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T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

37/2007. (IX. 19.) 
HM ren de let

Egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl 1395

38/2007. (IX. 21.) 
HM ren de let

A hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog vi szo -
nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl szóló
25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról 1395

27/2007. (IX. 29.) 
SZMM ren de let

A 2008. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend rõl 1397

Ha tá ro za tok

119/2007. (HK 19.) 
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 tá sá ról 1398

Mi nisz te ri uta sí tá sok

108/2007. (HK 19.) 
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet 2007. évi ál ta lá nos és tel -
jes kö rû va gyon fel mé rõ lel tá ro zá sá nak vég re haj tá sá ról 1398

109/2007. (HK 19.) 
HM uta sí tás

A Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a Hon vé del mi Mi nisz té rium
va gyon ke ze lé sé ben lé võ in gó va gyon fe les le ges nek mi nõ sí té -
sé nek, va gyon ke ze lé sé nek és hasz no sí tá sá nak sza bá lya i ról,
va la mint a mi nisz te ri biz to s fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló
98/2005. (HK 21.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1402

110/2007. (HK 19.) 
HM uta sí tás

Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és
Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tá nak ki adá sá ról 1409

111/2007. (HK 19.) 
HM uta sí tás

A mun ka kö ri jegy zéke krõl és az ál lo mány táb lák ról szóló
138/2006. (HK 1/2007.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1409

112/2007. (HK 19.) 
HM uta sí tás

A bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint
a de vi za el lát mány-ki egé szí tés mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról 1410

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

CXXXIV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM
2007. ok tó ber 19.
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Szám Tárgy Ol dal

Ál lam tit ká ri ren del ke zé sek

120/2007. (HK 19.) 
HM VTI SZÁT in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség szer ve ze te i nél hasz nált ás vány olaj ter -
mé kek el szá mol ha tó vesz te sé ge i rõl 1412

121/2007. (HK 19.) 
HM VTI SZÁT in téz ke dés

A pro to kol lá ris fel ada tok ban részt ve võ ál lo mány ki egé szí tõ
ru há za ti el lá tá sá nak rend jé rõl 1415

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

107/2007. (HK 19.) 
HM HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes he lyet te sí té sé rõl 1416

109/2007. (HK 19.) 
HM HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi in téz mény rend sze ré nek
át ala kí tá sá val kap cso la tos egyes fel ada tok ról szóló 60/2007.
(HK 11.) HM HVKF pa rancs mó do sí tá sá ról 1416

110/2007. (HK 19.) 
HM HVKF pa rancs

NA TO CI MIC Alap tan fo lyam (NA TO Ba sic CI MIC Co ur se
elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról) 1416

111/2007. (HK 19.) 
HM HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség Ci vil-ka to nai Együtt mû kö dé si és lé lek -
ta ni Mû ve le ti Köz pont ket tõs ren del te té sû, ala cso nyabb
 készenlétû Ci vil-ka to nai Együtt mû kö dé si Cso port jai és
 Lélektani Mû ve le ti Cso port jai sze mé lyi ál lo má nyá nak biz to -
sí tá sá ról, ren del ke zés re ál lá sá ról és fel ké szí té sé rõl 1416

010/2007. (HK 19.) 
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei ké szen lé te fenn tar -
tá sá nak és fo ko zá sá nak ki kép zé si szak fel ada ta i ról 1416

011/2007. (HK 19.) 
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség spe ci á lis ké pes ség adat tár lét re ho zá sá -
ról és ke ze lé sé nek rend jé rõl szóló 06/2006. HM HVKF in téz -
ke dés mó do sí tá sá ról 1416

Fõ nö ki ren del ke zé sek

175/2007. (HK 19.) 
MH TD in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Dan dár csa pat kar jel zé sé nek
rend sze re sí té sé rõl 1417

176/2007. (HK 19.) 
MH TD in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Dan dár csa pat jel vé nyé nek
rend sze re sí té sé rõl 1418

353/2007. (HK 19.) 
MH ÖHP pa rancs

Mi nõ sí tett ira tok fe lül vizs gá la tá ról 1419

Szer zõ dé sek

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség 1441

MH 86. Szol nok He li kop ter bá zis 1441

MH Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont 1441

MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red 1442

MH Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont 1442

MH 43. Nagy sán dor Jó zsef Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red 1443

MH Pá pa Bá zis re pü lõ tér 1443

MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont 1443

Köz le mé nyek

122/2007. (HK 19.) 
HM köz le mény

Az ál lam i tu laj don ban és a Hon vé del mi Mi nisz té rium
 vagyonkezelésében lé võ la kó épü le tek (la ká sok) va la mint
 személygépkocsi-tároló he lyi sé gek (ál ló he lyek) elidegení -
tésre tör té nõ ki je lö lé sé nek XXI II. üte mé rõl 1444

58/2007. (HK 19.) 
HM HVKFH köz le mény

Egy sé ges NA TO-elõ írá sok el fo ga dá sá ról 1445

MH Dr. Ra dó György 
HEK köz le mé nye

Pá lyá za tok 1449
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JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter
37/2007. (IX. 19.) HM

r e n  d e  l e  t e

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek
hatályon kívül helyezésérõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
49.  § o) pont já ban, 91/A.  § (3) be kez dé sé ben, to váb bá
a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés f) és j) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 
2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let mel lék le té ben fel so rolt hon vé del mi mi nisz -
te ri ren de le tek ha tá lyu kat vesz tik.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap 1. nap ján
lép ha tály ba, és a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó nap
1. nap ján ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti
a) a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák,

 valamint a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ ség té -
rí té se i rõl  szóló 21/2002. (IV. 10.) HM ren de let 58.  §-a;

b) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to nái, va la mint az ön kén tes je lent ke zés alap ján
tar ta lé kos ka to nai szol gá la tot tel je sí tõk kár té rí té si fe le lõs -
sé gé nek egyes sza bá lya i ról  szóló 18/2006. (VI. 27.) HM
ren de let 21.  § (2) és (3) be kez dé se.

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

Melléklet
a 37/2007. (IX. 19.) HM rendelethez

Hatályukat vesztõ honvédelmi miniszteri
rendeletek jegyzéke

1. A kul tu rá lis és mé dia fel ada to kat el lá tó költ ség ve té si 
szer vek meg szün te té sé rõl, köz hasz nú tár sa sá gok lét re ho -
zá sá ról, illetve az át ala kí tás sal kap cso la tos jog utód lás ról
 szóló 16/2000. (VI. 20.) HM ren de let.

2. A kul tu rá lis és mé dia fel ada to kat el lá tó költ ség ve té si 
szer vek meg szün te té sé rõl, köz hasz nú tár sa sá gok lét re ho -

zá sá ról, illetve az át ala kí tás sal kap cso la tos jog utód lás ról
 szóló 16/2000. (VI. 20.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
24/2000. (IX. 22.) HM ren de let.

3. A Ma gyar Hon véd ség Tér ké pé sze ti Hi va tal köz pon ti 
költ ség ve té si szerv egyes szer ve ze ti ele me i nek meg szün -
te té sé rõl, ál lam i fel adat köz hasz nú tár sa ság nak tör té nõ
 átadásáról, illetve az át ala kí tás sal kap cso la tos jog utód lás -
ról  szóló 34/2000. (XII. 20.) HM ren de let.

4. Az üdül te té si, rek re á ci ós, sport és egész ség meg õr zõ
fel ada to kat el lá tó költ ség ve té si szer vek meg szün te té sé rõl,
ál lam i fel adat köz hasz nú tár sa ság nak tör té nõ át adá sá ról,
illetve az át ala kí tás sal kap cso la tos jog utód lás ról  szóló
36/2000. (XII. 20.) HM ren de let.

5. 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.

6. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 2006. évi fel hasz -
ná lá sá nak rend jé rõl  szóló 6/2006. (II. 28.) HM ren de let.

7. A Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium szer ve ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei jo -
gi kép vi se le té nek rend jé rõl  szóló 20/2001. (VI II. 9.) HM
ren de let.

8. A Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium szer ve ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei jo -
gi kép vi se le té nek rend jé rõl  szóló 20/2001. (VI II. 9.) HM
ren de let, va la mint 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
mó do sí tá sá ról  szóló 16/2005. (IV. 29.) HM ren de let.

9. A Hon vé del mi Mi nisz té rium, a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium szer ve ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei jo -
gi kép vi se le té nek rend jé rõl  szóló 20/2001. (VI II. 9.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2006. (VI. 19.) HM ren -
delet.

A hon vé del mi mi nisz ter
38/2007. (IX. 21.) HM

r e n  d e  l e  t e

a honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyával összefüggõ 

egyes kérdések rendezésérõl  szóló
25/1992. (XI. 25.) HM rendelet módosításáról

A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény ben és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján –   az 
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel, az egész ség ügyi mi nisz -
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ter rel és a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog -
vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:

[A vo nat ko zó kor mány ren de le te ket, illetve az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter ren de le tét, va la mint – a g) pont te kin te té -
ben – va la mennyi ága za ti mi nisz te ri ren de le tet al kal maz ni 
kell]

„h) a gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö te le zett -
sé gek re, a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés fel té te le i re, a 
gya kor nok szak mai ve ze tõ jé nek fel ada ta i ra, va la mint a
gya kor no ki mi nõ sí tés re.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet ke zõ cím
lép:

,,(Az Mt. 75.  §-ához és a Kjt. 20–20/B. §-ai hoz)”

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

„(1) Köz al kal ma zot ti jog vi szony – a 3/A.  §-ban fog lalt
ki vé tel lel – csak pá lyá zat út ján lé te sít he tõ, bün tet len elõ -
éle tû ma gyar ál lam pol gár ral.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 3/A.  §-s al egé szül ki:
„3/A.  § A 3.  §-tól el té rõ en pá lyá za ti ki írás nél kül lé te sít -

he tõ köz al kal ma zot ti jog vi szony az 1. szá mú mel lék let
A–D fi ze té si osz tály ba tar to zó, az Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont A–E fi ze té si osz tály ba tar to zó és a ka to nai nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok va la mennyi köz al kal ma zot ti
mun ka kö ré ben.”

4.  §

Az R. az 5. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ cím mel és
5/A.  §-s al egé szül ki:

„(A Kjt. 22.  §-ához)

5/A.  § (1) Nem kell gya kor no ki idõt ki köt ni, ha a köz al -
kal ma zott olyan mun ka kört tölt be, amely ben a be so ro lás
alap já ul figye lembe ve he tõ jo gi szak vizs ga, szak or vo si
dip lo ma, mér leg ké pes köny ve lõ szak ké pe sí tés vagy ezzel
egyen ér té kû ké pe sí tés, ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí -
tés, adó- vagy tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ (ta nács -
adói) ké pe sí tés, dok to ri fo ko zat (PhD, DLA), a tu do -
mány(ok) kan di dá tu sa, a tu do mány(ok) dok to ra, illetve a
kül föl dön szer zett és ho no sí tott vagy el is mert tu do má nyos
fo ko zat, és ezzel a köz al kal ma zott ren del ke zik.

(2) A mun kál ta tó alap te vé keny sé ge el lá tá sá val össze -
füg gõ mun ka kör nek a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 70.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá hoz köz vet le nül
kap cso ló dó mun ka kö rök mi nõ sül nek.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék let „I. Ál ta lá nos mun ka kö rök,
1. Ve ze tõi mun ka kö rök, B) Ve ze tõ be osz tás” rész e a
követ kezõ mun ka kör rel egé szül ki:

,,

ok ta tá si szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ-
he lyet te se
(egye tem nél)
(be so ro lás 
„ok ta tói fo ko zat”
sze rint)

100

,,

(2) Az R. 1. szá mú mel lék let „I. Ál ta lá nos mun ka kö rök,
1. Ve ze tõi mun ka kö rök, B) Ve ze tõ be osz tás” rész e  a kö -
vet ke zõ mun ka kör rel egé szül ki:

„

dé kán he lyet tes 
(be so ro lás „ok ta tói
fo ko zat” sze rint)

* * * 200

,,

(3) Az R. 1. szá mú mel lék let „I. Ál ta lá nos mun ka kö rök,
2. Cso port ve ze tõ” rész „iro da, te lep, ét kez de, szál lo da, üz -
let, üdü lõ, la kó ház, bolt, kony ha, épü let gond no ka (ve ze tõ -
je)” so ra he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„

iro da, te lep, ét kez de, 
szál lo da, üz let,
üdü lõ, la kó ház, bolt, 
kony ha, épü let, lõ tér 
gond noka (ve ze tõ je)

* * * * * * *

,,
(4) Az R. 1. szá mú mel lék let „IV. Fel sõ ok ta tá si mun ka -

kö rök, 2. Szak al kal ma zott” rész e a kö vet ke zõ mun ka kör -
rel egé szül ki:

„

gya kor la ti ok ta tó * * *

,,

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti 
a) az R. 1. szá mú mel lék let ,,I. Ál ta lá nos mun ka kö rök,

1. Ve ze tõi mun ka kö rök, A) Ma ga sabb ve ze tõ be osz tás”
ré szé ben a „dé kán he lyet tes (be so ro lás „ok ta tói fo ko zat”
sze rint)” sor,
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b) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2007. (V. 11.) HM ren de let,

c) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
36/2005. (IX. 27.) HM ren de let,

d) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2004. (V. 7.) HM ren de let,

e) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
27/2003. (VIII. 6.) HM ren de let,

f) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
48/2002. (XI. 22.) HM ren de let,

g) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
38/2002. (V. 24.) HM ren de let,

h) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
17/2001. (VII. 20.) HM ren de let,

i) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/2001. (VI. 18.) HM ren de let,

j) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/2000. (VIII. 15.) HM ren de let,

k) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/1999. (VII. 16.) HM ren de let,

l) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/1999. (V. 7.) HM ren de let,

m) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/1997. (I. 30.) HM ren de let,

n) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
10/1994. (VI. 10.) HM ren de let,

o) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/1993. (XII. 29.) HM ren de let.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a ha tá -
lyát vesz ti.

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

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
27/2007. (IX. 29.) SZMM

r e n  d e  l e  t e

a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény 125.  §-ának (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 71.  §-ának (2) be kez dé sé re és a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény 2.  §-ának (3) be kez dé sé re is –, a szo ciá lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – ki ter jed min den mun kál ta tó ra, köz igaz ga -
tá si szerv re (a továb biak ban együtt: mun kál ta tó) és az ál ta -
luk fog lal koz ta tott mun ka vál la lók ra, köz al kal ma zot tak ra,
köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók ra (a továb biak ban
együtt: mun ka vál laló).

(2) E ren de let nem érin ti a meg sza kí tás nél kül üze me lõ
és a ren del te té se foly tán a mun ka szü ne ti na po kon is mû kö -
dõ mun kál ta tó nál, illetve az ilyen jel le gû mun ka kör ben
fog lal koz ta tott mun ka vál lalók mun ka rend jét.

2.  §

A 2008. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li – a nap tár sze -
rin ti mun ka rend tõl va ló el té rés sel já ró – mun ka rend a kö -
vet ke zõ:

a) áp ri lis 26., szom bat mun ka nap,
má jus 2., pén tek pi he nõ nap,

b) ok tó ber 18., szom bat mun ka nap,
ok tó ber 24., pén tek pi he nõ nap,

c) de cem ber 20., szom bat mun ka nap,
de cem ber 24., szer da pi he nõ nap.

3.  §

A la kos sá gi el lá tást és szol gál ta tást vég zõ, va la mint az
ál ta lá nos tól el té rõ mun ka idõ-be osz tás ban fog lal koz ta tott
mun ka vál lalók mun ka rend je a 2.  §-tól el té rõ en is meg ha tá -
roz ha tó.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter



HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
119/2007. (HK 19.) 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 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 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 69/2007. (HK 10.) HM

ha tá ro zat tal mó do sí tott, 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 3. pont já nak el sõ mon da ta he lyé be az
aláb bi mon dat lép:

„A költ ség ve té si szerv szék he lye: Veszp rém, Ju ta si
út 93.”

2. 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 a pa rancs -
nok 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 ré szé re.

3. 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. szep tem ber 17.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
108/2007. (HK 19.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium fejezet 2007. évi általános 
és teljes körû vagyonfelmérõ leltározásának

végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján, va la mint a Hvt.
52.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti irá nyí tá si jog kör ben el -
jár va – fi gye lem mel a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör -
vény, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 63/A.  §-ának elõ -
írásaira, to váb bá a Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi Mi -
nisz té ri u má nak 2007. évi fel adat ter ve (Nyt. szám:
422/2007.) 3.1.1. pont já ban fog lal tak ra – a Hon vé del mi
Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM) fe je ze ti szin tû ál ta lá -
nos és tel jes kö rû mennyi sé gi fel vé tel lel tör té nõ va gyon -
fel mé rõ lel tá ro zás (a továb biak ban: lel tá ro zás) vég re haj tá -
sá ra a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

Az utasítás hatálya

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya – a (2) és (3) be kez dé sek ben fog -
lal tak ki vé te lé vel – a HM-re és a költ ség ve té si fel ügye le te
alá tar to zó költ ség ve té si szer vek 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 alá nem tar to zik a HM Had tör té -
ne ti In té zet és Mú ze um (a továb biak ban: HM HIM) a hasz -
ná la tá ban lé võ gyûj te mé nyi tár gyak vo nat ko zá sá ban.

(3) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok a lel tá ro zást 
sa ját ha tás kör ben hajt ják vég re a je len uta sí tás ban fog lal -
tak figye lembe véte lével.

A leltározás célja és általános szabályai

2.  §

A lel tá ro zás cél ja a hon vé del mi tár ca va gyon ke ze lé sé -
ben lé võ ál lam i va gyon té te les mennyi sé gi fel vé tel lel tör té -
nõ meg ál la pí tá sa, be le ért ve kü lö nö sen az im ma te ri á lis ja -
va kat, hasz ná lat ra át adott esz kö zö ket és anya go kat, be
nem fe je zett be ru há zá so kat, szol gal mi jo go kat, pénz ügyi
kö ve te lé se ket.
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3.  §

(1) A lel tá ro zás so rán vég re kell haj ta ni a va gyon nyil -
ván tar tá sok pon to sí tá sát, va la mint a hon vé del mi cél ra fe -
les le ges va gyon fel tá rá sát, ki mu ta tá sát.

(2) A lel tá ro zás elõ ké szí té sét, vég re haj tá sát és ér té ke lé -
sét a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet egy sé ges szám vi te -
li po li ti ká já ról  szóló 95/65/2001. (HK 17.) HM köz le mény 
1. szá mú mel lék le te ként ki adott Lel tá ro zá si Sza bály zat
(a továb biak ban: Lel tá ro zá si Sza bály zat) elõ írásainak és
ezen uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen kell
vég re haj ta ni.

(3) A tár gyi esz kö zök és kész le tek lel tá ro zá sát mennyi -
sé gi fel vé tel lel a nyil ván tar tá sok tól füg get le nül kell el vé -
gez ni. Az egyéb esz kö zök és for rá sok, ér ték pa pí rok, va la -
mint a pénz esz kö zök és in gat la nok lel tá ro zá sát egyez te tés -
sel kell vég re haj ta ni, majd a lel tár ki mu ta tá so kat össze ál lí -
ta ni.

4.  §

A szer ve ze ti vál to zá sok  miatt a va gyon fel mé rõ lel tá ro -
zás idõ sza ká ban meg szün te tés re ke rü lõ hon vé del mi szer -
ve zet a lel tá ro zá si fel ada ta it a vo nat ko zó szer ve zé si in téz -
ke dés ben el ren delt ha tár idõ re hajt ja vég re. Az át adott va -
gyont a jog utód hon vé del mi szer ve zet ve ze ti át a sa ját
nyil ván tar tá sá ba. A lel tá ro zá si fel ada to kat a jog utód a vo -
nat ko zó szer ve zé si in téz ke dés ben el ren delt ha tár idõt
figye lembe vé ve hajt ja vég re. A Lel tá ro zá si Sza bály zat
1. pont f) al pont sze rin ti át adás-át vé te li lel tá ro zás ered mé -
nye ként elõ ta lált tár gyi esz kö zö ket és kész le te ket, mint
nyi tó kész le tet a va gyon fel mé rõ lel tár ered mé nyé be be kell 
szá mí ta ni.

5.  §

Azon hon vé del mi szer ve ze tek nél, ame lyek nél 2007. jú -
li us 1-jei vagy azt kö ve tõ for du ló nap pal tel jes kö rû, nyil -
ván tar tá sok tól füg get len mennyi sé gi fel vé te len ala pu ló
lel tá ro zást haj tot tak vég re, a 3.  § sze rin ti lel tá ro zást vég re -
haj ta ni nem szük sé ges. Ezen szer ve ze tek nél a moz gás bi -
zony la tok le köny ve lés re ke rül nek, s így a kész let ki mu ta tás 
lis ta el ké szí té sé vel a 2007. de cem ber 31-i va gyon mennyi -
ség ben és ér ték ben ki mu tat ha tó.

6.  §

(1) A Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium va gyon ke ze lé sé ben lé võ in gó va gyon fe les le -
ges nek mi nõ sí té sé nek, va gyon ke ze lé sé nek és hasz no sí tá -
sá nak sza bá lya i ról, va la mint a mi nisz te ri biz to s fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 98/2005. (HK 21.) HM uta sí tás ban sza -
bá lyo zott In kur ren cia Nyil ván tar tó Prog ram adat bá zi sá -

ban (a továb biak ban: INyP) rög zí tett in gó tár gyi esz kö zö -
ket és kész le te ket (a továb biak ban együtt: in kur rens in gó -
sá gok), me lyek hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí té se 
meg tör tént, té te le sen nem kell lel tá roz ni.

(2) Az INyP-ben rög zí tett, de hon vé del mi cél ra fe les le -
ges nek nem mi nõ sí tett, va la mint az Esz köz Prog ram adat -
bá zi sá ban is nyil ván tar tott in kur rens in gó sá go kat a 3.  §
sze rint lel tá roz ni kell.

(3) A lel tár fel vé tel ide je alatt az in kur rens in gó sá gok ér -
té ke sí té se, meg sem mi sí té se, tu laj don ba, va gyon ke ze lés be, 
vagy hasz ná lat ba adá sa, moz ga tá sa a HM mi nisz te ri biz to s 
elõ ze tes en ge dé lyé vel tör té nik.

7.  §

(1) A lel tá ro zás vég re haj tá sá nak idõ sza ká ban a va gyon -
moz gás a Lel tá ro zá si Sza bály zat I. rész 6/c) és d) pont já -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint kor lá to zot tan tör tén het.

(2) Az el len õr zé si ter vek ben sze rep lõ fel ügye le ti és
szak el len õr zé sek vég re haj tá sa a lel tá ro zás vég re haj tá sá -
nak idõ sza ká ban szü ne tel – ide nem ért ve a fe je ze ten kí vü -
li ellen õr zõ szer vek (kü lö nö sen: Ál la mi Szám ve võ szék,
Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal) ál tal el ren delt el len õr -
zé sek hez kap cso ló dó fe je ze ti fel ügye le ti el len õr zé se ket, a
fe je zet szin tû és in téz mé nyi ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr -
zé se ket, to váb bá a ha tó sá gi és a mi nisz ter ha tás kö ré ben el -
ren delt cél el len õr zé se ket, té ma vizs gá la to kat.

(3) A (2) be kez dés sze rint szü ne te lõ el len õr zé se ket a
lel tá ro zás vég re haj tá sát kö ve tõ idõ szak ra át kell üte mez ni.

A leltározás végrehajtásának szakaszai

8.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lé võ va gyon tár -
gyak lel tá ro zá sá nak sza ka szai:

a) A lel tá ro zás for du ló nap ja: 2007. de cem ber 31.
b) A lel tá ro zás elõ ké szí té sé nek idõ sza ka: 2007. ok tó -

ber 15-tõl 2007. no vem ber 30-ig.
c) A lel tá ro zás vég re haj tá sá nak (lel tár fel vé tel) idõ sza -

ka: 2007. de cem ber 1-jé tõl 2008. ja nu ár 5-ig.
d) A lel tár ér té ke lé sé nek idõ sza ka: Lel tá ro zá si Sza -

bály zat I. rész 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint, de
leg ké sõbb 2008. feb ru ár 5-ig.

e) A 9.  § (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott lel tá ro zá si fõ -
bi zott sá gok ve ze tõi in do kolt eset ben a 9.  § (1) be kez dé se
sze rin ti HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság el nö ké nek egyet ér té sé -
vel lel tá ro zá si pa ran csuk ban, in téz ke dé sük ben az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok tól el té rõ idõ pon to kat
is meg ha tá roz hat nak úgy, hogy a lel tá ro zás elõ ké szí té sé -
nek idõ sza ka leg ko ráb ban 2007. ok tó ber 1-jé vel kez dõd -
het és a lel tár ér té ke lé sé nek idõ sza ka leg ké sõbb 2008. feb -
ru ár 5-ével vég zõd het.



(2) A kül föl dön tá rolt va gyon ese té ben a lel tá ro zás for -
du ló pont ja 2007. ok tó ber 31.

A leltározást felügyelõ fõbizottságok kijelölése,
hatásköre és feladatai

9.  §

(1) A va gyon fel mé rõ lel tá ro zás irá nyí tá sát, ko or di ná lá -
sát és el len õr zé sét az ezen uta sí tás hatályba lépésével meg -
ala ku ló HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság hajt ja vég re.

(2) A HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság el nö ke a HM vé del mi
ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár.

(3) A HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság el nö ké nek ál ta lá nos he -
lyet te se a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se.

(4) A HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság el nö ké nek szak mai he -
lyet te sei:

a) a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb -
biak ban: HM FLÜ) ve zér igaz ga tó ja;

b) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP) pa rancs no ka;

c) 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;

d) a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb biak ban:
HM IÜ) ve zér igaz ga tó ja;

e) a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM VGF) fõ osz tály ve ze tõ je;

f) A HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal fõ -
igaz ga tó ja.

(5) A HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság tit ká ra a HM VGF Va -
gyon fel ügye le ti Osz tály osz tály ve ze tõ je.

(6) Lel tá ro zá si fõ bi zott sá go kat a kö vet ke zõ hon vé del mi 
szer ve ze tek hoz nak lét re:

a) MH ÖHP,
b) HM IÜ,
c) MH Tá mo ga tó Dan dár,
d) MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -

pont,
e) HM HIM,
f) Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem,
g) HM FLÜ,
h) Ka to nai Fõ ügyész ség,
i) MH Geo in for má ci ós Szol gá lat,
j) Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont.
(7) A (6) be kez dés c)–j) pont já ban fel so rolt szer ve ze tek

lel tá ro zá si fõ bi zott sá ga i nak ve ze tõi egy ben a HM Fe je ze ti
Fõ bi zott ság tag ja is.

(8) A lel tá ro zá si fõ bi zott sá gok ve ze tõ i nek ne vét, be osz -
tá sát, el ér he tõ sé gét a fen ti szer ve ze tek a HM Fe je ze ti Fõ -
bi zott ság tit ká rá nak ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
3 na pon be lül ad ják meg.

10.  §

A HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság fel ada tai:
a) a lel tá ro zá si fel ada tok fel ügye le té nek vég re haj tá sá ra 

ütem terv ké szí té se 2007. szep tem ber 20-áig,

b) a 9.  § (6) be kez dé sé ben fel so rolt szer ve ze tek lel tá ro -
zá si fõ bi zott ság-ve ze tõ i nek fel ké szí té se a lel tá ro zás sal
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ra,

c) a 9.  § (6) be kez dé sé ben fel so rolt szer ve ze tek lel tá ro -
zá si fõ bi zott sá ga i nak he ten te egy al ka lom mal tör té nõ be -
szá mol ta tá sa az el vég zett fel ada ta ik ról, ta pasz ta la ta ik ról,

d) a Lel tá ro zá si Sza bály zat ban meg ha tá ro zott, va la -
mint ezen uta sí tás ban és a vo nat ko zó szak uta sí tá sok ban
fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá nak el len õr zé se,

e) szak mai se gít ség nyúj tá sa, szak ta nács adás, szük ség
ese tén a lel tár el len õr zé sé hez szak ér tõk de le gá lá sa a lel tá -
ro zás vég re haj tá sa fo lya ma tá ban,

f) ál lás fog la lás ki adá sa a vi tás kér dé sek meg ol dá sa ér -
de ké ben,

g) össze fog la ló je len tés ké szí té se a hon vé del mi mi nisz -
ter ré szé re 2008. áp ri lis 20-ig.

11.  §

A HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság össze fog la ló je len té sé nek
fõbb szem pont jai:

a) a Lel tá ro zá si Sza bály zat IV. ré szé ben meg ha tá ro zot -
tak,

b) a lel tá ro zás so rán ki mu ta tott va gyon ér té ke,
c) az in gat la nok nyil ván tar tá sa és az in gat la nok tény le -

ges hely ze te,
d) a kül föl dön tá rolt hon véd sé gi anya gok nyil ván tar tá -

sá nak és anya gi fe gyel mé nek hely ze te,
e) a hon vé del mi cél ra fe les le ges sé nyil vá ní tott esz kö -

zök és anya gok nyil ván tar tá sá nak hely ze te,
f) az anya gi fe gye lem ala ku lá sa a ka to nai szer ve ze tek -

nél, a hi á nyok és több le tek össze ge, a lel tár el té ré sek okai,
g) a nyil ván tar tá sok nap ra kész sé ge és az anya gi fe gye -

lem ja ví tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok.

12.  §

A HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság ál ta lá nos el len õr zé si jog kö -
re nem ter jed ki a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok
spe ci á lis gaz dál ko dá si kö ré be tar to zó va gyon tár gyak ra és
azok nyil ván tar tá sa i ra. E va gyon és nyil ván tar tá sai, vagy
egyes rész le te i nek el len õr zé se a ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok fõ igaz ga tói ál tal elõ ze tesen vé le mé nye zett, a
hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott kü lön el len õr zé si
mun ka prog ram alap ján, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra
vo nat ko zó tör vény ben fog lalt kor lá to zá sok kal vé gez he tõ.

A leltározásban részt vevõ honvédelmi szervezetek
feladatai és hatásköre

13.  §

(1) A 9.  § (6) be kez dé sé ben fel so rolt, a lel tá ro zás ban
részt ve võ hon vé del mi szer ve ze tek pa rancs no kai, ve ze tõi
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2007. ok tó ber 1-jé ig fel ter jesz tik a HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság
ré szé re jó vá ha gyás ra lel tá ro zá si pa ran csu kat, in téz ke dé sü -
ket. Irá nyít ják és el len õr zik a lel tá ro zá si fel ada tok vég re haj -
tá sát. A Lel tá ro zá si Sza bály zat ban és a HM Fe je ze ti Fõ bi -
zott ság ve ze tõ jé nek in téz ke dé sé ben meg ha tá ro zott szem -
pon tok alap ján 2008. feb ru ár 15-ig össze fog la ló je len tést
ter jesz te nek fe l a HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság ré szé re.

(2) A hon vé del mi szer ve ze tek az alá ren delt sé gük ben
mû kö dõ könyv tá rak könyv ál lo má nyát té te le sen lel tá roz -
zák, el ké szí tik a lel tár el té ré sek rõl  szóló ki mu ta tást és ja -
vas la tot tesz nek a kor rek ci ó ra.

(3) A hon vé del mi szer ve ze tek meg vizs gál ják a fe le lõs -
sé gi kö rük ben lé võ in gat lan- és in gó va gyon to váb bi hasz -
ná la tá nak szük sé ges sé gét és a fe les le ges sé vá ló in gó és in -
gat lan va gyon tár gyak ada ta it a hon vé del mi cél ra fe les le -
ges nek mi nõ sí tés ér de ké ben 2008. már ci us 20-ig fel ter -
jesz tik, az in gó va gyon te kin te té ben a Ma gyar Ál lam tu laj -
do ná ban, a Hon vé del mi Mi nisz té rium va gyon ke ze lé sé ben
lé võ in gó va gyon fe les le ges nek mi nõ sí té sé nek, va gyon ke -
ze lé sé nek és hasz no sí tá sá nak sza bá lya i ról, va la mint a mi -
nisz te ri biz to s fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 98/2005.
(HK 21.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

14.  §

A HM VGF fel ada tai:
a) kez de mé nye zi a HM ala pí tá sú, zárt kö rû en mû kö dõ

rész vény tár sa sá gok és köz hasz nú tár sa sá gok (a továb biak -
ban: HM zrt.-k és kht.-k) fe lett tu laj do nos jo go kat gya kor -
ló szerv nél, hogy in téz ked jen a HM zrt.-k és kht.-k fe lé a
ré szük re hasz ná lat ba adott, ál lam i tu laj do nú in gat la nok és
in gó sá gok mennyi sé gi fel vé tel lel tör té nõ lel tá ro zá sá ra és a 
lel tár fel vé tel ered mé nye ként ki töl tött lel tár ívek nek a hasz -
ná lat ba adó hon vé del mi szer ve ze tek ré szé re 2008. ja nu ár
5-ig tör té nõ meg kül dé sé re,

b) köz re mû kö dik a lel tár ér té ke lés ered mé nyei alap ján a 
hon vé del mi szer ve ze tek kel a HM zrt.-k és kht.-k ré szé re
hasz ná lat ba adott in gó sá gok hi á nya i nak és több le te i nek
ren de zé sé ben,

c) biz to sít ja a ka to nai szer ve ze tek ré szé re az INyP adat -
bá zi sa alap ján ké szí tett ki mu ta tá so kat és ki ér té ke li a lel tár -
ered mé nye ket a HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság össze fog la ló je -
len té se szá má ra.

15.  §

A HM IÜ az in gat lan lel tá ro zá si ok má nyo kat- a 2007.
ok tó ber 30-i ál la pot nak meg fele lõen – a hon vé del mi szer -
ve ze tek ré szé re 2007. de cem ber 1-jé ig biz to sít ja, figye -
lembe vé ve az in gat la nok nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges
spe ci á lis, a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság –, illetve meg -
szû né se ese tén jog utód ja – ál tal sza bá lyo zott nyil ván tar tá -
si elõ írásokat és a HM IÜ köz pon ti in gat lan-nyil ván tar tá si
rend sze ré nek meg fe le lõ adat tar tal ma kat, va la mint azt,
hogy a föld te rü le tek re, az épü let-épít mé nyek re, a la ká sok -
ra és az in gat la nok hoz kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jo gok ra
kü lön-kü lön lel tá ro zá si bi zony lat ké szí té se szük sé ges.

16.  §

Az MH ÖHP pon to sít ja a tá rolt in kur rens in gó sá gok tá -
ro ló he lyi nyil ván tar tá sa it, vég re hajt ja az INyP ki mu ta tá sa -
i nak össze ha son lí tá sát a sa ját nyil ván tar tá sok kal és meg -
kül di a ki töl tött lel tár tab ló kat, az el té ré se ket tar tal ma zó ki -
mu ta tást és az el té ré se ket oko zó hi ány zó vagy fel dol go zat -
lan ok má nyo kat a HM VGF ré szé re.

17.  §

A HM KPÜ és a sa já to san gaz dál ko dó szer ve ze tek
pénz ügyi szer ve ze te i nek fel ada tai:

a) az idõ szak ra vo nat ko zó moz gás bi zony la tok fel dol -
go zá sát köve tõen vég re hajt ja a szak ágak kal tör té nõ egyez -
te té se ket,

b) a lel tá ro zás vég re haj tá sa (lel tár fel vé tel) utol só nap -
ján ad ja át a szak ágak ré szé re a lel tár íve ket,

c) a hasz ná lat ba adott esz kö zök vo nat ko zá sá ban el ké -
szí ti és biz to sít ja a HM zrt.-k, illetve kht.-k ré szé re a lel tár -
íve ket,

d) a ki töl tött lel tár íve ket fel dol goz za és el ké szí ti a lel -
tár el té ré sek rõl a ki mu ta tá so kat,

e) gon dos ko dik az ana li ti kus nyil ván tar tá sok nak a lel -
tár el té ré sek kel tör té nõ kor rek ci ó já ról.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sát* kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, és 2008. jú ni us 15-én ha tá lyát vesz ti.

(2) A HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság el nö ke in téz ke dés ben
ha tá roz za meg a je len uta sí tás sal és a Lel tá ro zá si Sza bály -
zat ban meg ha tá ro zot tak kal össz hang ban a lel tá ro zás elõ -
ké szí té sé vel, vég re haj tá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la -
tos he lyi, to váb bá a fel ügye le tet il le tõ fel ada to kat.

(3) Az MH ÖHP pa rancs no ka, a HM KPÜ ve zér igaz ga -
tó ja, a HM IÜ ve zér igaz ga tó ja és az MH dr. Ra dó György
Hon véd Egész ség ügyi Köz pont pa rancs no ka – össz hang -
ban a HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság lel tá ro zá si in téz ke dé sé vel – 
a HM Fe je ze ti Fõ bi zott ság ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel
szak te rü le tü ket il le tõ en – szük ség sze rint – in téz ke dést ad -
nak ki a lel tá ro zá si fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes
sza bá lyo zá sá ra.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. szep tem ber 17.
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A honvédelmi miniszter
109/2007. (HK 19.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon
feleslegesnek minõsítésének, vagyonkezelésének és

hasznosításának szabályairól, valamint a miniszteri
biztos feladat- és hatáskörérõl  szóló 98/2005. (HK 21.) 

HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium va gyon ke ze lé sé ben lé võ in gó va gyon fe les le ges nek
mi nõ sí té sé nek, va gyon ke ze lé sé nek és hasz no sí tá sá nak
sza bá lya i ról, va la mint a mi nisz te ri biz to s fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 98/2005. (HK 21.) HM uta sí tást (a továb -
biak ban: Ut.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az Ut. 1.  § (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 továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len, illetve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze tek re, az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ra
(a továb biak ban: ÁEK), 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.  §

(1) Az Ut. 2.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[2.  § A je len uta sí tás al kal ma zá sa so rán:]
„6. fel sõ szin tû gaz dál ko dó szerv: min den hon vé del mi

szerv irá nyá ban szak mai irá nyí tást biz to sí tó, to váb bá ezen
fel adat kör el lá tá sá hoz ha tás kö ré be utalt köz pon ti és in téz -
mé nyi költ ség ve té si elõ irány za tok fe lett ren del ke zõ, ko or -
di ná ló és ja vas lat té te li jog kör rel bí ró fel sõ szin tû irá nyí tó
szerv. A fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek fel so ro lá sát a HM 
fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl
 szóló kü lön HM uta sí tás 1. sz. mel lék let tar tal maz za;”

(2) Az Ut. 2.  §-ának 17. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[2.  § A je len uta sí tás al kal ma zá sa so rán:]
„17. ügy le ti ér ték: a sa ját és a kincs tá ri ha tás kör ben tör -

té nõ ér té ke sí té si el já rá sok nyer te se és a HM kö zött az in gó
va gyon tárgy adás vé te le te kin te té ben ki al ku dott vé tel ár;”

3.  §

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

„(2) A HM mi nisz te ri biz to s az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott te vé keny ség vég re haj tá sa ér de ké ben köz vet le nül

irá nyít ja és fel ügye li a HM VGF, a HM FLÜ, és a HM
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban:
HM KPÜ) e te vé keny ség gel kap cso la tos fel ada ta it, együtt -
mû kö dik a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi Hi va -
ta lá val (a továb biak ban: MK KBH), a Ma gyar Köz tár sa ság 
Ka to nai Fel de rí tõ Hi va ta lá val (a továb biak ban: MK KFH), 
az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság gal (a továb biak -
ban: MH ÖHP), az MH Mû ve le ti Köz pont tal (a továb biak -
ban: MH MK), a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség gel
(a továb biak ban: HM IÜ), az MH dr. Ra dó György Hon -
véd Egész ség ügyi Köz pont tal (a továb biak ban: MH
HEK), az ÁEK-el és a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem mel (a továb biak ban: ZMNE).”

4.  §

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

„(2) A tár cán be lü li más szer ve zet ré szé re tör té nõ át -
adást a szer ve zet sa ját ha tás kör ben hajt ja vég re – az ál lo -
mány táb lás in gó va gyon tár gyak vo nat ko zá sá ban, illetve a
köz pon ti el lá tá si rend be nem tar to zó ka to nai szer ve ze te ket 
érin tõ anya gát adá sok ese tén a fel sõ szin tû gaz dál ko dó
szerv elõ ze tes en ge dé lye alap ján, és a je len uta sí tás ha tá lya 
alá nem tar to zó gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re pol gá ri jo gi
szer zõ dés sel hasz ná lat ba adott in gó va gyon tár gya kat a
szer zõ dés ha tá lya alatt – úgy, hogy er rõl az át adó a 13.  §
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ alatt az MH ÖHP
pa rancs no kát, az MH HEK pa rancs no kát, az ÁEK fõ igaz -
ga tó ját és az el he lye zé si szak anya gok ese té ben a HM IÜ
ve zér igaz ga tó ját tá jé koz tat ja.”

5.  §

Az Ut. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § A hon vé del mi cél ra fe les le ges, a köz pon ti el lá tá si

rend szer be nem tar to zó szer ve zet nél nyil ván tar tott és az
ér té ke sí té si el já rás ban ki áru sí tan dó in gó va gyon tár gya kat
– ki vé ve a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nyil ván -
tar tá sá ban lé võ in gó va gyon tár gya kat – az MH Lo gisz ti kai 
El lá tó Köz pont, az MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont,
az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont, az MH HEK és a
HM IÜ (a továb biak ban együt te sen: ille té kes MH El lá tó
Köz pont) kész le té be kell von ni, ki vé ve a 3. és 8. szá mú
mel lék let sze rin ti in gó va gyon tár gya kat.”

6.  §

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

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel ter jesz té sek alap ján a
HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja, az MH HEK pa rancs no ka, az
ÁEK fõ igaz ga tó ja, illetve a HM IÜ ve zér igaz ga tó ja in téz -
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ke dik az ada tok össze sí té sé re, a (3) be kez dés sze rin ti in gó
va gyon tár gyak ki vé te lé vel a vár ha tó an fe les le ges sé vá ló
in gó va gyon tár gyak ke ze lé sé hez, meg sem mi sí té sé hez, ár -
tal mat la ní tá sá hoz szük sé ges költ ség ve té si elõ irány za tok
meg ter ve zé sé re és az össze sí tett elõ ze tes ter vek nek – a
HM VGF út ján – a tárgy év ok tó ber 31-ig a HM mi nisz te ri
biz to s ré szé re tör té nõ meg kül dé sé re.

(3) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek mû kö dé -
se so rán ke let ke zõ, a 3. és a 8. sz. mel lék let ben fel so rolt és
az 58.  §-ban meg ha tá ro zott ér té ke sí tés, hul la dék hasz no sí -
tás, meg sem mi sí tés költ sé ge it a köz pon ti el lá tá si rend szer -
be tar to zó ka to nai szer ve zet vo nat ko zá sá ban az ille té kes
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szerv ál tal meg ha tá ro zott mó don a
ka to nai szer ve zet, a köz pon ti el lá tá si rend szer be nem tar -
to zó szer ve zet te kin te té ben annak ve ze tõ je sa ját költ ség -
ve té sé ben ter ve zi.”

7.  §

Az Ut. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) Az in gó va gyon tár gyak hon vé del mi cél ra fe les -

le ges nek mi nõ sí té sé re vo nat ko zó ja vas la tot az ille té kes
MH El lá tó Köz pont – a HM IÜ ki vé te lé vel – a szol gá la ti út 
be tar tá sá val szá mí tás tech ni kai adat hor do zón, on li ne el -
érés ese tén elekt ro ni kus le vél ben, va la mint nyom ta tott for -
má ban ter jesz ti fe l (kül di meg) az MH ÖHP, az MH HEK,
va la mint az ÁEK ré szé re.

(2) Az in gó va gyon tár gyak hon vé del mi cél ra fe les le ges -
nek mi nõ sí té sé re vo nat ko zó ja vas la tot a HM IÜ a ka to nai
szer ve ze tek tõl ön ál ló an gyûj ti.

(3) Szük ség ese tén a HM mi nisz te ri biz to s az MH ÖHP
pa rancs no ka, az MH HEK pa rancs no ka, az ÁEK fõ igaz ga -
tó ja, illetve a HM IÜ ve zér igaz ga tó út ján kez de mé nye zi az 
ille té kes MH El lá tó Köz pont pa rancs no ká nál a hon vé del -
mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí tés meg in dí tá sát, a HM Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ké nél az in gó va gyon tárgy 13.  § (3) be -
kez dés sze rin ti zá ra dé ko lá sát.”

8.  §

Az Ut. 11.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés h) pont alat ti adat ról meg ke re sés
ese tén a HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja kö te les az MH ÖHP pa -
rancs no kát, az MH HEK pa rancs no kát, illetve az ÁEK fõ -
igaz ga tó ját tá jé koz tat ni.”

9.  §

(1) Az Ut. 12.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí té si el já rás
so rán az esz kö zök és kész le tek ál la po tát, jel lem zõ it, fel -

hasz nál ha tó sá gát figye lembe vé ve – szük ség ese tén – el
kell vé gez ni azok se lej te zé sét az aláb bi ak sze rint:”

(2) Az Ut. 12.  §-ának (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[12.  § (1) A hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí té si
el já rás so rán az esz kö zök és kész le tek ál la po tát, jel lem zõ it, 
fel hasz nál ha tó sá gát figye lembe vé ve – szük ség ese tén – el
kell vé gez ni azok se lej te zé sét az aláb bi ak sze rint:]

„d) a se lej te zé si el já rást az ille té kes fel sõ szin tû gaz dál -
ko dó szerv ál tal ki adott in téz ke dés és a HM Fe je zet Egy sé -
ges Szám vi te li Po li ti ká ja sza bá lyai sze rint kell lefoly -
tatni.”

10.  §

Az Ut. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„13.  § (1) Az MH ÖHP pa rancs no ka, az MH HEK pa -
rancs no ka, illetve az ÁEK fõ igaz ga tó ja a 9.  § (1) be kez dés, 
a HM IÜ ve zér igaz ga tó ja a 9.  § (2) be kez dés sze rint ré szé -
re fel ter jesz tett (meg kül dött) ja vas la tok alap ján in téz ke dik 
a ja vas la tok össze sí té sé re, va la mint a szer ve ze tek szá má ra
fe les le ges in gó va gyon tár gyak tár cán be lü li át adá sa ér de -
ké ben más szer ve ze tek tá jé koz ta tá sá ra. Eb ben az eset ben
az igény be je len tés ha tár ide je a tá jé koz ta tás kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott 15 nap.

(2) Az MH ÖHP pa rancs no ka, az MH HEK pa rancs no -
ka, illetve az ÁEK fõ igaz ga tó ja – a tár cán be lül más szer -
ve zet ré szé re tör té nõ át adás ese tén az zal csök ken tett –
össze sí tett ja vas la tot, a fe les le ges in gó va gyon tár gyak
mennyi sé gét a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tállyal 
egyez te ti.

(3) Az MH ÖHP pa rancs no ka a HM FLÜ ve zér igaz ga -
tó já nak szak mai vé le mé nye is me re té ben, az MH HEK pa -
rancs no ka, illetve az ÁEK fõ igaz ga tó ja a (2) be kez dés sze -
rint egyez te tett, össze sí tett ja vas la tot, a HM IÜ ve zér igaz -
ga tó ja az (1) be kez dés sze rin ti ja vas la tot a HM Hon véd
Ve zér kar fõ nök ré szé re fel ter jesz ti. A HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nö ke a fel ter jesz tést egyet ér té se ese tén – hon vé del mi 
cél ra fe les le ges nek mi nõ sí tés re vo nat ko zó ja vas la tát tar -
tal ma zó – zá ra dék kal lát ja el.

(4) A HM VGF fõ osz tály ve ze tõ a (3) be kez dés sze rin ti
zá ra dék kal el lá tott ja vas la tot – a HM mi nisz te ri biz to s út -
ján – a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re fel ter jesz ti. A fel ter -
jesz tés mel lék le te it, csa tolt ki mu ta tá sa it a HM VGF va -
gyon fel ügye le ti osz tály ve ze tõ ír ja alá.

(5) A hon vé del mi mi nisz ter a (4) be kez dés sze rin ti fel -
ter jesz tés ben rész le te zett in gó va gyon tárgy hon vé del mi
cél ra fe les le ges nek mi nõ sí té sé rõl ha tá ro zat ban dönt.

(6) A HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je a hon vé del mi mi nisz -
ter (5) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá nak egy pél dá nyát meg -
kül di az ille té kes fel sõ szin tû gaz dál ko dó szerv ve ze tõ je
– az MH ÖHP pa rancs no ka, a HM IÜ ve zér igaz ga tó, az
MH HEK pa rancs nok, az MK KBH fõ igaz ga tó ja, az MK
KFH fõ igaz ga tó ja, vagy a ZMNE rek to ra – vagy az ÁEK
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fõ igaz ga tó ré szé re, aki in téz ke dik a 70.  § sze rin ti szám vi -
te li nyil ván tar tás kor rek ci ó já ra.”

11.  §

Az Ut. 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je a hon vé del mi mi -
nisz ter (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá nak egy pél dá nyát
meg kül di az MH ÖHP pa rancs no ka, a HM IÜ ve zér igaz -
ga tó ja, az MH HEK pa rancs no ka, az MK KBH fõ igaz ga tó -
ja, az MK KFH fõ igaz ga tó ja, vagy a ZMNE rek to ra ré szé -
re, aki a ha tá ro zat má so la ti pél dá nyát el jut tat ja az ille té kes
MH El lá tó Köz pont pa rancs no ká nak.”

12.  §

Az Ut. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„25.  § A köz pon ti költ ség ve té si szerv igé nyé nek be je -
len té sét köve tõen biz to sí ta ni kell a fe les le ges in gó va -
gyon tárgy szem re vé te le zé sét. En nek ér de ké ben a HM mi -
nisz te ri biz to s so ron kí vül tá jé koz tat ja a szem re vé te le zést
vég zõ sze mé lyek ada ta i ról az MH ÖHP pa rancs no kát, az
MH HEK pa rancs no kát, az ÁEK fõ igaz ga tó ját, illetve a
HM IÜ ve zér igaz ga tó ját, aki a HM mi nisz te ri biz to s tá jé -
koz ta tá sa kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a meg -
ha tá ro zott sze mé lyek ré szé re a be lép te té si sza bá lyok nak
meg fele lõen az in gó va gyon tár gya kat tá ro ló ob jek tum ba
tör té nõ be lép te té sét és az igé nyelt in gó va gyon tár gyak
szem re vé te le zé sét biz to sít ja.”

13.  §

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

„(3) A HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je a meg álla po dás
meg kö té sét köve tõen a Prog ram ban át ve ze tést esz kö zöl,
és ér te sí ti az ille té kes fel sõ szin tû gaz dál ko dó szerv ve ze tõ -
jét – az MH ÖHP pa rancs no kát, az MH HEK pa rancs no -
kát, vagy a HM IÜ ve zér igaz ga tó ját – vagy az ÁEK fõ igaz -
ga tó ját az át adás elõ ké szü le te i nek meg té te lé re, aki annak
meg tör tén té rõl ér te sí ti a HM mi nisz te ri biz tost és a HM
VGF fõ osz tály ve ze tõt. Az in gó va gyon tárgy el szál lít ha tó -
sá gá ról, a szál lí tás idõ pont já ról az ér te sí tés kéz hez vé te lét
köve tõen a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je ér te sí ti a köz pon ti
költ ség ve té si szer vet. Az ille té kes MH El lá tó Köz pont pa -
rancs no ka le bo nyo lít ja a va gyon tárgy át adá sát, mely nek
so rán biz to sít ja annak ok má nya it. A va gyon tárgy át -
adás-át vé te li jegy zõ köny vé nek egy pél dá nyát – a HM mi -
nisz te ri biz to s egy ide jû ér te sí té se mel lett – a HM VGF fõ -
osz tály ve ze tõ ré szé re szol gá la ti úton meg kül di.”

14.  §

Az Ut. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„29.  § (1) A HM mi nisz te ri biz to s az ér té ke sí té si lis tá ra

fel vett in gó va gyon tár gyak ér té ke sí té sé nek en ge dé lye zé -
sét jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter ré szé -
re. A jó vá ha gyás idõ pont já ban az érin tett in gó va gyon tár -
gyak ról ké szí tett for gal mi ér ték becs lés nem le het 6 hó nap -
nál ré geb bi. A hon vé del mi mi nisz ter – egyet ér té se ese tén – 
az el já rás meg in dí tá sá ról az ér té ke sí té si en ge dé lye zé si ké -
re lem (a továb biak ban: ér té ke sí té si en ge dély) jó vá ha gyá -
sá val dönt.

(2) Az ér té ke sí té si en ge dély ben a hon vé del mi mi nisz ter
a HM mi nisz te ri biz to s ja vas la tát is figye lembe vé ve meg -
ha tá roz hat ja az ér té ke sí té si el já rás 33.  § sze rin ti for má ját.

(3) Az ér té ke sí té si en ge dély ben a hon vé del mi mi nisz ter
a HM mi nisz te ri biz to s ja vas la tá ra dönt het ar ról, hogy az
el sõ ered mény te le nül zá rult pá lyá za tot köve tõen, de az ér -
té ke sí té si en ge dély nek a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ér vé nyes sé gi ide jén be lül, vál to zat lan fel té te lek fenn ál lá sa 
ese tén a jó vá ha gyott ér té ke sí té si en ge dély alap ján az ér té -
ke sí té si el já rás meg is mét lés re ke rül jön, és egy út tal meg ha -
tá roz hat ja a meg is mé telt el já rás so rán el fo gad ha tó leg ala -
cso nyabb vé tel árat.

(4) A jó vá ha gyott ér té ke sí té si en ge dély alap ján –
amennyi ben a hon vé del mi mi nisz ter az ér té ke sí té si en ge -
dély ben el té rõ en nem ren del ke zik – az alá írá sá tól szá mí -
tott egy éven be lül le het szer zõ dést köt ni. Amennyi ben a
szer zõ dés meg kö té sé re ezen idõ pon tig nem ke rül sor, és a
va gyon tárgy ér té ke sí té se to vább ra is in do kolt, az ér té ke sí -
tés jó vá ha gyá sát is mé tel ten kez de mé nyez ni kell.”

15.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 29/A.  §-s al egé szül ki:
„29/A.  § (1) A HM mi nisz te ri biz to s a jó vá ha gyott ér té -

ke sí té si en ge dély alap ján az áru alap ból ér té ke sí té si el já rást 
kez de mé nyez, meg bíz za a HM FLÜ-t az ér té ke sí té si do ku -
men tá ció (az ér té ke sí té si el já rás for má já tól füg gõ en nyil -
vá nos vagy zárt kö rû pá lyá za ti fel hí vás-, ár ve ré si hir det -
mény-, zárt kö rû ér té ke sí tés ese tén pe dig fel hí vás ter ve zet,
va la mint az adás vé te li szer zõ dés ter ve ze te) el ké szí té sé re
vagy a 48.  § sze rin ti le bo nyo lí tó val tör té nõ el ké szít te té sé -
re, egy ide jû leg az ér té ke sí té si en ge dély meg kül dé sé vel tá -
jé koz tat ja a HM VGF-et.

(2) Az el ké szí tett ér té ke sí té si do ku men tá ci ót a HM FLÜ 
a HM mi nisz te ri biz to s ré szé re jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti. A 
HM mi nisz te ri biz to s a HM VGF-et az ér té ke sí té si do ku -
men tá ció el len õr zé sé re uta sít ja.

(3) Az el len õr zött ér té ke sí té si do ku men tá ci ót a HM
VGF a sa ját és a HM mi nisz te ri biz to s ész re vé te le i vel
együtt a HM Jo gi Szak ál lam tit kár nak (a továb biak ban:
HM JSZÁT) el len jegy zés re fel ter jesz ti, majd a HM
JSZÁT ál tal el len jegy zett do ku men tá ci ót a HM mi nisz te ri
biz to s ré szé re vissza kül di. A HM JSZÁT el len jegy zé sét
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köve tõen a HM mi nisz te ri biz to s a HM FLÜ fe lé in téz ke -
dik az ér té ke sí té si el já rás le foly ta tá sá ra.”

16.  §

Az Ut. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„30.  § (1) A HM FLÜ az ér té ke sí té si en ge dély egy pél -

dá nyát ha la dék ta la nul meg kül di az in gó va gyon tár gyat
nyil ván tar tó ille té kes MH El lá tó Köz pont pa rancs no ká -
nak, és er rõl egy ide jû leg tá jé koz tat ja az MH ÖHP pa rancs -
no kát. Az in gó va gyon tár gyat nyil ván tar tó ille té kes MH
El lá tó Köz pont pa rancs no ka az uta sí tás ren del ke zé se i nek
meg fele lõen részt vesz az ér té ke sí té si el já rás ban, és biz to -
sít ja az ér té ke sí té si el já rás fel adat kö ré be tar to zó fel té te le it.

(2) A HM FLÜ a HM mi nisz te ri biz to s 29/A.  § (3) be -
kez dés sze rin ti in téz ke dé se alap ján nyil vá nos pá lyá zat
ese tén az ér té ke sí té si do ku men tá ci ó ban rész le te zett nyil -
vá nos pá lyá za ti fel hí vást, ár ve rés ese tén az ár ve ré si hir det -
ményt a 35.  § sze rint meg je len te ti.

(3) Zárt kö rû pá lyá zat ese tén a HM FLÜ a meg hí van dó
pá lyá zók lis tá ját a HM mi nisz te ri biz to son ke resz tül jó vá -
ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Ka bi net fõ nök ré szé re. A HM
Ka bi net fõ nök jó vá ha gyá sa ese tén a meg hí van dó pá lyá zók
ré szé re a HM FLÜ egy ide jû leg, köz vet le nül és azo nos mó -
don zárt kö rû pá lyá za ti fel hí vást kül d.

(4) Zárt kö rû ér té ke sí tés ese tén a HM FLÜ a ve võ ként
ki vá lasz tan dó sze mély re vo nat ko zó ja vas la tát a HM mi -
nisz te ri biz to son ke resz tül jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM
Ka bi net fõ nök ré szé re. A HM Ka bi net fõ nök jó vá ha gyá sa
ese tén a HM FLÜ fel hí vást kül d a ki vá lasz tott sze mély ré -
szé re.

(5) A HM FLÜ a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott és 
a HM mi nisz te ri biz to s ál tal elõ ze tesen jó vá ha gyott he lyen 
és idõ pont ban a va gyon tár gyat tá ro ló ka to nai szer ve zet tel
együtt mû köd ve az in gó va gyon tárgy meg te kin té se cél já -
ból áru be mu ta tót szer vez, illetve tar t, mely rõl jegy zõ köny -
vet vesz fe l. Az áru be mu ta tón részt ve võ nek nyi lat koz nia
kell a be mu ta tott in gó va gyon tárgy meg te kin té sé rõl. A
nyi lat ko zat tar tal maz za kü lö nö sen az áru be mu ta tó he lyét
és ide jét, az in gó va gyon tárgy ada ta it, va la mint a nyi lat ko -
za tot te võ cég sze rû alá írá sát és eset le ges meg jegy zé sét.

(6) A HM FLÜ az ér té ke sí té si do ku men tá ci ó ban fog lal -
tak sze rint le foly tat ja az ér té ke sí té si el já rást.”

17.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 30/A. és 30/B.  §-ok kal egé szül ki:
„30/A.  § (1) A be ér ke zett pá lyá za tok bon tá sát és el bí rá -

lá sát a 39–39/B. §-ok ban meg ha tá ro zot tak sze rint Bí rá ló
Bi zott ság vég zi.

(2) A Bí rá ló Bi zott ság el nö ke a HM FLÜ ve zér igaz ga -
tó ja vagy az ál ta la a HM FLÜ Be szer zé si Igaz ga tó sá gá nak
ál lo má nyá ból ki je lölt sze mély, tag jai a HM FLÜ ál lo má -
nyá ba tar to zó, a HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja ál tal ki je lölt

sze mé lyek. A Bí rá ló Bi zott ság ülé sén – ta nács ko zá si jog -
gal – a HM mi nisz te ri biz to s ál tal, va la mint a HM VGF fõ -
osz tály ve ze tõ je ál tal ki je lölt ügy in té zõ is részt ve het. A
HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja in do kolt eset ben más meg hí vott
sze mé lyek kel is bõ vít he ti az ülé sen részt ve võ ket.

(3) A Bí rá ló Bi zott ság fel ada ta it tes tü let ként lát ja el,
tag jai e mi nõ sé gük ben nem uta sít ha tók. A Bí rá ló Bi zott -
ság össze té te lé nek és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it a
HM FLÜ Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta ha tá roz za
meg.

(4) Az in gó va gyon tár gyak ér té ke sí té sét a HM FLÜ
szer ve ze tén be lül ko or di ná ló szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je
he ti rend sze res ség gel, a hét el sõ mun ka nap ján ér te sí ti a
HM mi nisz te ri biz tost, és a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ jét a
kö vet ke zõ hét el sõ mun ka nap já tól kez dõ dõ idõ szak ra vo -
nat ko zó an a pá lyá za ti fel hí vás ki kül dé sé nek, az áru be mu -
ta tó nak, a Bí rá ló Bi zott ság ülé sé nek és a szer zõ dés meg kö -
té sé nek idõ pont já ról.

30/B.  § (1) A Bí rá ló Bi zott ság a be ér ke zett pá lyá za tok -
ról – dön té si ja vas la tot tar tal ma zó – jegy zõ köny vet ké szít,
me lyet te le fa xon meg küld a HM mi nisz te ri biz tos nak,
illetve ere det ben a pá lyá za tok bon tá sát kö ve tõ mun ka na -
pon a be ér ke zett pá lyá za tok má so la ti pél dá nyá val együtt
jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

(2) A HM mi nisz te ri biz to s a HM VGF-et az (1) be kez -
dés sze rin ti jegy zõ könyv és dön té si ja vas lat el len õr zé sé re
uta sít ja. A HM VGF a meg kül dött ira to kat leg ké sõbb 5 na -
pon be lül kö te les el len õriz ni és vé le mé nye zi. A HM mi -
nisz te ri biz to s ezt a ha tár idõt in do kolt eset ben lerövidít -
heti.

(3) Az el len õr zött ira tok ban fog lal ta kat figye lembe vé -
ve a HM mi nisz te ri biz to s in téz ke dik a nyer tes sé nyil vá ní -
tás ra és az ered mény hir de tés vég re haj tá sá ra.

(4) Amennyi ben bár mely, az el len õr zés re jo go sult szerv 
a pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sá val, vagy a be ér ke zett pá lyá -
za tok ér té ke lé sé vel kap cso la tos sza bá lyok meg sér té sét
ész le li, ha la dék ta la nul ér te sí ti a köz vet len uta sí tást ki ad ni
jo go sult szer vet, amely in téz ke dik a sza bály sér tés ki kü -
szö bö lé sé re.”

18.  §

Az Ut. 31.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„31.  § (1) Az adás vé te li szer zõ dést át ru há zott ha tás kör -

ben a HM FLÜ ve zér igaz ga tó, mint ér té ke sí tõ és az in gó
va gyon tár gyat nyil ván tar tó ille té kes MH El lá tó Köz pont
pa rancs no ka, mint anyag gaz da együt te sen ír ja alá. A HM
FLÜ a fe lek ál tal alá írt szer zõ dést ellen õr zés és jó vá ha gyás 
vé gett meg kül di a HM mi nisz te ri biz tos nak, aki a HM
VGF-en ke resz tül jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM VTI -
SZÁT-hoz.

(2) A jó vá ha gyott szer zõ dés kéz hez vé te lét kö ve tõ há -
rom na pon be lül az in gó va gyon tár gyat nyil ván tar tó ille té -
kes MH El lá tó Köz pont pa rancs no ka a szer zõ dés alap ján a
vé tel ár meg fi ze té se ér de ké ben szám lát ál lít ki.
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(3) Ár ve re zés ese tén, amennyi ben a nyer tes ár ve re zõ a
hir det mény ben elõ írt ha tár idõ alatt a szer zõ dést ne ki fel ró -
ha tó ok ból nem kö ti meg, ez a jog ügy let tõl tör té nõ vissza -
lé pé sét je len ti, amely nek kö vet kez té ben a be fi ze tett ár ve -
ré si biz to sí té kot el vesz ti. Eb ben az eset ben az ár ve rés má -
so dik he lye zett jé vel le het szer zõ dést köt ni. Amennyi ben
egy nél több má so dik he lye zett van, ez a ren del ke zés nem
al kal maz ha tó. Eb ben az eset ben új ér té ke sí té si el já rás
foly tat ha tó le.”

19.  §

Az Ut. 32.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„32.  § (1) A jó vá ha gyott szer zõ dés egy-egy pél dá nyát a

HM FLÜ tá jé koz ta tá sul meg kül di a HM mi nisz te ri biz tos -
nak, a Prog ram ban tör té nõ át ve ze tés, illetve a szer zõ dés
tel je sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok el vég zé se cél já ból a
HM VGF-nek, illetve az anyag nem sze rin ti ille té -
kességnek meg fele lõen az MH ÖHP-nek, az MH
HEK-nek, az ÁEK-nak, vagy a HM IÜ-nek.

(2) A vé tel ár szer zõ dés sze rin ti meg fi ze té sé nek tel je sí -
té sé rõl, illetve annak iga zo lá sá ról az ille té kes MH El lá tó
Köz pont pa rancs no ka ha la dék ta la nul te le fa xon ér te sí ti a
HM FLÜ-t, illetve a ve võt a va gyon tárgy át adás-át vé te lé -
rõl le he tõ sé gé rõl, és az el szál lít ha tó ság ról. Az ille té kes
MH El lá tó Köz pont pa rancs no ka vég re hajt ja a va gyon -
tárgy ve võ ré szé re tör té nõ át adá sát, és biz to sít ja az el já rás -
hoz szük sé ges ok má nyo kat. A va gyon tárgy – a szer zõ dés
tel je sí té sét is iga zo ló – át adás-át vé te li jegy zõ köny vé nek
vagy utal vá nyá nak egy-egy (má so la ti) pél dá nyát meg kül di 
a HM VGF, a HM FLÜ és a szol gá la ti elöl já ró ré szé re.

(3) A va gyon tárgy el szál lí tá sát köve tõen a HM FLÜ a
szer zõ dés tel je sí té sét is iga zo ló át adás-át vé te li jegy zõ -
köny vet fel ter jesz ti a HM mi nisz te ri biz to s ré szé re, és tá jé -
koz ta tá sul meg kül di a HM VGF ré szé re. A HM FLÜ tá jé -
koz ta tá sa alap ján a HM VGF át ve ze tést esz kö zöl a Prog -
ram ban.”

20.  §

Az Ut. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„33.  § In gó va gyon tárgy sa ját ha tás kör ben nyil vá nos

vagy zárt kö rû pá lyá zat, ár ve rés, illetve zárt kö rû ér té ke sí té -
si el já rás ke re té ben, az Áht. és az R. ren del ke zé se i nek a
34–43.  §-ok ban fog lalt el té ré sek kel tör té nõ al kal ma zá sá -
val ér té ke sít he tõ.”

21.  §

(1) Az Ut. 34.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nyil vá nos és zárt kö rû pá lyá zat ese tén a pá lyá za ti
fel hí vás az R. 34.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon
túl leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a rész-pá lyá zat, illetve az al ter na tív pá lyá zat le he tõ -
sé gét, vagy annak ki zá rá sát;

b) a tel je sí tés he lyét, a tel je sí tés ha tár ide jét, vagy a
szer zõ dés idõ tar ta mát;

c) az el len szol gál ta tás tel je sí té sé nek fel té te le it;
d) az áru be mu ta tó he lyét, ide jét, a je lent ke zés feltéte -

leit;
e) a pá lyá zat hoz csa to lan dó en ge dé lyek, iga zo lá sok,

ok má nyok fel so ro lá sát;
f) a hi ány pót lás le he tõ sé gét vagy annak ki zá rá sát;
g) a pá lyá zat nyel vét;
h) az ered mény hir de tés he lyét és idõ pont ját;
i) a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ját;
j) a rész le tes tá jé koz ta tó ren del ke zés re bo csá tá sá nak

he lyét, ide jét és költ sé gét;
k) a vo nat ko zó jog sza bá lyok ra hi vat ko zást.”
(2) Az Ut. 34.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -

zõ ren del ke zés lép:
„(3) A rész le tes tá jé koz ta tó szük ség ese tén a pá lyá zat

ér vény te len né nyil vá ní tá sá nak fel té te le it, a pá lyá za ti kö -
tött ség idõ tar ta mát, a pá lyá zat(ok) fel bon tá sá nak he lyét,
ide jét és az (1) be kez dés d), e), f) és i) pont ja it tar tal maz -
hat ja.”

22.  §

Az Ut. 36.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„36.  § (1) A pá lyá za tok be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár -

idõ re, a pá lyá za ti fel hí vás vissza vo ná sá ra, va la mint a pá -
lyá zat vissza vo ná sá ra, illetve mó do sí tá sá ra, to váb bá a pá -
lyá za ti biz to sí ték ra az R. 35–36.  §-ai meg fele lõen irány -
adók.

(2) Ex port cé lú ér té ke sí té si szán dék ese tén a pá lyá za tok
be nyúj tá sá nak ha tár ide jét a Ma gyar Ke res ke del mi En ge -
dé lye zé si Hi va tal Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi Bi zott -
ság ha vi ülé sé hez iga zít va kell meg ál la pí ta ni.”

23.  §

(1) Az Ut. 38.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A pá lyá zat hoz kü lö nö sen az aláb bi – a 4–7. szá mú mel -
lék le tek sze rin ti, pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott –
ira to kat, nyi lat ko za to kat kell csa tol ni:”

(2) Az Ut. 38.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A pá lyá zat hoz kü lö nö sen az aláb bi – a 4–7. szá mú
mel lék le tek sze rin ti, pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
– ira to kat, nyi lat ko za to kat kell csa tol ni:]

„f) gaz da sá gi tár sa sá gok ese té ben a cég nyil vá nos ság ról, 
a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006.
évi V. tör vény (a továb biak ban: Ctv.) sze rin ti cég ki vo na -
tot,”
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(3) Az Ut. 38.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A pá lyá zat hoz kü lö nö sen az aláb bi – a 4–7. szá mú
mel lék le tek sze rin ti, pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
– ira to kat, nyi lat ko za to kat kell csa tol ni:]

„h) a gaz da sá gi tár sa ság kép vi se le té re jo go sult ve ze tõ
Ctv. sze rin ti alá írá si cím pél dá nyát,”

24.  §

Az Ut. 39.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„39.  § (1) A pá lyá za tok be ér kez te té sé re a pá lyá za ti fel -

hí vás ban meg je lölt he lyen és ha tár idõ ig ke rül sor. A pá lyá -
za tok be ér ke zé se so rán a ki író kép vi se lõ je (az át ve võ) az
át vé tel pon tos idõ pont ját rá ve ze ti a pá lyá za tot tar tal ma zó
zárt bo rí ték ra, s egy út tal iga zol ja az át vé tel té nyét. A pá -
lyá za to kat bí rá la ti sor szám mal kell el lát ni.

(2) A Bí rá ló Bi zott ság a pá lyá za ti anya go kat tar tal ma zó
zárt bo rí té ko kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt idõ pont -
ban, köz jegy zõ je len lé té té ben bont ja fe l. A pá lyá za tok
bon tá sát a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ le -
já ra ta kor azon nal meg kell kez de ni. A ki író az ered mény -
hir de tést a jó vá ha gyott jegy zõ köny vek és a dön tést is tar -
tal ma zó irat meg kül dé sét kö ve tõ öt na pon be lül meg tart ja.
Az ered mény hir de tést kö ve tõ öt na pon be lül meg kö ti
a szer zõ dést a nyer tes pá lyá zó val és fel ter jesz ti jó vá ha -
gyás ra.

(3) Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás ér tel mé ben a bon -
tás nyil vá no san tör té nik, a Bí rá ló Bi zott ság tag ja in kí vül a
bon tás nál a pá lyá zó és meg ha tal ma zot ta ik is je len le het -
nek. A ki író a pá lyá zat fel bon tá sá ról és is mer te té sé rõl a
köz jegy zõ vel ok ira tot ké szít tet.”

25.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 39/A.  § és 39/B.  §-ok kal egé szül ki:
„39/A.  § (1) A Bí rá ló Bi zott ság a pá lyá za ti fel hí vás ban

meg ha tá ro zott ér té ke lé si szem pon tok alap ján, az ér té ke lé -
si jegy zõ könyv ben fog lal tak mér le ge lé sé vel rang so rol ja a
pá lyá za to kat.

(2) Amennyi ben a pá lyá zat hi bás, vagy hi á nyos, illetve
nem tar tal maz za az R.-be n vagy a je len uta sí tás ban meg ha -
tá ro zot ta kat – amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás ezt nem
zár ta ki – a pá lyá zót a hi bák, illetve hi á nyos sá gok pon tos
meg je lö lé sé vel, meg fe le lõ ha tár idõ ki tû zé sé vel hi ány pót -
lás ra kell fel hív ni. Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá za tot ha -
tár idõ ben nem, vagy is mé tel ten hi á nyo san vagy hi bá san
nyújt ja be, a pá lyá zat ér vény te len nek mi nõ sül és fi gyel -
men kí vül kell hagy ni. Ha a pá lyá zó a hi bát, illetve hi á -
nyos sá got a ki tû zött ha tár idõ alatt or vo sol ta, pá lyá za tát
úgy kell te kin te ni, mint ha ere de ti leg is he lye sen nyúj tot ta
vol na be. A hi ány pót lás vég re haj tá sá ra meg ha tá ro zott ha -

tár na pon a Bí rá ló Bi zott ság az ér vé nyes pá lyá za to kat új ra
rang so rol ja, és er rõl jegy zõ köny vet vesz fe l.

(3) A Bí rá ló Bi zott ság nem ké szít het az el já rás le zá rá sá -
ra vo nat ko zó, a pá lyá za ti fel hí vás ban kö zölt bí rá la ti szem -
pon tok kal el len té tes dön té si ja vas la tot.

(4) Amennyi ben az el sõ két hely re rang so rolt pá lyá zat -
ban sze rep lõ vé tel árak kö zött leg fel jebb húsz szá za lék el -
té rés van, vagy a be nyúj tott pá lyá za tok egyi ke sem nyil vá -
nít ha tó nyer tes nek, a Bí rá ló Bi zott ság ja vas la tot te het nyil -
vá nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra, mely re min den pá lyá zót
meg kell hív ni. Amennyi ben csak egy ér vé nyes pá lyá zat
ér ke zett, nyil vá nos ár tár gya lás he lyett a Bí rá ló Bi zott ság
ja va sol hat ja a pá lyá zó fel hí vá sát a pá lyá za ta mó do sí tá sá ra. 
Az ár tár gya lás ra a HM VTISZÁT jó vá ha gyá sát köve tõen
ke rül het sor.

(5) A nyil vá nos ár tár gya lás so rán a pá lyá za ta i kat mó do -
sít hat ják az zal, hogy a ko ráb ban meg aján lott vé tel ár nem
csök kent he tõ, és a mó do sí tott pá lyá zat nak is meg kell fe -
lel nie a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott va la mennyi
fel té tel nek. A tár gya lás le zá rá sát köve tõen a Bí rá ló Bi zott -
ság is mé tel ten el vég zi a pá lyá za tok (3) be kez dés sze rin ti
rang so ro lá sát.

39/B.  § (1) Nem nyil vá nít ha tó nyer tes nek olyan pá lyá -
zat – a (2) be kez dés ben és a 29.  § (3) be kez dé sé ben fog lal -
tak ki vé te lé vel –, amely ben a meg aján lott vé tel ár nem éri
el a 29.  § (1) be kez dés sze rin ti ér ték becs lés ben meg je lölt
be csült for gal mi ér té ket.

(2) Amennyi ben a nyil vá nos pá lyá za ton az (1) be kez dés 
sze rint nyer tes nek nyil vá nít ha tó pá lyá zat nem ér ke zett, a
Bí rá ló Bi zott ság – akár az el sõ, akár a meg is mé telt pá lyá -
za tok so rán – az ered mény te len ség meg ál la pí tá sa és új pá -
lyá zat ki írá sa he lyett – az R. 44.  §-ának meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val – ja va sol hat ja a hon vé del mi mi nisz ter nek a leg -
jobb pá lyá zat el fo ga dá sát és a pá lyá zat ered mé nyes sé nyil -
vá ní tá sát.”

26.  §

Az Ut. 40.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„40.  § Az ár ve rés re az R. 49.  §-á t és az 52.  §-á t – fi gye -

lem mel a 31.  § (3) be kez dés re – meg fele lõen al kal maz ni
kell.”

27.  §

Az Ut. 42.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„42.  § (1) Az ár ve ré si hir det mény köz zé té te lé nek leg -

alább 15 nap tá ri nap pal meg kell elõz nie a hir det mény ben
meg je lölt ár ve ré si idõ pon tot. A hir det ményt, va la mint az
ár ve rés rend jét, illetve sza bá lya it az ár ve rés hely szí nén és
idõ pont já ban is ki kell füg gesz te ni.

(2) Az ár ve ré si hir det mény leg alább a 34.  § (1) be kez dés 
sze rin ti ele me ket tar tal maz za.”
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28.  §

Az Ut. 47.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A pá lyá za tok ér té ke lé sét a 30/A. és a 30/B.  §-ok ban 
meg ha tá ro zott Bí rá ló Bi zott ság vég zi, és a pá lyá za tok ér -
té ke lé sé rõl  szóló, R. sze rin ti ér té ke lé si jegy zõ köny vet, va -
la mint az ér té ke sí té si zá ró do ku men tá ci ót az ér té ke lés nap -
ját kö ve tõ na pon a HM mi nisz te ri biz to s ré szé re fel ter jesz -
ti, aki a HM VGF fõ osz tály ve ze tõt – a HM JSZÁT el len -
jegy zé se mel lett – annak el len õr zé sé re és vé le mé nye zé sé re 
uta sít ja. A HM mi nisz te ri biz to s a pá lyá za tok bon tá sá tól
szá mí tott 5 na pon be lül az R. 40.  § (4) be kez dé sé ben fog -
lalt do ku men tu mo kat meg kül di a KVI-nak.”

29.  §

Az Ut. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„49.  § Az in gó va gyon tárgy ér té ke sí té sé bõl szár ma zó
be vé tel ke ze lé se és el szá mo lá sa so rán a Ma gyar Köz tár sa -
ság éves költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény és az in téz mé nyi
be vé te lek kel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló HM uta sí tás
sze rint kell el jár ni.”

30.  §

Az Ut. 56.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti dön tés rõl a HM mi nisz te ri
biz to s tá jé koz tat ja a HM VGF fõ osz tály ve ze tõt. A HM
VGF fõ osz tály ve ze tõ el ké szí ti az át adás-át vé tel re vo nat -
ko zó meg ál la po dást, és ér te sí ti a mú ze u mot, va la mint az
ille té kes fel sõ szin tû gaz dál ko dó szerv ve ze tõ jét – az MH
ÖHP pa rancs no kát, az MH HEK pa rancs no kát, vagy a HM 
IÜ ve zér igaz ga tó ját – vagy az ÁEK fõ igaz ga tó ját aki a va -
gyon tárgy át adás-át vé te li jegy zõ köny vé nek egy pél dá nyát 
a szol gá la ti út be tar tá sá val a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je
ré szé re meg kül di.”

31.  §

Az Ut. 69.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A HM VGF ér te sí ti az ille té kes fel sõ szin tû gaz dál -
ko dó szerv ve ze tõ jét – az MH ÖHP pa rancs no kát, a HM
IÜ ve zér igaz ga tó ját, vagy az MH HEK pa rancs no kát –
vagy az ÁEK fõ igaz ga tó ját az (1) be kez dés sze rin ti in gó
va gyon tárgy elõ ze tes bir tok ba adá sa en ge dé lye zé sé rõl és
ké ri a le foly ta tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dés meg té te lét.”

32.  §

Az Ut. 70.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az ille té kes MH El lá tó Köz pont pa rancs no ka, az
MK KBH fõ igaz ga tó ja, az MK KFH fõ igaz ga tó ja, illetve a 
ZMNE rek to ra in téz ke dik az át adott in gó va gyon tár gyak
ada ta i nak a Prog ram adat bá zi sá ban tör té nõ ak tu a li zá lá sá -
ra, a bi zony la tok alap ján a mó do sí tá sok át ve ze té sé re, és er -
rõl a bi zony la tok má so la ta i nak be csa to lá sá val a HM
VGF-et ha la dék ta la nul te le fa xon tá jé koz tat ja.”

33.  §

Az Ut. 72.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok a ke ze lé -
sük ben lé võ in gó va gyon tárgy ada ta it a hon vé del mi cél ra
fe les le ges nek mi nõ sí tés ér de ké ben a HM VGF fõ osz tály -
ve ze tõ ré szé re kül dik meg. A ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá lat fõ igaz ga tó ja a köz pon ti el lá tás ból biz to sí tott fe -
les le ges va gyon tár gyak ada ta it a Prog ram al kal ma zá sá val
és nyom ta tott for má ban a 13.  § (1)–(3) be kez dé sé ben fog -
lal tak cél já ból meg kül di az MH ÖHP pa rancs nok, az MH
HEK pa rancs nok, az ÁEK fõ igaz ga tó, illetve a HM IÜ ve -
zér igaz ga tó ré szé re.”

34.  §

Az Ut. 1. mel lék le té nek 1. pont he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A HM va gyon ke ze lé sé ben lé võ hon vé del mi cél ra fe les -
le ges in gó esz kö zök és kész le tek va gyon ke ze lé sé re és hasz -
no sí tá sá ra vo nat ko zó fõbb jog sza bá lyok]

„1. A Ma gyar Köz tár sa ság éves költ ség ve té sé rõl  szóló
tör vény”

35.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg az Ut. 34.  § (4) be kez dé se, a
37.  §-a, a 41.  §-a, a 43–46.  §-ai, az 58/A.  § (1) be kez dé sé -
ben „– az új esz kö zök re le foly ta tott be szer zé si el já rás ke -
re te in be lül –” szö veg rész, a 77.  §-a és a 79.  §-a ha tá lyát
vesz ti.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ut.
a) 2.  § 13. 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)” szö veg, 28.  § (2) és
(3) be kez dé sek ben, 47.  § (6) be kez dé sé ben, 48.  § (3) be -
kez dé sé ben, 71.  § (3) be kez dé sé ben a „HM BBBH” szö -
veg rész he lyé be a „HM FLÜ” szö veg, 4. és 6. mel lék le tek -
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ben 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 Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség” szö veg,

b) 8.  § (4) be kez dés az „MH ÖLTP” szö veg rész he lyé -
be az „MH ÖHP” szö veg,

c) 58.  § (2) be kez dé sé ben a „HM IKH” szö veg rész he -
lyé be a „HM IÜ” szö veg,

d) 60.  § (1) 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 „HM FLÜ” szö veg, 60.  § (3) be kez dé -
sé ben a „HM NRH szö veg rész he lyé be „HM FLÜ” szö -
veg,

e) 7.  § (1) be kez dé sé ben, a 8.  § (4) be kez dé sé ben, a
26.  § (3) be kez dé sé ben, a 47.  § (6) be kez dé sé ben, a 48.  §
(2) be kez dé sé nek d) pont já ban, az 52.  § (3) és (4) be kez dé -
sek ben, a 66.  §-ban az „MH El lá tó Köz pont” szö veg rész
he lyé be az „ille té kes MH El lá tó Köz pont” szö veg,

f) 16.  §-ban az „MH MIK” szö veg rész he lyé be az „MH
MK” szö veg,

g) 48.  § (3) be kez dé sé ben a „29.  § (3) és a 30.  § (5) be -
kez dés ben” szö veg rész he lyé be a „29/A.  § (3) és 30/B.  §
(1) be kez dé sé ben” szö veg

lép.

(3) Az uta sí tást a ha tály ba lé pé sét köve tõen jó vá ha gyott
ér té ke sí té si en ge dé lye zé si ké re lem alap ján in dult ér té ke sí -
té si el já rás ra kell al kal maz ni.

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

A honvédelmi miniszter
110/2007. (HK 19.) HM

u t a  s í  t á  s a

az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti
és Vasútegészségügyi Központ) Szervezeti és

Mûködési Szabályzatának kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján az Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz -
pont) Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról a 
kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

Je len uta sí tás mel lék le te ként ki adom az Ál la mi Egész -
ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség -
ügyi Köz pont) Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát.

2.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba*, ezzel egy ide jû leg az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
(Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) Ide -
ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról 
 szóló 75/2007. (HK 15.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. szep tem ber 28.

A honvédelmi miniszter
111/2007. (HK 19.) HM

u t a  s í  t á  s a

a munkaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról
 szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja és
(2) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 36.  §-ának (2) be kez dé -
sé re, va la mint a köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szerv
lét re ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat -
ban fog lal tak ra – a mun ka kö ri jegy zé kek rõl és az ál lo -
mány táb lák ról  szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: Uta sí tás) mó do sí tá sá ról az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az 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 mi nisz ter alá ren delt sé gé be, va la -
mint köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa, to váb bá fel ügye le -
te alá tar to zó szer ve ze tek re, a HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá -
lat ra (a továb biak ban: HM TLSZ), a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re, és a mun ka -
kö ri jegy zé kek ké szí té se és mó do sí tá sa vo nat ko zá sá ban a
Ka to nai Ügyész sé gek re ter jed ki.”
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2.  §

Az Uta sí tás 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A HM, a HM szer ve ze tek, a mi nisz ter fenn tar tói
irá nyí tá sa alá tar to zó Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -
tem (a továb biak ban: ZMNE), a HM TLSZ, a Ka to nai
Ügyész sé gek, va la mint az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
(Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont)
(a továb biak ban: ÁEK) mun ka kö ri jegy zék kel ren del kez -
nek.”

3.  §

Az Uta sí tás 4.  §-ának h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[,,4.  § A mun ka kö ri jegy zék rész le te sen a kö vet ke zõ ada -
to kat tar tal maz za:”]

„h) a be osz tás (mun ka kör) jel le gét (,,kat.” ka to nai, vagy
„pol g.” köz tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott),”

4.  §

(1) Az Uta sí tás 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A had erõ ter ve zést vég re haj tó szer vek a mun ka kö ri
jegy zé kek, illetve az ál lo mány táb lák ké szí té se so rán alap -
ként al kal maz zák – a be osz tá sok pon tos meg ne ve zé se, be -
so ro lá si ka te gó ri á ja, rend sze re sí tett rend fo ko za ta, va la -
mint az elõ me ne te li rend meg ha tá ro zá sa vo nat ko zá sá ban – 
a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
tag ja i nak be osz tá si ka te gó ri á ba tör té nõ rész le tes be so ro lá -
sá ról, illetve a be osz tá sok ban rend sze re sí tett rend fo ko za -
tok ról  szóló 34/2007. (MK 110.) HM ren de let ben, va la -
mint a mun ka kör azo no sí tó kód ese té ben a Ma gyar Hon -
véd ség egyes be osz tá sa i hoz kap cso ló dó mun ka kö ri kö ve -
tel mé nyek rõl  szóló 20/2002. (IV. 20.) HM ren de let ben
meg ha tá ro zot ta kat.”

(2) Az Uta sí tás 8.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál lo mány -
táb lá i kat és azok he lyes bí tõ íve it, a Zrí nyi Mik lós Nem zet -
vé del mi Egye tem, a Ka to nai Ügyész sé gek, va la mint az
ÁEK a mun ka kö ri jegy zé kü ket és azok he lyes bí tõ íve it a
HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tállyal együtt mû -
köd ve ké szí tik elõ, és azo kat a szer ve zet ve ze tõ je – a ka to -
nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ki vé te lé vel – a HM ka bi -
net fõ nök út ján ter jesz ti fe l jó vá ha gyás ra a mi nisz ter hez.”

(3) Az Uta sí tás 8.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) A mun ka kör azo no sí tó kód mó do sí tá sa (he lyes bí -
té se) nem mi nõ sül mun ka kö ri jegy zék, ál lo mány táb la mó -
do sí tás nak, ha az szer ve ze ti vál to zás sal, szol gá la ti be osz -
tá sok át mi nõ sí té sé vel, to váb bá a be osz tá sok al kal ma zá si
kö ve tel mé nye i nek vál to zá sá val nem jár.”

5.  §

Ez az uta sí tás köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

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

A honvédelmi miniszter
112/2007. (HK 19.) HM

u t a  s í  t á  s a

a béketámogató mûveletek kategóriába sorolásáról,
valamint a devizaellátmány-kiegészítés mértékének

meghatározásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dé sé nek n) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb -
biak ban: Hjt.) 52.  § (4) be kez dé sé re és 125/A.  §-á ra, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ és
kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya de vi -
za el lát má nyá ról és egyes el lát má nyon kí vü li pénz be li já -
ran dó sá ga i ról  szóló 26/2007. (VI. 20.) HM ren de let re
(a továb biak ban: Ren de let) – a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek
ka te gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint a de vi za el lát mány-ki -
egé szí tés meg ha tá ro zá sá ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hjt. 2.  § (32) be kez dés c) pont ja
alap ján kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo má nyú ka to nák ra (a továb biak ban együtt: ál lo -
mány tag ja) ter jed ki.

2.  §

A Ren de let 37.  §-a sze rin ti
a) 1. ka te gó ri á ba tar to zik
aa) a NA TO Ira ki Ki kép zõ Misszió (NTM-I), (ide ért ve

a MALT-ot is),
ab) a Nem zet kö zi Biz ton sá gi Köz re mû kö dõ Erõk

(ISAF, Af ga nisz tán);
b) 2. ka te gó ri á ba tar to zik
ba) az ENSZ Li ba no ni Bé ke fenn tar tó Misszió (UNI -

FIL);
c) 3. ka te gó ri á ba tar to zik
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ca) a NATO KFOR,
cb) az EU ALTHEA,
cc) a Sí nai-fél szi ge ten ál lo má so zó Mul ti na ci o ná lis

Erõk és Meg fi gye lõk (MFO);
d) 4. ka te gó ri á ba tar to zik
da) az ENSZ Cip ru si Bé ke fenn tar tó Erõk (UNFICYP)

mû ve let.

3.  §

A 2.  § a) pont ja és a Ren de let 37.  §-a alap ján az NTM-I
(Irak) és az ISAF (Af ga nisz tán) mû ve let ke re té ben az ál lo -
mány tag já nak de vi za el lát mány-ki egé szí té sét az egyes bé -
ke misszi ós be osz tá sok ban je len uta sí tás mel lék le te tar tal -
maz za.

4.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it azon ban 2007. jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg 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, va la mint az azt mó -
do sí tó 30/2005. (HK 7.) HM uta sí tás, a 119/2006. (HK
22.) HM uta sí tás és a 126/2006. (HK 23.) HM uta sí tás ha -
tá lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 112/2007. (HK 19.) HM utasításhoz

I. Az NTM-I (Irak) [ideértve a MALT-ot is] mûvelet
keretében külföldi szolgálatot teljesítõk

devizaellátmány-kiegészítésének mértéke

Bé ke misszi ós be osz tás hoz rend sze re sí tett
rend fo ko zat

De vi za el lát mány-ki egé szí tés mér té ke (%)

vezérõrnagy 100

dandártábornok 100

Bé ke misszi ós be osz tás hoz rend sze re sí tett
rend fo ko zat

De vi za el lát mány-ki egé szí tés mér té ke (%)

ezredes 90

alezredes 90

õrnagy 85

százados 85

fõhadnagy 80

hadnagy 75

fõtörzszászlós 95

törzszászlós 115

zászlós 120

fõtörzsõrmester 135

törzsõrmester 140

õrmester 140

legénységi állományú 140

II. Az ISAF (Afganisztán) mûvelet keretében külföldi
szolgálatot teljesítõk devizaellátmány-kiegészítésének

mértéke

Bé ke misszi ós be osz tás hoz rend sze re sí tett
rend fo ko zat

De vi za el lát mány-ki egé szí tés mér té ke (%)

vezérõrnagy 100

dandártábornok 100

ezredes 95

alezredes 95

õrnagy 90

százados 85

fõhadnagy 80

hadnagy 75

fõtörzszászlós 85

törzszászlós 105

zászlós 110

fõtörzsõrmester 120

törzsõrmester 130

õrmester 140

legénységi állományú 140
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezési és
infrastrukturális szakállamtitkárának

120/2007. (HK 19.) HM VTI SZÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség szervezeteinél használt
ásványolajtermékek elszámolható veszteségeirõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé se alap ján, a
2091/2007. (V. 23.) Korm. ha tá ro zat tal mó do sí tott – 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
6. pont já ban fog lal tak ra, a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki
ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló
2003. évi CXXVII. tör vény (továb biak ban: Jöt.), a jö ve dé -
ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös 
sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény egyes ren -
del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 8/2004. (III. 10.) PM
ren de let re (továb biak ban: 8/2004. PM rend.), va la mint a
jö ve dé ki ter mé kek vesz te ség nor má i ról  szóló 43/1997.
(XII. 30.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 34/2006. (XII.
25.) PM ren de let re fi gye lem mel, az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um -
ra, a hon vé del mi mi nisz 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 ön ál ló üzem anyag gaz -
dál ko dást foly ta tó ka to nai szer ve ze te i re – ide ért ve a Ma -
gyar Hon véd ség Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont Üzem -
anyag Rak tá rát – (a továb biak ban együtt: hon véd sé gi szer -
ve ze tek) ter jed ki.

2. Ezen in téz ke dés ér tel mé ben:
a) Ás vány olaj ter mék: az Esz–95 au tó ben zin, az

Esz–99 au tó ben zin, (továb biak ban együtt: au tó ben zi nek),
az E–85 bi o e ta nol, a té li gáz olaj, a bio dí zel, a 80/110 spe -
ci á lis ben zin, az RB–100 LL re pü lõ ben zin, a vi lá gí tó pet -
ró le um, a JET-A1 re pü lõ pet ró le um, és az RJ-FG re pü lés re
al kal mat lan re pü lõ pet ró le um.

b) Vesz te ség: az ás vány olaj ter mék fi zi kai tu laj don sá -
ga i ból ere dõ ter mé sze tes mennyi sé gi csök ke nés, mely az
ás vány olaj ter mék rak tá ro zá sa, szál lí tá sa, töl té se so rán a
nem be fo lyá sol ha tó kör nye ze ti ha tá sok  miatt kö vet ke zik
be.

c) Föld alat ti tar tály: ás vány olaj ter mék tá ro lá sá ra épí -
tett olyan tar tály – füg get le nül at tól, hogy az a ta laj szint
alatt, vagy a ta laj szint fe lett ke rült el he lye zés re – mely a
be épí tés után tel jes mér ték ben föld del ta kart.

d) Föld fe let ti tar tály: olyan tar tály, mely a ta laj szint
fe lett ke rült el he lye zés re, és egy ál ta lán nem, vagy csak
rész le ge sen ta kar ták föld del, ide ért ve az olyan be épí tett

tar tá lyo kat is, me lyek a pa lást ol da lán ren del kez nek föld -
tá masszal, de a tar tály fe de le nem föld del ta kart.

e) Tar tály: olyan zár ha tó tá ro ló esz köz, mely ren del ke -
zik az ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro lá sá ra vo nat ko -
zó ha tó sá gi en ge déllyel, Hi te le sí té si Bi zo nyít vánnyal és a
je len pont a) al pont já ban fel so rolt ter mé kek tá ro lá sá ra ké -
szült – ide ért ve a TC–18 kon té ner-tar tályt, to váb bá a
KC–20 kon té ne res tar tályt, a 4 m3-es könnyí tett acél tar -
tályt, és az elasz ti kus tar tá lyo kat.

f) Adó men tes ás vány olaj ter mék: olyan ás vány olaj -
ter mék, mely a Jöt. sze rint jö ve dé ki ter mék nek mi nõ sül, és
be szer zé se kor a Jöt. 52.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
jö ve dé ki adó nem ke rült meg fi ze tés re.

g) Ki sze re lés: az a te vé keny ség, mely so rán a nagy
mennyi ség ben, tar tály ban tá rolt ás vány olaj ter mék a szál lí -
tás hoz, fel hasz ná lás hoz ma xi mum 200 li ter ûr tar tal mú tá -
ro ló esz köz be át töl tés re ke rül.

h) Ki sze relt ás vány olaj ter mék: Olyan ás vány olaj ter -
mék, amely ma xi mum 200 li te res név le ges ûr tar tal mú edé -
nyek be tölt ve ke rül szál lí tás ra, tá ro lás ra.

i) Be tá rolt mennyi ség: az ás vány olaj ter mék egy adott
idõ pont ban rak tá ri kész le ten lé võ mennyi sé ge.

j) Ki tá ro lás: az ás vány olaj ter mék fi zi kai moz ga tá sa,
mely nek köz vet len ered mé nye ként az ás vány olaj ter mék a
ka to nai szer ve zet üzem anyag rak tá rát el hagy ja.

A kiszerelési veszteségnorma számítása
és elszámolása

3. Ki sze re lé si vesz te ség nor ma a spe ci á lis ben zin és a
vi lá gí tó pet ró le um köz pon ti lo gisz ti kai el lá tó ta go zat
üzem anyag rak tár ban vég re haj tott ki sze re lé sé nél (tölté -
sénél) szá mol ha tó, mér té ke a tény le ges vesz te ség mennyi -
sé ge, de leg fel jebb a ki sze relt mennyi ség 1%-a.

4. Ki sze relt mennyi ség a töl tés so rán a ki adó be ren de -
zés hi te le sí tett át fo lyás mé rõ je szám lá ló ján a töl tés meg -
kez dé se kor és be fe je zé se kor le ol va sott ér ték kü lön bö ze te
ál tal meg ha tá ro zott mennyi ség.

A raktározási veszteség számítása és elszámolása

5. A rak tá ro zás vesz te ség nor má ja a tar tály ban tá rolt
(nem ki sze relt) ás vány olaj ter mé kek ha von ta be tá rolt
mennyi sé gé nek az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
%-a.

6. Az ás vány olaj ter mé kek rak tá ro zá sá nál figye lembe
ve he tõ vesz te ség nor ma al kal ma zá sa kor

a) a nyá ri idõ szak má jus 1-jé tõl szep tem ber 30-áig,
b) a té li idõ szak ok tó ber 1-jé tõl áp ri lis 30-áig

tar t.
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7. A rak tá ro zá si vesz te ség el szá mo lá sa te kin te té ben el -
szá mo lá si idõ szak a nap tá ri ne gyed év.

8. A rak tá ro zá si vesz te ség szá mí tá sa kor a hon véd sé gi
szer ve zet a nyil ván tar tás alap ján meg ha tá roz za az el szá mo -
lá si idõ szak ba tar to zó hó na pok utol só nap ján adott tá ro ló -
esz köz ben/esz kö zök ben tá rolt ás vány olaj ter mék mennyi -
ségét. Az így meg ha tá ro zott mennyi ség az 1. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott mér té kû% ér ték kel szá molt szor -
za ta ad ja az adott hó nap ra, az adott tá ro ló esz köz ben/esz -
kö zök ben tá rolt ás vány olaj ter mék ese té ben a rak tá ro zá si
vesz te sé get. Az el szá mo lá si idõ szak ra ve tí tett tel jes rak tá -
ro zá si vesz te ség a kü lön bö zõ tá ro ló esz kö zök ben tá rolt,
adott ás vány olaj ter mék re el szá mol ha tó ha vi vesz te sé gek
össze ge.

9. A rak tá ro zá si vesz te ség el szá mo lá sa kor a hon véd sé -
gi szer ve zet az üzem anyag rak tár ban az el szá mo lá si idõ -
szak utol só nap ján mé rés sel meg ál la pít ja a kész le ten lé võ,
tar tály ban tá rolt ás vány olaj ter mék mennyi sé gét és annak a 
nyil ván tar tás sze rin ti kész let hez vi szo nyí tott el té ré sét.
Amennyi ben a mér t kész let ke ve sebb a nyil ván tar tás sze -
rin ti kész let hez vi szo nyít va (továb biak ban: ne ga tív el té -
rés), a tény le ge sen ke let ke zett vesz te ség gel – de leg fel jebb 
a je len in téz ke dés sze rin ti vesz te ség nor ma alap ján a
8. pont ban le ír tak sze rint meg ha tá ro zott mér té kig – a nyil -
ván tar tás sze rin ti kész let csök kent he tõ.

10. A 9. pont alap ján csök ken tett kész let ese té ben to -
vább ra is fenn ál ló ne ga tív el té rés nek a tar tály Hi te le sí té si
Bi zo nyít vá nyá ban rög zí tett mé ré si bi zony ta lan sá got meg -
ha la dó rész e hi ány nak te kin ten dõ.

11. Az adó men tes ás vány olaj ter mék ese té ben, hi ány
elõ for du lá sa kor a Jöt. 52.  § (1) be kez dé se alap ján szá mí -
tott jö ve dé ki adót meg kell fi zet ni a vám ha tó ság ré szé re.
A jö ve dé ki adó meg fi ze té se so rán a hon véd sé gi szer ve zet
a Jöt. mel lett az adó zat lan su gár haj tó mû üzem anyag-be -
szer zé sé nek és fel hasz ná lá sá nak nyil ván tar tá sá ról  szóló
172/1998. (HK 12.) MH LFI in téz ke dés mó do sí tá sá ról
 szóló 125/2002. (HK 16.) MH ÖLTP in téz ke dés ren del ke -
zé sei sze rint jár el.

12. Amennyi ben a mér t kész let több a nyil ván tar tás
sze rin ti kész let hez vi szo nyít va (továb biak ban: po zi tív el -
té rés), rak tá ro zá si vesz te sé get el szá mol ni nem le het, és a
po zi tív el té rés a tar tály Hi te le sí té si Bi zo nyít vá nyá ban rög -
zí tett mé ré si bi zony ta lan sá got meg ha la dó rész e több let -
nek te kin ten dõ.

A szállítási veszteség számítása és elszámolása

13. Az ás vány olaj ter mék szál lí tá sá nál figye lembe ve -
he tõ vesz te ség nor má kat a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

14. A szál lí tá si vesz te ség szá mí tá sa a szál lí tott ás vány -
olaj ter mék mennyi sé gé re ve tí tett, a 2. szá mú mel lék let ben
sze rep lõ % ér té kek alap ján tör té nik. Szál lí tott mennyi ség a 
szál lí tó esz köz töl té se so rán a töl tõ be ren de zés hi te le sí tett

át fo lyás mé rõ je szám lá ló ján a töl tés meg kez dé se kor és be -
fe je zé se kor le ol va sott ér ték kü lön bö ze te ál tal meg ha tá ro -
zott mennyi ség.

15. Szál lí tá si vesz te ség ak kor szá mol ha tó el, ha a szál -
lí tott mennyi ség hez ké pest az át adott mennyi ség (a szál lí -
tó esz köz hi te le sí tett át fo lyás mé rõ je szám lá ló ján a le eresz -
tés meg kez dé se kor és be fe je zé se kor le ol va sott ér ték kü -
lön bö ze te ál tal meg ha tá ro zott mennyi ség) ke ve sebb
(továb biak ban: tény le ges vesz te ség).

16. Szál lí tá si vesz te sé get csak a 15. pont ban meg ha tá -
ro zott eset ben, a tény le ges vesz te ség mér té kén be lül, de
leg fel jebb a 2. szá mú mel lék let alap ján meg ha tá ro zot tak
sze rint szá mí tott mér ték ere jé ig le het el szá mol ni.

17. A szál lí tá si vesz te sé get az a szer ve zet, illetve hon -
véd sé gi szer ve zet szá mol ja el, amely a szál lí tást vég re hajt -
ja, en nek meg fele lõen:

a) Amennyi ben az át adó hon véd sé gi szer ve zet hajt ja
vég re az ás vány olaj ter mék szál lí tá sát (füg get le nül at tól,
hogy a szál lí tó esz köz sa ját, más ka to nai szer ve zet tõl ve zé -
nyelt, vagy bé relt esz köz), ak kor a szál lí tás so rán ke let ke -
zõ vesz te ség el szá mo lá sát az át adó hon véd sé gi szer ve zet
hajt ja vég re. Eb ben az eset ben az át ve võ hon véd sé gi szer -
ve zet a tény le ge sen át vett mennyi sé get vé te le zi be.

b) Amennyi ben az át ve võ hon véd sé gi szer ve zet hajt ja
vég re az ás vány olaj ter mék szál lí tá sát (füg get le nül at tól,
hogy a szál lí tó esz köz sa ját, más ka to nai szer ve zet tõl ve zé -
nyelt, vagy bé relt esz köz), ak kor a szál lí tás so rán ke let ke -
zõ vesz te ség el szá mo lá sát az át ve võ hon véd sé gi szer ve zet
hajt ja vég re. Eb ben az eset ben az át ve võ hon véd sé gi szer -
ve zet az át adó hon véd sé gi szer ve zet ál tal ki ál lí tott bi zony -
la ton sze rep lõ mennyi sé get vé te le zi be.

c) A pol gá ri szál lí tó tól köz vet le nül a hon véd sé gi szer -
ve zet hez ki szál lí tott ás vány olaj ter mé kek ese té ben a szál -
lí tá si vesz te ség és a szál lí tás so rán ke let ke zett hi á nyok el -
szá mo lá sa és ren de zé se a szál lí tó jo ga és kö te les sé ge. Eb -
ben az eset ben a hon véd sé gi szer ve zet a tény le ge sen át vett
mennyi sé get vé te le zi be.

18. Amennyi ben a szál lí tás so rán fel adott mennyi ség -
hez ké pest a 14. pont alap ján meg ha tá ro zott el szá mol ha tó
szál lí tá si vesz te sé get meg ha la dó mér té kû ne ga tív el té rés
mu tat ko zik, ak kor azt hi ány nak kell te kin te ni, mely nek
ki vizs gá lá sát az a szer ve zet kez de mé nye zi, amely a szál lí -
tást vég re hajt ja.

19. A pol gá ri vál la lat tól bé relt esz köz zel, illetve vas -
úton vég re haj tott szál lí tás ese tén elõ for du ló hi á nyok kal
kap cso la to san a szál lí tás vég re haj tá sá ra lét re jött szer zõ -
dés, a pol gá ri szál lí tó tól köz vet le nül a hon véd sé gi szer ve -
zet hez vég re haj tott szál lí tás nál a be szer zé si el já rás ered -
mé nye ként lét re jött szál lí tá si szer zõ dés és a haj tó anya gok
ki szál lí tá sá ról  szóló 293/2001. (HK 13.) MH ÜSZF szak -
uta sí tás ren del ke zé sei sze rint kell el jár ni. Adó men tes ás -
vány olaj ter mék szál lí tá sá nál az el szá mol ha tó szál lí tá si
vesz te sé get meg ha la dó hi ány ese té ben a 11. pont ban fog -
lal tak ren del ke zé se it is al kal maz ni kell.
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A veszteségek okmányolása

20. A hon véd sé gi szer ve zet az el szá molt vesz te sé ge ket
Esz köz-utal vá nyon, „Egyéb csök ke nés”-ként (330 moz -
gás nem kód) he lye zi ki adás ba.

21. A vesz te sé gek el szá mo lá sá ról Jegy zõ könyv ké szül, 
amely mel lék le te a vesz te sé get ki adás ba he lye zõ Esz -
köz-utal vány nak. A jegy zõ köny vet a hon véd sé gi szer ve -
zet üzem anyag szak fel ada tok vég re haj tá sá val meg bí zott
szol gá la ti sze mé lye és az üzem anyag rak tár ve ze tõ je ké szí -
ti, és a hon véd sé gi szer ve zet lo gisz ti kai fõ nö ke hagy ja jó -
vá. A jegy zõ könyv tar tal maz za a vesz te ség ki szá mí tá sá -
nak le ve ze té sét olyan rész le tes ség gel, hogy azt a meg õr -
zen dõ do ku men tu mok alap ján utó lag el len õriz ni le hes sen.

22. A hi ány, illetve több let meg ál la pí tá sa kor a tar tá -
lyok hoz ki adott Hi te le sí té si Bi zo nyít vány ban meg ha tá ro -
zott mé ré si bi zony ta lan sá got kell figye lembe ven ni.

Záró rendelkezések

23. Az adó men tes ás vány olaj ter mék rak tá ro zá sa, ki tá -
ro lá sa, fel hasz ná lá sa, meg sem mi sü lé se, va la mint ezek ok -

má nyo lá sa vo nat ko zá sá ban a Jöt. és a 8/2004. PM rend.
ren del ke zé sei az el sõd le ge sen irány adók.

24. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,*
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az MH ka to nai szer ve ze te i nél
al kal ma zott kõ olaj ter mé kek, egyéb kõ olaj szár ma zé kok
el szá mol ha tó vesz te sé ge i rõl  szóló 14/1997. (HK 21.) MH
ÜSZF in téz ke dés, a Htp/17. Csa pat had táp Szak uta sí tás az
Ál lan dó Harc ké szült ség Idõ sza ká ra V. rész, Üzem anyag
Szol gá lat szol gá la ti könyv 499. pont ja és a Ma gyar Nép -
had se reg ben meg en ge dett üzem anyag vesz te ség nor mák -
ról  szóló 22. szá mú mel lék le te, va la mint az Üza/71. Szak -
uta sí tás a Köz pon ti Üzem anyag Rak tár Szak anyag Gaz -
dál ko dá sá ra szol gá la ti könyv 129. pont ja.

Dr. Fü re di Ká roly s. k.,
HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. szep tem ber 20.
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1. szá mú mel lék let a 120/2007. (HK 19.) HM VTI SZÁT in téz ke dés hez

Az ásványolajtermékek raktározási veszteségnormája

Me.: szá za lék (%)/hó

Ás vány olaj ter mék

Föld fe let ti tar tály Úszó te tõs tar tály Föld alat ti tar tály Hor dó

té li nyá ri té li nyá ri té li nyá ri té li nyá ri

idõ szak idõ szak idõ szak idõ szak

1. Au tó ben zi nek, re pü lõ ben -
zin, spe ci á lis ben zin, vi lá -
gí tó pet ró le um

0,10 0,20 0,05 0,10 0,09 0,18 0,06 0,10

2. Gáz olaj, re pü lõ pet ró le um
(re pü lés re al kal mat lan is),

0,03 0,08 0,015 0,04 0,03 0,06 0,015 0,05

3. Bi o e ta nol 0,10 0,20 0,05 0,10 0,09 0,18 0,06 0,10

4. Bio dí zel 0,03 0,08 0,015 0,04 0,03 0,06 0,015 0,05



A Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezési
és infrastrukturális szakállamtitkárának

121/2007. (HK 19.) HM VTI SZÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a protokolláris feladatokban részt vevõ állomány
kiegészítõ ruházati ellátásának rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dés ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség
irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló
2134/2006 (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat 6. pont já ra – a pro to -
kol lá ris fel ada tok ban részt ve võ ál lo mány ki egé szí tõ ru há -
za ti el lá tá sá nak rend jé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya az MH Tá mo ga tó Dan dár és
az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont ál lo má nyá ra ter jed ki.

2. Ki egé szí tõ ter mé szet be ni ru há za ti el lá tás ra jo go sult
az

– MH Tá mo ga tó Dan dár pa rancs no ka,

– MH Tá mo ga tó Dan dár Hely õr ség tá mo ga tó Pa rancs -
nok ság pa rancs no ka,

– MH Tá mo ga tó Dan dár Hely õr ség tá mo ga tó Pa rancs -
nok ság Ren dez vény szer ve zõ Al osz tály al osz tály ve ze tõ je
(pk.h.),

– MH Tá mo ga tó Dan dár Hely õr ség tá mo ga tó Pa rancs -
nok ság Ren dez vény szer ve zõ Al osz tály fõ tiszt je (alov.h.),

– MH Tá mo ga tó Dan dár Hely õr ség tá mo ga tó Pa rancs -
nok ság Ren dez vény szer ve zõ Al osz tály fõ tiszt je,

– MH Tá mo ga tó Dan dár Hely õr ség tá mo ga tó Pa rancs -
nok ság Ren dez vény szer ve zõ Al osz tály be osz tott tiszt he -
lyet te sei (2 fõ),

– MH Tá mo ga tó Dan dár Dísz zász ló alj pa rancs no ka,
– MH Tá mo ga tó Dan dár Kar mes te ri Iro da fõkarmes tere.

3. A 2. pont ban fel so rolt be osz tá so kat be töl tõ sze mé -
lye ket 3 éven te – el sõ al ka lom mal 2008-ban – az MH
 Logisztikai El lá tó Köz pont alá ren delt sé gé be tar to zó HM
Ru há za ti Mû hely ben, az aláb bi mér ték után ké szí tett cik -
kek kel kell ter mé szet ben el lát ni:

– 1 da rab tár sa sá gi zub bony,
– 1 da rab tár sa sá gi pan tal ló,
– 1 pár tár sa sá gi fél ci põ.
A ter mé szet be ni el lá tás kö ré be nem tar toz nak be le az

ékít mé nyek.

4. A ki egé szí tõ ter mé szet be ni el lá tás meg tör tén tét az
igény jo go sul tak ré szé re ki adott tárgy évi ru há za ti utal -
vány fü zet fel jegy zé sek ro va tá ba be kell ve zet ni. A ru há za -
ti utal vány fü zet ben a ki egé szí tõ ter mé szet be ni ru há za ti el -
lá tás évé ben ér vé nye sí tett ke ret össze gé bõl – a Ma gyar
Hon véd ség bõl  való ki vá lás ese te it ki vé ve – kész pénz nem
fi zet he tõ ki.

5. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg a pro to kol lá ris fel ada tok ban részt ve võ
ál lo mány ki egé szí tõ ru há za ti el lá tá sá nak rend jé rõl  szóló
143/2002. (HK 17.) MH RSZF in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fü re di Ká roly s. k.,
HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár
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2. szá mú mel lék let a 120/2007. (HK 19.) HM VTI SZÁT in téz ke dés hez

Az ásványolajtermékek szállítási veszteségnormája

Me.: szá za lék (%)/szál lí tott mennyi ség

Ás vány olaj ter mék
Csõ ve ze té kes

szál lí tás
Szál lí tás tar tály -

gép ko csi ban
Szál lí tás vas úti
tar tály ko csi ban

Szál lí tás víz i
uszály ban

1. Au tó ben zi nek, re pü lõ ben zin, spe ci á lis
ben zin, vi lá gí tó pet ró le um

0,15 0,50 1,00 1,00

2. Gáz olaj, re pü lõ pet ró le um (re pü lés re al kal -
mat lan is)

0,10 0,50 1,00 1,00

3. Bi o e ta nol 0,15 0,50 1,00 1,00

4. Bio dí zel 0,10 0,50 1,00 1,00



HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
107/2007. (HK 19.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
109/2007. (HK 19.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség egészségügyi
intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos

egyes feladatokról szóló 60/2007. (HK 11.) HM HVKF 
parancs módosításáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
110/2007. (HK 19.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

NATO CIMIC Alaptanfolyam (NATO Basic CIMIC
Course elõkészítésérõl és végrehajtásáról)*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
111/2007. (HK 19.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési
és lélektani Mûveleti Központ kettõs rendeltetésû,

alacsonyabb készenlétû Civil-katonai Együttmûködési 
Csoportjai és Lélektani Mûveleti Csoportjai személyi
állományának biztosításáról, rendelkezésre állásáról

és felkészítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
010/2007. (HK 19.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte
fenntartásának és fokozásának kiképzési

szakfeladatairól**

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
011/2007. (HK 19.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség speciális képesség adattár
létrehozásának és kezelésének rendjérõl szóló

06/2006. HM HVKF intézkedés módosításáról**

 * A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.
** Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség Támogató
Dandárparancsnokának

175/2007. (HK 19.) MH TD

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Támogató Dandár
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (Hvt) 110.  § (2) be kez dé sé ben,
illetve a csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék
tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás
és en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz -
kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH Tá mo ga tó Dan dár
(a továb biak ban: MH TD) csa pat kar jel zé sé nek rend sze re -
sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:
1. Az in téz ke dés ha tá lya az MH TD sze mé lyi ál lo má -

nyá ra ter jed ki.
2. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és

fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se le tét az MH
TD hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé lye -
zem.

3. Az MH TD – pa rancs nok ál tal rend sze re sí tett – csa -
pat kar jel zé sé nek szö ve ges le írá sát, ere de ti, va la mint két -
sze res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le tei 
tar tal maz zák.

4. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)
pa rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés rend -
sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé -
sé rõl, gyár tá sá ról és az MH TD sze mé lyi ál lo má nyá nak
csa pat kar jel zés sel  való el lá tá sá ról.

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

Hor váth Fe renc dan dár tá bor nok s. k.,
MH TD pa rancs nok

1. sz. melléklet
a 175/2007. (HK 19.) MH TD intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

1. vál to zat (Köz na pi és tár sa sá gi egyen ru há ra)
A kar jel zés be fog la ló for má ja egy nyolc cen ti mé ter át -

mé rõ jû sza bá lyos kör. Alap szí ne bor dó, 1,5 mm szé les sze -
gé lye fe ke te. Az alap kör rel kon cent ri ku san egy má sik,

6,5 cm át mé rõ jû kék szí nû kör he lyez ke dik el 0,5 mm szé -
les fe ke te sze géllyel.

A két kör sze gé lye köz é, kö vet ve a kör ívét – a ka to nai
szer ve zet hi va ta los meg ne ve zé sé bõl – a kar jel zés te te jén
(É-i rész) a „MAGYAR HONVÉDSÉG”, míg az al ján (D-i 
rész) a „TÁMOGATÓ DANDÁR” fel irat ke rült el he lye -
zés re, kö zép re iga zít va. A két szö veg részt két NATO csil -
lag vá laszt ja el az alap kör ma gas sá gá nak (É-D) fe lé nél.
A csil la gok fe le ezüst, fe le bor dó szí nû. A be tûk szí ne
arany, tí pu suk VERDANA, mé re tük 16,5 pt.

A kék kör kö ze pén Bu da pest hely õr ség szi lu ett je he -
lyez ke dik el há rom (nem ze ti) szí nû bon tás ban, fe ke te vo -
na la zás sal és kon túr ral, mely nek kö ze pén a Lánc híd fe ke te 
és szür ke szí nû raj zo la ta ta lál ha tó.

A Bu da pest szi lu ett je alatt kö zép rõl – mind két irány ban
– a kör ív vo na lát kö vet ve zöld szí nû olaj ág fut vé gig kö rül -
ölel ve a szi lu et tet. Az olaj ág kon túr ja és a le ve lek ere ze te
arany, a ter mé s pi ros szí nû.

A Bu da pest szi lu ett fe lett ezüst szí nû hat ágú csil lag he -
lyez ke dik el.

A kar jel zés szín kód jai

BOR DÓ (hát tér szín, 
NA TO csil la gok)

PAN TO NE 195 C

CI ÁN KÉK (bel sõ kör) PAN TO NE Pro cess 
Cy an C

PI ROS (Bu da pest szi lu ett
fel sõ har ma da, olaj ágak
ter mé sei)

PAN TO NE Red 032 C

ZÖLD (Bu da pest szi lu ett al só 
har ma da, olaj ágak)

PAN TO NE 361 C

FE HÉR (Bu da pest szi lu ett
kö zép sõ har ma da)

PAN TO NE Trans. 
Whi te

SZÜR KE (Lánc híd alap szí ne) PAN TO NE Co ol Gray
8 C

EZÜST (hat ágú csil lag,
NA TO csil la gok)

EZÜST

ARANY (be tûk, olaj ágak
kon túr ja, le ve lek ere ze te)

ARANY (14 Kt)

FE KE TE (alap kör sze gé lye,
bel sõ kör sze gé lye, Bu da pest
szi lu ett kon túr ja és
vo na la zá sa, Lánc híd ár nyé kai)

PAN TO NE Pro cess
Black C

2. vál to zat (Gya kor ló egyen ru há ra)

A kar jel zés be fog la ló for má ja egy nyolc cen ti mé ter át -
mé rõ jû sza bá lyos kör. Alap szí ne zöld, 1,5 mm szé les sze -
gé lye fe ke te. Az alap kör rel kon cent ri ku san egy 6,5 cm át -
mé rõ jû, 0,5 mm szé les fe ke te kör vo nal he lyez ke dik el.
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A két kör sze gé lye köz é, kö vet ve a kör ívét – a ka to nai
szer ve zet hi va ta los meg ne ve zé sé bõl – a kar jel zés te te jén
(É-i rész) a „MA GYAR HON VÉD SÉG”, míg az al ján (D-i 
rész) a „TÁ MO GA TÓ DAN DÁR” fel irat ke rült el he lye -
zés re, kö zép re iga zít va. A két szö veg részt két NA TO csil -
lag vá laszt ja el az alap kör ma gas sá gá nak (É-D) fe lé nél. A
csil la gok fe le fe ke te, fe le zöld szí nû. A be tûk szí ne fe ke te,
tí pu suk VER DA NA, mé re tük 16,5 pt.

A kör kö ze pén Bu da pest hely õr ség szi lu ett je he lyez ke -
dik el há rom sá vos bon tás ban, fe ke te vo na la zás sal és kon -
túr ral, mely nek kö ze pén a Lánc híd fe ke te és szür ke szí nû
raj zo la ta ta lál ha tó.

A Bu da pest szi lu ett je alatt kö zép rõl – mind két irány -
ban – a kör ív vo na lát kö vet ve fe ke te szí nû olaj ág fut vé gig
kö rül ölel ve a szi lu et tet.

A Bu da pest szi lu ett fe lett szür ke szí nû hat ágú csil lag
he lyez ke dik el.

A kar jel zés szín kód jai

SÖ TÉT ZÖLD (alap szín) PAN TO NE 7498 C

SZÜR KE (Lánc híd alap szí ne, 
hat ágú csil lag)

PAN TO NE Co ol Gray 
8 C

FE KE TE (gra fi kai ele mek,
kon túr vo na lak)

PAN TO NE Pro cess
Black C

A kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 2000 fõ

2. sz. melléklet
a 175/2007. (HK 19.) MH TD intézkedéshez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

1. vál to zat (Köz na pi és tár sa sá gi egyen ru há ra)

2. vál to zat (Gya kor ló egyen ru há ra)

A Magyar Honvédség Támogató Dandár
parancsnokának

176/2007. (HK 19.) MH TD

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Támogató Dandár
csapatjelvényének rendszeresítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (Hvt.) 110.  § (2) be kez dé sé ben,
illetve a csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék
tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás
és en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz -
kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH Tá mo ga tó Dan dár
(a továb biak ban: MH TD) csa pat jel vé nyé nek rend sze re sí -
té sé rõl az aláb bi

intézkedést
adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya az MH TD sze mé lyi ál lo má -
nyá ra ter jed ki.

2. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és fel -
ter jesz tett jel vényt rend sze re sí tem, vi se le tét az MH TD hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé lye zem.

3. Az MH TD – pa rancs nok ál tal rend sze re sí tett – csa -
pat jel vé nyé nek szö ve ges le írá sát, ere de ti, va la mint két sze -
res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le tei
tar tal maz zák.

4. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)
pa rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott jel vény rend sze -
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re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé -
rõl, gyár tá sá ról és az MH TD sze mé lyi ál lo má nyá nak csa -
pat jel vén nyel  való el lá tá sá ról.

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

Hor váth Fe renc dan dár tá bor nok s. k.,
MH TD pa rancs nok

1. sz. melléklet
a 176/2007. (HK 19.) MH TD intézkedéshez

A csapatjelvény szöveges leírása

A jel vény be fog la ló for má ja egy 3,8 cen ti mé ter át mé rõ -
jû sza bá lyos kör. Anya ga mû gyan ta fe lü let tel el lá tott acél -
le mez. A bõr alá tét szí ne fe ke te, tel jes hossza 8,5 cm, az
akasz tó hossza 3,2 cm, az akasz tó szé les sé ge 2,2 cm, a jel -
vény tar tó hossza 5,3 cm, a jel vény tar tó szé les sé ge 4,8 cm.

A jel vény alap szí ne bor dó, az 1 mm szé les sze gé lye
arany szí nû. Az alap kör rel kon cent ri ku san egy má sik,
3,1 cm át mé rõ jû kék szí nû kör he lyez ke dik el 0,5 mm szé -
les arany szí nû sze géllyel.

A két kör sze gé lye köz é, kö vet ve a kör ívét – a ka to nai
szer ve zet hi va ta los meg ne ve zé sé bõl – a jel vény te te jén
(É-i rész) a „MAGYAR HONVÉDSÉG”, míg az al ján (D-i 
rész) a „TÁMOGATÓ DANDÁR” fel irat ke rült el he lye -
zés re, kö zép re iga zít va. A két szö veg részt két NATO csil -
lag vá laszt ja el az alap kör ma gas sá gá nak (É-D) fe lé nél. A
csil la gok fe le ezüst, fe le bor dó szí nû. A be tûk szí ne arany,
tí pu suk VERDANA, mé re tük 8 pt.

A kék kör kö ze pén Bu da pest hely õr ség szi lu ett je he -
lyez ke dik el há rom (nem ze ti) szí nû bon tás ban, fe ke te vo -
na la zás sal és kon túr ral, mely nek kö ze pén a Lánc híd fe ke te 
és ezüst szí nû raj zo la ta ta lál ha tó.

A Bu da pest szi lu ett je alatt kö zép rõl – mind két irány ban
– a kör ív vo na lát kö vet ve zöld szí nû olaj ág fut vé gig kö rül -
ölel ve a szi lu et tet. Az olaj ág kon túr ja és a le ve lek ere ze te
arany, a ter mé s pi ros szí nû.

A Bu da pest szi lu ett fe lett ezüst szí nû hat ágú csil lag he -
lyez ke dik el.

A jel vény szín kód jai

BOR DÓ (hát tér szín, NA TO
csil la gok)

PAN TO NE 195 C

CI ÁN KÉK (bel sõ kör) PAN TO NE Pro cess C yan C

PI ROS (Bu da pest szi lu ett
fel sõ har ma da, olaj ágak
ter mé sei)

PAN TO NE Red 032 C

ZÖLD (Bu da pest szi lu ett al só 
har ma da, olaj ágak)

PAN TO NE 361 C

FE HÉR (Bu da pest szi lu ett
kö zép sõ har ma da)

PAN TO NE Trans. 
Whi te

SZÜR KE (Lánc híd alap szí ne) PAN TO NE Co ol Gray 
8 C

EZÜST (hat ágú csil lag,
NA TO csil la gok)

EZÜST

ARANY (alap kör sze gé lye,
bel sõ kör sze gé lye, be tûk,
olaj ágak kon túr ja, le ve lek
ere ze te)

ARANY (14 Kt)

FE KE TE (Bu da pest szi lu ett
kon túr ja és vo na la zá sa,
Lánc híd ár nyé kai)

PAN TO NE Pro cess
Black C

A csa pat jel vén nyel el lá tan dók szá ma: 2000 fõ

2. sz. melléklet
a 176/2007. (HK 19.) MH TD intézkedéshez

A csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

353/2007. (HK 19.) MH ÖHP

p a  r a n  c s a

a minõsített iratok felülvizsgálatáról

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 fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az ál lam ti tok ról és a
szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. Tör vény 10.  §, va -
la mint a HM Ka bi net fõ nök, He lyet tes Ál lam tit kár 1/2002.
in téz ke dé sé ben fog lal tak ra, az MH Szá raz föl di Pa rancs -
nok ság és jog elõd jei ál tal ké szí tett mi nõ sí tett ira tok mi nõ -
sí té sé nek fe lül vizs gá la ta alap ján az aláb bi

parancsot

adom ki:
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1. Az aláb bi ira tok mi nõ sí té sét és annak ér vé nyes sé gi ide jét tör löm:

Fsz.
A fe lül vizs gált irat

Mi nõ sí té se és 
idõ be li ha tá lya

Fe lül-
vizs gá lat

ered mé nyenyt.szá ma tár gya

1. 0349/2001.
Jegy zõ könyv a MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság Törzs fõ -
nö ki (SZFPK H) be osz tás át adás-át vé te lé rõl

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

2. 0119/2002.
A MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak je len -
té se a Hon vé del mi Mi nisz ter ré szé re

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

3. 0257/2002. Je len tés a be gya kor lá sok vég re haj tá sá ról
T

2012. 12. 31.
Tö röl ve!

4. 020/1998. pcs.
A MH Szá raz föl di Ve zér i Fõ nök pa ran csa a SZFVK
 Vezetési Ope ra tív Cso port ak ti vi zá lá sá ra

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

5. 018/1998. int.
A MH SZFVKF in téz ke dé se a SZFVK VOCS mun ka-,
el lá tá si-, pi hen te té si fel té te le i nek biz to sí tá sá ra

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

6. 017/1998. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS ál lo má nya ki -
je lö lé sé re, mun ka-, el lá tá si-, pi hen te té si fel té te le i nek biz -
to sí tá sá ra

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

7. 014/1998. int.
A MH SZFVKF in téz ke dé se a szá raz föl di had erõ nem tá -
bo ri (H) ve ze té si rend jé nek ki dol go zá sá ra

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

8. 021/1998. pcs. A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS ki egé szí té sé re
T

2018. 12. 31.
Tö röl ve!

9. 023/1998. pcs.
MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

10. 024/1998. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat mó -
do sí tá sá ra

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

11. 09/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

12. 010/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

13. 023/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

14. 022/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

15. 024/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

16. 026/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

17. 021/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

18. 020/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

19. 018/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

20. 016/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

21. 015/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!
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A fe lül vizs gált irat

Mi nõ sí té se és 
idõ be li ha tá lya

Fe lül-
vizs gá lat

ered mé nyenyt.szá ma tár gya

22. 014/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

23. 011/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

24. 017/1999. pcs.
A MH SZFVKF pa ran csa a SZFVK VOCS szol gá lat ve -
zény lé sé re

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

25. 07/2004. int.
A MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság törzs fõ nö ké nek in téz -
ke dé se a szer ve zé si vál to zás ban érin tett szer ve ze tek ügy -
vi te li szak fel ada ta i ra

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

26. 012/1998. int.
A Szá raz föl di Ve zér kar törzs igaz ga tó in téz ke dé se tér -
kép nor ma ki adá sá ról

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

27. 019/2000. int.
A MH Szá raz föl di Ve zér kar törzs igaz ga tó in téz ke dé se a
SZFVK törzs igaz ga tó já nak a tér kép nor ma ki adá sát sza -
bá lyo zó 012/1998. in téz ke dé se mó do sí tá sá ra

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

28. 020/2001. int.
A MH Szá raz föl di Ve zér kar Ve zér ka ri Fõ nök in téz ke dé -
se tér kép nor ma ki adá sá ról

T
2011. 12. 31.

Tö röl ve!

29. 016/2001. int.
A ka to nai szer ve ze tek harc ké szült ség be he lye zé se, moz -
gó sí tá sa lo gisz ti kai biz to sí tá sá ra ki adott 026/2000. MH
SZFVKF in téz ke dés mó do sí tá sá ra

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

30. 0105/131/1998.
A MH SZFVKF …/1999. in téz ke dé se a ka to nai szer ve ze -
tek ké szen lé te fo ko zá sa lo gisz ti kai biz to sí tá sá ra (ter ve -
zet)

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

31. 0277/1998.
Terv az SZFVK ké szült sé gi szol gá la tok al kal ma zá sa lo -
gisz ti kai biz to sí tá sá nak meg szer ve zé sé re

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

32. 0286/136/1998.
A MH SZFVK LCSF in téz ke dé se a szá raz föl di ké szült sé -
gi erõk al kal ma zá sa lo gisz ti kai biz to sí tá sá ra

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

33. 0278/1998.
A MH SZFVK LCSF in téz ke dé se a szá raz föl di ké szült sé -
gi erõk al kal ma zá sa lo gisz ti kai biz to sí tá sá ra

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

34. 091/2001.
Szá raz föl di Ve zér kar har ci ké pes sé gek (lo gisz ti kai tá mo -
ga tás ké pes sé gei) I. rész

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

35. 092/2001.
Szá raz föl di Ve zér kar har ci ké pes sé gek (lo gisz ti kai tá mo -
ga tás ké pes sé gei) II. rész

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

36. 0272/2001.
Szá raz föl di Ve zér kar harc ké pes sé gek (harc ki szol gá ló tá -
mo ga tás lo gisz ti kai ké pes sé gei) I. rész

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

37. 0273/2001.
Szá raz föl di Ve zér kar harc ké pes sé gek (harc ki szol gá ló tá -
mo ga tás lo gisz ti kai ké pes sé gei) I. rész

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

38. 026/2000. int.
A MH SZFVKF in téz ke dé se a ka to nai szer ve ze tek harc -
ké szült ség be he lye zé se, moz gó sí tá sa lo gisz ti kai biz to sí -
tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

39. 017/2001. int.
A MH SZFVKF in téz ke dé se a ka taszt ró fa vé del mi fel ada -
tok lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak vég re haj tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

40. 014/2002. int.
A MH SZFVK törzs fõ nö ké nek in téz ke dé se a ka to nai
szer ve ze tek ké szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak lo -
gisz ti kai tá mo ga tá sa szak fel ada ta i ra

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

41. 018/2001. int.
A MH SZFVKF in téz ke dé se a ka taszt ró fa vé del mi fel ada -
tok vég re haj tá sá nak egész ség ügyi biz to sí tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!
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42. 0286/14/1998.
A Szá raz föl di Ve zér kar fõ nök he lyet tes in téz ke dé se a
VOCS mun ka fel té te le i nek hír adó biz to sí tá sá ra

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

43. 0199/2000.
Ki egé szí tés az MH 2001–2005. év re szóló Gya kor lat Di -
rek tí vá ja és prog ram ja har ma dik vál to za tá hoz

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

44. 0139/2000.
A MH Szá raz föl di Ve zér kar 2001–2005. év re szóló gya -
kor lat di rek tí vá ja és prog ram ja (má so dik ter ve zet)

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

45. 0333/2001. Fe dõ név-fe dõ szám táb lá zat
T

2015. 12. 31.
Tö röl ve!

46. 037/2002. A fel töl tés üte me zé se
T

2012. 12. 31.
Tö röl ve!

47. 0158/2002.
Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság, alá ren delt jei és a
meg ala kí tás ra utalt ka to nai szer ve ze tek fel töl té sé nek üte -
me zé se

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

48. 0152/2003. Ke ret át adá si terv B2008. 12. 31. Tö röl ve!

49. 0170/2005.
A Szá raz föl di Pa rancs nok ság NA TO Iro da au to ma ti zá lá si 
al rend szer (NI AR) Üze mel te tés Biz ton sá gi Sza bály za ta
(ÜBSZ)

KT
2015. 12. 31.

Tö röl ve!

50. 014/2000.
A had erõ át ala kí tás 2000–2001. évi szer ve zé si fel ada ta i -
nak hu mán szak fel ada ta i ról

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

51. 025/2002. int.
A MH SZFP Pk in téz ke dé se a MH SZFP ka to nai szer ve -
ze tei ké szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak sze mély -
ügyi szak fel ada ta i ról

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

52. 018/2002. int.
A MH SZFP PK in téz ke dé se a SZFP ké szen lé te fenn tar -
tá sá nak és fo ko zá sá nak fel ké szí té si és ki kép zé si szak fel -
ada ta i ról

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

53. 01/2006. int.
A MH SZFP PK in téz ke dé se a ka to nai szer ve ze tek ké -
szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak kö ve tel mé nye i rõl 
szóló 008/2002. in téz ke dés mó do sí tá sá ra

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

54. 08/2006. int.
A MH SZFP TÖF in téz ke dé se a szer ve ze ti kor sze rû sí tés
és a lét szám csök ken tés I. üte mé vel össze füg gõ szer ve zé si 
fel ada tok had mû ve le ti szak fel ada ta i ról

T
2011. 12. 31.

Tö röl ve!

55. 015/2003. int.

A MH SZFP és alá ren delt szer ve ze tei ké szült sé gi erõi ki -
je lö lé sé rõl és a fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat bé ke ál la pot 
idõ sza ká ban tör té nõ ve zény lé sé nek és el lá tá sá nak rend jé -
rõl szóló 07/2003. in téz ke dés mó do sí tá sá ról

T
2013. 12. 31.

Tö röl ve!

56. 09/2003. int.
A MH Ka pos Bá zis re pü lõ tér õr zés-vé del mi fel ada tai el -
lá tá sá ban részt ve võ MH SZFP alá ren delt sé gû ál lo mány
vál tá sá ra

T
2013. 12. 31.

Tö röl ve!

57. 018/2003. int. A 07/2003. sz. in téz ke dés mó do sí tá sá ra
T

2013. 12. 31.
Tö röl ve!

58. 04/2003. int.
A MH Ka pos Bá zis re pü lõ tér õr zés-vé del mi fel ada ta i ban
va ló rész vé tel re.

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

59. 02/2003. int.
A 01/2003. sz. a MH Ka pos Bá zis re pü lõ tér õr zés-vé del -
mi fel ada ta i nak meg szer ve zé sé re ki adott in téz ke dé sek
mó do sí tá sá ra

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

60. 01/2003. int.
A MH Ka pos Bá zis re pü lõ tér õr zés-vé del mi fel ada ta i nak
meg szer ve zé sé re

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!
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61. 011/2003. int.
A nem zet kö zi ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben kül -
föl di fegy ve res erõk ma gyar or szá gi ki kép zé se i nek be fe -
je zé sé bõl adó dó fel ada tok ról

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

62. 01/2002. int. Az ügye le tes pa rancs nok szol gá la tá nak el lá tá sá ra
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

63. 07/2001. int.

Az MH Pk, VKF ál tal le ve ze ten dõ, MH HVK szin tû szi -
tu á ci ós törzs gya kor lás ke re té ben meg ha tá ro zott Szá raz -
föl di Ha de rõ ne mi fel ada tok elõ ké szí té sé re és vég re haj tá -
sá ra

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

64. 012/2001. int.
A ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok meg szer ve zé sé re és vég -
re haj tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

65. 07/1999. int.
A NA TO-ba fel aján lott erõk ki je lö lé sé re, fel ké szí té sé re
és ve ze té sé re

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

66. 025/1998. int. A „VÍZ ESÉS” fel adat rend sza bá lya i nak mó do sí tá sá ra
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

67. 064/2006.
El len õr zé si terv az MH BTKK-nál vég re haj tás ra ke rü lõ
ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr zés vég re haj -
tá sá ra 2006. jú ni us 22-én

T
2011. 12. 31.

Tö röl ve!

68. 068/2006. A KFR-ben be ál ló vál to zá sok, vár ha tó fel ada tok
KT

2011. 12. 31.
Tö röl ve!

69. 052/2006.
El len õr zé si terv az MH BHK-nál vég re haj tás ra ke rü lõ ké -
szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr zés vég re haj tá -
sá ra 2006. má jus 22-én

T
2011. 12. 31.

Tö röl ve!

70. 05/2005. A MH SZFP csa pa ta i nak harc ér té ke
T

2012. 12. 31.
Tö röl ve!

71. 024/2005. Tá ro ga tó pa rancs
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

72. 023/2005. Tá ro ga tó pa rancs
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

73. 022/2005. Tá ro ga tó pa rancs
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

74. 021/2005. Tá ro ga tó pa rancs
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

75. 025/2005.
Terv az MH 64. lo gisz ti kai ez red nél vég re haj tás ra ke rü lõ
ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr zés vég re haj -
tá sá ra 2005. már ci us 23-án

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

76. 058/2005.
Terv az MH 93. P.S. Vegy vé del mi Zász ló alj nál vég re haj -
tás ra ke rü lõ ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr -
zés vég re haj tá sá ra 2005. má jus 12-én

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

77. 019/2004.
A Szá raz föl di ka to nai szer ve ze tek ré szé re ki utalt pol gá ri
ob jek tu mok és szol gál ta tá sok

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

78. 0109/2002. Rend sza bá lyok ter ve ze té nek vé le mé nye zé se.
T

2012. 12. 31.
Tö röl ve!

79. 0141/2002.
A Szá raz föl di Ka to nai szer ve ze tek ki utalt pol gá ri ob jek -
tu ma i nak és szol gál ta tá sa i nak jegy zé ke

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!
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80. 0261/2002.
A MH SZFP Ki kép zé si Fõ nök ség ké szen lé te fo ko zá sá -
nak terv e

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

81. 0159/2002.
A Szá raz föl di Ka to nai szer ve ze tek ré szé re ki utalt pol gá ri
ob jek tu mok és szol gál ta tá sok

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

82. 0119/2001.
A Szá raz föl di Had erõ nem hely ze te, ké pes sé gei. Az MH
SZFVKF je len té se

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

83. 0150/2001.
A Szá raz föl di Had erõ tel jes ké szen lét be he lye zé se fel -
ada ta i val  össze füg gõ kér dé sek. MH SZFVKF je len té se

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

84. 064/1999.
A MH SZFVK Mû sza ki Fõ nök szak in téz ke dé se a MH
ké szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak mû sza ki fel -
ada ta i ra (ter ve zet)

T
2019. 12. 31.

Tö röl ve!

85. 0141/1999. Kö ve tel mé nyek, szám ve té si ada tok
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

86. 0286/139/1998. Tá jé koz ta tó a Ko szo vó ban ki ala kult hely zet rõl
T

2018. 12. 31.
Tö röl ve!

87. 0333/1998. Be dol go zás a 319. szá mú kö röz vény be
T

2018. 12. 31.
Tö röl ve!

88. 0105/107/1998.
A MH SZFVK Ve gyi vé del mi Fõ nök szak in téz ke dé se a
MH ké szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak ve gyi vé -
del mi fel ada ta i ra

T
2019. 12. 31.

Tö röl ve!

89. 0105/118/1998.
A MH SZFVK Ve gyi vé del mi Fõ nök szak in téz ke dé se a
MH ké szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak ve gyi vé -
del mi fel ad ta i ra (ter ve zet)

T
2019. 12. 31.

Tö röl ve!

90. 0105/106/1998.
A MH SZFVK Mû sza ki Fõ nö ké nek szak in téz ke dé se a
MH ké szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak mû sza ki
fel ada ta i ra (ter ve zet)

T
2018. 12. 31.

Tö röl ve!

91. 0947/1995.
Tá jé koz ta tó a ké szült sé gi és ké szen lé ti szol gá la tok be é -
ke ál la pot idõ sza ká ban tör té nõ el lá tá sá nak rend jé rõl a
4.g.hdt. HDM.Ü. szol gá la ta ré szé re

T
2015. 12. 31.

Tö röl ve!

92. 0385/1995.
Le ve ze té si terv az 1995. jú ni us 13-i al kal ma zói meg be -
szé lés re

T
2015. 12. 31.

Tö röl ve!

93. 05/2005. int.
A szer ve ze ti kor sze rû sí tés és a lét szám csök ken tés I. üte -
mé vel össze füg gõ szer ve zé si fel ada tok ról szóló 04/2005.
MH SZFP TÖF in t. mó do sí tá sá ra

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

94. 03/2005. int.
A NA TO Re a gá ló Erõk ne gye dik vál tá sá nak kö te lé ké be
fel aján lott ka to nai szer ve ze tek be so ro lá sá ról és ki je lölt
ré sze i nek ké szen lé ti szol gá lat ve zény lé sé rõl

B2008. 12. 31. Tö röl ve!

95. 016/2004. int. A 012/2001. sz. in téz ke dés mó do sí tá sá ra
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

96. 017/2004. int.
Az MH SZFP ké szen lé te fenn tar tá sá val és fo ko zá sá val
kap cso la tos nap i harc ér ték je len tés fel ada ta i nak sza bá -
lyo zá sá ra

KT
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

97. 05/2004. int.

A NA TO Re a gá ló Erõk má so dik vál tá sá nak kö te lé ké be
fel aján lott ka to nai szer ve zet be so ro lá sá ról és ki je lölt ré -
sze i nek ké szen lé ti szol gá lat ba ve zény lé sé rõl szóló
01/2004. in téz ke dés mó do sí tá sá ról

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!
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98. 06/2004. int.
Az MH SZFP ké szen lé te fenn tar tá sá val és fo ko zá sá val
kap cso la tos nap i harc ér ték je len tés fel ada ta i nak sza bá -
lyo zá sá ra

KT
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

99. 01/2004. int.
A NA TO Re a gá ló Erõk má so dik vál tá sá nak kö te lé ké be
fel aján lott ka to nai szer ve zet be so ro lá sá ról és ki je lölt ré -
sze i nek ké szen lé ti szol gá lat ba ve zény lé sé rõl

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

100. 016/2003. int.
A ké szen lé ti al egy sé gek szer ve zé sé rõl, ve zény lé sé rõl és a 
szol gá lat el lá tá sá nak kö ve tel mé nye i rõl szóló 022/2002.
MH SZFP TÖF in téz ke dés mó do sí tá sá ról

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

101. 014/2003. int. A 012/2001. szá mú in téz ke dés mó do sí tá sá ra
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

102. 08/2003. int.
A ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa rend sze ré nek mó do -
sí tá sá val kap cso la tos ki dol go zói fel ada tok vég re haj tá sá ra

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

103. 013/2002. int.
A ka to nai szer ve ze tek ké szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko -
zá sá nak szak fel ada ta i ról

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

104. 04/1999. int.
A Tech ni kai Ri asz tá si Rend szer üze mel te té sé re, fel hasz -
ná lá sá ra, va la mint el len õr zé sé nek rend jé re ki adott
01/1998. SZFVK tö.ig. in téz ke dés mó do sí tá sá ra

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

105. 022/2006.

Terv az MH 5/62. Kl.Z., az MH 5/3. B.M. Kl.Z., illetve az 
MH 37/4. T.I. Mû.Z.-nál 2006. feb ru ár 15-én vég re haj -
tás ra ke rü lõ ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr -
zés vég re haj tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

106. 0162/2005.
El len õr zé si terv az MH 34. B.L. KMZ-nál vég re haj tás ra
ke rü lõ ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr zés
vég re haj tá sá ra 2005. no vem ber 23-án

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

107. 0104/2005.
Terv az MH 25. K.Gy. Kl.dd-nál 2005. szep tem ber 14-én
vég re haj tás ra ke rü lõ ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa
cél el len õr zés vég re haj tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

108. 020/2005. Tá ro ga tó pa rancs
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

109. 019/2005.
Terv az MH TKK-nál vég re haj tás ra ke rü lõ ké szen lét
fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr zés vég re haj tá sá ra
2005. már ci us 9-én

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

110. 0130/2005.
El len õr zé si terv az MH 24. B.G. FZ-nál vég re haj tás ra ke -
rü lõ ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr zés vég -
re haj tá sá ra 2005. ok tó ber 27-én

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

111. 0122/2005.
Terv az MH 5. B.I. Kl.dd-nál 2005. ok tó ber 12-én vég re -
haj tás ra ke rü lõ ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el -
len õr zés vég re haj tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

112. 0150/2005.
A MH SZFP Bel sõ El len õr zé si Al osz tály ké szen lé te fo -
ko zá sá nak mun kat er ve

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

113. 031/2004.
A MH SZFP Pa rancs no ki Iro da ké szen lé te fo ko zá sá nak
mun kat er ve

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

114. 0136/2004.
A harc ké szült sé gi el len õr zé sek ered mé nyé nek és ta pasz -
ta la ta i nak fel ter jesz té se

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

115. 0137/2004. El len õr zé si ada tok fel ter jesz té se
T

2009. 12. 31.
Tö röl ve!
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116. 084/2004. A ké szen lé ti al egy ség szol gá la tok ve zény lé sé re
T

2009. 12. 31.
Tö röl ve!

117. 0130/2004. A ké szen lé ti al egy ség szol gá la tok ve zény lé sé re
T

2009. 12. 31.
Tö röl ve!

118. 030/2004.
Terv az MH SZFP ka to nai szer ve ze tei ké szen lé ti be so ro -
lá sá hoz

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

119. 029/2004. Ja vas lat meg kül dé se
T

2009. 12. 31.
Tö röl ve!

120. 025/2003.
A MH SZFP Jo gi- és igaz ga tá si osz tály ké szen lé te fo ko -
zá sá nak mun kat er ve

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

121. 051/2003.
A ki je lölt szá raz föl di ké szült sé gi erõk össze sí tett harc ér -
té ke

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

122. 050/2003. A fegy ve res ké szen lé ti szol gá la tok ve zény lé si rend je
T

2008. 12. 31.
Tö röl ve!

123. 084/2003.
Terv az MH 37. Mû.dd-nál 2003. jú ni us 19-én vég re haj -
tás ra ke rü lõ ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr -
zés vég re haj tá sá ra

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

124. 085/2003.
Ja vas la tok fel ter jesz té se a TÁ RO GA TÓ ok mány mó do -
sí tá sá ra

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

125. 083/2003.
A MH SZFP Pa ran csok 2003. évi had mû ve le ti-har cá sza ti 
kér dé se ket ta nul má nyo zó 1–2. sz. cso port ja i nak fog lal -
ko zá sa

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

126. 0153/2003. El len õr zé si ada tok fel ter jesz té se
T

2008. 12. 31.
Tö röl ve!

127. 0154/2003.
A ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa el len õr zé sek ered mé -
nyé nek és ta pasz ta la ta i nak fel ter jesz té se

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

128. 047/2003. A ké szen lé ti al egy ség szol gá la tok ve zény lé sé rõl
T

2008. 12. 31.
Tö röl ve!

129. 0145/2003.
Je len tés a fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat el lá tá sá nak mó -
do sí tá sá ról

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

130. 0146/2003.
Ki mu ta tás a ké szen lé ti al egy ség szol gá la tok ve zény lé sé -
rõl

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

131. 0106/2003. FKSZ ve zény lé si rend je
T

2008. 12. 31.
Tö röl ve!

132. 086/2003.
Ki mu ta tás a ké szen lé ti al egy ség szol gá la tok ve zény lé sé -
rõl

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

133. 00143/2003. HM uta sí tás ter ve zet vé le mé nye zé se
SZT

2008. 12. 31.
Tö röl ve!

134. 0172/2003.
Ki mu ta tás a ké szen lé ti al egy ség szol gá la tok ve zény lé sé -
rõl

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

135. 063/2003. A MH KBRT lég vé del mi ol tal ma zá sá nak gya kor lá sa
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

136. 044/2003.
A MH KBRT lég vé del mi ol tal ma zá sá nak meg szer ve zé -
sé re

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!
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137. 065/2003. Tá jé koz ta tás lég vé del mi gya kor lás ta pasz ta la ta i ról
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

138. 0163/2003.
MH SZFP Ha tá lyos Mû kö dé si El já rá sa bé ke ál la pot tól el -
té rõ ve ze té si, irá nyí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ra

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

139. 0249/2002.
A MH SZFP Pa rancs no ki Iro da ké szen lé te fenn tar tá sá -
nak terv e

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

140. 0278/2002.
Ki mu ta tás a ké szen lé ti al egy sé gek szol gá lat ve zény lé sé -
rõl

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

141. 0285/2002. Tá ro ga tó pa rancs
T

2008. 12. 31.
Tö röl ve!

142. 0283/2002.
Terv az MH 25. K.Gy. Gl.dd-nál 2003. ja nu ár 8-án vég re -
haj tás ra ke rü lõ ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa át fo gó
ellen õr zés vég re haj tá sá ra

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

143. 0195/1999. Nagy ba ni szám ve té si ada tok meg kül dé se
T

2009. 12. 31.
Tö röl ve!

144. 0127/1999. Terv a ké szült sé gi erõk el len õr zé sé re
T

2009. 12. 31.
Tö röl ve!

145. 0172/1998.
Az SZFVK tü zér ség hely ze te, a g.hdt. tü zér ség ren del te -
té se, ál lo má nya, szer ve ze te, ha di tech ni kai esz kö zei, har ci 
le he tõ sé gei és al kal ma zás el vei

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

146. 0262/1998.
A harc ké szült ség és moz gó sí tás rend szer e, el vei, a ka to -
nai szer ve ze tek fel ada tai, te vé keny sé ge

T
2008. 12. 31.

Tö röl ve!

147. 0332/1998. Be dol go zás az MHPK VKF szó be li fel adat szab ásá hoz
T

2018. 12. 31.
Tö röl ve!

148. 027/2000. int.
Az MH SZFVKF 012/2000. és az MH SDZFVK törzs -
igaz ga tó 016/2000. sz. 2000–2001. évi szer ve zé si fel ada -
ta i ra vo nat ko zó in téz ke dé sek mó do sí tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

149. 021/2006. EU He ad li ne go al qu es ti on na i re – ar my sec ti on
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

150. 069/2005.
MH SZFP és alá ren delt szer ve ze tei lét szám ada ta i nak fel -
ter jesz té se

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

151. 078/2005.
Tá jé koz ta tó ada tok 2005–2014. évi fel ada tok ter ve zé sé -
hez

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

152. 076/2005. Pon to sí tott ter ve zé si lét szám ada tok fel ter jesz té se
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

153. 0107/2005.
Az MH SZFP vá lasz ja vas la ta a NA TO PF–2006. cso -
mag ra

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

154. 0188/1999. Szá raz föl di Ha de rõ ne mi ja vas la tok
T

2019.05.30.
Tö röl ve!

155. 0252/1999. In téz ke dés ter ve zet vé le mé nye zé se
T

2009. 12. 31.
Tö röl ve!

156. 0133/1999.
Be dol go zás a NA TO vé de lem ter ve zé si kér dõ ív (DPQ)
ki töl té sé hez

T
2009. 12. 31.

Tö röl ve!

157. 0151/1999.
Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999.  1/A Vé del mi ter vek és
vé del mi po li ti ka

T
2019. 05. 30.

Tö röl ve!
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158. 0152/1999.
Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999. 1/B. Vá lasz a had -
erõ-fej lesz té si cél ki tû zé sek re

T
2019. 05. 30.

Tö röl ve!

159. 0153/1999. Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999. II. Szá raz föl di had erõ
T

2019. 05. 30.
Tö röl ve!

160. 0229/1999. Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999. II. Szá raz föl di had erõ
T

2019. 05. 30.
Tö röl ve!

161. 0230/1999.
Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999. 1/B. Vá lasz a had -
erõ-fej lesz té si cél ki tû zé sek re

T
2019. 05. 30.

Tö röl ve!

162. 0231/1999.
Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999. II. B. és C. rész Szá raz -
föl di had erõ táb lá za tok

T
2019. 05. 30.

Tö röl ve!

163. 0232/1999. Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999. An gol nyel vû vál to zat
T

2019. 05. 30.
Tö röl ve!

164. 0236/1999.
Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999. II. B. és C rész Szá raz -
föl di had erõ táb lá za tok (II. vál to zat)

T
2019. 05. 30.

Tö röl ve!

165. 0238/1999.
Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999. An gol nyel vû vál to zat
I/B, II. rész és a táb lá za tok

T
2019. 05. 30.

Tö röl ve!

166. 0234/1999.
Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999. II. Szá raz föl di Had erõ
(II. vál to zat)

T
2019. 05. 30.

Tö röl ve!

167. 0235/1999.
Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999. 1/B. Vá lasz a had -
erõ-fej lesz té si cél ki tû zé sek re (II. vál to zat)

T
2019. 05. 30.

Tö röl ve!

168. 0160/1999. Szá raz föl di ha de rõ ne mi ja vas la tok
T

2019. 05. 30.
Tö röl ve!

169. 0162/1999. Szá raz föl di ha de rõ ne mi ja vas la tok
T

2019. 05. 30.
Tö röl ve!

170. 0156/1999. Szá raz föl di ha de rõ ne mi ja vas la tok
T

2019. 05. 30.
Tö röl ve!

171. 013/2000.
Szá raz föl di ha de rõ ne mi ja vas la tok az FP2000 Szá raz föl -
di Ve zér kar fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó fel ada ta i hoz

T
2019. 05. 30.

Tö röl ve!

172. 026/2000.
Szá raz föl di ha de rõ ne mi ja vas la tok az FP2000 Szá raz föl -
di Ve zér kar fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó fel ada ta i hoz

T
2019. 05. 30.

Tö röl ve!

173. 0231/2000.
Mun ka ok mány a MH „Csat la ko zás–1999” had rend je
(bé ke és há bo rú ide jé re)

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

174. 0311/2000.
Mun ka ok mány a MH „Csat la ko zás–1999” had rend je
(bé ke és há bo rú ide jé re)

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

175. 00115/2000.
A MH SZFVK és alá ren delt ka to nai szer ve ze tei át ala kí tá -
sá nak kom plex terv e

SZT
2030. 12. 31.

Tö röl ve!

176. 00130/2000.
A MH SZFVK és alá ren delt ka to nai szer ve ze tei át ala kí tá -
sá nak kom plex terv e

SZT
2030. 12. 31.

Tö röl ve!

177. 00196/2000.
A MH SZFVK és alá ren delt ka to nai szer ve ze tei át ala kí tá -
sá nak rész le tes vég re haj tá si terv e

SZT
2030. 12. 31.

Tö röl ve!

178. 0205/1997.
Ja vas lat a 8. Al föl di Ve gyes anyag Rak tár ál lo mány táb lá -
já ba

T
2015. 12. 31.

Tö röl ve!

179. 0204/1997.
Ja vas lat az 1. Du nán tú li Ve gyes anyag Rak tár ál lo mány -
táb lá já ba

T
2015. 12. 31.

Tö röl ve!
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180. 03/2006. A MH SZFP tör té ne te 2004. ja nu ár 1.–2004. de cem ber 31.
T

2015. 12. 31.
Tö röl ve!

181. 072/2003. A MH Szá raz föl di Had erõ nem In teg rá ci ós Terv e
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

182. 040/1998. 47. Lo gisz ti kai Dan dár ál lo mány táb la
T

2008. 12. 31.
Tö röl ve!

183. 0264/2001. A Szá raz föl di Had erõ ké pes sé gei
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

184. 0362/2001. A Szá raz föl di Had erõ ké pes sé gei (ta nul mány)
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

185. 0245/2002. A MH Szá raz föl di Had erõ nem in teg rá ci ós terv e
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

186. 0272/2002. A MH Szá raz föl di Had erõ nem in teg rá ci ós terv e
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

187. 013/2004. int.
A MH SZFP PK a ka to nai szer ve ze tek ké szen lé te fenn -
tar tá sá nak és fo ko zá sá nak kö ve tel mé nye i rõl szóló MH
SZFPPK 008/2002. sz. in téz ke dés mó do sí tá sá ról

T
2012. 12. 31.

Tö röl ve!

188. 09/2005. MH SZFP csa pa ta i nak harc ér té ke
T

2010. 12. 31.
Tö röl ve!

189. 481/0185. Flop py kí sé rõ lap sze rint
T

2012.03.01.
Tö röl ve!

190. 012/2000. int.
A had erõ át ala kí tás 2000–2001. évi szer ve zé si fel ada ta i -
ról

T
2010. 12. 31.

Tö röl ve!

2. Az aláb bi ira tok mi nõ sí té sét és annak ér vé nyes sé gi ide jét mó do sí tom:

Fsz.
A fe lül vizs gált irat

Mi nõ sí té se és
idõ be li ha tá lya

Fe lül vizs gá lat
ered mé nye

nyt.szá ma tár gya

191. 029/2000. int.
A MH Szá raz föl di Ve zér kar Fõ nö ké nek in téz ke dé se a
rejt jel te vé keny ség irá nyí tá sá ra

T
2020. 12. 31.

T
2007. 12. 31.

192. 0124/2006.
Ke ze lé si uta sí tás a je len tõ táb lá zat hasz ná la tá hoz a ve -
ze tõ ügye le ti szol gá la tok ré szé re

T
2007. 12. 31.

T
2008. 12. 31.

193. 0147/1999. Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999.
T

2019. 05. 30.
T

2009. 12. 31.

194. 0144/1999. Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív 1999.
T

2019. 05. 30.
T

2009. 12. 31.

195. 0126/2000.
Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív szá raz föl di had erõ re vo nat -
ko zó sza kasz

T
2020.06.20.

T
2009. 12. 31.

196. 084/2006.
Be dol go zás az EU ré szé re fel aján lott erõk ön ér té ke lé -
sé be

T
2016. 12. 31.

KT
2007. 12. 31.
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Fsz.
A fe lül vizs gált irat

Mi nõ sí té se és
idõ be li ha tá lya

Fe lül vizs gá lat
ered mé nye

nyt.szá ma tár gya

197. 058/2006. Vé del mi ter ve zé si kér dõ ív be dol go zás
T

2016. 12. 31.
KT

2007. 12. 31.

3. Az aláb bi ira tok mi nõ sí té sét és annak ér vé nyes sé gi ide jét vál to zat la nul ha gyom:

Fsz.
A fe lül vizs gált irat Mi nõ sí té se és

idõ be li ha tá lya
Fe lül vizs gá lat

ered mé nyenyt.szá ma tár gya

198. 0270/2002.
Jegy zõ könyv a te rü let vé del mi fel adat rend szer és a te rü -
let vé del mi ka to nai szer ve ze tek át adás-át vé te lé rõl a MH
SZFP-ság tól a MH HKP-ság hoz.

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

199. 0273/2002.
A Szá raz föl di Erõk ve ze té si rend szer e bé ké tõl el té rõ
hely ze tek ben (mi nõ sí tett idõ sza kok ban) MH SZFP-zász -
ló alj szin tig

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

200. 0252/2002.
Át adás-át vé te li jegy zõ könyv az MH Had ki egé szí tõ és
Ki kép zõ Pa rancs nok ság ré szé re át adott te rü let vé del mi
ok má nyok ról

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

201. 0271/2002.
Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak be -
szá mo ló je len té se

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

202. 0161/2003.
Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak be -
szá mo ló je len té se

T
2008. 12. 31.

Fenn tart va

203. 0155/2004.
Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak be -
szá mo ló je len té se

T
2009. 12. 31.

Fenn tart va

204. 0248/2000.
Jegy zõ könyv a Szá raz föl di Ve zér ka ri Fõ nö ki be osz tás át -
adás-át vé te lé rõl

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

205. 0214/2000.
Jegy zõ könyv a Szá raz föl di Ve zér ka ri Fõ nö ki be osz tás át -
adás-át vé te lé rõl

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

206. 0165/2005.
Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak be -
szá mo ló je len té se

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

207. 016/2000. int.
A MH Szá raz föl di Ve zér kar Törzs igaz ga tó in téz ke dé se a
2000–2001. évi had erõ át ala kí tás ve ze té si szak fel ada ta i ra

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

208. 010/2000. int.

A MH Szá raz föl di Ve zér kar Törzs igaz ga tó in téz ke dé se
az „M” ka to nai szer ve ze tek 2000. II. fél évi meg szün te té -
sé vel kap cso la tos szer ve zé si fel ada tok ve ze té si szak fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

209. 011/2002. int.

A MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság Törzs fõ nö ké nek in téz -
ke dé se a ka to nai szer ve ze tek ké szen lé te fenn tar tá sá nak
és fo ko zá sá nak biz ton sá gi, ti tok vé del mi és ügy vi te li
szak fel ada ta i ra

T
2012. 12. 31.

Fenn tart va

210. 0020/2002. int.
A MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak in téz -
ke dé se a SZFP VOCS ké szen lé té nek fo ko zá sá ra „VÁR -
KA PU”

SZT
2010. 12. 31.

Fenn tart va

211. 010/2003. int.
A MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak in téz -
ke dé se a MH SZFP VOCS te vé keny sé gé nek sza bá lyo zá -
sá ra

T
2013. 12. 31.

Fenn tart va
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Fsz.
A fe lül vizs gált irat Mi nõ sí té se és

idõ be li ha tá lya
Fe lül vizs gá lat

ered mé nyenyt.szá ma tár gya

212. 02/2004. int.
A MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak in téz -
ke dé se a MH SZFP VOCS te vé keny sé gét sza bá lyo zó
010/2003. in t. mó do sí tá sá ról

T
2014. 12. 31.

Fenn tart va

213. 0174/1996.

Az MH 4. g. hdt. Törzs hír adó in téz ke dé se a had test alá -
ren delt sé gé be tar to zó szá raz föl di csa pa tok nuk le á ris bal -
eset el há rí tá si  fel ada tai meg szer ve zé sé re és végrehajtá -
sára

T
2012. 12. 31.

Fenn tart va

214. 0505/1997. Di gi tá lis há ló zat szám ki osz tá si terv e
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

215. 0331/1997.
1997. má so dik fél évi szer ve zé si fel ada tok hír adó szak fel -
ada tai

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

216. 063/1997.
In téz ke dés az 1997. el sõ fél évi szer ve zé si ütem hír adó és
in for ma ti kai szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

217. 0392/1997.
Pa rancs no kok és tisz tek fe dõ szám táb lá za tá nak mó do sí -
tá sa

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

218. 0286/135/1998.
A Szá raz föl di Ve zér kar 01. sz. hír adó in téz ke dé se a
 készenléti szol gá la tok al kal ma zá sá nak hír adá sá ra 1999.
már ci us 8.–már ci us 31.

T
2018. 12. 31.

Fenn tart va

219. 0279/1998.
A Szá raz föl di Ve zér kar hír adó in téz ke dé se a ké szen lé ti
szol gá la tok al kal ma zá sá nak hír adá sá ra

T
2018. 12. 31.

Fenn tart va

220. 0077/2000. Tá jé koz ta tás rá dió en ge dély ki adá sá ról
SZT

2016. 12. 31.
Fenn tart va

221. 088/2002. Meg ala kí tá si kör le tek áram kö ri igé nye
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

222. 0229/2002. A ké szen lét fo ko zá sá nak hír adó és in for ma ti kai terv e
T

2012. 12. 31.
Fenn tart va

223. 048/2002.
Ki vo nat a MH HIP 24/0382. nyt. Sz. Fe dõ név és gép táv -
író hí vó jel köny vé bõl

T
2012. 12. 31.

Fenn tart va

224. 0156/2004.
Ki vo nat a MH HIP 24/0404. nyt. Sz. Fe dõ név és gép táv -
író hí vó jel köny vé bõl

T
2024. 12. 31.

Fenn tart va

225. 0159/2004. Ál lan dó rá dió for gal mi ada tok
T

2014. 12. 31.
Fenn tart va

226. 089/2005.
Ki vo nat az MH HIP 24/0405. nyt.sz. Fe dõ név és gép táv -
író hí vó jel könyv mó do sí tá sá ból

T
2024. 12. 31.

Fenn tart va

227. 03/2005. 1001 rejt jel zõ táb lá zat
T

2010. 12. 31.
Fenn tart va

228. 0139/2006. Fe dõ név és gép táv író hí vó jel könyv III. sz. mó do sí tá sa
T

2024. 12. 31.
Fenn tart va

229. 041/2006. Fe dõ név és gép táv író hí vó jel könyv II. sz. mó do sí tá sa
T

2024. 12. 31.
Fenn tart va

230. 0138/2006.
Pa rancs no kok és tisz tek fe dõ szám táb lá za ta I. sz. mó do sí -
tá sa

T
2016. 12. 31.

Fenn tart va

231. 094/2006.
A MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság NA TO/EU tit kos mi -
nõ sí té sû elekt ro ni kus ada to kat ke ze lõ ön ál ló te le pí té sû
rend szer üze mel te tés biz ton sá gi sza bály za ta (ÜBSZ)

KT 2016. 12. 31. Fenn tart va
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Fsz.
A fe lül vizs gált irat Mi nõ sí té se és

idõ be li ha tá lya
Fe lül vizs gá lat

ered mé nyenyt.szá ma tár gya

232. 095/2006.
Rend szer Biz ton sá gi Uta sí tás a MH SZFP NA TO/EU tit -
kos mi nõ sí té sû elekt ro ni kus ada to kat ke ze lõ ön ál ló te le -
pí té sû mun ka ál lo más mû köd te té sé hez

KT
2016. 12. 31.

Fenn tart va

233. 015/2001. int.
A MH Szá raz föl di Ve zér ka ri Fõ nök in téz ke dé se a ka -
taszt ró fa vé del mi fel ada tok hír adó biz to sí tá sá nak meg -
szer ve zé sé re és vég re haj tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

234. 012/2002. int.
A MH SZFP TÖF in téz ke dé se a szá raz föl di ka to nai szer -
ve ze tek moz gó sí tá si szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra

T
2012. 12. 31.

Fenn tart va

235. 029/2002. int.
A MH SZFP PK in téz ke dé se a LE VEN DU LA rá dió for -
gal mi rend sze rek üzem rend jé re

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

236. 010/2002. int.
A MH SZFP TÖF in téz ke dé se a ka to nai szer ve ze tek ké -
szen lé te fenn tar tá sa és fo ko zá sa hír adó- és in for ma ti kai
szak fel ada ta i nak biz to sí tá sá ra

T
2012. 12. 31.

Fenn tart va

237. 02/2005. int.
A MH SZFP PK in téz ke dé se a MH Tech ni kai Ri asz tá si
Rend szer URH rá dió ri asz tá si fel ada ta i nak meg szün te té -
sé rõl és esz kö zei fel szá mo lá sá ról

T
2014. 12. 31.

Fenn tart va

238. 01/2005. int.
A MH SZFP PK in téz ke dé se a LE VEN DU LA rá dió for -
gal mi rend sze rek üzem rend jé re

B2014. 12. 31. Fenn tart va

239. 05/2006. int.
A MH SZFP PK in téz ke dé se a kor lá to zott ka to nai rend õri 
ké pes ség ki ala kí tá sá ról

T
2011. 12. 31.

Fenn tart va

240. 03/2006. int.
A MH SZFP PK in téz ke dé se a Tech ni kai Ri asz tá si Rend -
szer mû kö dé si rend jé rõl és a Szá raz föl di Pa rancs nok ság
alá ren delt ka to nai szer ve ze tei ri asz tá si utalt sá gá ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

241. 07/2005. int.

A MH SZFP PK I. he lyet te sé nek in téz ke dé se a MH SZFP 
és alá ren delt ka to nai szer ve ze tei ké szült sé gi erõi ki je lö lé -
sé rõl és a fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat bé ke ál la pot idõ -
sza ká ban tör té nõ ve zény lé sé nek és el lá tá sá nak rend jé rõl

T
2015. 12. 31.

Fenn tart va

242. 04/2005. int.
A MH SZFP TÖF in téz ke dé se a szer ve ze ti kor sze rû sí tés
és a lét szám csök ken tés I. üte mé vel össze füg gõ szer ve zé si 
fel ada tok had mû ve le ti szak fel ada ta i ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

243. 07/2003. int.
A MH SZFP és alá ren delt szer ve ze tei ké szült sé gi erõi ki -
je lö lé sé rõl és a fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat bé ke ál la pot 
idõ sza ká ban tör té nõ ve zény lé sé nek el lá tá sá nak rend jé rõl

T
2013. 12. 31.

Fenn tart va

244. 06/2003. int.

A MH SZFP és alá ren delt szer ve ze tei ké szült sé gi erõi ki -
je lö lé sé rõl és a fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat bé ke ál la pot 
idõ sza ká ban tör té nõ ve zény lé sé nek és el lá tá sá nak rend jé -
rõl

T
2013. 12. 31.

Fenn tart va

245. 017/2002. int.
A ka to nai szer ve ze tek ké szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko -
zá sá nak szak fel ada ta i ról

T
2012. 12. 31.

Fenn tart va

246. 09/2002. int.
A ka to nai szer ve ze tek ké szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko -
zá sá nak had mû ve le ti szak fel ada ta i ról

T
2012. 12. 31.

Fenn tart va

247. 008/2002. int.
A ka to nai szer ve ze tek ké szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko -
zá sá nak kö ve tel mé nye i rõl

SZT
2012. 12. 31.

Fenn tart va

248. 0019/2002. int.
A ki je lölt erõk ké szen lé té nek fo ko zá sá ra és a szol gá la tok
meg erõ sí té sé re

SZT
2012. 12. 31.

Fenn tart va

249. 021/2002. int.
A Tech ni kai Ri asz tá si Rend szer mû kö dé si rend jé rõl és a
SZFP alá ren delt ka to nai szer ve ze tei ri asz tá si utalt sá gá ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va
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Fsz.
A fe lül vizs gált irat Mi nõ sí té se és

idõ be li ha tá lya
Fe lül vizs gá lat

ered mé nyenyt.szá ma tár gya

250. 022/2002. int.
A ké szen lé ti al egy sé gek szer ve zé sé rõl, ve zény lé sé rõl és a 
szol gá lat el lá tá sá nak kö ve tel mé nye i rõl

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

251. 019/2001. int.
A ka to nai szer ve ze tek harc ké szült sé ge és moz gó sí tá sa
szak fel ada ta i nak biz to sí tá sá ra

T
2011. 12. 31.

Fenn tart va

252. 011/2001. int.
A ka to nai szer ve ze tek ké szen lé te fo ko zá sá nak biz to sí tá -
sá ra

T
2011. 12. 31.

Fenn tart va

253. 0023/2001. int.
A „PIR KA DAT” fel adat ki dol go zói mun ka vég re haj tá sá -
ra

SZT
2010. 12. 31.

Fenn tart va

254. 022/2000. int.
A ka to nai szer ve ze tek ké szen lé te fo ko zá sá nak biz to sí tá -
sá ra

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

255. 024/2000. int.
A ka to nai szer ve ze tek harc ké szült sé ge és moz gó sí tá sa
szak fel ada ta i nak biz to sí tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

256. 030/2000. int.
A szá raz föl di fegy ve res ké szült sé gi szol gá la tok bé ke ál la -
pot idõ sza ká ban tör té nõ el lá tá sá nak rend jé rõl

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

257. 01/1998. int.
A Tech ni kai Ri asz tá si Rend szer üze mel te té sé re, fel hasz -
ná lá sá ra, va la mint el len õr zé sé nek rend jé re

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

258. 02/1998. int. A MH tech ni kai ri asz tá si rend sze re i nek üze mel te té sé re
T

2010. 12. 31.
Fenn tart va

259. 0123/2006.
Je len tés a ka to nai szer ve ze tek hely ze té rõl, va la mint a
vég re haj tott KFR cél el len õr zé sek ta pasz ta la ta i ról

T
2011. 12. 31.

Fenn tart va

260. 045/2006.
Je len tés a 2006. már ci us 27-én az MH 37. II. Rá kó czi Fe -
renc Mû sza ki Dan dár nál vég re haj tott ké szen lét fenn tar tá -
sa és fo ko zá sa cél el len õr zés ta pasz ta la ta i ról

T
2011. 12. 31.

Fenn tart va

261. 030/2006.

Je len tés a 2006. feb ru ár 15-én az MH 5/62. Kl. Zász ló alj -
nál, az MH 5/3. B.M. Kl. Zász ló alj nál, va la mint az MH
37/4. T.I. Mû sza ki-épí tõ Zász ló alj nál vég re haj tott ké -
szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr zés ta pasz ta la -
ta i ról

T
2011. 12. 31.

Fenn tart va

262. 071/2006.
Je len tés a 2006. má jus 22-én az MH BHK-nál vég re haj -
tott ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr zés ta -
pasz ta la ta i ról

T
2011. 12. 31.

Fenn tart va

263. 082/2006.
Ri asz tá si-ér te sí té si terv az MH SZFP HDM.Ü. szol gá lat
ré szé re

T
2011. 12. 31.

Fenn tart va

264. 0083/2006.
Je len tés a 2006. jú ni us 22-én az MH BTKK-nál vég re haj -
tott ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr zés ta -
pasz ta la ta i ról

T
2011. 12. 31.

Fenn tart va

265. 0134/2005.
Szol gá la ti in téz ke dés az MH SZFP HDM.Ü. szol gá lat ré -
szé re

T
2016. 12. 31.

Fenn tart va

266. 034/2005.
Je len tés a 2005. már ci us 9-én – az MH TKK-nál – vég re -
haj tott KFR cél el len õr zés ta pasz ta la ta i ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

267. 068/2005.
Jegy zõ könyv a MH 93. P.S. Vegy vé del mi Zász ló alj nál
2005. má jus 12-én vég re haj tott KFR cél el len õr zés ta -
pasz ta la ta i ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

268. 0231/2002.
Szol gá la ti in téz ke dés az MH SZFP HDM.Ü. szol gá lat ré -
szé re

T
2016. 12. 31.

Fenn tart va
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Fsz.
A fe lül vizs gált irat Mi nõ sí té se és

idõ be li ha tá lya
Fe lül vizs gá lat

ered mé nyenyt.szá ma tár gya

269. 0103/2002.
A MH SZFP TÖF in téz ke dé se a ka to nai szer ve ze tek ké -
szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak had mû ve le ti
szak fel ada ta i ról (ter ve zet)

T
2012. 12. 31.

Fenn tart va

270. 00104/2002.
A MH SZFP PK in téz ke dé se a ka to nai szer ve ze tek ké -
szen lé te fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak kö ve tel mé nye i rõl 
(ter ve zet)

SZT
2012. 12. 31.

Fenn tart va

271. 0253/2002.
A MH SZFP Had mû ve le ti Fõ nök ség ké szen lé te fo ko zá -
sá nak terv e

T
2012. 12. 31.

Fenn tart va

272. 0161/2002. Irá nyí tá si terv
T

2012. 12. 31.
Fenn tart va

273. 0168/2002.
Az MH TRR mû kö dé si rend jé rõl és a ka to nai  szer ve ze -
tek ri asz tá si utalt sá gá ról ki adott in téz ke dés ter ve zet vé le -
mé nye zé se

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

274. 0332/2001. Szol gá la ti in téz ke dés az SZFP HDM Ü. Szol gá lat ré szé re
T

2015. 12. 31.
Fenn tart va

275. 0156/2001.
A MH SZFVKF el ha tá ro zá sa a szá raz föl di fegy ve res ké -
szült sé gi erõk al kal ma zá sá ra

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

276. 0163/2001.
A MH SZFVKF je len té se a szá raz föl di fegy ve res ké -
szült sé gi erõk al kal ma zá sa (vál ság ke ze lés), a szá raz föl di
had test vé del mi had mû ve le te kér dé se i ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

277. 0245/2001.
Al kal ma zá si terv a MH Szá raz föl di Had erõ rész vé te lé re a 
ka taszt ró fák kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sá ban

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

278. 0274/2000.
Szol gá la ti in téz ke dés az SZFVK HDM.Ü. szol gá lat ré -
szé re

T
2015. 12. 31.

Fenn tart va

279. 0148/1999.
Szol gá la ti in téz ke dés az SZFVK HDM.Ü. szol gá lat ré -
szé re

T
2015. 12. 31.

Fenn tart va

280. 00286/133/1998. El gon do lás a szá raz föl di ké szült sé gi erõk al kal ma zá sá ra
SZT

2018. 12. 31.
Fenn tart va

281. 00286/137/1998.
A Szá raz föl di Ve zér kar Fõ nök 001. sz. in téz ke dé se a szá -
raz föl di ké szült sé gi erõk al kal ma zá sá ra

SZT
2018. 12. 31.

Fenn tart va

282. 00276/1998.
A Szá raz föl di Ve zér kar Fõ nök 001. sz. in téz ke dé se a szá -
raz föl di ké szült sé gi erõk al kal ma zá sá ra

SZT
2018. 12. 31.

Fenn tart va

283. 00275/1998.
Ma gya rá zó szö veg a szá raz föl di ké szült sé gi erõk al kal -
ma zá sá ra

SZT
2018. 12. 31.

Fenn tart va

284. 00280/1998.
Terv a szá raz föl di ké szült sé gi erõk al kal ma zá sá ra (tér -
kép)

SZT
2018. 12. 31.

Fenn tart va

285. 090/1998.
Szol gá la ti in téz ke dés a SZFVK HDM.Ü. szol gá lat ré -
szére

T
2015. 12. 31.

Fenn tart va

286. 0101/1997.
Tá jé koz ta tó a 4.g.hdt. ké szült sé gi szol gá la tok bé ke ál la -
pot idõ sza ká ban tör té nõ el lá tá sá nak rend jé rõl a 4. g.hdt.
HDM.Ü. szol gá la ta ré szé re

T
2017. 12. 31.

Fenn tart va

287. 0230/1997.
Szol gá la ti in téz ke dés a 4. Gé pe sí tett Had test pa rancs nok -
ság HDM.Ü. szol gá lat ré szé re

T
2015. 12. 31.

Fenn tart va

288. 0948/1995.
Szol gá la ti in téz ke dés a 4.g.hdt. HDM.Ü. szol gá lat ré -
szére

T
2015. 12. 31.

Fenn tart va
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289. 02/2006. int.
A NA TO Re a gá ló Erõk he te dik vál tá sá nak kö te lé ké be
fel aján lott ka to nai szer ve ze tek ké szen lé ti be so ro lá sá ról
és szol gá lat ba lép te té sé rõl

B2007. 12. 31. Fenn tart va

290. 04/2006. int.

A NA TO Re a gá ló Erõk he te dik vál tá sá nak kö te lé ké be
fel aján lott ka to nai szer ve ze tek ké szen lé ti be so ro lá sá ról
és szol gá lat ba lép te té sé rõl ki adott 02/2006. sz. MH SZFP 
PK in téz ke dés mó do sí tá sá ról

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

291. 07/2006. int.
A NA TO Re a gá ló Erõk nyol ca dik vál tá sá nak kö te lé ké be
fel aján lott ka to nai szer ve ze tek ké szen lé ti be so ro lá sá ról
és szol gá lat ba lép te té sé rõl

B2007. 12. 31. Fenn tart va

292. 09/2005. int.
A disz lo ká ció vál to zás sal össze füg gõ had mû ve le ti, va la -
mint hír adó-in for ma ti kai szak fel ada tok ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

293. 07/2002. int.
A ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa új rend sze ré nek ki -
dol go zá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ra

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

294. 024/2002. int.
Az MH Szá raz föl di Had erõ nem ké szen lé te fo ko zá sa in -
for má ci ós rend sze ré nek mû kö dé si rend jé rõl

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

295. 023/2002. int.
Az MH SZFP ké szen lé te fo ko zá sa in for má ci ós rend sze -
ré nek mû kö dé si rend jé rõl

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

296. 028/2002. int. Mun ka cso port lét re ho zá sá ról
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

297. 027/2002. int. Mun ka cso port lét re ho zá sá ról
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

298. 08/1999. int. A gép ko csi zó ügye le tes al egy ség szol gá la ti rend jé re
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

299. 022/1998. int.
A 4. g.hdt. pa rancs no ká nak a ka to nai szer ve ze tek harc ké -
szült sé ge és moz gó sí tá sa rend jét sza bá lyo zó 03/1997. in -
téz ke dé se mó do sí tá sá ra

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

300. 026/1998. int.
A 4.g.hdt. pa rancs no ká nak a ka to nai szer ve ze tek harc ké -
szült sé ge és moz gó sí tá sa rend jét sza bá lyo zó 03/1997. in -
téz ke dé se mó do sí tá sá ra

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

301. 027/1997. int.
A 4. g.hdt. pa rancs no ká nak a ka to nai szer ve ze tek harc ké -
szült sé ge és moz gó sí tá sa rend jét sza bá lyo zó 03/1997. in -
téz ke dé se mó do sí tá sá ra

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

302. 06/1997. int.
A 4. g.hdt. tech ni kai ri asz tá si rend sze re i nek üze mel te té -
sé re, fel hasz ná lá sá nak, va la mint el len õr zé se i nek rend jé re

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

303. 019/1997. int.
A 4.g.hdt. pa rancs no ká nak 03/1997. in téz ke dé se mó do sí -
tá sá ra

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

304. 03/1997. int.
A ka to nai szer ve ze tek harc ké szült sé gé nek és moz gó sí tá -
sá nak biz to sí tá sá ra

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

305. 037/2006.
Terv az MH 37. Mû.dd-nál 2006. már ci us 27-én vég re -
haj tás ra ke rü lõ ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el -
len õr zés vég re haj tá sá ra

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

306. 0140/2006. A MH SZFP csa pa ta i nak harc ér té ke
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

307. 0119/2006. A ké szen lé ti szol gá la tok ve zény lé se
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va
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308. 0120/2006. A fegy ve res ké szen lé ti szol gá la tok ve zény lé si rend je
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

309. 057/2006. A fegy ve res ké szen lé ti szol gá la tok ve zény lé si rend je
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

310. 079/2006.
Ki egé szí tõ ri asz tá si-ér te sí té si terv az NRF-.7. vál tá sá ba
be osz tott ál lo mány ré szé re

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

311. 078/2006.
Je len tés a ké szen lét fo ko zá sá nak meg kez dé sét, ve ze té sét
biz to sí tó ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tok mû kö dé si ta -
pasz ta la ta i ról

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

312. 080/2006.
A ki je lölt szá raz föl di ké szült sé gi erõk össze sí tett harc ér -
té ke

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

313. 091/2006. A ké szen lé ti al egy ség szol gá la tok ve zény lé sé re
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

314. 0128/2006.
Ki egé szí tõ ri asz tá si-ér te sí té si terv az NRF-8. vál tá sá ba
be osz tott ál lo mány ri asz tá sá ra

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

315. 0136/2006.
Je len tés a ké szen lét fo ko zá sá nak meg kez dé sét, ve ze té sét
biz to sí tó ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tok mû kö dé si ta -
pasz ta la ta i ról

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

316. 091/2005.
A ki je lölt szá raz föl di ké szült sé gi erõk össze sí tett harc ér -
té ke

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

317. 0178/2005.
Je len tés a 2005. no vem ber 23-án az MH 34. B.L.
KMZ-nál vég re haj tott ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa
cél el len õr zés ta pasz ta la ta i ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

318. 0164/2005.
Je len tés a 2005. ok tó ber 27-én az MH 24. B.G. FZ-nál
vég re haj tott ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr -
zés ta pasz ta la ta i ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

319. 0163/2005.
Je len tés a 2005. ok tó ber 12-án az MH 5. B.I. Kl.dd-nál
vég re haj tott ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa cél el len õr -
zés ta pasz ta la ta i ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

320. 0123/2005.
Je len tés a 2005. szep tem ber 14-én az MH 25. K.Gy.
Kl.dd-nál vég re haj tott ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa
cél el len õr zés ta pasz ta la ta i ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

321. 0128/2005. El len õr zé si ada tok fel ter jesz té se
T

2010. 12. 31.
Fenn tart va

322. 0132/2005.
Je len tés a ka to nai szer ve ze tek hely ze té rõl, va la mint a
vég re haj tott KFR cél el len õr zé sek ta pasz ta la ta i ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

323. 032/2004.
MH SZFP, Pa rancs nok had mû ve le ti-har cá sza ti kér dé se -
ket ta nul má nyo zó 1–2-es szá mú cso port ja i nak fog lal ko -
zá sa

T
2009. 12. 31.

Fenn tart va

324. 052/2003.
MH SZFP törzs fõ nök he lyet te sé nek se géd anya ga a MH
SZFP KFR mó do sí tá sá nak ki dol go zá sá hoz

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

325. 0282/2003.
Ri asz tá si-ér te sí té si terv az MH SZFP HDM.Ü. szol gá la ta
ré szé re

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va
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326. 022/2002.

A SZFP és alá ren delt ka to nai szer ve ze te i nek szer ve ze te,
fel ada ta, ké pes sé ge, rész vé te lük a bé ke fenn tar tó mû ve le -
tek ben, több nem ze ti sé gû kö te lé kek ben. A har ci he li kop -
te rek ter ve zett fel ada tai, te vé keny sé gük rend je. A lé gi erõ
kom po nens il lesz ke dé se a SZFP dön tés ho za ta li és had -
mû ve le ti harc ve ze té si fo lya ma tá ba.

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

327. 023/2002.
A harc ké szült sé gi el len õr zé sek ered mé nyé nek és ta pasz -
ta la ta i nak, va la mint a kö vet ke zõ év re vo nat ko zó el len õr -
zé si ja vas la tok fel ter jesz té se

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

328. 024/2002. A ké szült sé gi szol gá la tok ve zény lé si rend je
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

329. 056/2002. A MH SZFP Pa rancs nok pa rancs no ki fog lal ko zá sa
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

330. 064/2002.
A SZFP alá ren delt ka to nai szer ve ze te i nek 2003. utá ni
ter ve zett be so ro lá sa

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

331. 083/2002.
A Szá raz föl di had erõ al kal ma zá sa a kü lön bö zõ mû ve le -
tek ben (há bo rús, illetve nem há bo rús)

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

332. 082/2002.
A Szá raz föl di had erõ nem ren del te té se, al kal ma zá sá nak
alap jai, szer ve ze te, ké pes sé gei

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

333. 084/2002. A ri asz tá si utalt ság rend je
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

334. 092/2002.

A SZFP fel épí té se, mû kö dé se. A szá raz föl di had erõ szer -
ve ze te, fel ada tai. A had test vé del mi had mû ve let ki ala ku -
lá sá nak ese tei, le he tõ sé gei. A had mû ve let re va ló fel vo nu -
lás ér tel me zé se, a szá raz föl di had erõ há bo rús ve ze té se.
Szö vet sé gi fel ada tok tel je sí té sé nek hely ze te

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

335. 0227/2002.
Út mu ta tó az MH SZFP ké szen lé te fo ko zá sa in for má ci ós
rend szer e ada ta i nak je len té sé hez

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

336. 0233/2002.
Út mu ta tó az MH Szá raz föl di Had erõ nem ké szen lé te fo -
ko zá sa in for má ci ós rend szer e ada ta i nak je len té sé hez

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

337. 0126/2002.
El len õr zé si és GK.ÜGYAL szol gá la ti idõ pon tok mó do sí -
tá sá nak ké ré se

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

338. 0111/2002. Ki mu ta tás a gk. ÜGYAL szol gá la tok ve zény lé sé rõl
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

339. 090/2002. El len õr zé si ada tok fel ter jesz té se
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

340. 0142/1999.
Elõ ter jesz tés a föld kö ze li- és kis ma gas sá gú lég vé del mi
ol tal ma zás fej lesz té si kon cep ci ó já ról

T
2010. 12. 31.

Fenn tart va

341. 0308/1997. A 4. g.hdt. disz lo ká ci ó ja és meg ala kí tá si kör le tei (tér kép)
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

342. 0307/1997. A 4. g.hdt. igény be vé tel re ter ve zett pol gá ri ob jek tu mai
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

343. 0511/1997. A fel töl tés üte me zé se
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

344. 012/2003. int.
A had erõ lét szám csök ken té sé vel kap cso la tos szer ve zé si
fel ada tok vég re haj tá sá ra

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va
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345. 013/2003. int.
Az ön kén tes had erõ ki ala kí tá sá val kap cso la tos 2003. évi
III. ne gyed éves szer ve zé si fel ada tok vég re haj tá sá ra

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

346. 03/2004. int.
A had erõ-át ala kí tás I. és II. üte me szer ve zé si fel ada ta i nak 
vég re haj tá sá ra

T
2009. 12. 31.

Fenn tart va

347. 010/2004. int.
A had erõ-át ala kí tás III. üte me szer ve zé si fel ada ta i nak
vég re haj tá sá ra

T
2009. 12. 31.

Fenn tart va

348. 015/2004. int.
A had erõ-át ala kí tás III. üte me szer ve zé si fel ada ta i nak
vég re haj tá sá ról szóló 010/2004. MH SZFP PK in téz ke -
dés mó do sí tá sá ról

T
2009. 12. 31.

Fenn tart va

349. 09/2006. int.
A MH SZFP és alá ren delt ka to nai szer ve ze tei spe ci á lis
ké pes ség adat tár lét re ho zá sá ról és ke ze lé sé nek rend jé rõl
szóló 06/2006. sz. in téz ke dés mó do sí tá sá ra

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

350. 06/2006. int.
A MH SZFP és alá ren delt ka to nai szer ve ze tei spe ci á lis
ké pes ség adat tár lét re ho zá sá ról és ke ze lé sé nek rend jé rõl

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

351. 075/2006. Ide ig le nes Mû ve le ti Ál lo mány táb la MH NRF 8. vál tás
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

352. 076/2006. Ide ig le nes fel sze re lé si jegy zék MH NRF 8. vál tás
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

353. 089/2006. Ide ig le nes mû ve le ti ál lo mány táb la MH NRF 8. vál tás
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

354. 053/2006. Ide ig le nes mû ve le ti ál lo mány táb la MH NRF 8. vál tás
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

355. 054/2006. Ide ig le nes fel sze re lé si jegy zék MH NRF 8. vál tás
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

356. 0127/2006. Ide ig le nes fel sze re lé si jegy zék MH NRF 9. vál tás
T

2008. 12. 31.
Fenn tart va

357. 0126/2006. Ide ig le nes mû ve le ti ál lo mány táb la MH NRF 9. vál tás
T

2008. 12. 31.
Fenn tart va

358. 088/2006. Ide ig le nes fel sze re lé si jegy zék MH NRF 8. vál tás
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

359. 0198/1998.
A NA TO DPQ (Vé del mi Ter ve zé si Kér dõ ív) SZFVK ja -
ví tott vál to zat 1998.06.17.

T
2018. 12. 31.

Fenn tart va

360. 045/2004. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH SZFP
T

2009. 12. 31.
Fenn tart va

361. 017/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH SZFP
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

362. 010/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 43. Hir.Z.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

363. 018/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 5. EHC szd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

364. 019/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 101. Ve gyes Tü.dd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

365. 020/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 64. LTE
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va
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366. 021/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 1. KVE
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

367. 011/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 62. Gl.dd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

368. 012/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 24. FZ
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

369. 013/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 34. FZ.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

370. 014/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 5. Gl.dd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

371. 015/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 5. A.R. Vb.Z.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

372. 016/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 93. Vv.Z.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

373. 022/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 25. Gl.dd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

374. 023/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 5. Lé.RE
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

375. 024/2003. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 37. Mû. Dd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

376. 0265/2002.
Ki vo nat a MH Szer ve i nek és ka to nai szer ve ze te i nek had -
rend je cí mû ok mány ból  (bé ke és há bo rú ide jé re)

T
2007. 12. 31.

Fenn tart va

377. 0143/6/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 5. Gl.dd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

378. 0143/7/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 5. Gl.dd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

379. 0143/8/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 101. Ve. Tü. Dd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

380. 0143/9/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 5. Vb.Z.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

381. 0143/10/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 1. KVE
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

382. 0143/11/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 93. Vv.Z.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

383. 0143/12/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 34. F.Z.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

384. 0143/13/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 24. FZ.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

385. 0143/14/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 5. LVRE
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

386. 0143/15/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 43. Hir.Z.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

387. 0143/5/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 5. EHC szd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va
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388. 0143/4/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 25. Gl.dd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

389. 0143/3/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 37. Mû.dd.
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

390. 0143/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH 64. LTE
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

391. 0143/2/2002. Had erõ-fej lesz té si törzs könyv MH SZFP
T

2007. 12. 31.
Fenn tart va

392. 012/2004. int. A MH elõ írt kész let kép zé si és lép csõ zé si nor mái
T

2012. 12. 31.
Fenn tart va

393. 563/024. CD kí sé rõ lap sze rint
T

2016. 12. 31.
Fenn tart va

394. 481/0231. Flop py kí sé rõ lap sze rint
T

2022. 12. 31.
Fenn tart va

395. 603/074. Win ches ter kí sé rõ lap sze rint
T

2010. 12. 31.
Fenn tart va

396. 603/0114. Pen-dri ve kí sé rõ lap sze rint
T

2012. 12. 31.
Fenn tart va

Az érin tett szer ve ze tek a fen ti vál to zá so kat az adat hor do zó kon és az irat ke ze lé si ok má nyok ban je len pa ran csom ra hi -
vat koz va ve zes sék át.

Orosz Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
MH ÖHP törzs fõ nök (Pk. h.)
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SZERZÕDÉSEK

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INFRASTRUKTURÁLIS ÜGYNÖKSÉG

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kötõ fe lek ne ve

és azo no sí tó ja*
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)**
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
 lejártának
dá tu ma***

Szol gál ta tás Al csút do boz 049. hrsz. la kó te lep és lak ta nya
köz mûel lá tás-le vá lasz tá sá nak ter ve zé si mun kái

HM EI Zrt.
10815135-2-51

9 960 2007. 09. 19. 2007. 09. 19. 2007. 11. 30.

Ki vi te le zés Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont Ró bert K. krt.-i
te lep he lyén a H épü let A és B lép csõ há zá ban
2 db fel vo nóbe ren de zés át ala kí tá si mun kái

MEGA-LOGISTIC Zrt. 
13117429-2-51

21 038 2007. 09. 26. 2007. 09. 26. 2007. 10. 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.

MH 86. SZOLNOK HELIKOPTERBÁZIS

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve és 

azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Áru be szer zé si
szer zõ dés

Al pin-tech ni kai esz kö zök be szer zé se MH 86. SZHB,
15713801-2-51

MOUNTEX OUTDOOR
 Kereskedelmi Kft.

12815708-2-41

500 000 Ft 2007. 09. 11. 2007. 09. 12. 2007. 12. 31.

MH BA KONY HARC KI KÉP ZÕ KÖZ PONT

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Ital au to ma ta-
fel sze re lé si szer zõ dés

Ital au to ma ták el he lye zé se cél já ból te rü let biz to sí tá sa
bér le ti díj el le né ben

MH BHK
Alo is Dall ma yr

Au to ma ten-Ser vi ce Kft.
11000860-2-43

60 000 Ft/év 2007. 09. 06. 2007. 09. 06. 2009. 09. 06.

Bér le ti szer zõ dés Au tó sport ren dez vény MH BHK
Plast ro nik Kft.

(Szé kes fe hér vár,
 Janicsár köz 4.)

60 000 Ft 2007. 09. 19. 2007. 09. 19. 2007. 09. 24.

1
9

. szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
1

4
4

1



MH 54. VESZP RÉM LÉG TÉR EL LEN ÕR ZÕ EZ RED

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Szol gál ta tá si
szer zõ dés

Bá nya men tõ bá zis igény be vé te le a TMMSZ bá nya men tõ 
kép zés hez és gya kor la tá hoz

MH 54. Vp.Lte.e.
Vér te si Erõ mû Zrt.

10744842-2-44

150 000 Ft  + áfa 2007. 09. 07. 2007. 09. 10. 2007. 09. 13.

Szol gál ta tá si
szer zõ dés

Tûz vé del mi fõ elõ adó tan fo lyam MH 54. Vp.Lte.e.
„Tûz meg elõ zés”

Tûz-, Mun ka,
és Környezet -

védelmi-, Ta nács adó
Szol gál ta tó

és Ke res ke del mi Kft.
13829065-2-15

150 000 Ft 2007. 09. 10. 2007. 09. 12. 2008. 04. 30.

Szol gál ta tá si
szer zõ dés

Köz be szer zé si re fe rens kép zés MH 54. Vp.Lte.e.
DFT Hun ga ria Kft.

12674532-2-15

285 000 Ft 2007. 09. 18. 2007. 09. 26. 2008. 04. 30.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Te tõ szi ge te lés, bá do gos mun ka MH 54. Vp.Lte.e.
Kõ bal ta Kft.

13695149-2-07

7 944 014 Ft + áfa 2007. 09. 07. 2007. 09. 10. 2007. 12. 01.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Fes té si mun ká la tot MH 54. Vp.Lte.e.
Hor váth Gá bor
54115637-2-39

3 154 861 Ft + áfa 2007. 09. 18. 2007. 09. 19. 2007. 12. 01.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Be épí tett bú to rok el ké szí té se MH 54. Vp.Lte.e.
Nagy üveg-

és Fa ipa ri Szol gál ta tó 
Kft. 10574508-2-19

797 387 Ft + áfa 2007. 08. 31. 2007. 08. 31. 2007. 09. 15.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Ké mény kar ban tar tá sa MH 54. Vp.Lte.e.
Fer ro ke rá tor Kft.
13695149-2-07

6 393 226 Ft + áfa 2007. 08. 31. 2007. 08. 31. 2007. 09. 15.

MH BÉ KE TÁ MO GA TÓ KI KÉP ZÕ KÖZ PONT

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Meg bí zá si
szer zõ dés

Fog lal ko zás tar tá sa MH BKK
MODE-N Bt.

8 000 Ft 2007. 09. 12. 2007. 09. 12. 2007. 09. 12.
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MH 43. NAGY SÁN DOR JÓ ZSEF HÍR ADÓ ÉS VE ZE TÉS TÁ MO GA TÓ EZ RED

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Kép és hang fel vé tel DVD le mez re tör té nõ rög zí té se MH 43. N.J. Hír adó
és Vez.tám.E. 
STU DI max 

Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Bt.

370 560 Ft 2007. 09. 17. 2007. 09. 17. 2007. 10. 17.

MH PÁ PA BÁ ZIS RE PÜ LÕ TÉR

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Ve szé lyes hul la dék tá ro ló szek rény ké szí té se MH PBRT
Ko vá csi-Fal Kft.
13023654-2-19

355 514 Ft 2007. 09. 26. 2007. 09. 26. 2007. 10. 31.

MH KA TO NAI KÖZ LE KE DÉ SI KÖZ PONT

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

HM ipar vá gá nyok biz ton sá gi gyo mír tá sa MH KKK
Sztár-Gipsz Bt.

3 000 000 Ft
(brut tó)

2007. 09. 25. 2007. 09. 25. 2007. 10. 22.

Ko csi meg ren de lés TWA–800 vas úti ko csi bér le te MH KKK
 Raabersped Kft.

670 000 Ft
(brut tó)

2007. 09. 21. 2007. 09. 21. 2007. 10. 31.
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KÖZLEMÉNYEK

A honvédelmi miniszter
122/2007. (HK 19.) HM

k ö z  l e  m é  n y e

az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások)

valamint személygépkocsi-tároló helyiségek
(állóhelyek) elidegenítésre történõ kijelölésének

XXIII. ütemérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont ja
alap ján – fi gye lem mel a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re,
va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok -
ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény 87.  §-ának (1) be -
kez dés l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás ra és a Honvé -
delmi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ la ká sok és he -
lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl va la mint a lak ha tás
tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let (továb -
biak ban: Ren de let) 96.  § és 97.  §-ában fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ köz le ményt adom ki:

1. Az ál lam i tu laj don ban és a Hon vé del mi Mi nisz té rum 
va gyon ke ze lé sé ben lé võ la kó épü le tek (la ká sok), to váb bá
sze mély gép ko csi-tá ro ló he lyi sé gek (ál ló he lyek) kö zül az
el já rás XXIII. üte mé ben a köz le mény mel lék le te sze rin ti
cím jegy zék ben sze rep lõ la kó épü le te ket (la ká so kat) és sze -
mély gép ko csi-tá ro ló he lyi sé ge ket (ál ló he lye ket) – a mel -
lék let 1–10., 14–16., 18–21., 25–31., 35., 37–38., 40.,
42–47., 49–50., 52–54., 56., 58., va la mint a 62–66. sor szá -
ma i val je lölt la kó épü le tek (la ká sok), illetve sze mély gép -
ko csi-tá ro ló he lyi sé gek (ál ló he lyek) te kin te té ben az R.
97.  § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott jog kö röm ben – el -
ide ge ní tés re je lö löm ki.

2. A köz le mény ben köz zé tett la kó épü le tek (la ká sok),
to váb bá sze mély gép ko csi-tá ro ló he lyi sé gek (ál ló he lyek)
el ide ge ní té sé nek vég re haj tá sá ról az R. 111. §-a sze rint a
HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség gon dos ko dik.

3. Ez a köz le mény 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 köz le mény alá írá sá nak nap ja 2007. szep tem ber 27.

Melléklet
a 122/2007. (HK 19.) HM közleményhez

Az elidegenítésre kijelölt állami tulajdonú,
HM vagyonkezelõi jogú lakóépületek (lakások)

és személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek)
jegyzéke

Cegléd

1. Szé che nyi út 47. A lh. II/7.

Eger

2. Ber csé nyi u. 51/B. II/22.

3. Csí ky Sán dor u. 9. 3. lh. I/1.

4. Ep res kert u. 7. A–B.

5. Ep res kert u. 7. A–B. sze mély gép ko csi-tá ro ló he lyi -
sé gek (ál ló he lyek)

6. Ha rang láb u. 9. II/8.

7. Rá kó czi út 18. fszt. 2., III/10.

8. Tí már u. 2. te tõ tér 12.

9. Zel ler vá r 9. I/4.

Gyöngyös

10. Her te len dy út 4. I/6.

Heves

11. Hu nya di u. 17.

12. Hu nya di u. 17. sze mély gép ko csi-tá ro ló he lyi ség
(ál ló hely)

Kecskemét

13. Rad nó ti Mik lós u. 6. III/7.

Kõszeg

14. Ro hon ci u. 42. D. lh. IV/10.
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Nagykanizsa

15. Cso ko nai u. 8. A. lh. IV/1.
16. Zrí nyi Mik lós u. 20. A. lh. I/1.

Pincehely

17. Dan kó Pis ta u. 5.

Sárbogárd

18. At ti la u. 12–22.
19. At ti la u. 12–22. sze mély gép ko csi-tá ro ló he lyi sé gek 

(ál ló he lyek)
20. At ti la u. 24–34.
21. At ti la u. 24–34. sze mély gép ko csi-tá ro ló he lyi sé gek 

(ál ló he lyek)

Székesfehérvár

22. Jó zsef At ti la u. 2/C. V/1.
23. Jó zsef At ti la u. 2/E. V/1.
24. Jó zsef At ti la u. 2/E. IX/1.
25. Ke le men Bé la u. 11. IV/17.

Szolnok

26. Bot ár Im re u. 10. VII/59.
27. Cza kó Ele mér u. 1. IV/32.
28. Cso ko nai u. 82. I/3.
29. Cso ko nai u. 82. I/3. sze mély gép ko csi-tá ro ló he lyi -

ség (ál ló hely)
30. Ma lom u. 3. III/13.
31. Ma lom u. 4. IX/39.
32. Ma lom u. 12. IX/37.
33. Ma lom u. 16. VI II/33.
34. Má tyás ki rály u. 4. I/2.

Szombathely

35. Bem Jó zsef u. 12. III/12.
36. Bem Jó zsef u. 16. V/16.
37. Kas sák La jos u. 16. III/12.
38. Ká roly Ró bert u. 14. VII/31.
39. Ká roly Ró bert u. 14/B. IX/39.
40. Ká roly Ró bert u. 14/B. X/43.
41. Ko dály Zol tán u. 8. VI/28.
42. Ko dály Zol tán u. 20. III/11.
43. Ko dály Zol tán u. 26. I/4.
44. Kõ rö si Cso ma Sán dor u. 64. A. lh. fszt. 2.
45. Nagy Lász ló u. 1. III/10.

46. Nagy Lász ló u. 4. III/10.
47. Nagy Lász ló u. 11. IV/9.
48. Páz mány Pé ter krt. 28. VI/51.
49. Páz mány Pé ter krt. 60. IV/14.
50. Ro hon ci út 5. VIII/34.
51. Ro hon ci út 9. VII/29.
52. Ro hon ci út 64. IV/20.
53. Szent Fló ri án krt. 37. IV/12.
54. Szent Fló ri án krt. 47. II/9.
55. Szent Gel lért u. 41. III/13.
56. Szent Gel lért u. 43. VI/24.
57. Szent Gel lért u. 47. fszt. 2.
58. Szent Gel lért u. 62. VII/28.
59. Szent Gel lért u. 62. VII/30.
60. Szent Gel lért u. 62. VIII/32.
61. Vá ci Mi hály u. 29. fszt. 1.
62. Vá ci Mi hály u. 35. IV/9.
63. Vá ci Mi hály u. 48. IV/15.

Veszprém

64. Dam ja nich u. 4/A. IX/37.
65. Ju ta si út 65/A. fszt. 1.
66. Sza bad ság tér 9. I/1.

A fel so ro lás a 66. sor szám mal zá rul.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökhelyettesének

58/2007. (HK 19.) HM HVKFH

k ö z  l e  m é  n y e

Egységes NATO-elõírások elfogadásáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NA TO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 7.  §
(2) be kez dés a) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va, a 
MH Mû ve le ti Szab vá nyo sí tá si és Dokt ri ná lis Bi zott ság
2007. szep tem ber 21-i ülé sén ki ala kí tott ja vas la ta alap ján
a kö vet ke zõ NA TO do ku men tu mok ra vo nat ko zó ma gyar
el fo ga dó nyi lat ko za tot ki adom:

I. STA NAG 2524 AJOD (EDI TI ON 1) (RA TI FI CA -
TI ON DRAFT 1) – AL LI ED JO INT DOCT RI NE FOR
JO INT TAR GE TING – AJP–3.9

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

19. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1445



II. STANAG 3922 TN (EDITION 3) – AIRDROP
SYSTEMS FOR PERSONNEL AND
SUPPLY/EQUIPMENT – ATP–46(A)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2008. már ci -

us hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 3922 TN (EDITION 3)

do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha tá lyos, a
198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já ban elõ ír -
tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét az
aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság

Had mû ve le ti Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2008. már ci us 31.
– Vég re haj tás mód ja: ATP–46(A) do ku men tum ki -

adása ere de ti for má ban.

III. STANAG 3971 AAR (EDITION 5) – AIR-TO-AIR 
REFUELLING – ATP–3.3.4.2(B) – (ATP–56(B))

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2008. jú li us

hó nap, a lé gi erõ nél.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 3971 (EDITION 5)

– ATP–3.3.4.2(B) – (ATP–56(B)) do ku men tu mot a
 NATO már ki hir det te és így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.)
MHPK in téz ke dés 31. pont já ban elõ ír tak nak meg fele lõen
egy út tal el ren de lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság

Had mû ve le ti Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2008. jú li us 1.
– Vég re haj tás mód ja: ATP–3.3.4.2(B) – (ATP–56(B))

do ku men tum ki adá sa ere de ti for má ban.

Mi ki ta Já nos mk. al tá bor nagy s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi
Köz pont pa rancs no ká nak közleménye

KÖZLEMÉNY

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont (a továb biak ban: MH HEK) pa rancs no ka (MH egész -
ség ügyi fõ nök) 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 49.  § (1) és (7) be kez dé se, va la mint a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény

23.  § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det az MH HEK
aláb bi ez re de si rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tá -
sa i ra:

A. Ál ta lá nos fel té te lek:
a) A be osz tá sok ada tai:
– Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ tar -

ta mú.
– Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/VI.
– Rend sze re sí tett rend fo ko zat: ez re des
– Mun ka kö ri fi ze té si osz tály: H-J (amennyi ben köz -

al kal ma zot tal is be tölt he tõ)
– va gyon nyi lat ko zat té tel re kö te le zett be osz tás,
b) A pá lyá zat ál ta lá nos fel té te lei:
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– nyel vi kö ve tel mény: ál lam i vagy ál la mi lag el is mert

C tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs ga (an gol, né met, fran cia).
Az 1965. de cem ber 31. elõtt szü le tett hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nák men te sül nek a nyel vi kö ve tel mé nyek tel je -
sí té se alól,

– egye te mi vég zett ség,
– szak irá nyú szak vizs ga,
– nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés,
– köz tiszt vi se lõk nél és köz al kal ma zot tak nál er köl csi

bi zo nyít vány.
c) A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõnyt je len t:
– a be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges dip lo ma mel lett más 

szak mai hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,
– tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel,
– jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -

pes ség,
– egyéb szak vizs ga,
– tu do má nyos fo ko zat,
– egyéb ide gen nyelv is me re te.

B. A pá lyá zat ra ki írt be osz tá sok:

1. Az MH HEK Gyó gyí tó Fõ nök ség, fõ nök (MH fõ -
szak or vos):

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, köz tiszt vi se lõk
és köz al kal ma zot tak, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Gyó -
gyí tó Fõ nök ség, fõ nök (MH fõ szak or vos)

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká -
roly krt. 44.

Az MH HEK Gyó gyí tó Fõ nök ség gyó gyí tó fõ nök
(MH fõ szak or vos) fel ada ta: 

– A NATO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.
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– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– Részt vesz a HM egész ség ügyi in té ze tei, és a ka to nai
szer ve ze tek egész ség ügyi szol gá la ta i nak gyó gyí tó-meg -
elõ zõ és gon do zó, or vo si re ha bi li tá ci ós te vé keny sé gé nek
ko or di ná lá sá ban.

– Részt vesz az MH egész ség ügyi el lá tá sa el ve i nek,
rend sze ré nek, az el lá tást sza bá lyo zó jog sza bá lyok, ren del -
ke zé sek ki dol go zá sá ban, va la mint az el lá tást be fo lyá so ló
pol gá ri jog sza bá lyok, ren del ke zé sek, el vek szük ség sze -
rin ti MH-n be lü li adap tá lá sá ban.

– Fo lya ma tos kap cso la tot tar t a ka to nai szer ve ze tek
egész ség ügyi szol gá la ta i val, az Or szá gos Egész ség biz to sí -
tá si Pénz tár ral, az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat tal, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um mal, a fegy ve -
res és rend vé del mi szer vek egész ség ügyi szol gá la ta i val.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– leg alább két szak vizs ga, ab ból az egyik hon véd or -

vos tan-ka taszt ró fa or vos tan,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses szol gá la ti köz tiszt vi se lõi,

vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 5 év in té zet szin tû gya kor lat.
Elõnyt je len t:
– más egész ség ügyi szer ve zés sel kap cso la tos szak vizs ga,
– hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony.
A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK

Gyó gyí tó Fõ nök ség fõ nök (MH fõ szak or vos) be osz tá sá ra.

2. Az MH HEK Tu do má nyos In té zet, in té zet ve ze tõ
fõ or vos 

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, köz tiszt vi se lõk
és köz al kal ma zot tak, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Tu do -
má nyos In té zet in té zet ve ze tõ fõ or vos.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1025 Bu da pest, Szi lá gyi
 Erzsébet fa sor 20.

Az MH HEK Tu do má nyos In té zet in té zet ve ze tõ fõ -
or vos fel ada ta: 

– A NATO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szer ve zi és fel ügye li a hon véd-egész ség ügy ku ta -
tás-fej lesz té si te vé keny sé get.

– Kép vi se li a MH egész ség ügyi szol gá la tát a vonat -
kozó ha zai és kül föl di szer ve ze tek ben.

– Ter ve zi, szer ve zi és irá nyít ja az alá ren delt sé gé be
utalt ku ta tó osz tá lyok te vé keny sé gét.

– Rö vid- kö zép- és hosszú tá von ter ve zi a MH egész -
ség ügyi vo nat ko zá sú ku ta tás-fej lesz té si in no vá ci ós te vé -

keny sé gét. Szer ve zi és irá nyít ja a ren del ke zés re bo csá tott
erõ for rá sok fel hasz ná lá sát.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vagy gyógy sze ré szi vég -

zett ség,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses szol gá la ti köz tiszt vi se lõi,

vagy kö za lal ma zot ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 5 év in té zet szin tû gya kor lat.
Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat
– hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony.
A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK

Tu do má nyos In té zet, in té zet ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra”

3. Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egészség -
fejlesztési In té zet in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõszak -
orvos):

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, köz tiszt vi se lõk
és köz al kal ma zot tak akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK Pre -
ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet in té zet ve -
ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos)

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert
 Károly krt. 44.

Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej -
lesz té si In té zet in té zet ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos)
fel ada ta: 

– A NATO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– Irá nyít ja, szer ve zi és el lát ja a MH egé szét érin tõ
egész ség vé del mi, egész ség fej lesz té si, egész ség pszi cho ló -
gi ai és men tál hi gi é nés fel ada to kat, illetve ha tó sá gi fel -
ügye le tet gya ko rol azok fe lett.

– A MH ka to nai szer ve ze te i nek egész ség ügyi ve ze tõ i -
vel funk ci o ná lis (a fo lya ma tok el vég zé sé hez kap cso ló dó),
ta nács ko zá si, vé le mé nye zé si, tá jé koz ta tá si, adat szol gál ta -
tá si és igény lé si együtt mû kö dést vé gez.

– Az ál lo mány egész sé gi ál la po tá nak, illetve mor bi di -
tá si ada ta i nak figye lembe véte lével meg ha tá roz za az
egész ség meg õr zõ prog ra mok pri o ri tá sa it, fel ügye li a pro -
jek te ket.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– leg alább két szak vizs ga ame lyik bõl az egyik meg -

elõzõ or vos tan,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
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– leg alább 10 év in té zet szin tû gya kor lat,
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– nyel vi kö ve tel mény: ál lam i vagy ál la mi lag el is mert

C tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs ga.
Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat
– hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony.
A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK

Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet in té zet -
ve ze tõ fõ or vos (MH fõ szak or vos) be osz tá sá ra”

C. Egyéb kö ve tel mé nyek a pá lyá za tok be nyúj tá sá val 
kap cso la to san

a) A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– az in téz mény ve ze té sé re, illetve a szak mai te vé keny -

ség re vo nat ko zó el gon do lást,
– a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet ta nú sí -

tó ok ira tok hi te le sí tett má so la ta it,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a

 pályázati anya gá ba va ló be te kin tés hez a bí rá ló bi zott ság
ré szé rõl.

b) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Honvé -
delmi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

c) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1134
Bu da pest, Le hel u. 35–37.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen a MH HEK pa rancs no ka ál tal ki je lölt bi zott -
ság bí rál ja el a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül.

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

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

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH
HEK ad. (te l.: 236-5153)

KÖZLEMÉNY

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont (a továb biak ban: MH HEK) pa rancs no ka (MH egész -
ség ügyi fõ nök) 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 49.  § (1) és (7) be kez dé se, va la mint a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény

23.  § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det az MH HEK
aláb bi al ez re de si rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz -
tás ra:

A. Ál ta lá nos fel té te lek:

a) A be osz tá sok ada tai:

– Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ tar -
ta mú

– Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/V.

– Rend sze re sí tett rend fo ko zat: al ez re des

– Mun ka kö ri fi ze té si osz tály: H-J (amennyi ben köz -
al kal ma zot tal is be tölt he tõ)

b) A pá lyá zat ál ta lá nos fel té te lei:
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– nyel vi kö ve tel mény: ál lam i vagy ál la mi lag el is mert

C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs ga (an gol, né met, fran cia).
Az 1965. de cem ber 31. elõtt szü le tett hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nák men te sül nek a nyel vi kö ve tel mé nyek tel je -
sí té se alól,

– egye te mi vég zett ség,
– szak irá nyú szak vizs ga,
– nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le -

lés,
– köz tiszt vi se lõk nél és köz al kal ma zot tak nál er köl csi

bi zo nyít vány.

c) A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõnyt je len t:
– a be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges dip lo ma mel lett más 

szak mai hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,
– tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel,
– jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -

pes ség,
– egyéb szak vizs ga,
– tu do má nyos fo ko zat,
– egyéb ide gen nyelv is me ret,
– hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony.

d) A pá lyá za tot el nyer tek fel ada tai köz é tar to zik:
– A NATO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,

dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– A NATO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

B. Pá lyá zat ra ki írt be osz tás: Az MH HEK Tu do má -
nyos In té zet Su gár bi o ló gi ai Ku ta tó Osz tály osztály -
vezetõ

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, köz tiszt vi se lõk
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és köz al kal ma zot tak, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1025 Bu da pest, Szi lá gyi Er -
zsé bet fa sor 20.

Az MH HEK Tu do má nyos In té zet Su gár bi o ló gi ai
Ku ta tó Osz tály osz tály ve ze tõ fel ada ta: 

– A NA TO egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka,
dokt rí na figye lembe véte lével szak te rü le tét érin tõ en ki dol -
goz za és kar ban tart ja a szak mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– Sze mé lye sen irá nyít ja a Su gár bi o ló gi ai Ku ta tó osz -
tály sze mé lyi ál lo mány mun ká ját a NA TO egész ség ügyi
biz to sí tá si el vek, po li ti ka, dokt rí na figye lembe véte lével
szak te rü le tét érin tõ en ki dol goz za és kar ban tart ja a szak -
mai pro to kol lo kat.

– Szak te rü le té nek meg fele lõen részt vesz a misszi ós
fel ké szí tés ben és ki kép zés ben.

– Sze mé lye sen irá nyít ja a Su gár bi o ló gi ai Ku ta tó osz -
tály sze mé lyi ál lo mány mun ká ját.

– Ku tat ja az io ni zá ló su gár zá sok bi o ló gi ai ha tá sa it, a
su gár ká ro so dá sok kór fej lõ dé sét, va la mint a su gár zás
okoz ta egész ség ká ro so dá sok gyógy sze res meg elõ zé sé nek, 
ki vé dé sé nek és gyó gyí tá sá nak kor sze rû le he tõ sé ge it.
A ku ta tá si prog ra mok rész be ni anya gi tá mo ga tá sa ér de ké -
ben, (a vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val) ön ál ló an, vagy
együtt mû kö dés ben részt vesz ha zai és nem zet kö zi ku ta tá si 
té ma pá lyá za tok el ké szí té sé ben.

– Fenn tart ja ké pes sé gét a su gár ha tás-mó do sí tó ké mi ai
ágen sek túl élés re gya ko rolt ha tá sá nak ál lat kí sér le tes vizs -
gá la tá ra. Kar ban tart ja és ki egé szí ti az osz tá lyon vég zett
su gár bi o ló gi ai túl élés vizs gá la tok adat bá zi sát. Le he tõ sé ge -
i nek meg fele lõen to vább fej lesz ti az ada tok fel dol go zá sá ra
ki fej lesz tett szá mí tó gé pes prog ra mot (Sur vi val).

– A nem zet kö zi és ha zai szak iro da lom kö ve té sé vel, és
sa ját ku ta tás sal já rul hoz zá az in té zet su gár bi o ló gi ai és
 sugáregészségügyi biz to sí tá si fel ada ta i nak tel je sí té sé hez.

A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vagy gyógy sze ré szi vagy

bi o ló gu si vég zett ség,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év in té zet szin tû gya kor lat,
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság
– nyel vi kö ve tel mény: ál lam i vagy ál la mi lag el is mert

C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs ga,
– köz al kal ma zott és köz tiszt vi se lõ pá lyá zó nál er köl csi

bi zo nyít vány.
Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat,
– su gár hi gi é nés ta pasz ta lat,
– hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony.
A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK

Tu do má nyos In té zet Su gár bi o ló gi ai Ku ta tó Osz tály osz -
tály ve ze tõ be osz tá sá ra.”

C. Egyéb kö ve tel mé nyek a pá lyá za tok be nyúj tá sá val 
kap cso la to san

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

tó ok ira tok má so la ta it,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a pá -

lyá za ti anya gá ba va ló be te kin tés hez a bí rá ló bi zott ság ré -
szé rõl.

b) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Honvé -
delmi és az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést 
kö ve tõ 30 nap.

c) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1134
Bu da pest, Le hel u. 35–37.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen az MH dr. Ra dó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont pa rancs no ka ál tal ki je lölt bi zott ság bí rál ja el 
a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.

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

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

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH
HEK ad. (te l.: 236-5153)

HM közlemény

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont (a továb biak ban: MH HEK) pa rancs no ka (MH egész -
ség ügyi fõ nök) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 49.  § (1) és (7) be kez dé se, va la mint a köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény 23.  §
(2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det az MH HEK
 alábbi be osz tá sok ra:

Pá lyá zat ra ki írt be osz tás:

1. MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont, Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet,
Meg elõ zõ or vo si osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, köz tiszt vi se lõk
és köz al kal ma zot tak akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lel nek.

a) Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH Dr. Ra dó
György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Pre ven tív Igaz -
ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet, Meg elõ zõ or vo si osz -
tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos.
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Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõtar -
tamú

Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/VI

Mun ka kö ri fi ze té si osz tá lya: H-J

va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te le zett be osz tás.

b) Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert
Ká roly krt. 44.

A MH HEK, Pre ven tív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz -
té si In té zet, Meg elõ zõ or vo si osz tály, osz tály ve ze tõ fõ -
or vos fel ada ta:

– A hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya egész sé gi ál la po tá -
nak elem zé se és er re ala po zott rend sze res meg elõ zõ cé lú
egész ség vé del mi és egész ség fej lesz té si kép zé sek vég re -
haj tá sa.

– A hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya rend sze res, kö te le -
zõ egész sé gi szû rõ vizs gá la ti ered mé nye i nek fel dol go zá sá -
val elem zi az ál lo mány egész sé gi ál la po tá nak ala ku lá sát.

– Az elem zé sek re ala po zot tan meg ha tá roz za a leg -
gyak rab ban je lent ke zõ be teg ség cso por to kat.

– Ja vas la tot tesz a meg elõ zõ egész ség ügyi – egész ség -
ne ve lé si és egész ség fej lesz té si – el vek és stra té gia ki ala kí -
tá sá hoz.

– Ki dol goz za a sze mé lyi ál lo mány ban leg gyak rab ban
fel lé põ kró ni kus nem fer tõ zõ meg be te ge dé sek meg elõ zé si
pro to koll ja it.

– Koc ká za ti fak to rok meg ha tá ro zá sá val, azok szá mí tó -
gé pes elem zé sé vel, az egész ség ká ro sí tó ma ga tar tá si for -
mák csök ken té sé re fó ku szá ló egész ség fej lesz té si prog ra -
mok pro to koll ja i nak elõ ké szí té se.

– Élet mód-ta nács adás te rü le tén rend sze res akk re di tált
kép zé sek, illetve to vább kép zé sek elõ ké szí té se, szer ve zé se
a csa pat egész ség ügy vo nat ko zá sá ban.

– A ki dol go zott meg elõ zõ prog ra mok alap ján ki kép zé -
se ket hajt vég re a hon véd ség sze mé lyi ál lo má nyá nál meg -
lé võ ve ze tõ meg be te ge dé sek meg elõ zé se, az egész sé gi ál -
la pot ja ví tá sa ér de ké ben.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség,

– leg alább két szak vizs ga, ame lyik bõl az egyik bel gyó -
gyá sza ti szak vizs ga,

– leg alább 5 éves kö zép szin tû ve ze tõi gya kor lat,

– leg alább 10 éves szak mai gya kor lat,

– nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le -
lés,

– köz tiszt vi se lõk nél és köz al kal ma zot tak nál er köl csi
bi zo nyít vány,

– nyel vi kö ve tel mény: kö zép fo kú ál lam i vagy ál la mi -
lag el is mert C tí pu sú an gol nyelv vizs ga.

d) Elõnyt je len t:

– egész ség ne ve lé si és/vagy egész ség fej lesz té si te rü le -
ten vég zett te vé keny ség

– tu do má nyos fo ko zat

– hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony.

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

f) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH
dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1134
Bu da pest, Le hel u. 35–37.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont,
 Preventív Igaz ga tó ság, Egész ség fej lesz té si In té zet, Meg -
elõ zõ or vo si osz tály, osz tály ve ze tõ fõ or vos be osz tá sá ra.”

2. Az MH HEK Tu do má nyos In té zet Kór élet ta ni
 Kutató Osz tály, osz tály ve ze tõ be osz tás el lá tá sá ra.

A be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú hon véd or vo sok, köz tiszt vi se lõk
és köz al kal ma zot tak, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lel nek.

a) Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK
 Tudományos In té zet Kór élet ta ni Ku ta tó Osz tály, osz tály -
ve ze tõ.

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

Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/VI
Mun ka kö ri fi ze té si osz tá lya: H-J
va gyon nyi lat ko zat té tel re kö te le zett be osz tás.
b) Szol gá lat tel je sí tés he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert

Ká roly krt. 44.
c) Az MH HEK, Tu do má nyos In té zet Kór élet ta ni

Ku ta tó Osz tály, osz tály ve ze tõ fel ada ta: 
– ve ze ti a Kór élet ta ni Ku ta tó Osz tályt, ko or di ná ci ós

fel ada to kat lá t el a szer ve zet hez kap cso ló dó ku ta tá si és kli -
ni kai fel ada tok te rén,

– szak mai fel ada tai a szer ve ze tet érin tõ ku ta tá si te rü le -
tek és kli ni kai vizs gá la tok vég zé sé hez kap cso lód nak,

– fo lya ma to san ta nul má nyoz za a ha zai és nem zet kö zi
szak iro dal mat, rend sze re zi a szak iro dal mi anya got, va la -
mint azt az osz tály ra vo nat ko zó an rend sze re sen is mer te ti.

d) A pá lyá zat fel té te lei:
– or vos tu do má nyi egye te mi vagy gyógy sze ré szi vég -

zett ség,
– kli ni kai la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok szak gyógy sze ré szi 

szak vizs ga,
– hi va tá sos, szer zõ dé ses, vagy köz al kal ma zot ti szol gá -

la ti jog vi szony,
– leg alább 5 éves kö zép szin tû szak mai ve ze tõi és szer -

ve zé si gya kor lat,
– leg alább 10 év csapat/in té zet szin tû gya kor lat,
– nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg -

felelés,
– köz tiszt vi se lõk nél és köz al kal ma zot tak nál er köl csi

bi zo nyít vány.
e) Elõnyt je len t:
– tu do má nyos fo ko zat
– hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony.
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A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH HEK
Tu do má nyos In té zet Kór élet ta ni Ku ta tó Osz tály osz tály -
ve ze tõ be osz tá sá ra.”

C. Egyéb kö ve tel mé nyek a pá lyá za tok be nyúj tá sá val 
kap cso la to san

d) A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– az osz tály ve ze té sé re vo nat ko zó el gon do lást,
– a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet tanú -

sító ok ira tok má so la ta it,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a pá -

lyá za ti anya gá ba va ló be te kin tés hez a bí rá ló bi zott ság ré -
szé rõl.

e) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Honvé -
delmi és az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést 
kö ve tõ 30 nap.

f) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1134
Bu da pest, Le hel u. 35–37.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont pa rancs no ka ál tal ki je lölt bi zott ság bí rál ja el 
a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.

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

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

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH
HEK ad (te l.: 236-5153).
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad hajnalán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók
lehetnek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la ti
 alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so kat
 figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend szer
eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér de ké ben,
hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap -
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza -
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ jo gi
jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.  Haszonnal
for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku sok, a mé dia
mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 2856 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2856 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

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

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

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

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... .............................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez -
vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te tei
 révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ekkép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i Jo gi
 Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan alap ve tõ
 kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog
he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras bourgi eset jog
alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi zony ta lan ság
 észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az össz hang a vé le mény -
nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le gyen a tör vény sér tõ en meg -
szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl szó l a könyv. Meg  sok min den
 másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 7938 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 7938 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

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

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a HM Jo gi 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: 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. 
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 21 420 Ft áfá val, 2008. évi fél éves elõ fi ze té si díj:10 710 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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07.3494 – 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


