hagy ja jó vá. A HM KPÜ ve -
zér igaz ga tó ja vas la ta alap ján az át lag il let mé nye ket a Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ké nek alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve -
ze tek ré szé re a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, míg az MH ka to -
nai szer ve ze tei ré szé re az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs -
nok ság pa rancs no ka hagy ja jó vá.”

(3) A 113/2005. Ut. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A költ ség ve tés ben jó vá ha gyott idõ sza ki- és rész -
fog lal ko zá sú lét szám fel hasz ná lá sát a HM szer ve ze tek, va -
la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és
fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó hon vé del mi szer ve ze tek
ré szé re a HM ka bi net fõ nök, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké -
nek alá ren delt sé gé be tar to zó hon vé del mi szer ve ze tek ré -
szé re a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke en ge dé lye zi.”

(4) A 113/2005. Ut.
a) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Pénz ügyi és Szám vi te li 

Szol gá lat (a továb biak ban: HM PSZSZ)” szö veg rész he -
lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség
(a továb biak ban: HM KPÜ)”;

b) 6.  § (2) és (5) be kez dé se i ben, 7.  § a) és d) pont ja i ban, 
8.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „HM KPSZH-tól”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ-tõl”;

c) 6.  § (3) be kez dé sé ben a „HM KPSZH fõ igaz ga tó”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó”;

d) 7.  § d) pont já ban, 8.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já -
ban, 9.  § (3) be kez dé sé ben, 10.  § (2) be kez dé sé nek el sõ és
má so dik mon da tá ban a „HM KPSZH” szö veg rész he lyé be
a „HM KPÜ”;

e) 9.  § (3) be kez dé sé ben a „HM KPSZH fõ igaz ga tó ja”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó”
szö veg rész lép.

108.  §

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM uta sí tás

a) 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az MH Össz ha de rõ ne -
mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság (a továb biak -
ban: MH ÖLTP)” szö veg rész he lyé be „a HM Fej lesz té si és 
Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb biak ban: HM FLÜ)”;

b) 6.  § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban „az MH
ÖLTP” szö veg rész he lyé be „a HM FLÜ”; má so dik mon -
da tá ban „az MH ÖLTP pa rancs no ka” szö veg rész he lyé be
„a HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja”;

c) 2. szá mú mel lék le té ben „az MH Össz ha de rõ ne mi
Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa rancs no ka”
szö veg rész he lyé be „a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség ve zér igaz ga tó ja”
szö veg rész lép.

109.  §

(1) A mun kál ta tó ál tal biz to sí tott egyes bé ren kí vü li jut -
ta tá sok nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tás rend -
jé rõl  szóló 121/2005. (HK 2/2006.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: 121/2005. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § (1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri -
um ra (a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá -
ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa 
alá tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re, va la mint a HM ál -
lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve zet re (a továb biak ban
együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) ter jed ki.

(2) Az uta sí tás ha tá lya nem ter jed ki az ösz tön dí jas hall -
ga tók jut ta tá sa i ra.”

(2) A 121/2005. Ut.
a) 2.  §-ában a „HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg -

ál la pí tó Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM PSZNYI)” szö -
veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy -
nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ)”;

b) 3.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és
b) pont já ban, 4. és 5.  §-ában a „HM PSZNYI” szö veg rész
he lyé be a „HM KPÜ”
szö veg rész lép.

110.  §

Az egyes kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek ven -
dég lá tá si és rep re zen tá ci ós te vé keny sé gé rõl  szóló
122/2005. (HK 2/2006.) HM uta sí tás

a) 1.  §-ában a „HM Nem zet kö zi Ren dez vény szer ve zõ
Hi va tal (a továb biak ban: HM NRH)” szö veg rész he lyé be a 
„HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb biak -
ban: HM FLÜ)”; „a Ma gyar EBESZ Misszió Ka to nai Kép -
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vi se let nél” szö veg rész he lyé be „az MK Ál lan dó EBESZ
Kép vi se let, Ka to nai Kép vi se let nél”;

b) 3.  § (1) be kez dé sé nek „I. ka te gó ri á já ban” és „II. ka -
te gó ri á já ban” a „Ma gyar EBESZ Misszió Ka to nai Kép vi -
se let” szö veg rész he lyé be az „MK Ál lan dó EBESZ Kép vi -
se let, Ka to nai Kép vi se let”;

c) 3.  § (1) be kez dé sé nek „II. ka te gó ri á já ban” az „MK
ÁNK Vé de lem po li ti kai Rész leg ve ze tõ he lyet te sek” szö -
veg rész he lyé be az „MK ÁNK Vé de lem po li ti kai Rész leg
ve ze tõ he lyet te se”;

d) 3.  § (2) be kez dé sé ben a „Ma gyar EBESZ Misszió
Ka to nai Kép vi se let” szö veg rész he lyé be az „MK Ál lan dó
EBESZ Kép vi se let, Ka to nai Kép vi se let”;

e) 3.  § (8) be kez dé sé ben a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH)” szö -
veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy -
nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ)”;

f) 5.  § (2) be kez dé sé ben, 7.  § (2) é (8) be kez dé se i ben a
„HM NRH” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ”;

g) 8.  § (1) be kez dé sé ben a „HM vé de lem po li ti kai he -
lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM vé de lem -
po li ti kai szak ál lam tit kár”;

h) 8.  § (3) be kez dé sé ben „a Ma gyar EBESZ Misszió
Ka to nai Kép vi se let” szö veg rész he lyé be „az MK Ál lan dó
EBESZ Kép vi se let, Ka to nai Kép vi se let”;

i) 9.  § (2) be kez dé sé ben a „HM KPSZH fõ igaz ga tó ja”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja”, a „HM
NRH fõ igaz ga tó já val” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ
ve zér igaz ga tó já val”;

j) 9.  § (3) be kez dé sé ben a „HM KPSZH fõ igaz ga tó ját”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó ját”;

k) 9.  § (4) be kez dé sé ben a „HM NRH fõ igaz ga tó ját”
szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ ve zér igaz ga tó ját”
szö veg rész lép.

A 2006. évi HM utasítások módosítása

111.  §

A Mi nisz te ri Irány el vek a vé del mi ter ve zés hez
(2007–2016) cí mû 10/2006. (HK 4.) HM uta sí tás 1.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze -
tek re, a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re, va la -
mint – a vo nat ko zó jog sza bá lyok el té rõ ren del ke zé se i nek
al kal ma zá sá val – a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re
ter jed ki.”

112.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd -
ség ve ze tõ ál lo má nyú tag jai egész sé gi szû rõ vizs gá la tá nak
és fi zi kai ál la pot fel mé ré sé nek vég re haj tá sá ról  szóló

13/2006. (HK 5.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 13/2006.
Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium (a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá -
ren delt sé gé be 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 ve ze tõ ál lo má nyú tag ja i ra, az MH
Hon véd Egész ség ügyi Köz pont ra (a továb biak ban: MH
HEK), az MH köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás ra ki je -
lölt szer ve ze té re (a továb biak ban: adat szol gál ta tó), to váb -
bá az egész ség ügyi szû rõ vizs gá la tot és a fi zi kai ál la pot fel -
mé rést vég re haj tó MH egész ség ügyi in té ze tek re.”

(2) A 13/2006. Ut. 2.  §-ának bb) al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„bb) a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be és fenn -
tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek nél állományille té -
kes ve ze tõi vagy ve ze tõ he lyet te si be osz tást tölt be.”

(3) A 13/2006. Ut. 3.  § (1) be kez dé sé ben, 4.  § (1) és
(2) be kez dé se i ben, 5.  § (2) be kez dé sé nek el sõ és má so dik
tag mon da tá ban és (3) be kez dé sé ben az „MH EÜP” szö -
veg rész he lyé be az „MH HEK” szö veg rész lép.

113.  §

(1) A vál ság ke ze lé si gya kor la tok ter ve zé sé nek, szer ve -
zé sé nek és vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
27/2006. (HK 8.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 27/2006.
Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 27/2006. Ut. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A De le gá ció ál tal kép vi se len dõ szak mai ál lás pon -
tot a HM TKF ve ze té sé vel, az érin tett HM szer vek és szer -
ve ze tek be vo ná sá val ke rül ki dol go zás ra, majd azt jó vá ha -
gyás ra a HM TKF – a HM vé de lem po li ti kai szak ál lam tit -
kár út ján, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek egyet ér té sét
köve tõen – ter jesz ti fe l a HM ál lam tit kár ré szé re.”

(3) A 27/2006. Ut.
a) 3.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Hon véd Ve zér kar

 Katonai Ter ve zõ Fõ cso port fõ nök ség (a továb biak ban: HM 
HVK KTFCSF)” szö veg rész he lyé be a „HM Had mû ve le ti
és Ki kép zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HKF)”, a
„HM Vé de lem po li ti kai és Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si
Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „HM Vé de lem po li ti kai
Fõ osz tály”,

b) 3.  § (2) be kez dé sé nek el sõ, má so dik és har ma dik
mon da tá ban és 5.  § (2) be kez dé sé ben a „HM köz igaz ga tá si 
ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM ál lam tit kár”;

c) 3.  § (3) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium
köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra az érin tett mi nisz té riu mok köz -
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igaz ga tá si ál lam tit ká ra i nál” szö veg rész he lyé be a „HM ál -
lam tit kár az érin tett mi nisz té ri u mok nál”;

d) 3.  § (5), (6), (7) be kez dé se i ben a „HM HVK
KTFCSF” szö veg rész he lyé be a „HM HKF”;

e) 5.  § (2) be kez dé sé ben a „HM vé de lem po li ti kai he -
lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „HM ka bi net fõ -
nök, a HM vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár”;

f) 5.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Hon véd Ve zér kar Fõ -
nök el sõ he lyet tes” szö veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér -
kar fõ nök he lyet te se”;

g) 5.  § (3) be kez dé sé ben a „HM HVK KTFCSF fõ cso -
port fõ nö ke ve ze ti” szö veg rész he lyé be a „HM HKF ve ze -
tõ je irá nyít ja”;

h) 5.  § (5) be kez dé sé ben a „Hon véd Ve zér kar Mû ve le ti
Fõ cso port fõ nök ség (a továb biak ban: HM HVK MFCSF)”
szö veg rész he lyé be az „MH Mû ve le ti Köz pont (a továb -
biak ban: MH MK)”;

i) 5.  § (6) be kez dé sé ben a „HM HVK MFCSF” szö veg -
rész he lyé be az „MH MK”

szö veg rész lép.

114.  §

(1) A kül föl di ál lam i lé gi jár mû vek be- és át re pü lé si en -
ge dé lye zé sé vel össze füg gõ ok má nyok köz pon ti nyil ván -
tar tá sá ról  szóló 31/2006. (HK 8.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: 31/2006. Ut.) 4.  §-ának el sõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az 1. LIK – na pon ta 02.00 órá ig az MH Mû ve le ti Köz -
pont (a továb biak ban: MH MK) az MH ÖHP Had mû ve le ti
Köz pont út ján meg kül di az elõ zõ nap 0.00–24.00 óra kö -
zöt ti be- és át re pü lé sek ada ta it, ame lye ket az MH MK a
reg ge li je len tés ben rög zít.”

(2) A 31/2006. Ut.
a) 1.  §-ában az „MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság ra

(a továb biak ban: MH LEP)” szö veg rész he lyé be az „MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság ra (a továb biak ban: MH
ÖHP)”;

b) 2.  § (3) be kez dé sé ben az „MH LEP” szö veg rész he -
lyé be az „MH ÖHP”
szö veg rész lép.

115.  §

(1) A hon vé del mi tár ca 2006. évi fel ada ta i nak vég re haj tá -
sá ról  szóló 33/2006. (HK 8.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
33/2006. Ut.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 33/2006. Ut. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „HM
köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be a „HM ka -
bi net fõ nök” szö veg rész lép.

116.  §

A nyug dí jas ott ho ni el he lye zés pénz be li tá mo ga tá sá val
össze füg gõ egyes fel ada tok ról  szóló 50/2006. (HK 11.)
HM uta sí tás

a) 3.  § (2) be kez dé sé ben, 4.  § (1), (2), (4) be kez dé se i -
ben, 5.  § (2) be kez dé sé ben a „HM In gat lan ke ze lé si Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök -
ség”;

b) 3.  § (2) be kez dé sé ben az „MH Egész ség ügyi Pa -
rancs nok ság” szö veg rész he lyé be az „MH Hon véd Egész -
ség ügyi Köz pont”;

c) 4.  § (5) be kez dé sé ben a „HM Pénz ügyi Szá mí tó és
Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó sá got” szö veg rész he lyé be a
„HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök sé get”
szö veg rész lép.

117.  §

(1) A te le pü lés ren de zé si ter vek és a he lyi épí té si sza -
bály za tok vé le mé nye zé si el já rá sa i ban, va la mint a pol gá ri
be ru há zá sok kal össze füg gõ ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá -
sok ban  való rész vé tel sza bá lya i ról  szóló 62/2006.
(HK 13.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 62/2006. Ut.)
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze te i re ter jed ki.”

(2) A 62/2006. Ut.
a) 5.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „HM In gat lan -

ke ze lé si Hi va tal (a továb biak ban: HM IKH)” szö veg rész
he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb biak -
ban: HM IÜ”;

b) 5.  § (2) be kez dé sé ben a „ha tá ro za tot” szó he lyé be az
„ál lás fog la lást”;

c) 8.  § (1) és (2) be kez dé se i ben, 15.  § (1) be kez dé sé ben
a „HM IKH” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ”
szö veg rész lép.

118.  §

Az ösz tön díj szer zõ dé sek meg szû né sé bõl ere dõ, a
 Magyar Hon véd sé get meg il le tõ igény ér vé nye sí té sé nek
rend jé rõl  szóló 71/2006. (HK 16.) HM uta sí tás

a) 8.  §-ában a „4 §. a)” szö veg rész he lyé be az „5.  § a)”;
a „16. pont” szö veg rész he lyé be a „16.  §”;

674 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 10. szám



b) 9.  §-ának el sõ mon da tá ban a „HM Jo gi és In for má -
ció vé del mi Fõ osz tályt (a továb biak ban: HM JIF)” szö veg -
rész he lyé be „HM Jo gi Fõ osz tályt (a továb biak ban: HM
JF)”; „a 4., 6., §” szö veg rész he lyé be „az 5., 7.  §”;

c) 9.  §-ának má so dik mon da tá ban a „3.  §-ban” szö veg -
rész he lyé be a „4.  §-ban”;

d) 9.  §-ának utol só mon da tá ban, va la mint 12.  §-ában a
„HM JIF” szö veg rész he lyé be a „HM JF”;

e) 11.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben „A HM 1. szá mú
TPSZI” szö veg rész he lyé be „Az ille té kes pénz ügyi el lá tó
szerv”

szö veg rész lép.

119.  §

A pol gá ri fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tó i val köt he -
tõ ösz tön díj szer zõ dés, va la mint az ösz tön díj fo lyó sí tá sá -
nak rend jé rõl  szóló 72/2006. (HK 16.) HM uta sí tás
1.  §-ában a „mi nisz té rium köz vet len alá ren delt sé gé be tar -
to zó szer ve ze tek re” szö veg rész he lyé be a „hon vé del mi
mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re” szö veg -
rész lép.

120.  §

(1) A kül föl di fegy ve res erõk re pü lõ-esz kö zei ma gyar -
or szá gi, va la mint a Ma gyar Hon véd ség re pü lõ-esz kö zei
kül föl dön vég re haj tott üzem anyag fel töl té sé nek és el szá -
mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 73/2006. (HK 16.) HM uta sí -
tás (a továb biak ban: 73/2006. Ut.) 1.  §-ának (1) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak -
ban együtt: Szer ve zet) ter jed ki.”

(2) A 73/2006. Ut.

a) 1.  § (2) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium
Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség”;

b) 1.  § (2) be kez dé sé ben, 2.  § (2), (3), (4) és (5) be kez -
dé se i ben, 5.  § (1) be kez dé sé ben, 6.  § (1) be kez dé sé ben,
7.  § (1) be kez dé sé nek el sõ és má so dik mon da tá ban, 7.  §
(2), (3), (5), (6), (9) be kez dé se i ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben,
11.  §-ában a „HM BBBH” szö veg rész he lyé be a „HM
FLÜ”;

c) 7.  § (3) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium
Nem zet kö zi és Ren dez vény szer ve zõ Hi va tal (a továb biak -
ban: HM NRH)” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ”;

d) 7.  § (4), (7) be kez dé se i ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben,
10.  § (4) be kez dé sé nek el sõ, má so dik és har ma dik mon da -
tá ban a „HM NRH” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ”;

e) 7.  § (7) be kez dé sé ben „a HM HVK MFCSF” szö -
veg rész he lyé be a „az MH Mû ve le ti Köz pont (a továb biak -
ban: MH MK)”;

f) 9.  § (2) be kez dé sé ben az „MH ÖLTP” szö veg rész he -
lyé be az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP)”;

g) 10.  § (4) be kez dé sé ben a „HM NRH-hoz” szö veg -
rész he lyé be a „HM FLÜ-höz”;

h) 10.  § (4) be kez dé sé ben a „Hon vé del mi Mi nisz té rium 
Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség”;

i) 10.  § (4) és (8) be kez dé se i ben „a HM HVK MFCSF”
szö veg rész he lyé be „az MH MK”;

j) 10.  § (8) be kez dé sé ben az „MH ÖLTP” szö veg rész
he lyé be az „MH ÖHP”;

k) 11.  §-ában a „Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé de lem -
po li ti kai és Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály” szö -
veg rész he lyé be a „HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ -
osz tály”

szö veg rész lép.

121.  §

Az af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si cso port ban részt -
ve võ ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá nak fel ada ta i ról, va la -
mint a sze mé lyi ál lo mány ki he lye zé sé nek elõ ké szí té sé rõl
és vég re haj tá sá ról  szóló 78/2006. (HK 16.) HM uta sí tás

a) 1.  § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz té rium köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be
a „hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve -
ze tek”;

b) 2.  § b) pont já ban „a HM HVK MFCSF” szö veg rész
he lyé be „az MH Mû ve le ti Köz pont (a továb biak ban: MH
MK)”; az „MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság” szö veg rész
he lyé be az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP)”;

c) 10.  § (1) be kez dé sé ben és 11.  §-ának fel ve ze tõ szö -
ve gé ben a „a HM HVK MFCSF” szö veg rész he lyé be „az
MH MK”;

d) 14.  § d), e) pont ja i ban az „MH SZFP” szö veg rész he -
lyé be az „MH ÖHP”;

e) 14.  § d), e), f) pont ja i ban, 15.  §-ában „HM BBBH”
szö veg rész he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség (a továb biak ban: HM FLÜ);

f) 15.  §-ában az „MH ÖLTP-vel, a HM BBBH-val, az
ille té kes HM TPSZI-vel” szö veg rész he lyé be az „MH
ÖHP-vel, a HM FLÜ-vel, a HM Köz gaz da sá gi és Pénz -
ügyi Ügy nök ség gel”

szö veg rész lép.
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122.  §

(1) A pénz szál lí tá sok kí sé ré sé nek biz to sí tá sá ról  szóló
81/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
81/2006. Út.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó költ ség ve té si szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re
(a továb biak ban együtt: hon vé del mi szer vek) ter jed ki.”

(2) A 81/2006. Ut.
a) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és

Szám vi te li Hi va tal fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a
„HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér igaz ga -
tó ja”;

b) 3.  § (5) be kez dé sé ben az „MH 32. Bu da pest Õr- és
Dísz ez red” szö veg rész he lyé be az „MH Tá mo ga tó Dan -
dár”
szö veg rész lép.

123.  §

A 2007. évi Nem zet kö zi Re pü lõ nap és Ha di tech ni kai
Be mu ta tó meg szer ve zé sé vel össze füg gõ elõ ké szí tõ fel -
ada tok ról  szóló 86/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás 1.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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 hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak -
ban együtt: hon vé del mi szer vek) ter jed ki.”

124.  §

A köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak élel me zé si el lá tá -
sá ról  szóló 89/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás

a) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „fel ügye le te”
szó he lyé be a „fenn tar tói irá nyí tá sa”;

b) 1. szá mú mel lék le té nek 9. pont já ban az „MH Lé gi -
erõ Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH LEP)” szö veg -
rész he lyé be az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH ÖHP)”;

c) 3. szá mú mel lék le té nek 2. pont já ban az „MH LEP”
szö veg rész he lyé be az „MH ÖHP”
szö veg rész lép.

125.  §

A szol gá la ti, köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi szo -
nyon és mun ka vi szo nyon kí vü li te vé keny sé gek dí ja zá sá -
ról  szóló 99/2006. (HK 19.) HM uta sí tás

a) 4.  § (3) be kez dé sé ben a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal (a továb biak ban: HM KPSZH)” szö -
veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy -
nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ)”;

b) 4.  § (4) be kez dé sé ben a „HM KPSZH fõ igaz ga tó ja”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja”;

c) 10.  § (4) be kez dé sé ben,13.  § (2) be kez dé sé ben,
2. szá mú mel lék le té ben a „HM KPSZH fõ igaz ga tó já nak”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó já nak”;

d) ,3. szá mú mel lék le té ben a „HM KPSZH fõ igaz ga tó”
szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ ve zér igaz ga tó”
szö veg rész lép.

126.  §

Az af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si cso port ban részt -
ve võ ka to nai szer ve zet mû kö dé sé vel és a Ma gyar Hon véd -
ség Könnyû Gya lo g Szá zad ki vo ná sá val kap cso la tos
egyes fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 100/2006. (HK 19.)
HM uta sí tás

a) 16.  § (1) be kez dé sé ben a „HM In gat lan ke ze lé si
 Hivatal (a továb biak ban: HM IKH) fõ igaz ga tó, az MH
Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH ÖLTP) pa rancs nok és az MH Egész -
ség ügyi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH EÜP)” szö -
veg rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség
(a továb biak ban: HM IÜ) ve zér igaz ga tó, az MH Össz -
haderõnemi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)
pa rancs nok és az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont
(a továb biak ban: MH HEK)”;

b) 16.  § (2) be kez dé sé ben a „HM IKH fõ igaz ga tó, az
MH ÖLTP pa rancs nok és az MH EÜP pa rancs nok” szö -
veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga tó, az MH ÖHP pa -
rancs nok és az MH HEK pa rancs nok”;

c) 16.  § (3) be kez dé sé ben a „HM IKH fõ igaz ga tó ja, az
MH ÖLTP pa rancs no ka és az MH EÜP pa rancs no ka a HM 
BBBH ré szé re” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz -
ga tó, az MH ÖHP pa rancs nok és az MH HEK pa rancs nok
a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ré szé re”;

d) 18.  § (2) be kez dé sé ben az „MH ÖLTP” szö veg rész
he lyé be az „MH ÖHP”; a „HM IKH fõ igaz ga tó ja” szö veg -
rész he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga tó ja”;

e) 18.  § (3) be kez dé sé ben a „HM IKH fõ igaz ga tó, az
MH ÖLTP pa rancs nok és az MH EÜP pa rancs nok” szö -
veg rész he lyé be a „HM IÜ ve zér igaz ga tó, az MH ÖHP
 parancsnok és az MH HEK pa rancs nok”
szö veg rész lép.

127.  §

A HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság fel ada ta i ról és mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 108/2006. (HK 21.) HM uta sí tás

a) 1.  §-ában a „fenn tar tói fel ügye le te” szö veg rész he -
lyé be a „fenn tar tói irá nyí tá sa”;
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b) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „Hon véd Ve zér kar Fõ nök
he lyet te sei” szö veg rész he lyé be a „Hon véd Ve zér kar fõ -
nök he lyet te se”;

c) 2.  § (4) be kez dé sé ben a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal fõ igaz ga tó, HM In gat lan ke ze lé si Hi va -
tal fõ igaz ga tó, MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs -
nok, MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság pa rancs nok, MH Össz -
ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa -
rancs nok” szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és
Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér igaz ga tó, HM Inf ra struk tu rá lis
Ügy nök ség ve zér igaz ga tó, MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs -
nok ság pa rancs nok, HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség ve zér igaz ga tó”
szö veg rész lép.

128.  §

Az egyes HM rész vény tár sa sá gok kal kap cso la tos fel -
ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 109/2006. (HK 21.) HM uta -
sí tás 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Be se Fe renc urat, a
HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal ve zér -
igaz ga tó ját” szö veg rész he lyé be a „Be se Fe renc urat, a
HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal volt ve -
zér igaz ga tó ját” szö veg rész lép.

129.  §

(1) A NA TO Re a gá ló Erõk kö te lé ké nek 9. vál tá sá ba fel -
aján lott erõk ki je lö lé sé rõl, az al egy ség össze ál lí tá sá ról és
fel ké szí té sé rõl  szóló 111/2006. (HK 21.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 111/2006. Ut.) 9.  §-a a kö vet ke zõ
w) pont tal egé szül ki:

„w) szak in téz ke dést ad ki a lo gisz ti kai fel ada tok meg -
szer ve zé sé re és vég re haj tá sá ra.”

(2) A 111/2006. Ut. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„12.  § A HM FLÜ
a) a hi ány zó, szük sé ges had fel sze re lés és szol gál ta tá -

sok biz to sí tá sa ér de ké ben a szük sé ges pénz ügyi el len jegy -
zés sel el ké szí ti a be szer zé sek re vo nat ko zó en ge dély ké rel -
me ket és meg bí zá so kat, és azo kat so ron kí vül meg kül di a
HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb biak ban: HM
IÜ) ré szé re;

b) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség gel
(a továb biak ban: HM KPÜ) együtt mû köd ve részt vesz a
vál tás pénz ügyi biz to sí tá si ter vé nek össze ál lí tá sá ban, a ké -
szen lét el éré sé nek pénz ügyi fe de ze te meg te rem té se ér de -
ké ben szak te rü le tét il le tõ en in téz ke dik a fel adat for rá sá nak 
az ál ta la ke zelt költ ség ve té si ke ret bõl tör té nõ biztosítá -
sára;

c) a fel adat erõ for rás szük ség le te i nek, va la mint ki adá si
igé nye i nek figye lembe véte lével össze ál lít ja és egyez te ti a
lo gisz ti kai tá mo ga tás kö ré be tar to zó köz pon ti és in téz mé -

nyi szin tû fel ada tok erõ for rás szük ség le te it, va la mint ki -
adá si igé nye it és azo kat át ad ja a HM VTF-nek.”

(3) A 111/2006. Ut.
a) 3.  §-ában az „MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság

(a továb biak ban: MH SZFP)” szö veg rész he lyé be az „MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
ÖHP)”;

b) 9.  §-ában az „MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság” szö -
veg rész he lyé be az „MH ÖHP”;

c) 9.  § p) pont já ban a „HM Be szer zé si és Biz ton sá gi
Be ru há zá si Hi va tal (a továb biak ban: HM BBBH)” szö -
veg rész he lyé be a „HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök -
ség (a továb biak ban: HM FLÜ)”;

d) 10.  § b) pont já ban, 11.  § a) pont já ban, 16.  §-ában,
18.  §-ában az „MH SZFP-vel” szö veg rész he lyé be az „MH 
ÖHP-vel”;

e) 10.  § c) és d) pont ja i ban, 12.  § b) pont já ban,
15.  §-ában az „MH SZFP” szö veg rész he lyé be az „MH
ÖHP”;

f) 11.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben az „MH Egész ség -
ügyi Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be az „MH Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont”;

g) 13.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben a „HM In gat lan ke -
ze lé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM IÜ”;

h) 16.  §-ában az „MH Mû ve let irá nyí tó Köz pont
(a továb biak ban: MH MIK)” szö veg rész he lyé be az „MH
Mû ve le ti Köz pont (a továb biak ban: MH MK)”;

i) 18.  §-ában az „MH MIK-el” szö veg rész he lyé be az
„MH MK-val”;

j) 19.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben a „HM Köz pon ti Pénz -
ügyi és Szám vi te li Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM
KPÜ”;

k) 19.  § b) és d) pont ja i ban a „HM IKH-val” szö veg rész 
he lyé be az „az MH IÜ-vel”;

l) 19.  § b) és d) pont ja i ban „az HM ÖLTP-vel” szö veg -
rész he lyé be „a HM FLÜ-vel”;

m) 20.  §-ában a „HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há -
zá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ”
szö veg rész lép.

130.  §

A Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sa irá nyí tá si és ko or di ná -
ci ós fel ada ta i nak el lá tá sá ról  szóló 116/2006. (HK 22.)
HM uta sí tás 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs -
no ka, az MH Tá mo ga tó Dan dár pa rancs no ka, az MH Hon -
véd Egész ség ügyi Köz pont pa rancs no ka az alá ren delt sé -
gük be tar to zó ka to nai szer ve ze tek át ala kí tá sá nak irá nyí tá -
sá val össze füg gõ fel ada tok meg ter ve zé sé re, meg szer ve zé -
sé re és vég re haj tá sá ra sa ját ha tás kö rük ben ki adott in téz ke -
dé sek egy-egy pél dá nyát a HM ÁT-nak a HÁT út ján meg -
kül dik.”
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131.  §

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

a) 2.  §-ában az „MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban MH SZFP)” szö veg rész he lyé be az „MH Összhad -
erõnemi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)”;

b) 4. és 6.  §-ai ban az „MH SZFP” szö veg rész he lyé be
az „MH ÖHP”
szö veg rész lép.

132.  §

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
 szóló 139/2006. (HK 1/2007.) HM uta sí tás

a) 3.  §-ában az „MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH SZFP)” szö veg rész he lyé be az „MH Összhad -
erõnemi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)”;

b) 9.  §-ában az „MH SZFP” szö veg rész he lyé be az
„MH ÖHP”;

c) 10.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben az „MH Szá raz föl -
di Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be az „MH ÖHP”;

d) 12.  §-ában az „MH Egész ség ügyi Pa rancs nok ság” szö -
veg rész he lyé be az „MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont”;

e) 13.  §-ában „Az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és
Tá mo ga tó Pa rancs nok ság” szö veg rész he lyé be „A HM
Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség”;

f) 14.  §-ában a „HM In gat lan ke ze lé si Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség”;

g) 15.  §-ában a „HM Köz pon ti Pénz ügyi és Szám vi te li
Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM Köz gaz da sá gi és Pénz -
ügyi Ügy nök ség”; a „HM IKH” szö veg rész he lyé be a „HM
Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség”; „az MH ÖLTP” szö veg rész
he lyé be „a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség”;

h) 17.  §-ában az „MH SZFP” szö veg rész he lyé be az
„MH ÖHP”
szö veg rész lép.

II. FEJEZET

HM UTASÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSE

Teljes HM utasítások hatályon kívül helyezése

133.  §

Ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

1. az MH harc ké szült sé gé nek és moz gó sí tá sá nak el ve it
meg ha tá ro zó 001/1994. HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
42/1995. (HK 25.) HM uta sí tás;

2. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak és egyes hát tér in téz -
mé nye i nek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség Pa rancs no ká nak 
a rend kí vü li ál la pot idõ sza ki igé nyek ter ve zé sé vel össze -
füg gõ te vé keny sé gé nek sza bá lyo zá sá ról  szóló 64/1995.
(HK 1/1996.) HM uta sí tás;

3. a Ma gyar Hon véd ség harc ké szült sé gé nek és moz gó -
sí tá sá nak el ve i rõl  szóló 64/1996. HM uta sí tás sal mó do sí -
tott 001/1994. HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló 001/1996.
(HK 27.) HM uta sí tás;

4. a T–72M tí pu sú kö ze pes harc ko csik szer ve zet be ál lí -
tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 23/1996. (HK 11.)
HM uta sí tás;

5. a Ma gyar Hon véd ség harc ké szült sé gé nek és moz gó -
sí tá sá nak el ve i rõl  szóló 001/1994. HM uta sí tás mó do sí tá -
sá ról  szóló 64/1996. (HK 24.) HM uta sí tás;

6. a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek had rend bõl tör -
té nõ ki vá lá sá val és mû kö dé sé vel kap cso la tos gaz dál ko dá -
si fel ada tok ról  szóló 75/1996. (HK 27.) HM uta sí tás;

7. a Ma gyar Hon véd ség harc ké szült sé gé nek és moz gó -
sí tá sá nak el ve i rõl  szóló, a 64/1994. és a 001/1996. HM
uta sí tás sal mó do sí tott 001/1994. HM uta sí tás mó do sí tá sá -
ról  szóló 001/1997. (HK 20.) HM uta sí tás;

8. a HM köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó egyes szer ve -
ze tek pénz ügyi és szám vi te li utalt sá gá ról  szóló 30/1997.
(HK 12.) HM uta sí tás;

9. a Kö zép-eu ró pai Nem ze tek együtt mû kö dé sé rõl a bé -
ke tá mo ga tás ban (CEN CO OP) cí mû mi nisz te ri Szán dék -
nyi lat ko zat ból ere dõ gya kor la ti fel ada tok vég re haj tá sá ról
 szóló 43/1998. (HK 13.) HM uta sí tás;

10. a tér ké pé sze ti szak anyag kész let szám vi te li nyil -
ván tar tás ba tör té nõ be vé te le zé sé rõl és for gal ma zá sá ról
 szóló 80/1998. (HK 1/1999.) HM uta sí tás;

11. az egyes ál lam tit ká ri jog kö rök gya kor lá sá nak rend -
jé rõl  szóló 46/1999. (HK 16.) HM uta sí tás;

12. a Ma gyar Hon véd ség fel sõ szin tû ve ze tõ szer ve i tõl
a hon vé del mi mi nisz ter hez tör té nõ fel ter jesz té sek rend jé -
nek sza bá lyo zá sá ra cí mû 57/1999. (HK 19.) HM uta sí tás;

13. a Hon vé del mi Mi nisz té rium va gyon ke ze lé sé ben lé -
võ in gó va gyon ele me i nek moz ga tá sá nak kor lá to zá sá ról
 szóló 75/1999. (HK 25.) HM uta sí tás;

14. a Ma gyar Hon véd ség harc ké szült sé gé nek és moz -
gó sí tá sá nak el ve i rõl  szóló 001/1994. HM uta sí tás mó do sí -
tá sá ról  szóló 7/2000. (HK 4.) HM uta sí tás;

15. a kul tu rá lis fel ada to kat el lá tó köz hasz nú tár sa sá gok 
lét re ho zá sá ról  szóló 16/2000. (HK 9.) HM uta sí tás;

16. a Fej lesz té si Pri o ri tá so kat Meg ha tá ro zó Bi zott ság
ki je lö lé sé rõl és fel ada tá ról  szóló 36/2000. (HK 13.) HM
uta sí tás;

17. a tér ké pé sze ti fel ada to kat el lá tó köz hasz nú tár sa ság 
lét re ho zá sá ról  szóló 49/2000. (HK 17.) HM uta sí tás;

18. az üdül te té si és egész ség meg õr zõ fel ada to kat el lá tó 
köz hasz nú tár sa ság lét re ho zá sá ról  szóló 50/2000.
(HK 17.) HM uta sí tás;

19. a HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló 006/2001.
(HK 13.) HM uta sí tás;
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20. a sa ját-ide gen re pü lõ gép fel is me rõ és azo no sí tó
rend sze rünk to vább fej lesz té se ér de ké ben mun ka cso por -
tok lét re ho zá sá ról  szóló 3/2001. (HK 3.) HM uta sí tás;

21. a Ma gyar Hon véd ség hosszú táv ú – 2000–2010 kö -
zöt ti idõ sza ka vo nat ko zó – át ala kí tá sá nak meg ter ve zé sé -
vel és vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
40/2000. (HK 14.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
8/2001. (HK 4.) HM uta sí tás;

22. a DGP mun ka cso port fel ál lí tá sá ról  szóló 20/2001.
(HK 6.) HM uta sí tás;

23. a hon vé del mi tár ca hul la dék gaz dál ko dá si kon cep -
ci ó ja ki ala kí tá sát elõ ké szí tõ mun ka cso port meg ala kí tá sá -
ról  szóló 34/2001. (HK 10.) HM uta sí tás;

24. az ál lam i cé lú lé gi köz le ke dés ben be kö vet ke zett lé -
gi köz le ke dé si bal ese tek és re pü lõ ese mé nyek szak mai ki -
vizs gá lá sá ról  szóló 19/2002. (HK 8.) HM uta sí tás;

25. a rész ben vagy egész ben ké szen lé ti jel le gû be osz tá sok 
meg ha tá ro zá sá ról  szóló 34/2002. (HK 14.) HM uta sí tás;

26. a Hon véd sé gi Egy sé ges Ter mék kód fel ada ta i nak
biz to sí tá sá ról  szóló 43/2002. (HK 17.) HM uta sí tás;

27. a köz tiszt vi se lõk nap ja hon vé del mi ága za ton be lü li
sza bá lyo zá sá ról  szóló 55/2002. (HK 20.) HM uta sí tás;

28. az MH egyes be osz tá sa i hoz kap cso ló dó konk rét
kö ve tel mé nyek ki dol go zá sá ról  szóló 79/2002. (HK 26.)
HM uta sí tás;

29. a Ma gyar Hon véd ség atom-, ve gyi és bi o ló gi ai vé -
del mi ké pes sé gét fe lül vizs gá ló szak mai irá nyí tó cso port
lét re ho zá sá ról  szóló 21/2003. (HK 7.) HM uta sí tás;

30. a ru há za ti il let mény nor ma 2003. évi össze ge i nek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 41/2003. (HK 11.) HM uta sí tás;

31. a Ma gyar Hon véd ség 2004–2013 kö zöt ti idõ szak ra
vo nat ko zó át ala kí tá sá val, új struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 01/2003.
(HK 22.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló 01/2004.
(HK 9.) HM uta sí tás;

32. a Nem ze ti Ka to nai Stra té gia ki dol go zá sá ról  szóló
7/2004. (HK 2.) HM uta sí tás;

33. a Ma gyar Hon véd ség 2004–2013 kö zöt ti idõ szak ra
vo nat ko zó fej lesz té sé nek és új szer ve ze ti struk tú rá ja ki ala -
kí tá sá nak 10 éves terv e ki adá sá ról és a kap cso ló dó fel ada -
tok ról  szóló 52/2004. (HK 12.) HM uta sí tás;

34. a Ma gyar Hon véd ség 2004–2013 kö zöt ti idõ szak ra
vo nat ko zó át ala kí tá sá val, új struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 01/2003.
(HK 22.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló 03/2005.
(HK 12.) HM uta sí tás;

35. a Ma gyar Hon véd ség 2004–2013 kö zöt ti idõ szak ra
vo nat ko zó át ala kí tá sá val, új struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 01/2003.
(HK 22.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló 05/2005.
(HK 12.) HM uta sí tás;

36. a 2329/2004. (XII. 21.) Korm. ha tá ro zat ban meg ha -
tá ro zott szer ve ze ti kor sze rû sí tés sel és lét szám csök ken tés -
sel össze füg gõ fel ada tok ról  szóló 6/2005. (HK 4.) HM uta -
sí tás mó do sí tá sá ról  szóló 19/2005. (HK 5.) HM uta sí tás;

37. a Ma gyar Hon véd ség 2004–2013 kö zöt ti idõ szak ra
vo nat ko zó át ala kí tá sá val, új struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 01/2003.
(HK 22.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló 25/2005.
(HK 7.) HM uta sí tás;

38. 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 mó do sí tá -
sá ról  szóló 28/2005. (HK 13.) HM uta sí tás;

39. a hi va tá sos tisz tek, tiszt he lyet te sek, va la mint köz -
tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak nyug ál lo mány ba he lye -
zé sük al kal má ból tör té nõ el is me ré sé rõl  szóló 82/1993.
(HK 26.) HM uta sí tás ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
37/2005. (HK 9.) HM uta sí tás;

40. a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a hon vé del mi
 miniszter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó
szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl  szóló
89/2004. (HK 25.) HM uta sí tás ki egé szí té sé rõl  szóló
38/2005. (HK 9.) HM uta sí tás;

41. 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 mó do sí tá sá nak ki dol go zá sá ról  szóló 50/2005.
(HK 11.) HM uta sí tás;

42. a hi va tá sos tisz tek, tiszt he lyet te sek, va la mint köz -
tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak nyug ál lo mány ba he lye -
zé sük al kal má ból tör té nõ el is me ré sé rõl  szóló 82/1993.
(HK 26.) HM uta sí tás ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
37/2005. (HK 9.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
75/2005. (HK 15.) HM uta sí tás;

43. a Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá nak ha -
tály ba lé pé sé bõl adó dó fel ada tok ról  szóló 95/2005.
(HK 16.) HM uta sí tás;

44. a Fegy ver ne mi Ál lan dó Mun ka cso port meg ala kí tá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 58/2002. (HK 21.) HM uta sí tás 
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 18/2006. (HK 7.) HM
uta sí tás;

45. a hon vé del mi mi nisz ter éves ér té ke lõ és fel adat sza -
bó ve ze tõi ér te kez le te elõ ké szí té sé nek és vég re haj tá sá nak
fel ada ta i ról  szóló 45/2006. (HK 12.) HM uta sí tás mó do sí -
tá sá ról  szóló 69/2006. (HK 16.) HM uta sí tás;

46. a Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé -
si Sza bály za tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 76/2006. (HK 16.)
HM uta sí tás;

47. a 2006. évi ta va szi ár víz el le ni vé de ke zés sel össze -
füg gõ rend kí vü li pénz ügyi és sza bá lyo zá si fel ada tok ról
 szóló 55/2006. (HK 12.) HM KÁT in téz ke dés.

HM utasítások egyes részeinek hatályon kívül helyezése

134.  §

Ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

1. a hon vé del mi ága zat ban vég zen dõ mû ve lõ dé si te vé -
keny ség rõl  szóló 57/1996. (HK 23.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 57/1996. Ut.) 18.  §, va la mint a 23.  §-a;
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2. a fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõk nem zet biz -
ton sá gi el len õr zé sé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok ról
 szóló 78/1996. (HK 1/1997.) HM uta sí tás 18.  §-ának
(1)–(3) be kez dé se;

3. a lég vé del mi rá dió lo ká ci ós fel de rí tõ-, in for má ci ós és 
ve ze té si rend szer e fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról
 szóló 34/1997. (HK 14.) HM uta sí tás 4.  § (10)–(11) be -
kez dé se, 5. 6. és 12.  §-ai, a 9.  § (2) be kez dé sé ben a „va la -
mint az MDB tag jai,” szö veg rész, a 11.  §-ában „- az MDB
ve ze tõ je,” és a „mint az MDB ve ze tõ jé nek se gí tõ je” szö -
veg ré szek;

4. a NATO bi zott sá ga i val tör té nõ kap cso lat tar tás ról
 szóló 15/1999. (HK 7.) HM uta sí tás 7.  §-a;

5. a hon vé del mi szer vek kincs tá ri szám lá i ról és a pénz -
ke ze lé si sza bá lyok ról  szóló 39/1999. (HK 14.) HM uta sí -
tás 15.  §-ának (1) be kez dé se;

6. a bal eset- és va gyon biz to sí tás rend jé rõl  szóló
79/1999. (HK 1/2000.) HM uta sí tás 1. szá mú mel lék let
1) pont ja, 2) pont já nak a)–d) al pont ja; e) al pont já nak má -
so dik gon do lat je les be kez dé se, to váb bá 3) pont ja;

7. a NATO együtt mû kö dés re ki je lölt sze mé lyek tár -
gya lá si fel ha tal ma zá sá ról  szóló 81/1999. (HK 1/2000.)
HM uta sí tás 4.  § (4) be kez dé sé ben a „fõ cso port fõ nök nek,
illetve ön ál ló cso port fõ nök nek” szö veg rész;

8. a nem zet kö zi meg ál la po dá sok kal kap cso la tos el já -
rás ról  szóló 1/2002. (HK 3.) HM uta sí tás 6.  §-ának (6) be -
kez dé se, 8.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta és a 8.  §
(2) be kez dé se;

9. a hu mán és sze mély ügyi kont roll ing te vé keny ség
rend jé rõl  szóló 7/2002. (HK 5.) HM uta sí tás 7.  §-a;

10. a ha zai gya kor ló- és lõt erek kül föl di ek ál tal, té rí tés
el le né ben tör té nõ igény be vé te lé rõl  szóló 83/2001. (V. 18.) 
Korm. ren de let, illetve a ha zai gya kor ló- és lõt erek kül föl -
di ek ál tal, té rí tés el le né ben tör té nõ igény be vé te lé rõl  szóló
60/1997. (VI. 4.) OGY ha tá ro zat vég re haj tá sá ról  szóló
31/2002. (HK 13.) HM uta sí tás 3.  § (4) be kez dé se;

11. a NATO Iro da au to ma ti zá lá si Rend szer (NIAR)
biz ton sá gá val kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 82/2002.
(HK 26.) HM uta sí tás 9.  §-a;

12. a gép jár mû be szer zé si prog ram mal kap cso la tos fel -
ada tok ról  szóló 98/2002. (HK 30.) HM uta sí tás 4.  §
c) pont já ban az „Együtt mû kö dõ: HM TH GPI, HM ÖLTP” 
szö veg rész, h) pont já ban az „Együtt mû kö dõ: HM BBBH”
szö veg rész, l) pont já ban a „HM TH GPI, MH ÖLTP” szö -
veg rész;

13. a tu do má nyos in for má ció el lá tás rend jé rõl  szóló
103/2002. (HK 30.) HM uta sí tás 16.  §-ának h) pont ja;

14. a hon véd kö zép is ko lá ról és kol lé gi um ról, a ka to nai
szak kép zõ is ko lá ról  szóló 3/2003. (HK 3.) HM uta sí tás
2.  § b) pont ja és a 3.  § (1) be kez dé se;

15. a Hon vé del mi Mi nisz té rium Gaz da sá gi Ka bi net
fel ada ta i ról és mû kö dé si rend jé rõl  szóló 27/2004. (HK 6.)
HM uta sí tás 6.  § (5) be kez dé sé nek c) pont ja;

16. a hon vé del mi szer ve ze tek költ ség ve té si alap ok má -
nyá nak össze ál lí tá sá ról és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl  szóló
31/2004. (HK 8.) HM uta sí tás 3.  §-ában ”a mel lék let sze -
rint” szö veg rész; va la mint mel lék le te;

17. a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a Hon vé del mi
 Minisztérium va gyon ke ze lé sé ben lé võ, hon vé del mi cél ra
fe les le ges sé vált in gat la nok ér té ke sí té sé nek, és az ér té ke -
sí tés re nem ter ve zett fe les le ges in gat la nok va gyon ke ze lõi
jo gá nak va gyon ke ze lés re jo go sult más szer vek ré szé re tör -
té nõ át ru há zá sa, va la mint in gye nes ön kor mány za ti tu laj -
don ba adá sa elõ ké szí té sé nek rend jé rõl  szóló 35/2004.
(HK 9.) HM uta sí tás 7.  § (2) be kez dé se; 8.  § (1) be kez dé -
sé ben „a HM IKH fõ igaz ga tó fe lé” szö veg rész; 10.  §
(2) be kez dé sé ben az „és a Korm. Ha tá ro zat sze rint” szö -
veg rész, „a HM inf ra struk tu rá lis fõ osz tály ve ze tõ bõl”, va -
la mint „a HM Inf ra struk tu rá lis Fõ osz tály in gat lan-fel -
ügye le ti osz tály ve ze tõ bõl” szö veg rész; 10.  § (6) be kez dé -
sé ben „a Korm. Ha tá ro zat nak és” szö veg rész; 11.  § (2) be -
kez dé se; 16.  § (10) be kez dé sé nek el sõ mon da ta; 18.  §
(1) be kez dé sé nek i) pont já ban az „és ha von ta írás ban tá jé -
koz tat ja azok ról a HM IKH fõ igaz ga tót” szö veg rész; 18.  §
(1) be kez dé sé nek k) pont já ban „az ér vé nye sen lét re jött
szer zõ dé se ket és meg ál la po dá so kat meg kül di a HM IKH
fõ igaz ga tó ré szé re, in téz ke dik a HM IKH fõ igaz ga tó fe lé a
bir tok ba adá si el já rás le foly ta tá sá ra” szö veg rész; 18.  §
(2) be kez dé sé nek e) pont já ban a „va la mint ne gyed éven te
té te les ki mu ta tást kül d a nyil ván tar tás ról és a ki fi ze té sek -
rõl a HM inf ra struk tu rá lis fõ osz tály ve ze tõ ré szé re” szö -
veg rész; 1. szá mú mel lék le té nek 9. és 12. pont ja;

18. az Ar cu la ti Mun ka cso port meg ala kí tá sá ról és mû -
kö dé sé rõl  szóló 41/2004. (HK 10.) HM uta sí tás 3.  §
(2) be kez dé sé ben „a HM HVK cso port fõ nök sé gek” szö -
veg rész;

19. a kül föl di kép zé sek, tan fo lya mok és to vább kép zé -
sek ter ve zé sé rõl, szer ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló
48/2004. (HK 11.) HM uta sí tás 2.  § (2) be kez dé sé ben „a
HM HVK Sze mély ügyi Cso port fõ nök ség gel (a továb biak -
ban: HM HVK SzÜCsF)”; 3.  § (4) be kez dé sé ben az „és azt 
a HM OTF ré szé re meg kül di min den év feb ru ár 15-ig”;
3.  § (6) be kez dé se; 3.  § (7) be kez dé sé ben „a HM HVK
SzÜCsF-ség gel együtt mû köd ve”; 4.  § (3) be kez dé sé nek
c) pont já ban a „HM HVK Sze mély ügyi Cso port fõ nök ség
ál tal”, va la mint az „és a vissza iga zo lá sok után a Sze mély -
ügyi Cso port fõ nök ség ér te sí té sé ért a tény le ge sen biz to sí -
tott tan fo lya mi he lyek rõl”; 4.  § (3) be kez dés nek f) pont já -
ban az „ér te sí ti a HM HVK Sze mély ügyi Cso port fõ nök sé -
get, aki”; 4.  § (3) be kez dé sé nek g) pont ja; 5.  § (2) be kez dé -
sé nek utol só mon da ta; 6.  § (1) be kez dé se; 6.  § (4) be kez dé -
sé nek utol só mon da ta; 6.  § (5) be kez dé sé ben a „HM
OTF”; 7.  § (1) be kez dé sé ben az „és a HM HVK
SzÜCsF-ség re is”; 7.  § (3) be kez dé sé ben az „és tá jé koz ta -
tá sul a HM HVK SzÜCsF-ség nek”;

20. a más szer vek hez ve zé nyel tek kel kö ten dõ meg ál la -
po dá sok ról  szóló 60/2004. (HK 15.) HM uta sí tás 1. szá -
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mú mel lék le té nek 8.8. pont já ban a „ré szé re já ró két ha vi
alap il let ményt [a hi va tá sos tisz tek, tiszt he lyet te sek, va la -
mint a köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak nyug ál lo -
mány ba he lye zé sük al kal má ból tör té nõ el is me ré sé rõl
 szóló 82/1993. (HK 26/I.) HM uta sí tás 2.  § (1) be kez dés]”, 
va la mint a 2. szá mú mel lék le té nek 8.8. pont já ban a „ré szé -
re já ró két ha vi alap il let ményt (a hi va tá sos tisz tek, tiszt he -
lyet te sek, va la mint a köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak
nyug ál lo mány ba he lye zé sük al kal má ból tör té nõ el is me ré -
sé rõl  szóló 82/1993. (HK 26/I.) HM uta sí tás 2.  § (1) be kez -
dés), va la mint az”; 3. szá mú mel lék le té nek 8.8. pont já ban
a „ré szé re já ró két ha vi alap il let ményt (a hi va tá sos tisz tek,
tiszt he lyet te sek, va la mint a köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma -
zot tak nyug ál lo mány ba he lye zé sük al kal má ból tör té nõ el -
is me ré sé rõl  szóló 82/1993. (HK 26/I.) HM uta sí tás 2.  §
(1) be kez dés), va la mint az”;

21. a ru há za ti alap fel sze re lés op ti ma li zá lá sát vég re haj -
tó Szak bi zott ság meg ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló
84/2004. (HK 24.) HM uta sí tás 3.  § (3) be kez dé sé ben „a
HM Hon véd Ve zér kar cso port fõ nök sé gei” szö veg rész;

22. a kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ ka to nai szer ve ze tek
el len õr zé si rend jé rõl  szóló 95/2004. (HK 26.) MH uta sí -
tás  2.  §-ának má so dik (10) be kez dé se;

23. a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei, va la mint a mi -
nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer -
ve ze tek mun ka kö ri jegy zé ké nek ha tály ba lé pé sé rõl  szóló
23/2005. (HK 6.) HM uta sí tás 1.  §-ában a „Kor mány za ti
Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal” szö veg rész;

24. a Ma gyar Hon véd ség Kor rup ció el le nes Bi zott ság -
ról  szóló 70/2005. (HK 14.) HM uta sí tás 4.  § (1) be kez dé -

sé nek e)–f) pont ja, va la mint az 5.  § (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész;

25. a tör vényességi fel ügye le ti szak el len õr zés rõl  szóló
100/2005. (HK 22.) HM uta sí tás 2.  §-a;

26. a Ma gyar Hon véd ség kom mu ni ká ci ós te vé keny sé -
gé nek rend jé rõl  szóló 106/2005. (HK 25.) HM uta sí tás
6.  §-ának e) és f) pont jai;

27. az ösz tön díj szer zõ dé sek meg szû né sé bõl ere dõ, a
Ma gyar Hon véd sé get meg il le tõ igény ér vé nye sí té sé nek
rend jé rõl  szóló 71/2006. (HK 16.) HM uta sí tás 7.  §-ában
a „285/10/2005. sz. ügy irat ban” szö veg rész;

28. a kül föl di fegy ve res erõk re pü lõ-esz kö zei ma gyar -
or szá gi, va la mint a Ma gyar Hon véd ség re pü lõ-esz kö zei
kül föl dön vég re haj tott üzem anyag fel töl té sé nek és el szá -
mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 73/2006. (HK 16.) HM uta sí -
tás 4.  §-ában „(a továb biak ban: HM ÖLTPK)” szö veg rész.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

135.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.*

Iván csik Im re s. k.,
HM ál lam tit kár

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 3.
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A HM jogi szakállamtitkárának és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
68/2007. (HK 10.) HM JSZÁT–HM HVKF

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

a 2007. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

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



HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
7/2007. (HK 10.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség objektuma polgári
õrzés-védelmének ideiglenes katonai megerõsítése

megszüntetésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
48/2007. (HK 10.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a 2007. július 7-ei ünnepélyes tiszthelyettesi eskü
végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
49/2007. (HK 10.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a katonacsaládok országos találkozója
végrehajtásával összefüggõ feladatokról*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
50/2007. (HK 10.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a 2007. tárgyévi és a maradvány szabadságok
kiadásának szabályairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a 2007. tárgy évi és a ma rad vány sza -
bad sá gok ki adá sá ra az aláb bi

parancsot

adom ki:

1. A pa rancs ha tá lya a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök alá -
ren delt sé gé ben mû kö dõ HM szer vek re és az MH ka to nai
szer ve ze te i re ter jed ki.

2. 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 104. § (1)–(3) be kez dé se i ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel el ren de lem, hogy az állományille té kes pa rancs no kok
2007. má jus 11-ig az alá ren delt sé gük be tar to zó sze mé lyi
ál lo mány 2007. évi és a ma rad vány sza bad ság ki adá sá -
nak/ki vé te lé nek pa rancs ban tör té nõ meg je len te té sé re in -
téz ked je nek.

3. A pa ran csok egy pél dá nyát a HM HVKF köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek ese té ben a HM Sze -
mély ze ti Fõ osz tály ra az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok -
ság alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek ese té ben az MH
ÖHP pa rancs no ka ré szé re ter jesszék fe l.

4. A pa rancs ban tör té nõ meg je len te tést kö ve tõ en a sza -
bad sá gok ki adá sá ra vo nat ko zó an el té rést – rend kí vül in do -
kolt eset ben – csak a pa ran csot alá író állományille té kes
pa rancs nok en ge dé lyez het.

5. Az állományille té kes pa rancs no kok in téz ked je nek
ar ra, – hogy az alá ren delt sé gük be tar to zó sze mé lyi ál lo -
mány ról elekt ro ni kus for má ban az ál lo mány táb la fel épí té -
sé nek meg fe le lõ en, név sze rin ti ki mu ta tás ké szül jön, mely
nap ra ké szen tar tal maz za az érin tet tek tárgy évi és ma rad -
vány sza bad sá gá nak ak tu á lis ada ta it és azt, hogy eb bõl
2007. má jus 11-ét kö ve tõ en hány nap sza bad ság ki adá sa és 
ki vé te le tör tént meg.

6. Az 5. pont ban fog lalt össze sí tést az MH ÖHP és a
HM HVKF köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze -
tek pa rancs no kai a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ré szé re ne -
gyed éven te, elõ ször 2007. au gusz tus 1-jén a nap i ál la pot -
nak meg fe le lõ en Gres nyer Fe renc ez re des KGIR Out lo ok
cí mé re küld jék meg.

7. Ez a pa rancs az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,

HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* A pa rancs alá írá sá nak nap ja 2007. má jus 7.

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
52/2007. (HK 10.) HM HVKF

 p a  r a n c s a

a Ma gyar Hon vé de lem Nap ja meg ün nep lé sé vel
össze füg gõ fel ada tok ról**

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

A Hon vé del mi Mi nisz té rium
Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség

ve zér igaz ga tó já nak
116/2007. (HK 10.) HM FLÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

a ruházati termékek 2007. évi gazdálkodási árainak
megállapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – te kin tet tel a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium Ru há za ti Mû hely szol gál ta tá sa i nak igény be vé te lé rõl, 
a jo go sult ság en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a ké szít tet he tõ
egyen ru há za ti cik kek kö ré rõl  szóló 32/2007. (HK 6.) HM
uta sí tás 4. § (3) be kez dés elõ írá sa i ra – a ru há za ti ter mé kek
2007. évi gaz dál ko dá si ára i nak meg ál la pí tá sá ról a kö vet -
ke zõ

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra 
(a 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 re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak -
ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A ru há za ti ter mé kek 2007. évi gaz dál ko dá si ára it az
in téz ke dés mel lék le te sze rint ál la pí tom meg.

3. A ru há za ti szak anya gok ban és fel sze re lé sek ben ke -
let ke zett kár össze gé nek meg ál la pí tá sa kor – te kin tet tel a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú

ka to nái kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá lya i ról  szóló 
17/2002. (IV. 5.) HM ren de let 3. § (1) be kez dés b) pont
elõ írá sa i ra – az I. ér ték cso port ban nyil ván tar tott (új) cikk
ese té ben az ár jegy zék sze rin ti áfá val nö velt ár 100%-á t,
II. ér ték cso por tú (hasz nált) cikk ese té ben az ár jegy zék
sze rin ti áfá val nö velt ár 50%-á t kell figye lembe ven ni,
illetve al kal maz ni.

4. A ru há za ti szak anya gok és fel sze re lé sek köl csön -
hasz ná lat ba adá sa kor az ár jegy zék ben rög zí tett kölcsön -
zési dí jat kell al kal maz ni. A fel so ro lás ban nem sze rep lõ
cik kek köl csön zé si díj át a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai
Ügy nök ség (a továb biak ban: HM FLÜ) el lá tá si osz tály ve -
ze tõ ál la pít ja meg.

Az érin tett ka to nai szer ve zet a köl csön hasz ná lat ba
adás sal kap cso la tos ok má nyok (ké re lem, en ge dély, át -
adás-át vé te li jegy zõ könyv) má so la tát a HM FLÜ el lá tá si
osz tály ve ze tõ ré szé re ha la dék ta la nul ter jessze fe l.

5. A HM Ru há za ti Mû hely ál tal vég zen dõ szol gál ta tá -
sok so rán az ár jegy zék ben meg ha tá ro zott té rí té si dí jat kell
al kal maz ni. Az ár jegy zék ben nem sze rep lõ szol gál ta tá sok
té rí té si díj át a HM FLÜ el lá tá si osz tály ve ze tõ ál la pít ja
meg.

6. Ez az in téz ke dés a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba,
azon ban elõ írá sa it az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont tal
tör té nõ el szá mo lá sok ese té ben 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al -
kal maz ni.

7. Az in téz ke dés ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ru há -
za ti ter mé kek gaz dál ko dá si ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 
110/2006. (HK 8.) MH RSZF in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Jó zsef dan dár tá bor nok s. k.,
HM FLÜ ve zér igaz ga tó
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Melléklet a 116/2007. (HK 10.) HM FLÜ intézkedéshez

GAZDÁLKODÁSI ÁRAK
RUHÁZATI ÉS FELSZERELÉSI CIKKEKRE

Érvényes: 2007. január 1-jétõl

Az x-szel meg je lölt cik kek köz pon ti ha tás kör ben, a töb bi csa pat ha tás kör ben se lej tez he tõ.

Az árak 20% áfát tar tal maz nak.

HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2007. évi gaz dál ko dá si
ár (Ft) Köz pon ti

ha tás kö rû
se lej te zés

áfa nél kül áfá val

Sap ka, si sak, fej vé dõ

85 8415 1001 00 Köznapi sapka tbk. db 5 500 6 600 X



HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2007. évi gaz dál ko dá si
ár (Ft) Köz pon ti

ha tás kö rû
se lej te zés

áfa nél kül áfá val

85 8415 1002 10 Köznapi sapka ti. db 5 150 6 180 X

85 8415 1003 09 Köznapi sapka tts. db 5 150 6 180 X

85 8415 1101 08 Köznapi sapka kék tbk.rep. db 5 500 6 600 X

85 8415 1102 07 Köznapi sapka kék ti.rep. db 5 150 6 180 X

85 8415 1103 06 Köznapi sapka kék tts.rep. db 5 150 6 180 X

85 8415 1105 04 Köznapi sapka kék ti.ált. db 5 150 6 180 X

85 8415 1106 03 Köznapi sapka kék tts.ált. db 5 150 6 180 X

85 8415 3334 07 Bocskai sapka társasági szerelve tbk. db 6 000 7 200 X

85 8415 3340 09 Bocskai sapka társasági szerelve ti. db 5 400 6 480 X

85 8415 3335 06 Bocskai sapka társasági szerelve tts. db 5 050 6 060 X

85 8415 3336 05 Bocskai sapka köznapi szerelve tbk. db 6 100 7 320 X

85 8415 3337 04 Bocskai sapka köznapi szerelve ti. db 5 100 6 120 X

85 8415 3338 03 Bocskai sapka köznapi szerelve tts. db 5 100 6 120 X

85 8415 2126 05 Zenész Bocskai sapka tts. db 6 200 7 440 X

85 8415 2127 06 Zenész Bocskai sapka ti. db 6 200 7 440 X

85 8415 3342 07 Nõi kalap barna szerelék nélkül db 5 400 6 480 X

85 4341 3331 07 Nõi kalap fekete szerelék nélkül db 5 400 6 480 X

85 8431 1231 07 90 M nyári gyakorló sapka db 1 800 2 160

85 8431 1232 06 90 M nyári gyakorló sapka erdei db 2 700 3 240

85 8425 2321 10 90 M téli gyakorló sapka db 2 600 3 120

85 8425 2322 09 90 M téli gyakorló sapka erdei db 3 150 3 780

85 8421 1421 09 93 M re.szer. téli sapka db 2 850 3 420

85 8421 1621 03 93 M eje. téli sapka db 2 850 3 420

85 8431 1413 03 93 M re.szer. nyári sapka db 1 750 2 100

85 5431 1414 02 93 M re.szer. nyári sapka erdei db 3 050 3 660

85 8431 1614 07 93 M eje. barett sapka szerelve db 2 675 3 210

85 8431 1613 08 Eje. barett sapka szerelék nélkül db 2 500 3 000

85 8431 1615 06 Barett sapka fekete szerelék nélkül db 2 500 3 000

85 8431 1618 03 Barett sapka skarlátpiros szerelék nélkül db 2 500 3 000

85 8415 6111 08 93 M tányérsapka s.kék tbk. db 5 250 6 300 X

85 8415 6101 10 Tányérsapka társasági s.kék szerelék nélkül db 5 000 6 000 X

85 8415 3315 10 Hhj. tányérsapka szerelve ti. db 1 650 1 980 X

85 8415 3310 04 Hhj. tányérsapka szerelve tts. db 1 650 1 980 X

85 8415 2318 00 Hhj. társasági sapka ti. szerelve db 2 550 3 060 X

85 8415 2319 10 Hhj. társasági sapka tts. szerelve db 2 550 3 060 X

85 8421 1916 02 Díszelgõ sapka ti. „Tihany” db 6 025 7 230 X

85 8421 1917 01 Díszelgõ sapka tts. „Tihany” db 6 025 7 230 X

85 8421 1915 03 Díszelgõ sapka legs. fésûs db 2 700 3 240
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85 4211 1111 06 Fehér (orvosi, szakács) sapka db 300 360

85 4211 1221 01 Mûtõs sapka db 180 216

85 4621 1212 01 Gyapjú fejvédõ db 425 510

85 4916 1111 09 Rohamsisak db 3 200 3 840 X

85 4916 1114 06 Sisak borító db 750 900

85 0671 3115 06 Sisakhuzat (négy színnyomású) db 1 050 1 260

85 5811 1113 09 Sisakhuzat ttka. erdei db 1 525 1 830

85 4917 1111 04 Rendész acélsisak I. db 4 000 4 800 X

85 4917 1121 02 Rendész acélsisak II. db 4 000 4 800 X

85 4917 1131 00 Rendész acélsisak III. db 4 000 4 800 X

85 4931 1288 09 Rendész mûanyag sisak I. db 2 650 3 180 X

85 4932 1288 04 Rendész mûanyag sisak II. db 2 650 3 180 X

85 4933 1288 10 Rendész mûanyag sisak III. db 2 650 3 180 X

85 4921 1288 04 Forgalomszab. mûag. sisak I. db 2 650 3 180 X

85 4922 1288 10 Forgalomszab. mûag. sisak II. db 2 650 3 180 X

85 4923 1288 05 Forgalomszab. mûag. sisak III. db 2 650 3 180 X

85 4915 1111 03 Forgalomszab. acélsisak I. db 4 000 4 800 X

85 4915 1121 01 Forgalomszab. acélsisak II. db 4 000 4 800 X

85 4915 1131 10 Forgalomszab. acélsisak III. db 4 000 4 800 X

85 8421 6112 10 Szerelõ barett sapka (olajtaszító) db 250 300

85 4916 1115 05 Sisakborító sivatagi db 2 000 2 400 X

85 4916 1120 10 Kevlár sisak arc és tarkóvédõvel db 196 400 235 680 X

85 4916 1123 05 Kevlár sisak arc és tarkóvédõ nélkül db 131 200 157 440 X

85 8431 1241 05 Trópusi kalap db 3 500 4 200 X

85 8431 1240 06 Trópusi kalap erdei db 3 525 4 230 X

85 8431 1242 04 Sivatagi kalap db 3 500 4 200 X

85 8431 1243 03 Sisaksapka sivatagi (barna polár) db 3 000 3 600 X

Zub bony, nad rág, szok nya, mun ka kö peny, kö tény, kön tös

85 8161 1614 10 2003 M gyakorló zubbony sivatagi nyári db 8 200 9 840 X

85 8161 1615 09 2003 M gyakorló zubbony sivatagi db 10 150 12 180 X

85 8161 1213 01 2000 M nyári gyakorló zubbony hu. db 5 600 6 720 X

85 8161 1218 07 2000 M gyakorló zubbony erdei db 9 000 10 800 X

85 8163 1111 07 90 M gyakorló zubbony db 6 000 7 200 X

85 8163 2121 01 90 M gyakorló zubbony erdei db 8 825 10 590 X

85 8151 1614 05 2003 M gyakorló nadrág sivatagi nyári db 9 200 11 040 X

85 8151 1615 04 2003 M gyakorló nadrág sivatagi db 10 000 12 000 X

85 8151 1218 02 2000 M gyakorló nadrág erdei db 8 500 10 200 X
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85 8151 1212 08 2000 M nyári gyakorló nadrág db 4 800 5 760 X

85 8153 1111 02 90 M gyakorló nadrág db 7 400 8 880 X

85 8153 2121 07 90 M gyakorló nadrág erdei db 9 800 11 760 X

85 8153 2111 09 90 M téli gyakorló nadrág db 8 450 10 140 X

85 8153 1112 01 90 M téli gyakorló nadrág erdei db 12 400 14 880 X

85 8153 7111 00 90 M téli gyakorló nadrágbélés db 3 950 4 740 X

85 8235 3323 01 Köznapi öltöny (rm.) ölt. 20 250 24 300 X

85 8235 3324 00 Köznapi öltöny s.kék (rm.) ölt. 20 250 24 300 X

85 8235 3326 09 Köznapi öltöny tropikál ölt. 26 325 31 590 X

85 8235 3325 10 Köznapi öltöny s.kék tropikál ölt. 26 325 31 590 X

85 8235 3366 01 Társ. öltöny tábori barna ölt. 23 400 28 080 X

85 8235 3331 01 Tropikál öltöny ölt. 15 100 18 120 X

85 8255 3319 07 Fekete pantalló db 6 825 8 190 X

85 8152 1616 09 Tábori barna pantalló db 6 825 8 190 X

85 8255 3331 00 Tropikál pantalló db 6 825 8 190 X

85 8155 3541 10 Társasági pantalló s.kék ti. db 6 825 8 190 X

85 8155 3544 07 Társasági pantalló s.kék tts. db 6 825 8 190 X

85 8255 3315 00 Tropikál pantalló s.kék db 6 825 8 190 X

85 8155 3543 08 Ti. pantalló s.kék hhj. db 5 250 6 300 X

85 8225 3319 03 Társasági zubbony tábori barna ti. db 16 575 19 890 X

85 8165 3545 00 Társasági zubbony rep.ti. db 16 575 19 890 X

85 8165 3546 10 Társasági zubbony rep.tts. db 16 575 19 890 X

85 8165 3543 02 Ti. zubbony s.kék kétsoros db 14 900 17 880 X

85 8165 3544 01 Tts. zubbony s.kék kétsoros db 14 900 17 880 X

85 8225 3322 08 Nyári tropikál zubbony db 10 500 12 600 X

85 8221 1915 06 Díszelgõ zubbony fésûs legs. db 13 300 15 960 X

85 8221 1916 05 Díszelgõ zubbony fésûs ti. db 13 300 15 960 X

85 8221 1913 08 Tábori barna díszzubbony ti. tropikál db 13 300 15 960 X

85 8221 1914 07 Tábori barna díszzubbony legs. tropikál db 13 300 15 960 X

85 8251 1915 10 Tábori barna dísznadrág fésûs legs. db 5 600 6 720 X

85 8251 1916 09 Tábori barna dísznadrág fésûs ti. db 6 900 8 280 X

85 8251 1914 00 Tábori barna dísznadrág tropikál db 5 900 7 080 X

85 8251 1913 01 Tábori barna lovaglónadrág tropikál db 11 200 13 440 X

85 8225 3351 03 Kosztümkabát köznapi db 9 000 10 800 X

85 8225 3352 02 Kosztümkabát köznapi hhj. db 8 400 10 080 X

85 8225 3381 08 Nõi köznapi zubbony db 11 700 14 040 X

85 8225 3382 07 Nõi köznapi zubbony s.kék db 11 700 14 040 X

85 8225 3361 01 Nõi társasági zubbony db 11 310 13 572 X
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85 8225 3362 00 Nõi társasági zubbony s.kék db 11 310 13 572 X

85 8286 3330 08 Szoknya köznapi db 4 290 5 148 X

85 8286 3336 05 Szoknya s.kék db 4 290 5 148 X

85 8286 3337 04 Szoknya köznapi sima db 4 290 5 148 X

85 8286 3351 06 Szoknya fekete db 5 330 6 396 X

85 8286 3352 05 Szoknya tábori barna db 5 330 6 396 X

85 8286 3354 03 Szoknya társasági s.kék db 5 330 6 396 X

85 8255 3363 03 Nõi társasági pantalló fekete db 5 980 7 176 X

85 8255 3365 01 Nõi társasági pantalló tábori barna db 5 980 7 176 X

85 8255 3364 02 Nõi társasági pantalló s.kék db 5 980 7 176 X

85 8255 3351 07 Nõi pantalló db 5 980 7 176 X

85 8255 3353 05 Nõi pantalló s.kék db 5 980 7 176 X

84 2653 3351 02 Nõi mellény db 5 590 6 708 X

85 8542 1111 06 Nõi mellény s.kék db 5 590 6 708 X

85 8163 1151 10 93 M resz. nyári zubbony db 6 850 8 220 X

85 8165 3535 02 93 M resz. nyári zubbony erdei db 9 550 11 460 X

85 8153 1151 05 93 M resz. nyári nadrág db 6 650 7 980 X

85 8153 2153 10 93 M resz. nyári nadrág erdei db 10 425 12 510 X

85 8163 2151 06 93 M resz. téli zubbony db 10 050 12 060 X

85 8163 2152 05 93 M resz. téli zubbony erdei db 11 600 13 920 X

85 8163 7151 08 93 M resz. téli zubbonybélés db 4 850 5 820 X

85 8153 2151 01 93 M resz. téli nadrág db 10 000 12 000 X

85 8153 1163 01 93 M resz. téli nadrág erdei db 12 400 14 880 X

85 8151 7216 02 93 M resz. téli nadrágbélés db 4 150 4 980 X

85 8163 1162 07 93 M eje. nyári zubbony erdei db 9 550 11 460 X

85 8153 1162 02 93 M eje. nyári nadrág erdei db 10 725 12 870 X

85 8163 2172 01 93 M eje. téli zubbony erdei db 11 800 14 160 X

85 8153 2162 09 93 M eje. téli nadrág erdei db 12 500 15 000 X

85 2412 6211 02 Fehér nadrág (orvos, szakács) db 1 750 2 100

85 2412 6221 00 Munkanadrág db 3 100 3 720

Ka bát, ka bát bé lés, csa pa dék el le ni vé dõ cikk

85 8111 1231 07 2003 M re.haj. dzseki béléssel db 83 800 100 560 X

85 8231 2222 07 2003 M re.haj. overall db 52 000 62 400 X

84 2654 5131 10 Polár pulóver kabátbélés db 11 750 14 100 X

85 8163 1121 05 90 M téli gyakorló zubbony db 6 600 7 920 X

85 8163 7111 05 90 M téli gyakorló zubbonybélés db 4 000 4 800 X

858 163 211 103 90 M téli gyakorló kabát gombos db 8 800 10 560 X
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86 8111 1226 04 90 M téli gyakorló kabát gombos erdei db 13 050 15 660 X

85 8111 7718 09 90 M téli gyakorló kabátbélés db 4 000 4 800 X

85 8145 3333 00 Ti. posztóköpeny db 39 000 46 800 X

85 8145 3332 01 Tts. posztóköpeny db 39 000 46 800 X

85 8141 3312 03 Posztóköpeny s.kék db 39 000 46 800 X

85 8141 1915 01 Díszelgõ posztóköpeny ti. db 59 200 71 040 X

85 8141 1916 00 Díszelgõ posztóköpeny tts. db 59 200 71 040 X

85 8145 3351 09 Nõi köpeny béléssel db 33 540 40 248 X

85 8145 3341 00 Nõi köpeny béléssel s.kék db 33 540 40 248 X

85 8245 3351 02 Nõi ballonkabát db 17 745 21 294 X

85 8245 3354 10 Nõi ballonkabát s.kék db 17 745 21 294 X

85 8245 3311 10 3/4-es ballonkabát mûszõrme béléssel db 22 200 26 640 X

85 8245 3312 09 3/4-es ballonkabát tûzött béléssel db 21 800 26 160 X

85 8245 3318 03 3/4-es ballonkabát tûzött béléssel s.kék db 21 800 26 160 X

85 8245 3313 08 3/4-es ballonkabát bélés nélkül db 16 600 19 920 X

85 8283 3110 03 3/4-es ballonkabáthoz mûszõrme bélés db 5 600 6 720 X

85 8282 3111 07 3/4-es ballonkabáthoz tûzött bélés db 5 200 6 240 X

85 8245 3321 08 4/4-es ballonkabát db 15 250 18 300 X

85 8245 3317 04 4/4-es ballonkabát s.kék db 15 250 18 300 X

85 5111 6613 01 Mûtõsköpeny sárga db 1 200 1 440

85 5111 6221 02 Fehér férfi munkaköpeny db 2 650 3 180

85 5112 6211 10 Nõi munkaköpeny db 2 650 3 180

85 5111 3211 05 Munkaköpeny zöld db 1 450 1 740

85 5111 6231 00 Színes munkaköpeny db 1 000 1 200

85 5651 1331 02 Saválló gumikötény db 480 576

85 5651 1311 06 PVC kötény db 420 504

85 5611 1312 07 Kék kötény db 750 900

85 1211 1211 05 Szakácskabát db 1 650 1 980

85 5611 1311 08 Szakácskötény db 550 660

85 5618 1211 09 Köntös (eü.) db 1 700 2 040

85 1211 6221 05 Munkakabát db 4 050 4 860

85 8231 1217 08 Szerelõ overall (fekete) db 15 150 18 180 X

85 8231 1218 07 Szerelõ overall húzózáras (fekete) db 15 550 18 660 X

85 8275 1121 04 Téli álcázóruha db 3 600 4 320

87 8853 1211 09 Esõgallér, sátorlap db 4 200 5 040

87 8853 1201 00 93 M sátorlap, esõgallér db 11 600 13 920 X

85 5933 6842 00 93 M esõvédõ kabát húzózáras db 11 400 13 680 X

85 5933 6851 10 93 M esõvédõ nadrág db 10 300 12 360 X
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85 5932 1213 04 2003 M esõvédõ gyakorló kabát sivatagi db 59 500 71 400 X

85 1491 3111 04 Esõkabát ti. db 12 450 14 940 X

85 1491 3112 03 Esõkabát s.kék db 12 450 14 940 X

85 1491 3131 00 Nõi esõkabát db 12 250 14 700 X

85 5931 1112 02 Nõi esõkabát s.kék db 12 250 14 700 X

Fe hér ne mû, zok ni

85 2811 3371 09 95 M köznapi ing drapp ru. db 3 100 3 720

85 2811 3372 08 95 M köznapi ing drapp hu. db 3 300 3 960

85 2811 3381 07 95 M köznapi ing v.kék ru. db 3 100 3 720

85 2811 3380 08 95 M köznapi ing v.kék hu. db 3 300 3 960

85 2811 3361 00 95 M társasági ing ru. db 3 100 3 720

85 2811 3362 10 95 M társasági ing hu. db 3 300 3 960

85 2811 3367 05 Társasági ing nõi ru. db 3 100 3 720

85 2811 3366 06 Társasági ing nõi hu. db 3 300 3 960

85 2811 3377 03 Köznapi ing nõi drapp ru. db 3 100 3 720

85 2811 3376 04 Köznapi ing nõi drapp hu. db 3 300 3 960

85 2811 3379 01 Köznapi ing nõi v.kék ru. db 3 100 3 720

85 2811 3378 02 Köznapi ing nõi v.kék hu. db 3 300 3 960

85 5933 6243 06 Szmoking ing db 2 650 3 180

85 2811 1288 00 Fehér ing (orvos, szakács) db 1 250 1 500

85 2811 6211 01 Mûtõsing db 450 540

85 8265 3314 06 Ingblúz rácskötésû hu. db 3 450 4 140

85 8265 3315 05 Ingblúz rácskötésû ru. db 3 000 3 600

85 8265 3327 01 Köznapi ingblúz hu. db 5 800 6 960

85 8265 3330 06 Köznapi ingblúz ru. db 5 500 6 600

85 8265 3328 00 Köznapi ingblúz kék hu. db 5 800 6 960

85 8265 3329 10 Köznapi ingblúz kék ru. db 5 500 6 600

84 1211 1321 00 93 M téli alsó db 1 400 1 680

84 1214 1321 05 93 M téli ing db 1 400 1 680

84 1211 3413 09 2003 M re.haj. téli alsónadrág db 14 000 16 800 X

84 1211 3414 08 2003 M re.haj. nyári alsónadrág db 10 800 12 960 X

84 1214 3413 05 2003 M re.haj. póló téli db 16 200 19 440 X

84 1214 3414 04 2003 M re.haj. póló nyári db 15 500 18 600 X

54 3213 1311 07 Repülõhajózó zokni Lycra db 3 550 4 260 X

84 3213 1312 06 2005 M re.haj. zokni Lycra db 400 480

84 1113 1119 06 Nyári matróztrikó db 1 600 1 920

84 1214 3612 00 Póló gyakorló ruhához db 1 350 1 620
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99 0001 9446 04 Fehér póló db 1 200 1 440

84 1113 1211 00 Tornatrikó db 400 480

85 3211 4110 52 Tiszti atlétatrikó db 400 480

84 1113 1288 01 Sporttrikó db 450 540

84 1113 3231 10 Tiszti éknyakú tornatrikó db 550 660

84 1111 1211 10 Rövid kötött alsó db 400 480

84 1111 3021 06 Tiszti rövid alsó db 400 480

85 3211 1111 03 Legénységi rövid alsó db 450 540

84 1481 1288 03 Melegítõ ruha legs. ölt. 2 800 3 360

99 0001 9842 07 Szabadidõruha ölt. 4 600 5 520

84 1451 3131 00 Szabadidõruha ölt. 7 950 9 540

85 3241 1288 05 Sportnadrág (kék) db 500 600

99 0001 9447 03 Sportnadrág db 1 850 2 220

99 0001 9049 02 Sportnadrág db 1 300 1 560

85 3241 3211 07 Tiszti sportnadrág db 1 300 1 560

85 3125 1211 03 Hálókabát db 950 1 140

85 3125 1221 01 Hálónadrág db 950 1 140

84 3711 1213 05 Nyári gyakorló zokni fekete pár 225 270

84 3711 1223 03 Téli gyakorló zokni fekete pár 300 360

84 3711 1288 08 Sportzokni MH beszövéses pár 300 360

84 3113 3312 05 Bokazokni barna pár 350 420

84 3113 3313 04 Bokazokni fekete pár 350 420

Pu ló ver, nyak ken dõ, sál, kesz tyû

84 2654 5121 01 95 M gyakorló pulóver zsebbel db 6 150 7 380 X

84 2654 5122 00 95 M gyakorló pulóver zsebbel kék db 5 875 7 050 X

81 5692 3212 07 Nyakkendõ kötõs barna db 600 720

81 5692 3323 01 Nyakkendõ kötõs fekete db 600 720

81 5692 6415 08 Nyakkendõ társasági tábori barna db 800 960

81 5692 3324 00 Nyakkendõ társasági fekete db 800 960

81 5692 6412 00 Nyakkendõ társasági fekete tbk. db 600 720

81 5692 3352 07 Nõi nyakkendõ köznapi barna db 500 600

81 5692 3353 06 Nõi nyakkendõ köznapi fekete db 500 600

81 5692 3355 04 Nyakkendõ nõi társasági fekete db 400 480

81 5692 3354 05 Nyakkendõ nõi társasági barna db 400 480

81 5692 3322 02 Nyakkendõ elõrekötött barna db 575 690

81 5692 3325 10 Nyakkendõ elõrekötött fekete db 575 690

81 5692 5311 08 Csokornyakkendõ db 500 600
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81 5631 3341 07 Nyaksál barna db 925 1 110

81 5631 2121 10 Nyaksál fekete db 925 1 110

81 5631 3332 08 Nõi nyaksál barna db 450 540

81 5631 3313 00 Nõi nyaksál fekete db 450 540

81 5632 3321 06 90 M csõsál db 300 360

81 5632 3310 09 Csõsál fekete db 300 360

84 5611 1121 10 Sivatagi porkendõ db 2 100 2 520

84 5611 1111 01 Necckendõ db 1 400 1 680

81 5632 3364 06 Haderõnemi sál klf. db 900 1 080

85 8713 1223 10 Kötött téli kesztyû fekete pár 550 660

87 8311 3311 01 Bõrkesztyû nyári pár 3 000 3 600

87 8311 3323 08 Bõrkesztyû nyári fekete pár 3 000 3 600

87 8317 2312 07 Bõrkesztyû nyári géppel varrott fekete tbk. pár 3 000 3 600

87 8317 3311 04 Bõrkesztyû téli géppel varrott pár 3 300 3 960

87 8317 3352 06 Bõrkesztyû téli nõi pár 3 300 3 960

85 8713 1214 00 Kesztyû nyári díszelgõ pár 550 660

85 8713 1221 01 Kesztyû téli díszelgõ pár 1 050 1 260

85 8713 1114 03 Munkavédemi kesztyû pár 400 480

87 8419 1111 01 Vízhatlan kesztyûhuzat pár 200 240

85 8713 1251 06 2003 M re.haj. kesztyû pár 6 300 7 560 X

85 8713 1113 04 Gyakorló kesztyû betétes (UNION) pár 10 800 12 960 X

85 8713 1313 09 Gyakorló kesztyû (betétes) pár 10 800 12 960 X

85 5769 6301 01 Ujjatlan taktikai védõkesztyû pár 3 000 3 600

Láb be li

88 2219 3225 04 Általános bakancs hazai pár 19 500 23 400 X

88 2219 3224 05 Általános bakancs pár 41 500 49 800 X

88 2219 1221 05 85 M bakancs pár 17 200 20 640 X

88 2219 1232 02 Nyári bakancs pár 19 900 23 880 X

87 2219 3222 07 Sivatagi bakancs (US) pár 34 450 41 340 X

88 2219 3323 06 Sivatagi bakancs pár 23 600 28 320 X

88 2219 1244 09 Trópusi bakancs pár 14 500 17 400 X

88 2219 1513 07 2003 M re.haj. bakancs pár 16 000 19 200 X

88 2219 1219 10 Téli védõbakancs ( valódi szõrmebéléssel) pár 19 200 23 040 X

88 2219 1612 05 Díszelgõ bakancs pár 25 550 30 660 X

88 2414 3521 10 Nyári cipõ resz. (szandál) pár 4 900 5 880 X

88 2112 3211 08 Bokszcsizma (díszelgõ) pár 46 000 55 200 X

88 2412 3221 07 Félcipõ pu. talpú barna pár 4 800 5 760
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88 2517 3231 06 Félcipõ pu. talpú nyári barna pár 4 800 5 760

88 2512 3223 09 Félcipõ pu. talpú fekete pár 4 800 5 760

88 2512 3227 05 Félcipõ pu. talpú nyári fekete pár 5 100 6 120

88 2412 4241 10 Félcipõ bt. fekete pár 14 400 17 280 X

88 2512 3241 07 Félcipõ bt. barna pár 14 400 17 280 X

88 2517 3241 04 Félcipõ bt. nyári barna pár 14 400 17 280 X

88 2512 3228 04 Félcipõ bt. nyári fekete pár 14 400 17 280 X

88 2413 3221 02 Bokacipõ pu. talpú mûszõrme béléssel pár 5 350 6 420

88 2517 3212 09 93 M félcipõ társasági fekete pár 14 600 17 520 X

88 2517 3213 08 93 M félcipõ társasági barna pár 14 600 17 520 X

88 1112 3311 02 Nõi csizma ünnepi pár 10 000 12 000 X

88 1112 3312 01 Nõi csizma köznapi pár 8 000 9 600 X

88 2524 3311 05 Nõi félcipõ köznapi pár 4 000 4 800

88 2524 3331 01 Nõi cipõ barna pár 4 100 4 920

88 2524 3317 10 93 M nõi félcipõ társasági barna pár 6 000 7 200 X

88 2524 3321 03 93 M nõi félcipõ társasági fekete pár 6 000 7 200 X

88 2524 3318 09 Nõi mokaszin pár 5 550 6 660

99 0001 9817 08 Nõi mokaszin fekete pár 5 550 6 660

88 2414 3252 01 Fekete nõi szandál köznapi pár 3 550 4 260

88 2414 3253 00 Nõi szandál fekete pár 3 550 4 260

88 2414 3553 02 Nõi szandál barna ünnepi pár 3 550 4 260

88 2414 3554 01 Nõi szandál barna köznapi pár 3 550 4 260

88 2713 1211 02 Tornacipõ legs. pár 900 1 080

99 0001 6016 01 Sportcipõ Tisza pár 5 600 6 720

88 2713 1216 08 Sportcipõ Victory pár 4 725 5 670

88 3721 1211 09 Gumisaru pár 500 600

88 3721 1221 07 PVC saru pár 750 900

88 9351 1131 03 Gumicsizma gyakorló ruhához pár 4 000 4 800

87 3451 1121 05 Barna gumicsizma bélés pár 500 600

Fel sze re lé si cik kek

79 8232 1000 03 Evõcsésze fedõvel db 475 570

79 8232 1001 02 Evõcsésze alj db 300 360

79 8232 1002 01 Evõcsésze fedõ db 150 180

79 8232 1004 10 Evõcsésze hordkengyel db 25 30

79 8233 1000 09 Kulacs db 650 780

79 8233 1002 07 Kulacs karabiner db 25 30

79 8233 1003 06 Kulacskupak db 25 30
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79 8233 1004 05 Kulacskupak betétgumi db 25 30

85 0671 3117 04 Kulacshuzat tereptarka (4 színnyomású) db 850 1 020

79 8234 1111 09 Evõeszköz klt. klt. 550 660

79 8234 1112 08 Kanál evõeszköz klt.-hez db 150 180

79 8234 1113 07 Kés evõeszköz klt.-hez db 150 180

79 8234 1114 06 Villa evõeszköz klt.-hez db 100 120

79 8234 1115 05 Fémtok evõeszköz klt.-hez db 150 180

22 5791 1151 05 Evõeszköz-tok PVC db 50 60

87 8621 1221 05 Derékszíj fehér db 2 100 2 520

87 8621 1401 03 90 M hevederöv rugózáras db 3 100 3 720 X

87 8621 2123 02 Hevederöv fehér db 3 975 4 770 X

87 8624 2112 01 Nadrágszíj tbk.ti.zls.arany címerrel barna db 2 900 3 480

87 8624 2113 00 Nadrágszíj tts. ezüst címerrel barna db 2 900 3 480

87 8624 0002 03 Nadrágszíj tbk.ti.zls.arany címerrel fekete db 2 900 3 480

87 8624 0001 04 Nadrágszíj tts. ezüst címerrel fekete db 2 900 3 480

87 8652 3228 00 Bõröv barna arany csattal db 2 900 3 480

87 8652 3225 03 Bõröv barna ezüst csattal db 2 900 3 480

87 8652 3226 02 Bõröv fekete arany csattal db 2 900 3 480

87 8652 3227 01 Bõröv fekete ezüst csattal db 2 900 3 480

87 8652 7215 00 Kardtartó barna ezüst csattal db 2 850 3 420

87 8652 7214 01 Kardtartó fekete arany csattal db 2 600 3 120

87 8671 1443 07 Díszöv arany csattal db 1 500 1 800

87 8671 1444 06 Díszöv ezüst csattal db 1 300 1 560

87 8671 1445 05 Kardtartó barna arany csattal db 1 100 1 320

87 8671 1446 04 Kardtartó fekete ezüst csattal db 1 000 1 200

87 8671 1441 09 Sisakhoz állszíj db 200 240

87 8862 1221 06 Málhazsák db 2 350 2 820

87 8862 1233 02 Hhj. zsák db 2 350 2 820

87 8862 1231 04 Hátizsák db 850 1 020

87 8862 1232 03 Hátizsák eje. db 4 800 5 760 X

87 8862 1234 01 Hátizsák (három színnyomású) db 16 800 20 160 X

87 8171 3211 04 Térképtáska db 3 200 3 840

85 6371 2111 09 Térképtáska huzat ttka. db 1 200 1 440

87 8181 1288 07 Járõrtáska db 2 600 3 120

85 4991 1288 06 Fehér mûbõr kézelõ pár 1 350 1 620

85 7895 1421 04 Forgalomirányító fabot db 1 350 1 620

85 7891 1211 10 Rendész embléma I. db 525 630

85 7891 1221 08 Rendész embléma II. db 525 630
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85 7891 1231 06 Rendész embléma III. db 525 630

85 0671 3113 08 Málhamellény hátizsákkal ttka. db 11 000 13 200 X

85 0671 3121 08 93 M málhamellény hátizsákkal ttka. db 20 350 24 420 X

85 0671 3122 07 93 M málhamellény ttka. db 11 000 13 200 X

85 0671 3123 06 93 M málhamellényhez hátizsák ttka. db 9 350 11 220 X

85 6221 3123 06 Tártartó 93 M málhamellényhez db 4 600 5 520 X

85 6221 0022 10 Kulacstartó 93 M málhamellényhez db 4 500 5 400 X

86 6221 0024 08 Gázálarctartó 93 M málhamellényhez db 4 675 5 610 X

01 4914 1131 00 30 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 50 60

01 4914 1114 09 40 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 75 90

01 4914 1115 08 50 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 175 210

88 0671 3126 03 Málhaöv (ún. Málhaheveder Izraelita típusú) db 29 800 35 760 X

22 5779 1113 05 Mûanyag pajzs db 75 000 90 000 X

25 3911 1113 08 Gumibot db 6 000 7 200 X

25 3991 1112 09 Gumibot db 3 500 4 200 X

85 7896 1311 04 Rendészeti patentbilincs pár 1 500 1 800 X

85 7896 1411 01 Patentbilincs RB 98–100 db 19 975 23 970 X

85 7896 1312 03 Patentbilincs gyöngyvászon tokban klt. 29 100 34 920 X

85 7896 1313 02 Patentbilincs gyöngyvászon tok nélkül db 26 500 31 800 X

85 7896 1314 01 Gyöngyvászon tok patentbilicshez db 2 600 3 120

96 3529 1151 08 Golyós jelsíp db 175 210

96 3529 1171 04 Jelsíp db 175 210

81 4921 1111 09 Jelsípzsinór raj db 400 480

81 4921 1112 08 Jelsípzsinór fehér db 400 480

81 5681 1221 03 Karszalag szolg. db 225 270

81 5681 1231 01 Karszalag szolg. fehér db 225 270

81 5681 1251 08 Karszalag rendész db 225 270

81 5681 1261 06 Karszalag forg.irányító db 225 270

81 5681 1311 02 Karszalag vöröskeresztes db 225 270

85 5933 6242 07 Lumineszkáló mellény db 6 000 7 200 X

85 5933 6247 02 Jól láthatóságot biztosító mellény hordtáskával db 6 000 7 200 X

85 5933 6246 03 Jól láthatóságot biztosító kantár hordtáskával db 6 000 7 200 X

85 5933 6245 04 Jól láthatóságot biztosító sisakhuzat db 1 500 1 800

85 5933 6244 05 Jól láthatóságot biztosító kézelõ db 1 125 1 350

87 8521 3351 06 Aktatáska hallgatói db 2 900 3 480

87 8512 3326 08 Bõrönd db 10 000 12 000 X

99 0001 9837 04 Sporttáska db 4 250 5 100

87 8521 3372 01 Öltönytáska db 9 200 11 040 X

694 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 10. szám



HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2007. évi gaz dál ko dá si
ár (Ft) Köz pon ti

ha tás kö rû
se lej te zés

áfa nél kül áfá val

87 8522 3323 05 Nõi köznapi táska db 4 250 5 100

87 8522 3322 06 Nõi ünnepi táska db 4 150 4 980

81 5611 3352 05 Nadrágtartó db 1 200 1 440

22 5779 1131 03 Térdvédõ db 4 000 4 800 X

85 8894 1701 07 Könyökvédõ db 3 500 4 200 X

79 8233 2000 05 Háti italhordó db 11 300 13 560 X

79 8233 2002 03 Szívóka háti italhordóhoz db 1 475 1 770

87 8661 1013 09 Málhaöv (Izrael) db 23 500 28 200 X

79 8233 1007 02 Málhaöv kulacs (Izrael) db 6 300 7 560 X

85 6221 0014 10 Málhaheveder BW db 8 100 9 720 X

85 6211 0001 10 Hátizsák BW (Kombinált hátizsák zöld) db 19 675 23 610 X

85 6221 0015 09 Hátizsákhuzat sivatagi db 4 100 4 920 X

82 8311 5113 09 Moszkitóháló db 2 600 3 120

22 5215 1311 04 Mosóháló db 625 750

52 1529 2122 02 Victorinox zsebkés klt. 8 300 9 960 X

25 3991 1115 06 Teleszkópos bot tükörrel, tokkal klt. 54 950 65 940 X

25 3991 1114 07 Teleszkópos rendõrbot db 37 600 45 120 X

25 3991 1116 05 Gyöngyvászon tok teleszkópos bothoz db 4 350 5 220 X

25 3991 1117 04 Tükör teleszkópos bothoz db 13 000 15 600 X

22 5779 1112 06 Mûanyag testvédõ felszerelés klt. 200 000 240 000 X

22 5779 1151 10 Felsõtestvédõ mûag. testvédõ felsz.-hez db 90 000 108 000 X

22 5779 1152 09 Könyök- és karvédõ mûag. testvédõ felsz.-hez db 28 000 33 600 X

22 5779 1153 08 Csípõ-, comb- és lágyékvédõ mûag. tv. felsz.-hez db 35 000 42 000 X

22 5779 1155 06 Térd-, lábszár-, boka- és lábfejvédõ tv. felsz.-hez db 20 000 24 000 X

22 5779 1156 05 Bevetési kesztyû mûag. testvédõ felsz.-hez db 18 000 21 600 X

22 5779 1157 04 Hordtáska mûag. testvédõ felsz.-hez db 9 000 10 800 X

22 5779 1141 01 Arcvédõ kevlár sisakhoz db 32 600 39 120 X

22 5779 1142 00 Tarkóvédõ kevlár sisakhoz db 32 600 39 120 X

85 5933 6913 02 Védõszemüveg, pótlencse nélküli db 7 300 8 760 X

85 5933 6921 02 BOLLE X500 védõszemüveg db 7 300 8 760 X

85 5933 6911 04 Fényvédõ szemüveg db 2 300 2 760 X

99 0001 9841 08 Napszemüveg tokkal db 3 050 3 660 X

85 5933 6901 06 Tûzoltó lepel db 80 000 96 000 X

34 6141 6932 00 Zseblámpa Syclone Streamlight db 7 500 9 000 X

85 6221 0001 04 Tártartó hordhevederhez J 1 db 4 400 5 280 X

85 6221 0002 03 Tártartó hordhevederhez B1 db 4 400 5 280 X

85 6221 0003 02 Tártartó hordhevederhez J 2 db 4 600 5 520 X

85 6221 0004 01 Tártartó hordhevederhez B 2 db 4 600 5 520 X
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85 6221 0005 00 Hordheveder 9 cm széles zöld db 6 575 7 890 X

85 6221 0006 10 Kézigránáttartó zöld db 2 000 2 400 X

85 6221 0007 09 Gázálarc táska hordhevederhez db 4 675 5 610 X

85 6221 0008 08 Kulacstartó hordhevederhez db 4 500 5 400 X

85 6221 0009 07 Gyal.ásó tok hordhevederhez db 3 100 3 720 X

85 6221 0011 02 Többcélú táska hordhevederhez db 5 000 6 000 X

85 6221 0012 01 Pisztolytáska hordhevederhez db 3 500 4 200 X

85 6221 0013 00 Vegyvédelmi táska hordhevederhez db 7 000 8 400 X

87 8769 3112 07 Névjegytartó db 200 240

87 8862 1235 00 Tengerészzsák lakattal db 16 600 19 920 X

34 6141 6934 09 Elemlámpa tokkal elemmel klt. 2 000 2 400 X

34 6141 6931 01 Elemlámpa tokkal klt. 1 850 2 220 X

Fod rász fel sze re lés

87 8193 1231 08 Fodrászmesteri felsz. klt. 12 000 14 400 X

51 5242 1500 10 Hajvágógép kézi db 1 800 2 160

39 1245 1218 07 Fodrász olló db 1 200 1 440

39 1245 1231 10 Hajritkító olló db 1 000 1 200

96 7754 1112 09 Hajkefe db 400 480

96 7754 1121 08 Nyakszirtkefe db 475 570

85 8822 1211 06 Fodrászfésû db 375 450

81 5659 1531 03 Hajvágó kendõ db 600 720

51 5248 4101 01 Borotvakés db 1 800 2 160

51 5248 4111 10 Borotvatok db 150 180

87 8671 1252 01 Fenõszíj db 500 600

96 7752 1112 08 Borotvaecset db 350 420

23 8136 1211 08 Borotvaszappan db 100 120

22 5245 1115 10 Borotvaszappan tartótok db 100 120

23 8141 1111 08 Vérzéselállító stift db 100 120

87 8193 7962 00 Fenõszíjpaszta db 75 90

81 5659 1511 07 Borotválkozó kendõ db 575 690

81 5659 1521 05 Borotválkozó kendõ kicsi db 250 300

51 5242 1500 10 Hajnyíró készülék db 1 475 1 770

51 5248 4112 09 Hajnyíró klt. klt. 4 800 5 760 X

Ét ter mi tex tí lia

85 3621 3240 08 Asztalterítõ színes m 600 720

85 3621 3242 06 Asztalterítõ 132 cm piros m 600 720

85 3622 3221 06 Asztalterítõ fehér 140×140 db 1 100 1 320
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85 3622 3231 04 Asztalterítõ fehér 140×160 db 1 200 1 440

85 3623 3244 05 Asztalterítõ fehér 150×150 db 1 200 1 440

85 3622 3244 10 Asztalterítõ fehér 150×160 db 1 250 1 500

85 3622 3241 02 Asztalterítõ fehér 140×240 db 1 750 2 100

85 3622 3211 08 Asztalterítõ színes 130×130 db 1 150 1 380

85 3622 3271 07 Asztalterítõ színes 132×160 db 1 200 1 440

85 3640 3201 08 Asztalterítõ fólia db 200 240

85 3621 3121 03 Asztalkendõ, szalvéta 45×45 db 75 90

85 3621 3271 01 Asztalkendõ, szalvéta 45×45, színes db 200 240

85 3621 3272 00 Asztalkendõ, szalvéta 45×45, fehér db 200 240

85 3621 3111 05 Asztalkendõ, szalvéta színes 60×60 db 325 390

85 3621 3251 05 Asztalkendõ, szalvéta fehér 60×60 db 275 330

81 5639 1121 07 Törlõruha 50×70 db 250 300

85 5639 1111 09 Törlõruha 65×65 db 200 240

Tö rül kö zõ, ágy ne mû, tá bo ri pi hen te tõ anya gok

85 3911 1221 04 Törülközõ legs. db 175 210

85 3931 1361 03 Törülközõ 50×100 MH beszövéses db 875 1 050 X

85 3921 6241 01 Fürdõlepedõ 100×150 db 2 150 2 580 X

81 5666 1211 03 62 M hálótermi takaró db 2 400 2 880 X

81 5666 1231 10 63 M kórházi takaró db 25 000 30 000 X

85 7238 3312 08 Paplan db 1 925 2 310

85 8351 1131 05 Paplanhuzat fehér db 2 075 2 490

85 83511134 02 Takaróhuzat db 775 930

81 5666 1251 06 Aljtakaró db 200 240

85 8351 1141 03 Széles lepedõ db 725 870

85 8351 1142 02 Keskeny lepedõ db 525 630

85 8351 1143 01 Mûtõs lepedõ db 725 870

85 8351 1151 01 Nagypárna szintetikus töltettel db 850 1 020

85 8351 1164 07 Mûanyag tömésû fejpárna db 525 630

85 8351 1125 03 Mûanyag tömésû fejpárnahuzat 47x78 db 725 870

85 8351 1161 10 Kis tollpárna 36×48 db 475 570

85 8351 1121 07 Kis tollpárnahuzat 37×52 db 250 300

85 8351 1162 09 Nagy tollpárna 57×73 db 1 200 1 440

85 8351 1122 06 Nagy tollpárnahuzat 62×78 db 525 630

85 8351 1163 08 Tábori tollpárna 42×75 db 300 360

85 7321 1151 05 PH 8 cm ágybetét huzattal klt. 5 950 7 140

85 8351 1177 02 PH 8 cm ágybetét huzat nélkül db 3 000 3 600
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85 8351 1135 01 PH 8 cm ágybetéthuzat db 2 950 3 540

85 7321 1141 07 PH ágybetét 4 cm db 900 1 080

85 6121 1211 10 Hálózsák Tamás klt. 8 175 9 810 X

85 6121 1217 04 Hálózsák Levente klt. 8 175 9 810 X

85 6121 1221 08 Huzat Levente, Tamás hálózsákhoz db 2 200 2 640 X

85 6121 1231 06 Bélés Levente, Tamás hálózsákhoz db 4 000 4 800 X

85 6121 1232 05 Hordtasak Levente, Tamás hálózsákhoz db 1 075 1 290 X

85 6121 1241 04 Lepedõ Levente, Tamás hálózsákhoz db 850 1 020

85 6121 1261 00 Fûzõzsinór Levente, Tamás hálózsákhoz db 50 60

85 6121 1213 08 88 M hálózsák db 14 100 16 920 X

85 6121 1216 05 88 M hálózsák lepedõ nélkül db 13 250 15 900 X

85 6121 1214 07 Hálózsák nyári Tropen db 24 600 29 520 X

85 6121 1215 06 Hálózsák téli Defence db 30 750 36 900 X

85 6121 1240 05 Hálózsáklepedõ Carinthia db 4 600 5 520 X

25 6721 1141 03 Önfelfújódó matrac db 13 750 16 500 X

87 8852 2310 08 Megfigyelõ (személyi) sátor db 86 680 104 016 X

Jel vény, zsi nór, pa szo mány, rend fo ko zat jel zõ, pa ro li

85 7882 3312 10 Sapkajelvény (arany) db 100 120

85 7882 3322 08 Sapkajelvény (ezüst) db 100 120

85 7882 3324 06 Sapkajelvény társ. arany db 225 270

85 7882 2222 04 Sapkajelvény kerek arany db 125 150

85 7882 2223 03 Sapkajelvény kerek ezüst db 125 150

85 7883 3411 03 Repülõs sapkaszárny arany db 50 60

85 7883 3421 01 Repülõs sapkaszárny ezüst db 50 60

85 7882 3314 08 Sapkajelvény rep.arany db 250 300

85 7882 3315 07 Sapkajelvény rep.ezüst db 250 300

85 7883 3412 02 Sapkajelvény rep. tbk. db 250 300

85 7883 3514 08 Hímzett gyak. sapkajelvény tbk. db 225 270

85 7883 2436 09 Sapkajelvény barettsapkára tbk. db 225 270

85 7882 1411 05 Hhj. hímzett sapkajelvény db 650 780

85 7883 3466 10 Sapkajelvény barettsapkára hhj. hímzett db 175 210

85 7882 1341 02 Sapkajelvény barettsapkára lövész hímzett db 175 210

85 7882 1421 03 Sapkajelvény barettsapkára mûszaki hímzett db 175 210

85 7883 3460 05 Sapkajelvény barettsapkára eü. hímzett db 175 210

85 7883 2438 07 Sapkajelvény barettsapkára tüzér hímzett db 175 210

85 7883 2435 10 Sapkajelvény barettsapkára légv. tüzér hímzett db 175 210

85 7883 2433 01 Sapkajelvény barettsapkára eje. hímzett db 175 210

698 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 10. szám



HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2007. évi gaz dál ko dá si
ár (Ft) Köz pon ti

ha tás kö rû
se lej te zés

áfa nél kül áfá val

85 7883 2434 00 Sapkajelvény barettsapkára pc. hímzett db 175 210

85 7811 3154 09 Hímzett sapkajelvény szállító siv. db 175 210

85 7811 3155 08 Hímzett sapkajelvény lövész siv. db 175 210

85 7882 1421 03 Hímzett sapkajelvény mûszaki siv. db 175 210

85 7811 3156 07 Gyakorló sapkajelvény siv. db 50 60

85 7883 3441 08 Hímzett rep. jelvény sapkára db 125 150

85 7811 3302 04 ENSZ sapkajelvény hímzett db 100 120

85 8763 7324 07 Hímzett karjelzés ENSZ db 250 300

85 8763 2122 02 Hímzett karjelzés EUFOR db 250 300

85 7811 3326 07 Hímzett vezérkari karjelzés tts. db 1 050 1 260

85 7811 3227 06 Hímzett vezérkari karjelzés ti. db 1 050 1 260

85 8455 7362 07 Sapkazsinór arany db 325 390

85 8455 7321 05 Sapkazsinór ezüst db 475 570

81 4921 1321 01 Sapkazsinór arany társasági db 475 570

81 4921 1320 02 Sapkazsinór ezüst társasági db 475 570

85 8452 7221 01 Viharszíj (dísz.) db 150 180

85 7886 3322 10 Topán alátét db 175 210

85 7882 2225 01 Topán veret arany garn. 300 360

85 7882 2226 00 Topán veret ezüst garn. 300 360

85 7886 3320 01 Sapkatopán ti. db 575 690

85 7811 3336 05 Rf.jelzõ fém õrm. db 300 360

85 7811 3337 04 Rf.jelzõ fém tõrm. db 300 360

85 7811 3338 03 Rf.jelzõ fém ftõrm. db 300 360

85 7811 3339 02 Rf.jelzõ fém zls. db 300 360

85 7811 3340 09 Rf.jelzõ fém tzls. db 300 360

85 7811 3357 00 Rf.jelzõ fém ftzls. db 300 360

85 7811 3348 01 Rf.jelzõ fém hdgy. db 300 360

85 7811 3349 00 Rf.jelzõ fém fhdgy. db 300 360

85 7811 3350 07 Rf.jelzõ fém szds. db 300 360

85 7811 3351 06 Rf.jelzõ fém õrgy. db 300 360

85 7811 3352 05 Rf.jelzõ fém alez. db 300 360

85 7811 3353 04 Rf.jelzõ fém ezds. db 300 360

81 5232 5311 06 Paszomány 10 mm-es arany m 150 180

81 5233 5311 01 Paszomány 10 mm-es ezüst m 150 180

81 5233 5321 10 Paszomány 20 mm-es ezüst m 275 330

81 4921 1113 07 Pk-i. beo. ts. mellzsinór (fehér) db 400 480

85 7886 3324 08 Paroli társasági öltönyre tbk. pár 1 800 2 160

85 7886 3325 07 Paroli társasági öltönyre fõti. pár 2 100 2 520
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85 7886 3327 05 Paroli társasági öltönyre beoti. pár 1 250 1 500

85 7886 3331 09 Paroli társasági öltönyre zls. pár 2 000 2 400

85 7886 3326 06 Paroli társasági öltönyre tts. pár 1 300 1 560

85 8721 0005 04 Paroli köznapi öltönyre tbk. pár 1 600 1 920

85 8721 0004 05 Paroli köznapi öltönyre fõti. pár 2 200 2 640

85 8721 0002 07 Paroli köznapi öltönyre beoti. pár 1 600 1 920

85 8721 0006 03 Paroli köznapi öltönyre zls. pár 2 000 2 400

85 8721 0003 06 Paroli köznapi öltönyre tts. pár 2 000 2 400

85 8721 0007 02 Paroli köznapi öltönyre szerz.oliv. pár 575 690

85 8721 0008 01 Paroli köznapi öltönyre szerz.fekete pár 575 690

85 7883 3511 00 Hímzett gyakorló paroli tbk. pár 575 690

85 7883 3516 06 Hímzett gyakorló paroli fõti. pár 450 540

85 7883 3517 05 Hímzett gyakorló paroli beo.ti. pár 325 390

85 7883 3518 04 Hímzett gyakorló paroli zls. pár 400 480

85 7883 3519 03 Hímzett gyakorló paroli tts. pár 400 480

85 7883 3535 03 Hímzett gyakorló paroli ts. pár 325 390

85 8721 0211 00 Hímzett gyakorló paroli fõisk. hallg. pár 325 390

85 8721 0201 02 Hímzett gyakorló paroli tts. hallg. pár 350 420

85 7880 2014 09 Tépõzár stancolt parolihoz pár 25 30

857883 3581 08 Hímzett gyakorló paroli tz. tbk. pár 750 900

857883 3582 07 Hímzett gyakorló paroli tz. fõti. pár 600 720

857883 3583 06 Hímzett gyakorló paroli tz. beo.ti. pár 375 450

857883 3584 05 Hímzett gyakorló paroli tz. zls. pár 500 600

857883 3585 04 Hímzett gyakorló paroli tz. tts. pár 500 600

857883 3495 05 Hímzett gyakorló paroli tz. ts. pár 375 450

857883 3587 02 Hímzett gyakorló paroli s.kék tz. tbk. pár 750 900

877883 3588 01 Hímzett gyakorló paroli s.kék tz. fõti. pár 600 720

877883 3589 00 Hímzett gyakorló paroli s.kék tz. beo.ti. pár 375 450

877883 3591 06 Hímzett gyakorló paroli s.kék tz. zls. pár 500 600

857883 3592 05 Hímzett gyakorló paroli s.kék tz. tts. pár 500 600

857883 3593 04 Hímzett gyakorló paroli s.kék tz. ts. pár 375 450

85 8763 7334 05 Paroli díszelgõ fõti. pár 3 150 3 780

85 8763 7335 04 Paroli díszelgõ beoti. pár 2 675 3 210

85 8763 7337 02 Paroli díszelgõ zls. pár 2 950 3 540

85 8763 7338 01 Paroli díszelgõ tts. pár 2 950 3 540

85 8763 7339 00 Paroli díszelgõ ts. pár 2 600 3 120

85 7886 3341 07 Paroli posztóköpenyre tbk. pár 450 540

85 7886 3328 04 Paroli posztóköpenyre pár 450 540
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85 8763 7418 02 Paroli nõi posztóköpenyre pár 450 540

85 7883 3479 05 Hímzett társ. rf.jelzõ tbk. pár 950 1 140

85 7883 3521 09 Hímzett társ. rf.jelzõ fõti. pár 750 900

85 7883 3522 08 Hímzett társ. rf.jelzõ beo.ti. pár 475 570

85 7883 3523 07 Hímzett társ. rf.jelzõ zls. pár 600 720

85 7883 3524 06 Hímzett társ. rf.jelzõ tts. pár 600 720

85 7883 3537 01 Hímzett társ. rf.jelzõ ts. pár 425 510

85 7883 3564 09 Hímzett társasági rf.jelzõ fõisk. hallg. pár 575 690

85 7883 3565 08 Hímzett társasági rf. jelzõ tts. hallg. pár 575 690

85 7883 3525 05 Hímzett közn. rf.jelzõ tbk. pár 975 1 170

85 7883 3526 04 Hímzett közn. rf.jelzõ fõti. pár 750 900

85 7883 3527 03 Hímzett közn. rf.jelzõ beo.ti. pár 475 570

85 7883 3528 02 Hímzett közn. rf.jelzõ zls. pár 625 750

85 7883 3529 01 Hímzett közn.rf.jelzõ tts. pár 625 750

85 7883 3538 00 Hímzett közn.rf.jelzõ ts. pár 575 690

85 7883 3562 00 Hímzett köznapi rf. jelzõ fõisk. hallg. pár 575 690

85 7883 3563 10 Hímzett köznapi rf. jelzõ tts. hallg. pár 575 690

85 7883 3546 00 Hímzett köznapi rf. jelzõ s.kék tbk. pár 975 1 170

85 7883 3571 10 Hímzett köznapi rf.jelzõ s.kék fõti. pár 750 900

85 7883 3512 09 Hímzett köznapi rf.jelzõ s.kék beo.ti. pár 475 570

85 7883 3573 08 Hímzett köznapi rf.jelzõ s.kék zls. pár 625 750

85 7883 3574 07 Hímzett köznapi rf.jelzõ s.kék tts. pár 625 750

85 7883 3538 00 Hímzett köznapi rf.jelzõ s.kék ts. pár 450 540

85 7883 3478 06 Hímzett gyakorló rf.jelzõ tbk. pár 975 1 170

85 7883 3531 07 Hímzett gyakorló rf.jelzõ fõti. pár 550 660

85 7883 3532 06 Hímzett gyakorló rf.jelzõ beo.ti. pár 375 450

85 7883 3533 05 Hímzett gyakorló rf.jelzõ zls. pár 525 630

85 7883 3534 04 Hímzett gyakorló rf.jelzõ tts. pár 600 720

85 7883 3539 10 Hímzett gyakorló rf.jelzõ ts. pár 325 390

85 7883 3552 02 Hímzett gyakorló rf.jelzõ s.kék tbk. pár 975 1 170

85 7883 3553 01 Hímzett gyakorló rf.jelzõ s.kék fõti. pár 750 900

85 7883 3554 00 Hímzett gyakorló rf.jelzõ s.kék beo.ti. pár 475 570

85 7883 3555 10 Hímzett gyakorló rf.jelzõ s.kék zls. pár 625 750

85 7883 3556 09 Hímzett gyakorló rf.jelzõ s.kék tts. pár 600 720

85 7883 3471 02 Hímzett rf.jelzõ pólóra tbk. db 500 600

85 7883 3472 01 Hímzett rf.jelzõ pólóra fõti. db 400 480

85 7883 3473 00 Hímzett rf.jelzõ pólóra beo.ti. db 250 300

85 7883 3474 10 Hímzett rf.jelzõ pólóra zls. db 350 420

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 701



HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2007. évi gaz dál ko dá si
ár (Ft) Köz pon ti

ha tás kö rû
se lej te zés

áfa nél kül áfá val

85 7883 3475 09 Hímzett rf.jelzõ pólóra tts. db 350 420

85 7883 3476 08 Hímzett rf.jelzõ pólóra ts. db 275 330

85 7883 3486 06 Hímzett rf.jelzõ pólóra s.kék tbk. db 500 600

85 7883 3487 05 Hímzett rf.jelzõ pólóra s.kék fõti. db 400 480

85 7883 3488 04 Hímzett rf.jelzõ pólóra s.kék beo.ti. db 250 300

85 7883 3489 03 Hímzett rf.jelzõ pólóra s.kék zls. db 350 420

85 7883 3490 10 Hímzett rf.jelzõ pólóra s.kék tts. db 350 420

85 7883 3491 09 Hímzett rf.jelzõ pólóra s.kék ts. db 275 330

85 7884 2321 03 Tölgyfalomb arany pár 450 540

85 7883 2212 01 Tölgyfalomb ezüst tbk. pár 150 180

85 7881 3332 00 Csillag hatágú 17 mm ezüst db 25 30

85 7881 3324 00 Csillag hatágú 15 mm arany db 25 30

85 7881 3325 10 Csillag hatágú 15 mm ezüst db 25 30

85 7881 3464 00 Hhj.hímzett csillag 20 mm arany db 25 30

85 7881 3465 10 Hhj.hímzett csillag 20 mm ezüst db 25 30

85 7811 1231 10 Fn. jelvény aranyozott (dísz., mûvészegyüttes) pár 50 60

85 7811 1221 01 Fn. jelvény ezüstszínû pár 50 60

85 7811 3113 07 Fn. jelvény aranyszínû pár 75 90

85 7811 1241 08 Kereszt állományjelzõ pár 100 120

85 7811 1242 07 Dávidcsillag pár 500 600

81 4921 1317 08 Arany vállzsinór társ. db 900 1 080

81 4921 1316 09 Ezüst vállzsinór társ. db 900 1 080

85 7834 1391 01 Zenész arany melldísz db 6 575 7 890

85 7834 1392 00 Zenész ezüst melldísz db 6 575 7 890

81 4921 1115 05 Szárnysegédi díszzsinór db 6 600 7 920

82 4921 1116 04 Vezénylõ zászlós díszzsinór arany db 1 550 1 860

83 4921 1117 03 Vezénylõ zászlós díszzsinór ezüst db 1 550 1 860

84 4921 1118 02 Vezénylõ zászlós díszzsinór bronz db 1 050 1 260

85 7811 3321 01 93 M csapatkarjelzés db 525 630

85 7811 3319 06 Szövött köznapi karjelzés db 475 570

85 8763 1311 03 Gyakorló csaparkarjelzés I. db 450 540

85 8763 1312 02 Gyakorló csaparkarjelzés II. db 475 570

85 8763 1313 01 Gyakorló csaparkarjelzés III. db 525 630

85 7883 3451 06 Hímzett re. jelvény zubbonyra db 150 180

85 8763 7311 01 Zenész karjelzés (Líra) arany db 1 850 2 220

85 8763 7312 00 Zenész karjelzés (Líra) ezüst db 1 850 2 220

85 8761 0001 06 Arany lyra zenész v.kék db 250 300

85 8761 0002 05 Ezüst lyra zenész v.kék db 250 300
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85 7891 1235 02 Ht. áll. kif. jelvény ünnepi db 150 180

85 7891 1234 03 Ht. áll. kif. jelvény selyem db 150 180

85 7811 4111 05 Hadmûveleti Akadémiai jelvény db 575 690

85 7811 4112 04 Katonai Akadémiai jelvény db 575 690

85 7811 4113 03 Kossuth Lajos Katonai Fõiskolai jelvény db 575 690

85 7811 4114 02 Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskolai jelvény db 575 690

85 7811 4115 01 Szolnoki Repülõtiszti Fõiskolai jelvény db 575 690

85 7811 4116 00 Polgári Egyetemi jelvény db 575 690

85 7811 4121 03 NRF jelvény db 950 1 140

85 7811 0017 07 MH Katonai Közlekedési Központ csapatjelvény db 925 1 110

85 7811 0013 00 MH vezénylõ zls. jelvény db 1 050 1 260

85 7811 0012 01 Haderõnem vezénylõ zls. jelvény db 1 050 1 260

85 7811 0011 02 Dandár, ezred vezénylõ zls. jelvény db 1 050 1 260

85 7811 0016 08 Zászlóalj, osztály vezénylõ zls. jelvény db 1 050 1 260

85 7811 0015 09 Század, üteg vezénylõ zls. jelvény db 1 050 1 260

85 7811 0014 10 Szakasz vezénylõ zls. jelvény db 1 050 1 260

85 7811 3301 05 Hímzett nemzeti pajzs db 175 210

85 7883 3512 10 96 M hímzett államjelzõ zöld db 75 90

85 7883 3560 02 96 M hímzett államjelzõ s.kék db 75 90

87 8769 3115 04 Névkitûzõ mûag. db 200 240

85 7883 3513 09 Hímzett név felirat db 225 270

85 7883 3561 01 Hímzett név felirat s.kék db 225 270

857883 0006 02 Hímzett név felirat tz. db 275 330

857883 0005 03 Hímzett név felirat s.kék tz. db 275 330

85 7880 2012 00 Tépõzár stancolt névfelirathoz db 25 30

85 7811 3316 09 Hímzett Hungarian Air Forces jelv. s.kék tz. db 150 180

85 7854 3222 08 Szövött szalagsáv db 125 150

85 7854 3211 00 Békefenntartásért szolgálati jel db 250 300

85 8763 7351 04 Rf. jelzõ p. köpenyre õrm. pár 800 960

85 8763 7352 03 Rf. jelzõ p. köpenyre tõrm. pár 875 1 050

85 8763 7353 02 Rf. jelzõ p.köpenyre ftõrm. pár 1 100 1 320

85 8763 7354 01 Rf. jelzõ p.köpenyre zls. pár 1 000 1 200

85 8763 7355 00 Rf. jelzõ p.köpenyre tzls. pár 1 100 1 320

85 8763 7356 10 Rf. jelzõ p.köpenyre ftzls. pár 1 400 1 680

85 8763 7357 09 Rf. jelzõ p.köpenyre hdgy. pár 800 960

85 8763 7358 08 Rf. jelzõ p.köpenyre fhdgy. pár 950 1 140

85 8763 7359 07 Rf. jelzõ p.köpenyre szds. pár 1 100 1 320

85 8763 7360 03 Rf. jelzõ p.köpenyre õrgy. pár 1 050 1 260
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85 8763 7361 02 Rf. jelzõ p.köpenyre alez. pár 1 150 1 380

85 8763 7362 01 Rf. jelzõ p.köpenyre ezds. pár 1 550 1 860

85 8763 7386 04 Rf. jelzõ p.köpenyre ddtbk. pár 1 050 1 260

85 8763 7363 00 Rf. jelzõ p.köpenyre vörgy. pár 1 275 1 530

85 8763 7364 10 Rf. jelzõ p.köpenyre altbgy. pár 1 500 1 800

85 8763 7365 09 Rf. jelzõ p.köpenyre vezds. pár 1 700 2 040

85 8763 7366 08 Rf. jelzõ p.köpenyre szkv. pár 1 000 1 200

85 8763 7417 03 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi õrm. pár 800 960

85 8763 7416 04 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi tõrm. pár 875 1 050

85 8763 7415 05 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi ftõrm. pár 1 100 1 320

85 8763 7414 06 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi zls. pár 1 000 1 200

85 8763 7413 07 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi tzls. pár 1 100 1 320

85 8763 7412 08 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi ftzls. pár 1 400 1 680

85 8763 7411 09 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi hdgy. pár 800 960

85 8763 7410 10 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi fhdgy. pár 950 1 140

85 8763 7409 03 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi szds. pár 1 100 1 320

85 8763 7408 04 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi õrgy. pár 1 050 1 260

85 8763 7407 05 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi alez. pár 1 150 1 380

85 8763 7406 06 Rf. jelzõ p.köpenyre nõi ezds. pár 1 550 1 860

85 7886 3330 10 Paroli ts.skarlátpiros (dísz.) pár 525 630

85 8763 7421 07 Paroli posztóköpenyre (dísz.) pár 225 270

85 8763 7394 04 Hhj.rendfok.jelzõ karra ezds. pár 1 350 1 620

85 8763 7395 03 Hhj.rendfok.jelzõ karra alez. pár 1 125 1 350

85 8763 7396 02 Hhj.rendfok.jelzõ karra õrgy. pár 800 960

85 8763 7397 01 Hhj.rendfok.jelzõ karra szds. pár 1 050 1 260

85 8763 7398 00 Hhj.rendfok.jelzõ karra fhdgy. pár 800 960

85 8763 7399 10 Hhj.rendfok.jelzõ karra hdgy. pár 475 570

85 8763 7400 01 Hhj.rendfok.jelzõ karra ftzls. pár 1 350 1 620

85 8763 7401 00 Hhj.rendfok.jelzõ karra tzls. pár 1 050 1 260

85 8763 7402 10 Hhj.rendfok.jelzõ karra zls. pár 775 930

85 8763 7403 09 Hhj.rendfok.jelzõ karra ftõrm. pár 1 050 1 260

85 8763 7404 08 Hhj.rendfok.jelzõ karra tõrm. pár 775 930

85 8763 7405 07 Hhj.rendfok.jelzõ karra õrm. pár 475 570

85 8763 7382 08 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre ezds. pár 750 900

85 8763 7381 09 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre alez. pár 600 720

85 8763 7379 03 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre õrgy. pár 425 510

85 8763 7378 04 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre szds. pár 550 660

85 8763 7377 05 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre fhdgy. pár 400 480
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85 8763 7376 06 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre hdgy. pár 375 450

85 8763 7387 03 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre ftzls. pár 700 840

85 8763 7375 07 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre tzls. pár 550 660

85 8763 7374 08 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre zls. pár 400 480

85 8763 7373 09 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre ftõrm. pár 550 660

85 8763 7372 10 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre tõrm. pár 400 480

85 8763 7371 00 Hhj.rendfok.jelzõ posztóköpenyre õrm. pár 275 330

85 7883 3508 06 Hímzett gyakorló paroli siv. pár 325 390

85 7883 0007 01 Hímzett gyakorló paroli siv. tz. pár 500 600

85 7883 3530 08 Hímzett rf.jelzõ pólóra siv. tz. db 400 480

85 7883 3509 05 Hímzett név felirat siv. db 200 240

85 7883 3510 01 Hímzett név felirat siv. tz. db 300 360

85 7811 3333 08 Hímzett nemzeti pajzs barna siv. tz. db 125 150

85 7811 3312 02 Hímzett nemzeti pajzs színes siv. tz. db 250 300

85 7811 3315 10 Hímzett nemzeti pajzs színes siv. db 275 330

85 7811 3309 08 Hímzett jelvény Hungary siv. tz. db 150 180

Egyéb cik kek

81 5676 5111 06 Vöröskeresztes zászló db 400 480

84 8189 1111 07 Keresztkötés db 175 210

84 8189 1141 01 Fogászati kendõ db 125 150

84 8381 1688 08 Bokapólya db 50 60

85 8351 1147 08 Lyukas kendõ db 125 150

85 8351 1145 10 Kompresz db 200 240

87 8863 1221 01 Fehérnemûzsák db 625 750

87 2271 3331 05 MKO takaróponyva db 6 000 7 200 X

81 5659 1431 06 Hústakaró db 550 660

96 7181 1114 02 Rugós sámfa pár 150 180

39 9611 1112 06 Kézi patentbeütõ prés db 1 550 1 860

51 1118 1100 05 Sapkaformázógép db 14 250 17 100 X

51 1452 1101 00 Villanyvasaló db 1 875 2 250

51 5232 1904 00 Automata mosógép db 43 300 51 960 X

51 5236 1600 04 Szárítógép db 52 475 62 970 X

Gom bok, kel lé kek

85 7861 3212 08 Ujjagomb arany db 25 30

85 7861 3213 07 Szúrósgomb arany db 25 30

85 7861 3312 05 Ujjagomb ezüst db 25 30

85 7861 3313 04 Szúrósgomb ezüst db 25 30
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85 7861 1211 06 Zubbonygomb tombak db 25 30

85 7861 3211 09 Zubbonygomb arany db 25 30

85 7861 3311 06 Zubbonygomb ezüst db 25 30

85 7861 3111 01 Zubbonygomb aranyozott db 25 30

85 7861 3112 00 Ujjagomb aranyozott db 25 30

85 7861 3113 10 Szúrósgomb aranyozott db 25 30

85 7861 3121 10 Zubbonygomb aranyozott rugós db 50 60

85 7861 3122 09 Ujjagomb aranyozott rugós db 25 30

85 7861 3315 02 93 M zubbonygomb arany társ. db 25 30

85 7861 3316 01 Szúrósgomb arany társ. db 25 30

85 7861 3317 00 Ujjagomb arany társ. db 25 30

85 7861 3333 00 Ujjagomb arany társasági hhj. db 25 30

85 7861 3335 09 95 M hhj.ujjagomb arany rugós db 25 30

85 7861 3334 10 Ujjagomb alpakka társasági hhj. db 1 050 1 260

85 7883 2213 00 Nyakkendõtû-mandzsettagomb arany klt. 1 050 1 260

85 7883 2214 10 Nyakkendõtû-mandzsettagomb ezüst klt. 850 1 020

85 7883 3336 08 95 M hhj.ujjagomb alpakka rugós db 25 30

85 7883 3337 07 95 M hhj.szúrósgomb arany db 25 30

85 7883 3338 06 95 M hhj.szúrósgomb alpakka db 25 30

85 7883 3329 07 95 M zubbonygomb arany db 25 30

85 7861 3331 02 95 M zubbonygomb arany rugós db 25 30

85 7861 3330 03 95 M zubbonygomb alpakka db 25 30

85 7861 3332 01 95 M zubbonygomb alpakka rugós db 25 30

85 7861 3114 09 Zubbonygomb aranyozott füles (tbk.) db 125 150

85 7861 3214 06 Szúrósgomb aranyozott (dísz.) db 25 30

85 7861 3115 08 Ujjagomb aranyozott (dísz.) db 25 30

85 7861 3310 07 Zubbonygomb ezüst (dísz.) db 25 30

85 7861 3314 03 Szúrósgomb ezüst (dísz.) db 25 30

85 7861 3323 02 Ujjagomb ezüst (dísz.) db 25 30

85 7861 3216 04 Zubbonygomb alpakka rugós (dísz.) db 25 30

85 7861 3218 02 Ujjagomb alpakka rugós (dísz.) db 25 30

85 7861 7213 02 Nadrággomb barna c/db 25 30

85 7861 7212 03 Nadrággomb sivatagi c/db 25 30

81 5311 7111 03 Bakancsfûzõ, 110 cm barna pár 50 60

81 5311 7112 02 Bakancsfûzõ, 110 cm fekete pár 50 60

81 5311 7123 10 Cipõfûzõ fehér 90-cm-es (sport) pár 25 30

81 5311 7121 01 Cipõfûzõ 60 cm barna pár 25 30

81 5311 7122 00 Cipõfûzõ 70 cm barna pár 25 30
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81 5311 7126 07 Cipõfûzõ 70 cm fekete pár 25 30

Ja ví tó, kar ban tar tó anya gok

87 8761 3151 07 Lábbeli karbantartó klt. 575 690

23 8211 1611 04 Cipõkrém barna bakancshoz tub. 200 240

23 8211 1412 09 Cipõkrém barna félcipõhöz tub. 175 210

23 8211 1612 03 Cipõkrém 90 g fekete tub. 200 240

39 1552 1113 03 Kézi varrótû c/db 25 30

81 3151 7111 09 Lánchíd cérna 30/500 olív. db 200 240

81 3151 7112 08 Lánchíd cérna 30/500 fehér db 200 240

81 3151 7122 06 Szintetikus varrócérna (Lánchíd cérna drapp) orsó 200 240

81 3165 7119 08 Balaton gombozócérna (olív) orsó 150 180

39 1558 1111 08 Varrókészlet db 450 540

23 8223 1111 03 Naftalin kg 550 660

23 8125 1152 02 Mosókrém db 100 120

87 8191 1111 03 Javítókészlet 93 M esõvédõ öltözethez klt. 875 1 050

Gön gyö le gek

22 5756 1111 01 Sapkavédõ fólia 35×45 db 25 30

22 5751 1157 01 Hordtáska fehér db 25 30

22 5756 1131 08 Ruhavédõ fólia db 50 60

22 5756 1132 07 Öltönyvédõ fólia 80×100 db 50 60

39 1129 1138 05 Plombafogó db 2 650 3 180

39 1129 1139 04 Plombafogó betét db 950 1 140

14 9991 2113 08 Plomba (alu.12 mm-es) kg 1 150 1 380

96 7181 1141 10 Mûag. cipõkitömõ pár 100 120

Sá tor és al kat ré szei, ja ví tó anya gai

63 M sá tor

87 8852 1811 07 63 M egységes sátor klt. 134 700 161 640 X

87 8852 1812 06 63 M egységes sátorponyva komplett klt. 72 600 87 120 X

87 8852 5811 02 Egységes sátorpalást db 33 175 39 810 X

87 8852 5812 01 Egységes sátor bejárati ponyva db 17 000 20 400 X

87 8852 5813 00 Egységes sátor hátsó ponyva db 5 500 6 600 X

87 8852 5816 08 Egységes sátor bejárati függöny db 6 875 8 250 X

87 8852 5817 07 Egységes sátor málhazsák db 1 750 2 100 X

87 8852 5829 03 Egységes sátorablak db 700 840 X

87 8852 1813 05 63 M egységes sátorváz klt. 55 000 66 000 X

87 8852 5821 00 Egységes sátor csuklós fõtartó db 12 500 15 000 X
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87 8852 5823 09 Egységes sátor bejárati oldaltartórúd db 1 200 1 440 X

87 8852 5824 08 Egységes sátor bejárati ajtó összekötõrúd db 1 100 1 320 X

87 8852 5825 07 Egységes sátor tetõ összekötõrúd db 1 200 1 440 X

87 8852 5826 06 Egységes sátor csõmálházó kaloda db 3 400 4 080 X

87 8852 1814 04 63 M egységes sátor kellékzsák komplett klt. 7 100 8 520 X

87 8852 5831 09 Egységes sátor kellékzsák üres db 775 930

87 8852 5832 08 Egységes sátor acélcövek 28 cm-es db 175 210

87 8852 5833 07 Egységes sátor ponyvatû db 50 60

87 8852 5834 06 Egységes sátorzsinór rögzítõvel db 135 162

87 8852 5835 05 Egységes viharzsinór rögzítõvel db 125 150

87 8852 5836 04 Egységes sátorbélés rögzítõ kamó db 25 30

87 8852 5837 03 Egységes sátor ruhafogas db 25 30

87 8852 5828 04 Egységes sátor füstcsõkivezetõ lemez db 475 570

87 8852 8821 10 Perlonkötél sátorhoz kg 4 625 5 550

87 8852 8831 08 Kötélrögzítõ fa db 50 60

87 8852 8841 06 Anyacsavar alátéttel (csuklós sátorfõtartóhoz) db 25 30

87 8852 8851 04 Sátorhoz PVC védõszegély m 1 425 1 710

Sá tor bé lés

87 8852 1815 03 Egységes sátorhoz színes bélés klt. 17 400 20 880 X

87 8852 5851 05 Egységes sátorpalástbélés színes db 10 400 12 480 X

87 8852 5852 04 Egységes sátor bejárati bélés színes db 3 500 4 200 X

87 8852 5853 03 Egységes sátor hátsó falbélés színes db 3 500 4 200 X

87 8852 1816 02 63 M egységes sátorbélés fekete komplett klt. 50 000 60 000 X

87 8852 5861 03 Egységes sátorpalástbélés fekete db 30 000 36 000 X

87 8852 5862 02 Egységes sátor bejáratibélés fekete db 10 000 12 000 X

87 8852 5863 01 Egységes sátor hátsófalbélés fekete db 10 000 12 000 X

Sü tõ sá tor

87 8852 1851 10 63 M sütõsátor (komplett) klt. 777 600 933 120 X

87 8852 5814 10 Sátor osztóelem palást db 28 350 34 020 X

87 8852 5822 10 Sátor osztóelem váz db 27 150 32 580 X

87 8852 5815 09 Sütõsátor hátsó ponyva kemencenyílással db 27 400 32 880 X

Ta nács ko zó sá tor

87 8852 1821 05 Tanácskozósátor kompl. klt. 503 700 604 440 X

87 8852 1822 04 Tanácskozósátor-ponyva klt. 203 400 244 080 X

87 8852 1823 03 Tanácskozósátor váz klt. 160 350 192 420 X

87 8852 1824 02 Tanácskozósátor-bélés klt.. 114 900 137 880 X

87 8852 1825 01 Tanácskozósátor kellékzsák komplett klt. 25 150 30 180 X
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83 M sá tor

87 8852 1711 10 83 M egységes sátor klt. 131 150 157 380 X

87 8852 1712 09 83 M egységes sátorponyva készlet klt. 75 850 91 020 X

87 8852 1713 08 83 M egységes sátorváz klt. 33 150 39 780 X

87 8852 1716 05 83 M egys. sátorbélés klt. 16 750 20 100 X

87 8852 1721 08 83 M egys. kellékzsák klt. 5 450 6 540 X

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség ru há za ta

85 8161 1443 00 FBÖ téli zubbony (s.kék.) db 5 400 6 480

85 8161 1442 01 FBÖ téli zubbonybélés (Hhj.) db 5 450 6 540

85 8161 1613 00 Nyári zubbony hhj. (FBÖ) db 3 100 3 720

85 8425 3315 04 FBÖ téli sapka (vám) db 3 600 4 320

85 8411 1214 09 FBÖ kimenõ sapka (s. kék.) db 1 350 1 620

85 2811 3326 03 FBÖ toledó ing hu. (v. kék.) db 2 450 2 940

85 2811 3327 02 FBÖ toledó ing ru. (v. kék.) db 2 250 2 700

85 8225 3324 06 FBÖ dzseki (s. kék.) db 10 500 12 600

85 8255 3332 10 FBÖ szürke pantalló db 6 100 7 320

87 8317 3361 05 FBÖ hhj. téli bõrkesztyû (fekete) db 3 300 3 960

81 5692 3329 06 FBÖ nyakkendõ (fekete) db 650 780

88 2512 3225 07 FBÖ zárt félcipõ pu. pár 3 300 3 960

88 2512 3242 06 FBÖ nyári félcipõ pu. pár 4 400 5 280

85 7891 1242 03 FBÖ embléma (kör alakú) db 75 90

85 7891 1243 02 FBÖ embléma (téglalap alakú) db 75 90

85 8763 7325 06 FBÖ beo. áll. jelzés db 300 360

85 7881 3323 01 FBÖ rozetta arany 15 mm. db 25 30

85 7881 3322 02 FBÖ rozetta ezüst 15 mm. db 25 30

81 4921 1314 00 Jelsípzsinór (fekete) db 400 480

85 8161 1444 10 FBÖ téli zubbony (szürke) db 6 950 8 340

85 8151 1443 06 FBÖ téli nadrág (szürke) db 6 400 7 680

85 8151 1442 07 FBÖ téli nadrágbélés (Hhj.) db 4 650 5 580

85 8151 1441 08 Téli nadrág hhj. (FBÖ) db 3 950 4 740

85 8431 1215 07 FBÖ szolg. sapka (szürke) db 1 400 1 680

84 1214 1212 09 FBÖ fekete téli ing (Hhj.) db 1 575 1 890

84 1214 1312 06 FBÖ fekete téli nadrág db 1 100 1 320

85 8161 1445 09 FBÖ gyakorló zubbony (szürke) db 4 250 5 100

85 8151 1444 05 FBÖ gyakorló nadrág (szürke) db 3 850 4 620

85 2811 3324 05 FBÖ gyakorló ing db 1 950 2 340

85 2811 1212 09 Hhj. gyakorló ing (FBÖ) db 2 100 2 520
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84 1214 1212 09 Hhj. téli ing (FBÖ) db 1 575 1 890

84 1214 1312 06 Téli alsó hhj. (FBÖ) db 1 100 1 320

87 8622 3242 09 FBÖ vállsz. derékszíj fekete (hhj.) db 4 750 5 700

88 2219 3231 06 FBÖ gyakorló bakancs (fekete) pár 9 250 11 100

85 5933 6824 02 Esõvédõ ruha (kétrészes) db 10 150 12 180

85 8763 7340 07 FBÖ dombor embléma db 125 150

85 7891 1244 01 FBÖ dombor embléma háromszög alakú db 100 120

85 7891 1112 01 Dombor embléma „Stilizált múzeum” db 75 90

85 8763 7343 04 Kitûzõ „Stilizált múzeum” db 75 90

85 8763 7344 03 Dombor embléma db 125 150

Ke gye le ti cik kek

81 5142 5184 07 Fekete gyász karszalag nyári 36 cm-es db 300 360

81 5142 5185 06 Fekete gyász karszalag téli 44 cm-es db 350 420

81 5659 1601 06 Rendjel párna piros db 12 000 14 400 X

81 5659 1602 05 Kard és sapkavédõ párna fekete db 16 000 19 200 X

A cikk meg ne ve zé se Me.

2007. évi gaz dál ko dá si
ár (Ft)

áfa nél kül áfá val

A HM Ru há za ti Mû hely ben ké szít tet he tõ ru há zat és egyéb szol gál ta tás

Felsõruházat

Társasági zubbony tbk. szer.nélkül db 18 333 22 000

 ddtbk. db 22 283 26 740

 võrgy. db 22 333 26 800

 altbgy. db 22 383 26 860

 vezds. db 22 433 26 920

Társ. zubbony tábori barna ti. db 16 575 19 890

Társasági pantalló tbk. db 8 500 10 200

Fekete pantalló db 6 825 8 190

Köznapi zubbony tbk. szer.nélkül db 20 000 24 000

 ddtbk. db 21 950 26 340

 võrgy. db 22 000 26 400

 altbgy. db 22 050 26 460

 vezds. db 22 100 26 520

Köznapi zubbony szer.nélkül db 19 500 23 400

Köznapi pantalló tbk. db 8 500 10 200

Köznapi pantalló db 6 825 8 190

Posztó köpeny tbk. db 40 500 48 600

 ddtbk. db 42 342 50 810

 võrgy. db 42 567 51 080

 altbgy. db 42 792 51 350

 vezds. db 42 992 51 590

Ti. posztóköpeny db 39 000 46 800
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Nõi társasági zubbony tbk. szer.nélkül db 12 500 15 000

 ddtbk. db 16 450 19 740

 võrgy. db 16 500 19 800

 altbgy. db 16 550 19 860

 vezds. db 16 600 19 920

Nõi társasági zubbony db 11 310 13 572

Szoknya fekete db 5 330 6 396

Nõi társasági pantalló tbk. db 7 500 9 000

Nõi társasági pantalló fekete db 5 980 7 176

Nõi köznapi zubbony tbk. szer.nélkül db 12 917 15 500

 ddtbk. db 14 867 17 840

 võrgy. db 14 917 17 900

 altbgy. db 14 967 17 960

 vezds. db 15 017 18 020

Nõi köznapi zubbony db 11 700 14 040

Szoknya köznapi db 4 290 5 148

Nõi köznapi pantalló tbk. db 7 500 9 000

Nõi köznapi pantalló db 5 980 7 176

Nõi köpeny béléssel tbk. db 34 667 41 600

 ddtbk. db 36 508 43 810

 võrgy. db 36 733 44 080

 altbgy. db 36 958 44 350

 vezds. db 37 158 44 590

Nõi köpeny béléssel db 33 540 40 248

Általános (tábori barna) és repülõs (s.kék) egyenruházat egységárai megegyeznek.

Láb be li

Fûzõs cipõ pár 13 333 16 000

Fûzõs cipõ csúszásgátlóval pár 14 400 17 280

Cúgos cipõ pár 13 750 16 500

Cúgos cipõ csúszásgátlóval pár 14 525 17 430

Nõi cipõ pár 6 000 7 200

Nõi szandál pár 3 550 4 260

Nõi mokaszin pár 5 500 6 600

Köznapi (barna) és társasági (fekete) lábbelik egységárai megegyeznek.

Egyéb szol gál ta tá sok

Rendfokozat jelzés felvarrás, csere 1 017 1 220

Zubbony újragombozás 547 656

Ujja rövidítés vagy hosszabbítás 1 625 1 950

Béléscsere zubbonyon 4 117 4 940

Nadrág, szoknya derék bõvítés vagy szûkítés 1 050 1 260

Nadrágalja leengedés vagy felhajtás 667 800

A fenti árakat – az esetleg – felhasznált anyagok értékével növelni kell.

Az egyéb fel nem sorolt szolgáltatások esetén az alábbi órabér szerinti árat kell alkalmazni:

1 óra: 1 250 1 500

1/2 óra: 625 750

1/4 óra: 313 375

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 711



HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2007. évi gaz dál ko dá si
ár (Ft)

Köz pon ti
ha tás kö rû
se lej te zés

áfa nél kül áfá val

Rend szer bõl ki vont, illetve ki hor dás alatt levõ cik kek

85 8431 1511 02 82 M re.haj. gya kor ló sap ka sze re lék kel db 1 550 1 860

85 8411 1914 10 Dí szel gõ sap ka ti. tro pi kál db 2 150 2 580

85 8421 1913 05 Dí szel gõ sap ka ti. posz tó db 2 350 2 820

85 8411 1916 08 Dí szel gõ sap ka tts. tro pi kál db 2 100 2 520

85 8421 1921 05 Dí szel gõ sap ka tts. posz tó db 2 300 2 760

85 8411 1915 09 Dí szel gõ sap ka legs. tro pi kál db 1 750 2 100

85 8421 1914 04 Dí szel gõ sap ka legs. posz tó db 1 450 1 740

85 8161 1441 02 Hhj. téli zub bony db 5 200 6 240

85 8161 1442 01 Téli zub bony bé lés hhj. db 5 450 6 540

85 8151 1214 06 92 M gya kor ló nad rág db 2 800 3 360 X

85 8235 3318 09 Fé sûs öl töny s.kék (rm.) ölt. 19 100 22 920 X

85 8255 3313 02 Fé sûs pan tal ló db 6 700 8 040 X

85 8286 3334 07 Nad rág szok nya db 4 600 5 520 X

85 8236 3312 10 Nõi fé sûs kosz tüm db 12 450 14 940 X

85 8236 3321 09 Nõi fé sûs kosz tüm s.kék db 12 450 14 940 X

85 8165 3523 06 82 M re.haj. nyá ri zub bony db 12 600 15 120 X

85 8155 3512 04 82 M re.haj. nyá ri nad rág db 10 450 12 540 X

85 8165 3522 02 82 M re.haj. téli zub bony db 24 150 28 980 X

85 8155 3522 02 82 M re.haj. téli nad rág db 19 450 23 340 X

85 8225 4313 05 Kö zép is ko lás ün ne pi zub bony db 5 550 6 660

85 8255 4314 08 Kö zép is ko lás ün ne pi nad rág db 2 550 3 060

85 8275 1111 06 Nyá ri ál cá zó ru ha db 6 350 7 620

85 8266 3314 01 Hhj. nõi ru. ing blúz db 2 600 3 120

85 8266 3315 00 Hhj. nõi hu. ing blúz db 2 800 3 360

85 8265 3321 07 Hhj. hu. ing blúz db 3 450 4 140

85 8265 3322 06 Hhj. ru. ing blúz db 3 000 3 600

84 1214 1311 07 82 M téli ing legs. db 2 300 2 760

84 1214 1310 08 82 M téli ing ti. db 2 300 2 760

84 1211 1311 00 82 M téli alsó db 2 400 2 880

84 1313 3411 05 Re.haj. se lyem ing db 1 500 1 800 X

84 1311 3411 04 Re.haj. se lyem alsó db 800 960 X

84 1214 3412 06 89 M re.haj. gyap jú téli ing db 3 700 4 440 X

84 1211 3412 10 Re.haj. gyap jú téli alsó db 3 700 4 440 X

85 3211 1411 05 At lé ta tri kó fe hér db 400 480

85 3211 1311 08 Al só nad rág fe hér db 400 480

85 3158 4221 00 Pi zsa ma is ko lás db 2 200 2 640

99 0001 9083 00 Pi zsa ma db 2 000 2 400

84 3711 1211 07 Nyá ri gya kor ló zok ni bar na pár 150 180

84 3711 1221 05 Téli gya kor ló zok ni bar na pár 200 240
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84 3213 1211 10 Gyap jú zok ni re.haj. pár 325 390

99 0001 9784 00 Für dõ nad rág db 1 100 1 320

88 2219 1611 06 Eje. ba kancs pár 18 200 21 840 X

88 2219 1511 09 Re.haj. hú zó zá ras ba kancs pár 13 600 16 320 X

88 2414 3511 01 Fél ci põ nyá ri re.haj. pár 6 550 7 860 X

88 3911 3241 09 Tu so ló pa pucs pár 4 900 5 880

88 3721 2211 05 Für dõ pa pucs an ti bak te ri á lis pár 4 500 5 400

87 8622 3231 01 60 M de rék szíj váll szíj jal fe hér db 4 750 5 700

85 8351 1171 08 De rék alj (legs. két ré szes rongy töm.) klt. 525 630

85 8351 1136 00 De rék alj hu zat egy ré szes PH ágy be tét hez m. db 800 960

85 7321 1333 01 PH ágy be tét (kórh.) 63×79×12 db 1 050 1 260

85 7321 1331 03 PH ágy be tét (kórh.)123×79×12 db 2 150 2 580

25 6721 1124 04 Gu mi mat rac db 3 200 3 840

25 6721 1129 10 Gu mi mat rac olív db 4 200 5 040

85 6121 1411 04 82 M vé dõ fel sze re lés klt. 6 750 8 100 X

85 6121 1512 00 82 M vé dõ fel sze re lés le pe dõ nél kül klt. 6 050 7 260 X

85 6121 1513 00 82 M vé dõ fel sze re lés hez sá tor lap esõ gal lér db 2 900 3 480 X

85 6121 1514 09 82 M vé dõ fel sze re lés hez há ló zsák db 2 200 2 640 X

85 6121 1515 08 82 M vé dõ fel sze re lés hez láb zsák db 550 660 X

85 6121 1516 07 82 M vé dõ fel sze re lés hez hord ta sak db 400 480 X

85 6121 1517 06 82 M vé dõ fel sze re lés hez le pe dõ db 700 840 X

85 7882 1212 10 Mûag.bar na sap ka jel vény db 50 60

85 7881 3312 04 Csil lag hat ágú l5 mm fe hér db 25 30

85 7811 4131 01 MH ÖLTP jel vény bõr alá tét tel db 975 1 170

84 8189 1121 05 Bo ro ga tó ruha db 150 180

85 8823 1211 01 Ba bér ko szo rú db 275 330

54 5214 1152 02 Sap ka do boz 66×47×42 db 100 120

54 5214 1153 01 Sap ka do boz (vá lasz fal lal) 62×62×19 db 250 300

54 5214 1156 09 Sap ka do boz mû bõr bev.sely.b. db 2 400 2 880

54 5214 1235 00 Si sak do boz db 75 90

54 5214 1181 08 Ki me nõ ru ha-do boz 63×43×94 klt. 775 930

54 5214 1183 06 Ki me nõ ru ha-do boz te tõ db 50 60

54 5214 1182 07 Ki me nõ ru ha-do boz alj db 250 300

53 6495 1411 02 Ki me nõ ru ha-do boz hoz ke reszt tar tó fa db 125 150

14 9914 1131 10 Tar tó fém ki me nõ ru ha do boz hoz db 100 120

54 5214 1211 08 Nad rág do boz klt. 950 1 140

54 5214 1213 06 Nad rág do boz-te tõ db 25 30

54 5214 1212 07 Nad rág do boz-alj db 100 120

53 6495 1421 00 Nad rág do boz hoz ke reszt tar tó fa db 100 120

14 9914 1121 01 Tar tó fém nad rág do boz hoz db 150 180
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53 6915 3102 06 Fa lá da opa lo nos ru há hoz db 575 690

54 5214 1205 06 Hul lám do boz (esõ gal lér) db 50 60

54 5214 1188 01 Esõ ellen vé dõ ru ha do boz db 75 90

54 5214 1201 10 Ing blúz és esõ ka bát do boz db 75 90

54 5214 1218 01 Ing do boz (HS ing hez) db 75 90

54 5214 1221 06 Ing do boz 50×27×24 db 100 120

54 5214 1222 05 Ing do boz 43×24×17 db 25 30

54 5214 1220 07 Ing do boz db 50 60

54 5214 1223 04 Tor na tri kó do boz db 150 180

54 5214 1231 04 Ba kancs do boz db 100 120

54 5214 1261 09 82 M ka bát hoz do boz 100×100×20 db 200 240

14 9913 1141 02 Fém ru ha fo gas ki me nõ ru há hoz db 125 150

14 9913 1451 02 Alu.ru ha fo gas ingb luz hoz db 150 180

53 6495 1211 08 Váll fa ki me nõ öl töny höz db 50 60

53 6495 1221 06 Váll fa ti-i öl töny höz db 50 60

A cikk meg ne ve zé se Me.

2007. évi köl csön zé si díj 
(Ft)

áfa nél kül áfá val

Fõbb cik kek köl csön zé si díja (1 nap ra)

63 M egységes sátor klt. 3300 3 960

Tanácskozó sátor klt. 10 450 12 540

Hálózsák Tamás klt. 275 330

Hálózsák Levente klt. 275 330

Ph. ágybetét 8 cm huzattal db 200 240

Ph.ágybetét 4 cm db 60 72

62 M hálótermi takaró db 85 102

Aljtakaró db 25 30

Paplan db 85 102

Paplanhuzat fehér db 70 84

Mûanyag tömésû fejpárna db 25 30

Mûanyag tömésû fejpárnahuzat 47×78 db 30 36

Kis tollpárna 36×48 db 25 30

Kis tollpárnahuzat 37×52 db 35 42

Nagy tollpárna 57×73 db 40 48

Nagy tollpárnahuzat 62×78 db 40 48

Keskeny lepedõ db 40 48

Asztalterítõ klf. db 40 48
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
ér té ke**

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

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

Ki vi te le zé si Székesfehérvár MH 43. Híradó és Vezetéstámogató
Ezred Alba Regia laktanya 22. számú fedett nyitott
gépjármûszínbõl zárt gépjármûtároló kialakításának
tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkái.

TOMA BAU Zrt.
12400139-2-42

12 206 2007. 04. 27. 2007. 04. 27. 2007. 06. 15.

Ki vi te le zé si HM III. objektum Bp. II. ker. Hûvösvölgyi út és Pasaréti
úti vízbtápjának kiváltása, lovarda közmû leválasztása,
kerítés nyomvonalának átépítése és a 3. számú épület
nyagtag bontásának tervezési, engedélyeztetési és
kivitelezési munkái.

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-44

13 927 2007. 04. 27. 2007. 04. 27. 2007. 06. 15.

Ki vi te le zé si HM III. objektum Bp. II. ker. Hûvösvölgyi út és Pasaréti
úti lakótelep közötti kerítés telekhatárra történõ
áthelyezése, barakképület bontásának és garázsok
áthelyezésének tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési 
munkái.

EM-BER Kft.
10300992-2-42

8 372 2007. 04. 27. 2007. 04. 27. 2007. 06. 15.

  * 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 Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Beszerzési Igazgatóság

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
ér té ke

(va lu tá ban)

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

Ke ret szer zõ dés Közlekedési szaktechnikai eszközök javítása,
karbantartása

STILL Kft. 206 400 2007. 04. 02. 2008. 12. 31. 2008. 12. 31.

Ke ret szer zõ dés Közlekedési szaktechnikai eszközök javítása,
karbantartása

TREND-FIX Kft. 417 600 2007. 04. 02. 2008. 12. 31. 2008. 12. 31.

Szol gál ta tá si
szer zõ dés

HM KGIR informatikai rendszerének
szolgáltatási szerzõdése

Ri gel In for ma ti ka
Kft.

21 610 2007. 04. 02. 2007. 12. 31. 2007. 12. 31.
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Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A dan dár gaz dál ko dá si
szám vi te li kód ja:

901693

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

Szol gál ta tás Mûszaki gépek szervizelése MH 37.
II. Rá kó czi Fe renc

Mû sza ki Dd. – Klí ma 
Ipar i Cent rum Zrt.

7 000 2007. 02. 26. 2007. 03. 05. 2007. 12. 31.

Áru be szer zés Hús, hentesárú MH 37.
II. Rá kó czi Fe renc

Mû sza ki Dd. –
 Debreceni Hús Zrt.

13 273 2007. 01. 12. 2007. 01. 12. 2007. 12. 31.

Áru be szer zés Munka és védõruha beszerzés MH 37.
II. Rá kó czi Fe renc

Mû sza ki Dd. –
HABERKORN

HUNGÁRIA Kft.

7 200 2007. 01. 26. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Áru be szer zés Zöldség-gyümölcs beszerzés MH 37.
II. Rá kó czi Fe renc

Mû sza ki Dd. –
M és TÁRSA Kft.

9 000 2006. 12. 22. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Áru be szer zés Ásványvíz üditõital beszerzés MH 37.
II. Rá kó czi Fe renc

Mû sza ki Dd. –
M és TÁRSA Kft.

10 200 2006. 12. 22. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.
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KÖZLEMÉNY

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora

p á  l y á  z a  t o t  h i r  d e t

oktatói munkakörökre

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
több ször mó do sí tott 1996. évi XLV. tör vény 4. §-a alap ján
pá lyá za tot hir de tek az aláb bi mun ka kö rök be töl té sé re:

Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Ka r

In for ma ti kai Tan szék

In for má ci ós Mû ve le tek és Elekt ro ni kai Had vi se lés
Szak cso port

– egye te mi do cens (1 fõ ht.)

Hír adó Tan szék

– egye te mi do cens (1 fõ rend vé del mi szerv ht. ál lo má -
nyá ból)

– egye te mi do cens (1 fõ ka.)
– ta nár se géd (1 fõ ht.)

Ka to nai Lo gisz ti kai, Mi nõ ség ügyi és Köz le ke dés -
mér nö ki Tan szék

Ál ta lá nos Lo gisz ti kai Szak cso port
– ad junk tus (1 fõ ka.)

Ve gyi-, Ka taszt ró fa vé del mi és Vé del mi Igaz ga tá si
Tan szék

Vé del mi Ter ve zés és Igaz ga tá si Szak cso port
– ad junk tus (1 fõ ka.)

Re pü lõ mû sza ki In té zet

Fe dél ze ti Rend sze rek Szak cso port
– fõ is ko lai do cens (1 fõ ht.)

Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r

Tár sa da lom tu do má nyi In té zet
Jog tu do má nyi Tan szék
– ad junk tus (1 fõ ka.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Fõ is ko lai do cens sé az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve -
tel mé nyek nek  való meg fe le lé sen túl:

a) ren del ke zik az al kal ma zó tan szék ál tal elõ írt idõ tar -
ta mú öt éves fel sõ ok ta tá si, illetve szak mai (csapat) – ezen
be lül né hány éves dan dár, ez red, ön ál ló zász ló alj, illetve
ezen szin tek kel azo nos, vagy ma ga sabb szin tû – ve ze tõi
gya kor lat tal;

b) tel je sí tet te a fõ is ko lai ad junk tus sal szem ben tá masz -
tott kö ve tel mé nye ket;

c) át fo gó an is me ri az ál ta la ok ta tott tan tár gyat, annak
tu do má nyos ve tü le te it;

d) ké pes a meg ha tá ro zott fog lal ko zá sok ve ze té sé re,
vizs gáz ta tás vég re haj tá sá ra;

e) szak te rü le tén tu do má nyos (szak mai) te vé keny sé get
foly tat, el ért ered mé nye it fo lya ma to san pub li kál ja;

f) ide gen nyelv is me re te alap ján ké pes ide gen nyel ven
elõ adás meg tar tá sá ra.

Ad junk tus sá az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve tel mé -
nyek nek  való meg fe le lé sen túl:

a) leg alább 4 éves szak mai, le he tõ leg fel sõ ok ta tá si ok -
ta tói gya kor lat tal ren del ke zik;

b) tel je sí tet te az egye te mi ta nár se géd del szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket;

c) bi zo nyí tot ta al kal mas sá gát – is me ret át adói és ne ve -
lõi ké pes sé gét – az egye te mi ok ta tó mun ká ra;

d) szak te rü le té nek tu do má nyos te vé keny sé gé ben ön ál -
ló ku ta tá si ered mé nye ket is fel mu ta tó pub li ká ci ók kal
(vagy en nek meg fe le lõ más szak mai pro duk tu mok kal)
ren del ke zik;

e) leg alább egy ide gen nyelv bõl szak te rü le té nek meg -
fe le lõ szak mai anyag gal bõ ví tett kö zép fo kú „C” tí pu sú ál -
lam i nyelv vizs gá val (vagy en nek meg fe le lõ nyelv vizs ga-
bi zo nyít vánnyal) ren del ke zik.
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Ta nár se géd dé az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve tel mé -
nyek nek  való meg fe le lé sen túl:

a) ren del ke zik az al kal ma zó tan szék ál tal elõ írt idõ tar -
ta mú és mi nõ sé gû szak mai (csa pat-) gya kor lat tal, mely tõl
egye di ese tek ben – a tan szék ve ze tõ ja vas la ta alap ján – el
le het te kin te ni;

b) ok ta tói fel ada ta i nak té má já ban az egye te mi dip lo ma
kö ve tel mé nye it meg ha la dó tu dás sal és eh hez kap cso ló dó
szé les kö rû tá jé ko zott ság gal ren del ke zik;

c) al kal mas alap szin tû fog lal ko zá sok (gya kor la tok,
gya kor la ti fog lal ko zá sok, do ku men tum fel dol go zó-fog lal -
ko zá sok stb.), sze mi ná ri u mok ve ze té sé re, irá nyí tá sá ra;

d) kez de ti tu do má nyos pub li ká ci ók fel mu ta tá sa mel lett 
ren del ke zik a tu do má nyos ku ta tó mun ka alap ja i nak és al -
kal ma zá si mód sze re i nek is me re té vel, meg fe le lõ al kal mas -
ság gal és kész ség gel en nek ered mé nyes vég zé sé hez;

e) ren del ke zik leg alább egy ide gen nyelv kö zép fo kú
– ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyal ta nú sí -
tott – is me re té vel.

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

Sa já tos kö ve tel mé nyek:

Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Ka r

In for ma ti kai Tan szék In for má ci ós Mû ve le tek és
Elekt ro ni kai Had vi se lés Szak cso port – egye te mi do cens

– ren del kez zen ha di tech ni kai me ne dzse ri sza kon szer -
zett egye te mi vég zett ség gel; fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal az
in for má ci ós mû ve le tek, az elekt ro ni kai had vi se lés, elekt -
ro ni kai fel de rí tés és tá mo ga tás, va la mint más ka to nai
elekt ro ni kai tár gyak ok ta tá sa te rü le tén;

– ren del kez zen a szak te rü let nek meg fe le lõ tu do má -
nyos ku ta tá si és mû sza ki fej lesz té si vagy üze mel te té si ta -
pasz ta la tok kal; ok ta tói mun ka vég zé sé hez szük sé ges in -
for ma ti kai is me re tek kel; gya kor la ti ta pasz ta la tok kal a
kép zé si ok má nyok, tan ter vek ki dol go zá sá ban és fej lesz té -
sé ben;

– ren del kez zen ta pasz ta la tok kal a hall ga tói tu do má -
nyos mun ka szer ve zé sé ben, va la mint az ok ta tá si, va la mint
ku ta tás-fej lesz té si pá lyá za ti te vé keny ség te rü le tén.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t az an gol nyel vû
STA NAG 6001 3-as szin tû nyelv vizs ga.

Hír adó Tan szék – egye te mi do cens (az Igaz ság ügyi és
Rend vé del mi Mi nisz té rium költ sé gé re)

Az egye te mi do cen si mun ka kör re pá lyáz hat a rend vé -
del mi szerv (el sõ sor ban: Rend õr ség) hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja, aki ren del ke zik a ve zény lõ szerv ve ze tõ jé nek (or szá -
gos pa rancs no ká nak) elõ ze tes, a pá lyá zó il let mé nyé nek
kül dõ szerv ré szé rõl tör té nõ, a si ke res pá lyá za tot kö ve tõ
ve zény lés tel jes idõ sza ká ra ki ter je dõ kö te le zett ség vál la ló
nyi lat ko za tá val;

– ren del kez zen ha zai (vagy ho no sí tott, kül föl dön szer -
zett) egye te mi dip lo má val, hír adás tech ni kai üze mel te tõ

mér nök vég zett ség gel, dok to ri (PhD) fo ko zat tal (elõnyt él -
vez a Had tu do má nyok ban, vagy Ka to nai mû sza ki tu do má -
nyok ban szer zett fo ko zat);

– ren del kez zen iga zol ha tó szak is me re tek kel köz igaz -
ga tá si és in teg rált ren dé sze ti ve ze té si, va la mint mû sza -
ki-tech ni kai-in for ma ti kai igaz ga tás te rü le tén;

– ren del kez zen ren dé sze ti szak vizs gá val; szak mai te rü -
le ten (táv köz lés, te le kom mu ni ká ció) el töl tött leg alább
5 éves ve ze tõi gya kor lat tal;

– ren del kez zen ed di gi szak mai-tu do má nyos te vé keny -
sé ge ré vén bi zo nyít ha tó jár tas ság gal az elekt ro ni kus hír -
köz lés ha zai sza bá lyo zá si kér dé sei, zárt cé lú há ló za tok
rend szer tech ni kai és sza bá lyo zá si és az elekt ro ni kus köz -
igaz ga tás sal (kor mány zás sal) kap cso la tos stra té gi ák, a
meg valósítás és sza bá lyo zás nem zet kö zi és ha zai kér dé sei
te rü le tén.

Hír adó Tan szék – egye te mi do cens
– ren del kez zen ha zai (vagy ho no sí tott, kül föl dön szer -

zett) egye te mi dip lo má val (elõnyt él vez a Ka to nai kom mu -
ni ká ci ós rend szer szer ve zõ szak irá nyú vég zett ség); Hír -
adás tech ni kai üzem mér nö ki vég zett ség gel; PhD dok to ri
fo ko zat tal (elõny a Had tu do má nyok ban, vagy Ka to nai
mû sza ki tu do má nyok ban szer zett fo ko zat);

– ren del kez zen iga zol ha tó ku ta tá si ered mé nyek kel és
is me re tek kel a TET RA (EDR) há ló zat ról és ka to nai al kal -
ma zá si le he tõ sé ge i rõl;

– ren del kez zen leg alább kö zép fo kú, „C” tí pu sú an gol
nyelv vizs gá val;

– ren del kez zen iga zol ha tó is me re tek kel az új ge ne rá ci -
ós rá di ók és há ló za tok ki ala kí tá sá ról, szer ve zé si le he tõ sé -
ge i rõl és al kal maz ha tó sá gá ról;

– ren del kez zen is me re tek kel a zárt cé lú há ló za tok fel -
ügye le té rõl.

Hír adó Tan szék – ta nár se géd
– ren del kez zen ha zai (vagy ho no sí tott, kül föl dön szer -

zett) egye te mi dip lo má val (elõnyt él vez a Ka to nai kom mu -
ni ká ci ós rend szer szer ve zõ szak irá nyú vég zett ség);

– ren del kez zen iga zol ha tó ku ta tá si ered mé nyek kel és
is me re tek kel kom mu ni ká ci ós rend sze rek szer ve zé se té ma -
kör bõl;

– ren del kez zen leg alább kö zép fo kú „C” tí pu sú an gol
nyelv vizs gá val;

– ren del kez zen is me re tek kel a zárt cé lú há ló za tok fel -
ügye le té rõl;

– le gyen ké pes a ka to nai kom mu ni ká ci ós há ló za tok
me nedzs ment je, a ka to nai kom mu ni ká ci ós rend sze rek
szer ve zé se, a hír adás szer ve zés tan tár gyak ok ta tá sá ra;

– ren del kez zen dok to ri kép zés ben le zárt tan évek kel,
vagy ab szo lu tó ri um mal.

Ka to nai Lo gisz ti kai, Mi nõ ség ügyi és Köz le ke dés -
mér nö ki Tan szék  Ál ta lá nos Lo gisz ti kai Szak cso port –
ad junk tus

– ren del kez zen szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel;
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– ren del kez zen az MH és a NA TO lo gisz ti kai tá mo ga tó 
rend sze ré nek is me re té vel;

– le gyen jár tas sá ga a nem zet kö zi gya kor la tok szer ve -
zé sé ben.

Ve gyi-, Ka taszt ró fa vé del mi és Vé del mi Igaz ga tá si
Tan szék Vé del mi Ter ve zés és Igaz ga tá si Szak cso port
– ad junk tus

– ren del kez zen ok le ve les vé del mi igaz ga tá si me ne -
dzser dip lo má val, fel sõ fo kú tûz vé del mi ké pe sí tés sel;

– le gyen ok ta tá si és gya kor la ti ta pasz ta la ta a tûz ol tás és 
mû sza ki men tés te rü le tén.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a tûz vé de lem te rü -
le tén vég zett ku ta tás és pub li ká ci ós te vé keny ség, PhD
meg lé te vagy el já rás ban  való rész vé tel.

Re pü lõ mû sza ki In té zet Fe dél ze ti Rend sze rek Szak -
cso port – fõ is ko lai do cens

– ren del kez zen rá dió tech ni kai esz kö zök üze mel te té sé -
vel és csa pat ja ví tá sá val fog lal ko zó mér nö ki szak ké pe sí -
tés sel, szá mí tó gé pes al kal ma zói is me re tek kel (ECDL és
CAD KEY 19 vizs gá val);

– le gyen jár tas a szak cso port ál tal ok ta tott re pü lõ fe dél -
ze ti fegy ver tech ni kai be ren de zé sek és esz kö zök üze mel te -
té sé nek ok ta tá sá ban;

– pub li ká ci ói kap cso lód ja nak a szak cso port szak mai
te vé keny ség éhez.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a szá mí tás tech ni -
kai prog ra mo zói fel sõ fo kú szak ké pe sí tés, az adott te rü let
ok ta tá sá ban szer zett ta pasz ta lat, re pü lõ fe dél ze ti fegy ver -
tech ni kai és Mi–24 he li kop ter át kép zõ-tan fo lya mok, mes -
ter fo kú osz tály ba so ro lá si vizs ga.

Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r

Tár sa da lom tu do má nyi In té zet Jog tu do má nyi Tan -
szék – ad junk tus

– ren del kez zen szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel;
– ren del kez zen dok to ri (PhD) fo ko zat tal; leg alább egy

fel sõ fo kú és egy kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs gá val.
A pá lyá zó nak al kal mas nak kell len nie több jog ág ok ta -

tá sá ra, jár tas ság szük sé ges a bün te tõ-, az al kot mány- és a
köz igaz ga tá si jog te rü le tén. Elõnyt je len t a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye te men, jo gi te rü le ten vég zett ok ta -
tó-ku ta tó mun ka.

A mun ka kö rök a pá lyá za tok el nye ré se után azon nal be -
tölt he tõ ek.

Az egye te mi do cens, fõ is ko lai do cens mun ka kör höz
rend sze re sí tett rend fo ko zat al ez re des, il let mény ka te gó ria:
I/V. spe ci á lis elõ me ne te li rend alá tar to zik, a ta nár se géd

mun ka kör höz rend sze re sí tett rend fo ko zat õr nagy, il let -
mény ka te gó ria: I/IV. spe ci á lis elõ me ne te li rend alá tar to -
zik.

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

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

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

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

kozó jö võ be ni cél ki tû zé se it, ter ve it.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá za ti szö ve get;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -

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

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

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

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

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

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:
Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15.

A bo rí ték ra rá kell ír ni:
„Pá lyá zat ......................................................................

mun ka kö ré re”.

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

Sze mély- és Mun ka ügyi Igaz ga tó ság
te le fon: 06 (1) 432-9009; HM 29-009

Prof. Dr. Sza bó Já nos DSc s. k.,
rek tor
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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., www.mhk.hu 
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.
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07.1706 – 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 igaz ga tó


