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JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter
1/2007. (I. 10.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen
irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

hivatásos és szerzõdéses állományának beosztási
kategóriába történõ részletes besorolásáról, illetve
az ezen beosztásokban elérhetõ rendfokozatokról

 szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa (fel ügye le te) alá tar to zó szer ve ze tek
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyá nak be osz tá si kategó -
riába tör té nõ rész le tes be so ro lá sá ról, illetve az ezen be osz -
tá sok ban el ér he tõ rend fo ko za tok ról  szóló 30/2001.

(XII. 27.) HM ren de let (a továb biak ban: R.) mó do sí tá sá ra
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az R. 1.  §-ában a „mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek,
a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem és a HM Tá bo ri
Lel ké szi Szol gá lat” szö veg rész lép.

2.  §

Az R. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4. § Az ál lo mány táb lák ban és mun ka kö ri jegy zé kek -

ben rög zí tett szol gá la ti be osz tá sok meg ne ve zé sé nél, az
azok hoz tar to zó rend fo ko zat, be so ro lá si osz tály és ka te gó -
ria meg ha tá ro zá sá nál az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak



sze rint kell el jár ni. Et tõl a sza bály tól csak e ren de let ki fe je -
zet ten ilyen irá nyú ren del ke zé se ese tén (rend fo ko zat el té -
rí tés) van le he tõ ség el tér ni. Az ál lo mány táb lák kal, mun ka -
kö ri jegy zé kek kel kap cso la tos fel ada tok ról kü lön HM uta -
sí tás ren del ke zik.”

3.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az „A) HM, HM
SZERVEZETEK táb lá zat” „HM” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „pro to koll fõ nök, szak re fe rens, sze mé lyi tit kár”,

b) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rendfoko -
zati sor a „re fe rens, sze mé lyi tit kár”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az „A) HM, HM
SZER VE ZE TEK” táb lá zat „HM SZER VE ZE TEK” meg -
ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VI II.” be so ro lá si ka te gó ria „ve zér õr nagy” rend -
fokozati sor a „ve zér igaz ga tó”,

b) a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor nok”
rend fo ko za ti sor a „ve zér igaz ga tó-he lyet tes, ve ze tõ”,

c) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „ve zér igaz ga tó-he lyet tes”, „ve ze tõ-he lyet tes”
meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

4.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 1. Ve zér ka ri
fõ nök köz vet len alá ren delt jei, hely õr ség-tá mo ga tók” táb -
lá zat „Hdt. szin tû szer ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „IX.” be so ro lá si ka te gó ria „al tá bor nagy” rend -
fokozati sor az „MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(MH ÖHP) pa rancs nok”,

b) a „VI II.” be so ro lá si ka te gó ria „ve zér õr nagy” rend -
fokozati sor az „MH ÖHP TÖF (pk.h.), MH ÖHP pa rancs -
nok he lyet tes”,

c) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor az „MH ÖHP Had mû ve le ti Köz pont pa rancs nok,
MH ÖHP fõ re fe rens”,

d) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko -
za ti sor az „MH ÖHP re fe rens, sze mé lyi tit kár, vál tás pa -
rancs nok, Had mû ve le ti Köz pont pa rancs nok he lyet tes”,

e) a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti
sor az „MH ÖHP rész leg ve ze tõ”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 1. Ve zér ka ri
fõ nök köz vet len alá ren delt jei, hely õr ség-tá mo ga tók” táb -
lá zat „VKF köz vet len alá ren delt sé gé ben lé võ dan dár
 szintû szer ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor nok”
rend fo ko za ti sor az „MH Mû ve le ti Köz pont (MH MK) –
pa rancs nok”,

b) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor az „MH MK – pa rancs nok he lyet tes, törzs fõ nök (pk.h.), 
iro da ve ze tõ, osz tály ve ze tõ”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(3) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 1. Ve zér ka ri
fõ nök köz vet len alá ren delt jei, hely õr ség-tá mo ga tók” táb -
lá zat „VKF köz vet len alá ren delt sé gé ben lé võ ez red szin tû
szer ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „Ke let- és Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ
 Parancsnokságok – pa rancs nok”,

b) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko -
za ti sor a „Ke let- és Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ 
Pa rancs nok sá gok – pa rancs nok he lyet tes, osz tály ve ze tõ,
köz pont pa rancs nok (to bor zó és ér dek vé del mi)”,

c) a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti
sor a „Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá gok – al osz tály ve ze tõ,
iro da ve ze tõ”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak I.” táb lá zat „Lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes” meg ne ve zé sû osz lop „Lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes, hír adó és ve ze tés tá mo ga tó” meg ne ve zés re 
vál to zik és a táb lá zat „fel de rí tõ, kü lön le ges mû ve le ti,
elekt ro ni kai harc” meg ne ve zé sû osz lo pá ban a „III.” be so -
ro lá si ka te gó ria „szá za dos” rend fo ko za ti sor a „Külön -
leges Mû ve le ti Zász ló alj, Kü lön le ges Mû ve le ti Cso port,
cso port pa rancs nok” be osz tá si meg ne ve zés sel egé szül ki.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 3. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak II.” táb lá zat „Me te o ro ló gia, tér ké -
pész” meg ne ve zé sû osz lop „Geo in for má ci ós, me te o ro ló -
gia, tér ké pész” meg ne ve zés re vál to zik és az osz lop ban a
„IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti sor a
„me te o ro ló gi ai cso port pa rancs nok, al osz tály ve ze tõ” be -
osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(3) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 4. Lo gisz ti ka
és egész ség ügy” táb lá zat „Lo gisz ti kai szak alá ren del tek”
meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti
sor a „KKK vég re haj tó szer vek rész leg ve ze tõ”,

b) a „III.” be so ro lá si ka te gó ria „szá za dos” rend fo ko za ti 
sor a „rész leg ve ze tõ-he lyet tes”,

c) a „II.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ had nagy” rend fo ko -
za ti sor a „KKK cso port pa rancs nok”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.
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(4) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 5. Híradó-
 informatika-elektronikus in for má ció vé de lem” táb lá zat
„MH Hír adó Pa rancs nok ság” meg ne ve zé sû osz lop „MH
ka to nai szer ve ze tei” meg ne ve zés re vál to zik és a követ -
kezõ meg jegy zés sel egé szül ki: „Az MH ka to nai szer ve ze -
tei osz lop ból 2007. 03. 01-ig csak az MH Tá mo ga tó Dan -
dár és az MH 43. Hír adó és Tá mo ga tó Ez red szak ál lo má -
nya so rol ha tó be.”.

(5) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 5. Híradó-
 informatika-elektronikai in for má ció vé de lem” táb lá zat
„MH ka to nai szer ve ze tei” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „rend szer fõ köz pont pa rancs nok”,

b) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko -
za ti sor a „rend szer fõ köz pont pa rancs nok he lyet tes”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki;

c) a „II.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ had nagy” rendfo -
kozati sor ban az „al köz pont be osz tott tiszt” meg ne ve zés
„köz pont, al köz pont be osz tott tiszt”,

d) az „I.” be so ro lá si ka te gó ria „had nagy” rend fo ko za ti
sor ban a „hír adó-in for ma ti kai ügye le tes (Re gi o ná lis Há ló -
zat Fel ügye let)” meg ne ve zés „hír adó-in for ma ti kai ügye le -
tes”
meg ne ve zés re vál to zik.

(6) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 6. Egyéb
szer vek, ze né szek” táb lá zat „Õr ez red, fog ház” meg ne ve -
zé sû osz lop „MH Tá mo ga tó Dan dár” meg ne ve zés re vál to -
zik és a táb lá zat a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „dandár -
tábornok” rend fo ko za ti sor ral egé szül ki. Az „MH Tá mo -
ga tó Dan dár” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor nok”
rend fo ko za ti sor a „pa rancs nok”,

b) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „dan dár pa rancs nok-he lyet tes”,

c) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko -
za ti sor a „dan dár ve ze tõ szer vek – fõ nök, HM Ob jek tum
Ügy vi te li Osz tály – osz tály ve ze tõ”,

d) a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti
sor a „dan dár ve ze tõ szer vek – fõ nök he lyet tes”,

e) a „III.” be so ro lá si ka te gó ria „szá za dos” rend fo ko za ti 
sor a „dan dár törzs be osz tott tiszt”

be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

6.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 1. Ve zér ka ri
fõ nök köz vet len alá ren delt jei” táb lá zat „Hdt. szin tû szer -
ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop ban a „X.” be so ro lá si ka te -
gó ria „fõ törzs zász lós” rend fo ko za ti sor az „MH ÖHP ve -

zény lõ zász lós, ve ze tõ had mû ve le ti zász lós” be osz tá si
meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 2. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak” táb lá zat „lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes” meg ne ve zé sû osz lop „Lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes, hír adó és tá mo ga tó” meg ne ve zés re vál -
tozik.

(3) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak” táb lá zat „fel de rí tõ, kü lön le ges
mû ve le ti, elekt ro ni kai harc” meg ne ve zé sû osz lop ban

a) a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „zász lós” rendfoko -
zati sor a „Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj, Kü lön le ges
Mû ve le ti Cso port – had mû ve le ti be osz tott”,

b) a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ törzs õr mes ter”
rend fo ko za ti sor a „HUMINT sza kasz – rész leg pa rancs -
nok; EHC sza kasz – ál lo más pa rancs nok”

be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 3. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak II.” táb lá zat „me te o ro ló gia, tér ké -
pész” meg ne ve zé sû osz lop „Geo in for má ci ós, me te o ro ló -
gia, tér ké pész” meg ne ve zés re vál to zik és az osz lop ban

a) a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „zász lós” rendfoko -
zati sor a „Geo in for má ci ós Szol gá lat – törzs be osz tott
tiszt he lyet tes; rak tár ve ze tõ, fel dol go zó”,

b) a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ törzs õr mes ter”
rend fo ko za ti sor a „Geo in for má ci ós Szol gá lat Sza bály zat -
rak tár – nyil ván tar tó”

meg ne ve zés sel egé szül ki.

(5) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 4. Lo gisz ti ka
és egész ség ügy” táb lá zat „lo gisz ti kai szak alá ren del tek”
meg ne ve zé sû osz lop „VI II.” be so ro lá si ka te gó ria „zász -
lós” rend fo ko za ti sor a „KKK szak ok ta tó” meg ne ve zés sel
egé szül ki.

(6) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 5. Híradó-
 informatika-elektronikus in for má ció vé de lem” táb lá zat
„MH Hír adó Pa rancs nok ság” meg ne ve zé sû osz lop „MH
ka to nai szer ve ze tei” meg ne ve zés re vál to zik és a követ -
kezõ meg jegy zés sel egé szül ki: „2007. 03. 01-ig csak az
MH Tá mo ga tó Dan dár és az MH 43. Hír adó és Tá mo ga tó
Ez red szak ál lo má nyát le het in nen be so rol ni.”.

(7) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 5. Híradó-
 informatika-elektronikai in for má ció vé de lem” táb lá zat
„MH ka to nai szer ve ze tei” meg ne ve zé sû osz lop ban a
„X.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ törzs zász lós” rend fo ko za ti
sor ban a „ve zény lõ zász lós” be osz tá si meg ne ve zés „ez red -
szin tû szer ve zet ve zény lõ zász lós” meg ne ve zés re vál to zik.
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(8) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR
HON VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 6. Egyéb
szer vek, ze né szek” táb lá zat „Õr ez red, fog ház” meg ne ve -
zé sû osz lop „MH Tá mo ga tó Dan dár” meg ne ve zés re vál to -
zik és az osz lop ban

a) a „X.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ törzs zász lós” rend fo -
ko za ti sor ban az „ez red ve zény lõ zász lós” meg ne ve zés
„dan dár ve zény lõ zász lós” meg ne ve zés re vál to zik,

b) a „IX.” be so ro lá si ka te gó ria „törzs zász lós” rend fo -
ko za ti sor ban az „ez red ve ze tõ szerv” meg ne ve zés „dan dár 
ve ze tõ szerv” meg ne ve zés re vál to zik,

c) a „VI II.” be so ro lá si ka te gó ria „zász lós” rend fo ko za ti 
sor ban az „ez red ve ze tõ szerv” meg ne ve zés „dan dár ve ze -
tõ szerv”, a „zász ló alj KF törzs be osz tott” meg ne ve zés
„zász ló alj törzs – be osz tott” meg ne ve zés re vál to zik.

7.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le té ben az „I. BE SO RO LÁ SI
OSZ TÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „ZMNE” meg ne ve zé sû 
osz lop ban

a) a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti
sor a „ve zér ka ri tan fo lyam pa rancs nok, ku ta tó pro fesszor,
ve ze tõ jog ta ná csos”,

b) az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko -
za ti sor a „ki emelt fõ tiszt”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

8.  §

(1) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben az „I. BE SO RO LÁ SI
OSZ TÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „HM, HM szer ve ze tek, 
KFGH” meg ne ve zé sû osz lop „HM, HM szer ve ze tek”
meg ne ve zés re vál to zik és az osz lop ban a „szá za dos” rend -
fo ko za ti sor a „tá bo ri lel kész” be osz tá si meg ne ve zés sel
egé szül ki.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben az „I. BE SO RO LÁ SI
OSZ TÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „ZMNE” meg ne ve zé sû 
osz lop ban

a) az „al ez re des” rend fo ko za ti sor a „fõ is ko lai do cens” ,
b) a „szá za dos” rend fo ko za ti sor a „gya kor nok, gya -

kor la ti ok ta tó”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben az „I. BE SO RO LÁ SI
OSZ TÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „ka to nai szer ve ze tek”
meg ne ve zé sû osz lop ban

a) az „õr nagy” rend fo ko za ti sor a „Tûz sze rész és Ha di -
ha jós Ez red (Zász ló alj) – ve ze tõ tûz sze rész; HM Ob jek -
tum Ügy vi te li Osz tály – iro da ve ze tõ; MH KI AK – be osz -
tott fõ tiszt; MH ÖHP – ügy vi te li fõ tiszt, ti tok vé del mi
 fõtiszt”,

b) a „szá za dos” rend fo ko za ti sor az „MH TD – fõ fel -
ügye let ügye le tes, rend szer ter ve zõ-szer ve zõ tiszt, prog ra -

mo zó, há ló zat ter ve zõ tiszt, mér nök tiszt, in for ma ti kus
tiszt; Elekt ro ni kai Had vi se lés Tá mo ga tó Köz pont – ér té -
ke lõ tiszt; me te o ro ló gus tiszt, lé gi for gal mi irá nyí tó szol gá -
lat ba be osz tott irá nyí tó tiszt, va dász irá nyí tó meg fi gye lõ
tiszt, ra dar inst ruk tor, ra dar mér nök”; „MH GAVIK – tá jé -
koz ta tó, üze mel te tõ, elem zõ, mér nök, ér té ke lõ tisz tek; MH 
KIAK – be osz tott tiszt”,

c) a „fõ had nagy” rend fo ko za ti sor a „tûz ol tó sza kasz -
pa rancs nok; Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj, Ej tõ er nyõs
Ki szol gá ló Cso port, Kü lön le ges Mû ve le ti Cso port – cso -
port pa rancs nok-he lyet tes; Fel de rí tõ Zász ló alj HUMINT,
EHC és Tech ni kai Sza ka szok – sza kasz pa rancs nok”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(4) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben a „II. BE SO RO LÁ SI
OSZ TÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „HM, HM szer ve ze -
tek” meg ne ve zé sû osz lop

a) a „törzs zász lós” rend fo ko za ti sor az „el lá tó, sze -
mély ügyi tiszt he lyet tes, lo gisz ti kai tiszt he lyet tes, in for ma -
ti kus”,

b) a „zász lós” rend fo ko za ti sor az „irat tá ros”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

(5) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben a „II. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „ka to nai szer ve ze tek”
meg ne ve zé sû osz lop

a) a „törzs zász lós” rend fo ko za ti sor az „MH ÖHP törzs
be osz tott tiszt he lyet tes; ve ze tõ me te o ro ló gi ai asszisz tens,
ve ze tõ me te o ro ló gi ai tech ni kus; HM Ob jek tum Ügy vi te li
Osz tály – rész leg ve ze tõ, irat tá ros”,

b) a „zász lós” rend fo ko za ti sor a „me te o ro ló gi ai
asszisz tens, me te o ro ló gi ai tech ni kus”; „Köz pon ti Sza -
bály zat rak tár – rak tár ve ze tõ; in for ma ti kus biz ton sá gi
ügye letes”; „Re pü lés Biz to sí tó Szá zad – ellen õr tiszt he -
lyet tes; HM Ob jek tum Ügy vi te li Osz tály – ügy ke ze lõ;
GAVIK – prog ra mo zó, tá jé koz ta tó”,

c) a „fõ törzs õr mes ter” rend fo ko za ti sor az „in for ma ti -
kus mes ter ope rá tor, in for ma ti kus tiszt he lyet tes, adat tá ros;
ej tõ er nyõs tiszt he lyet tes; SEL ügye le tes elekt ri kus, ügye -
le tes me cha ni kus; irá nyí tó asszisz tens; mun ka vé del mi
tiszt he lyet tes; Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez red (Zász ló alj) – 
spe ci á lis tûz sze rész, ku tya ve ze tõ (tûz sze rész)”,

d) a „törzs õr mes ter” rend fo ko za ti sor a „ra dar tech ni -
kus, tûz ol tó tech ni kus; Fel de rí tõ Zász ló alj – ki hall ga tó
tiszt he lyet tes, EHC Sza kasz – vál tás pa rancs nok; Tech ni -
kai Sza kasz – ál lo más pa rancs nok”
be osz tá si meg ne ve zé sek kel egé szül ki.

9.  §

Az R. 5. szá mú mel lék le té ben „A ka to nai ügyész sé gek
hi va tá sos tá bor no ki, fõ tisz ti, tisz ti, zász ló si, tiszt he lyet te si
ál lo má nyá nak be osz tá si ka te gó ri á ba tör té nõ rész le tes be -
so ro lá sa, va la mint az ezen be osz tá sok ban el ér he tõ rend fo -
ko za tok” cím sor alatt az „I. BE SO RO LÁ SI OSZ TÁLY”
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cí met kö ve tõ táb lá zat „szá za dos” rend fo ko za ti sor az „iro -
da ve ze tõ-he lyet tes (lajst rom ve ze tõ)” be osz tá si meg ne ve -
zés sel egé szül ki.

10.  §

Az R. 7. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel -
lék le te lép.

11.  §

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

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 3.  §-ában „a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si
Hi va tal,” és 9.  §-ában az „és a Kor mány za ti Frek ven cia -
gaz dál ko dá si Hi va tal,” szö veg rész;

b) 7.  §-a;
c)  1 .  szá  mú mel  lék le  té  ben az „A) HM, HM

SZERVEZETEK” táb lá zat „HM” meg ne ve zé sû osz lop -
ban a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „ve zér õr nagy” rend fo -
ko za ti sor ban a „törzs igaz ga tó, „fõ cso port fõ nök”, a „VII.”
be so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor nok” rend fo ko za ti sor -
ban a „fõ cso port fõ nök, „fõ cso port fõ nök-he lyet tes, mi nisz -
te ri tit kár (tit kár ság ve ze tõ), PÁT tit kár ság ve ze tõ, KÁT tit -
kár ság ve ze tõ”; a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des”
rend fo ko za ti sor ban a „fõ cso port fõ nök-he lyet tes, osz tály -
ve ze tõ (fcsf. h.), tit kár ság ve ze tõ-he lyet tes, ve zér ka ri iro -
da ve ze tõ, ve zér ka ri iro da ve ze tõ-he lyet tes”; az „V.” be so -
ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko za ti sor ban az „osz -
tály ve ze tõ, ki emelt fõ tiszt (ir.ve z.h.), „vál tás pa rancs nok”;

d) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Ve zér ka ri
fõ nök köz vet len alá ren delt jei, hely õr ség-tá mo ga tók” táb -
lá zat „Hdt. szin tû szer ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop ban a
„IX.” be so ro lá si ka te gó ria „al tá bor nagy” rend fo ko za ti sor -
ban az „MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság pa rancs nok;
MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság pa rancs nok”, a „VIII.” be so -
ro lá si ka te gó ria „ve zér õr nagy” rend fo ko za ti sor ban a „pa -
rancs nok”, a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor -
nok” rendfoko zati sor ban a „pa rancs nok el sõ he lyet tes, pa -
rancs nok he lyet tes, törzs fõ nök (pk.h.)”, a „VI.” be so ro lá si
ka te gó ria „ez re des” rend fo ko za ti sor ban a „törzs fõ nök he -
lyet tes, szol gá lat fõ nök, Lé gi erõ Pa rancs nok ság (LEP)
Had mû ve le ti Köz pont pa rancs nok, törzs fõ nök in teg rá ci ós
he lyet te se”, az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend -
fo ko za ti sor ban a „szol gá lat fõ nök-he lyet tes, LEP Had mû -
ve le ti Köz pont pa rancs nok he lyet tes, MH ÖLTP lo gisz ti -
kai gaz da sá gi és in for ma ti kai, a ko di fi ká ci ós és az el len õr -
zé si al osz tá lyok al osz tály ve ze tõ-he lyet tes, Köz pont Lo -
gisz ti kai Bá zis Prog ram iro da iro da ve ze tõ, iro da ve ze tõ-he -

lye ttes”, a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rendfoko -
zati sor ban a „LEP vál tás pa rancs nok”; a „VKF köz vet len
alá ren delt sé gé ben lé võ dd. szin tû szer ve ze tek” meg ne ve -
zé sû osz lop ban a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des”
rend fo ko za ti sor ban az „Össz ha de rõ ne mi Had mû ve le ti
Köz pont (ÖHK) – fõ re fe rens”;

e) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak I.” táb lá zat „lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes” meg ne ve zé sû osz lop ban a „IV.” be so ro lá -
si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti sor ban az „ez red
és ÖÁZ in teg rá ci ós fõ nök”; a „mû sza ki” osz lop ban az
„V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko za ti sor ban
a „ Magyar Mû sza ki Kon tin gens (MMK) – pa rancs nok, és
dan dár in teg rá ci ós fõ nök”, a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria
„õr nagy” rend fo ko za ti sor ban az „MMK törzs fõ nök
(pk.h.)”; a „III.” be so ro lá si ka te gó ria „szá za dos” rend fo -
ko za ti sor ban az „MKK ve ze tõ szer vek be osz tott tiszt jei
és mér nök cso port pa rancs nok”; a „fel de rí tõ, kü lön le ges
mû ve le ti, elekt ro ni kai harc” meg ne ve zé sû osz lop ban a
„IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti sor ban
az „ÖÁZ in teg rá ci ós fõ nök”; a „ve gyi vé del mi” meg ne ve -
zé sû osz lop ban a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy”
rend fo ko za ti sor ban az „ÖÁZ in teg rá ci ós fõ nök”;

f) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 3. Fegy ver -
ne mek, szol gá la ti ágak II.” táb lá zat „re pü lõ, he li kop ter”
meg ne ve zé sû osz lop ban az „V.” be so ro lá si ka te gó ria
„ alezredes” rend fo ko za ti sor ban a „re pü lõ bá zis integrá -
ciós fõ nök”; a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo -
ko za ti sor ban az „ez red in teg rá ci ós fõ nök”; a „lég vé del mi
 rakéta” meg ne ve zé sû osz lop ban az „V.” be so ro lá si ka te -
gó ria „al ez re des” rend fo ko za ti sor ban a „dan dár integrá -
ciós fõ nök”; a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo -
ko za ti sor ban az „ez red in teg rá ci ós fõ nök”; a „lé gi ve ze té si 
 radar” meg ne ve zé sû osz lop ban a „IV.” be so ro lá si ka te gó -
ria „õr nagy” rend fo ko za ti sor ban az „ez red in teg rá ci ós
 fõnök”; a „II.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ had nagy” rend fo -
ko za ti sor ban a „lé gi irá nyí tó köz pont cso port be osz tott
tiszt”; a „me te o ro ló gi ai, tér ké pész” meg ne ve zé sû osz lop -
ban a „III.” be so ro lá si ka te gó ria „szá za dos” rend fo ko za ti
sor ban a „me te o ro ló gi ai cso port pa rancs nok”;

g) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 4. Lo gisz ti ka
és egész ség ügy” táb lá zat „lo gisz ti kai szak alá ren del tek”
meg ne ve zé sû osz lop ban a „III.” be so ro lá si ka te gó ria „szá -
za dos” rend fo ko za ti sor ban a „rész leg ve ze tõ és he lyet te -
se”; az „egyéb lo gisz ti kai alá ren del tek” meg ne ve zé sû osz -
lop ban a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rendfoko -
zati sor ban a „Köz pon ti Anyag rak tár és Ja ví tó üzem
(KAJÜ)”; az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „al ez re des” rend fo -
ko za ti sor ban a „KAJÜ pa rancs nok-he lyet tes, szolgálat -
fõnök”; a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za -
ti sor ban az „ez red KAJÜ fõ nö kök, al osz tály ve ze tõ” meg -
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ne ve zé sek bõl a „KAJÜ” ki fe je zés, va la mint a „KAJÜ
szolgálat fõnök-helyettes”; a „III.” be so ro lá si ka te gó ria
„szá za dos” rend fo ko za ti sor ban a „KAJÜ fõ nök he lyet tes”
meg ne ve zés bõl a „KAJÜ” ki fe je zés; „KAJÜ SZKIKNY
al osz tály ve ze tõ-he lyet tes” meg ne ve zés bõl a „KAJÜ” ki -
fe je zés,  valamint a „II.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ had nagy”
rend fo ko za ti sor ban a „KAJÜ” ki fe je zé sek;

h) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR HON -
VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 5. Hír adó, in for -
ma ti kai és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem” táb lá zat „MH 
ka to nai szer ve ze tei” meg ne ve zé sû osz lop ban a „VII.” be -
so ro lá si ka te gó ria „dan dár tá bor nok” rend fo ko za ti sor ban a 
„pa rancs nok”, az „V.” be so ro lá si ka te gó ria „ alezredes”
rend fo ko za ti sor ban a „ve ze tõ szer vek fõ nö kei”, a „IV.”
be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo ko za ti sor ban a „ve -
ze tõ szer vek fõ nök he lyet tes”, a „III.” be so ro lá si ka te gó ria
„szá za dos” rend fo ko za ti sor ban a „fõ fel ügye let ügye le te -
sek”; az „I.” be so ro lá si ka te gó ria „had nagy” rend fo ko za ti
sor ban a „in for ma ti kai tiszt”; a „Hír adó” meg ne ve zé sû
osz lop ban a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy” rend fo -
ko za ti sor ban az „ÖÁZ in teg rá ci ós  fõnök”;

i) 1. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR HON -
VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 6. Egyéb szer vek,
ze né szek” táb lá zat „MH Tá mo ga tó Dan dár” meg ne ve zé sû
osz lop ban a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo -
ko za ti sor ban az „ez red pa rancs nok”, az „V.” be so ro lá si
ka te gó ria „al ez re des” rend fo ko za ti sor ban az „ez red pa -
rancs nok-he lyet tes és törzs fõ nök (pk.h.), Ka to nai fog ház
(KF) pa rancs nok”, a „IV.” be so ro lá si ka te gó ria „õr nagy”
rend fo ko za ti sor ban az „ez red ve ze tõ szer vek  fõnökök, KF 
pa rancs nok-he lyet tes”, a „III.” be so ro lá si  kategória „szá -
za dos” rend fo ko za ti sor ban az „ez red ve ze tõ szer vek fõ -
nök he lyet te sei, be osz tott tiszt, KF részlegve zetõ”;

j) 2. szá mú mel lék le té ben az „A) HM, HM SZER VE -
ZE TEK” táb lá zat „HM szer ve ze tek” meg ne ve zé sû osz lop -
ban a „BBBH” és a „PÜSZ NYI” szö veg rész;

k) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR HON -
VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 1. Ve zér ka ri fõ nök
köz vet len alá ren delt jei” táb lá zat „Hdt. szin tû szer ve ze tek” 
meg ne ve zé sû osz lop ban a „IX.” be so ro lá si ka te gó ria
„törzs zász lós” rend fo ko za ti sor ban a „had test törzs 1. szá -
mú be osz tott”, a „VI II.” be so ro lá si ka te gó ria „zász lós”
rend fo ko za ti sor ban a „had test törzs 2. szá mú be osz tott”;

l) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR HON -
VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 2. Fegy ver ne mek,
szol gá la ti ágak” táb lá zat „fel de rí tõ, kü lön le ges mû ve le ti,
elekt ro ni kai harc” meg ne ve zé sû osz lop ban a „VI II.” be so -
ro lá si ka te gó ria „zász lós” rend fo ko za ti sor „kü lön le ges
mû ve le ti zász ló alj, cso port pa rancs nok-he lyet tes”;

m) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR HON -
VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI a 3. Fegy ver ne -
mek, szol gá la ti ágak II.” táb lá zat „Geo in for má ci ós, me te -
o ro ló gia, tér ké pész” meg ne ve zé sû osz lop ban a „IX.” be -
so ro lá si ka te gó ria „törzs zász lós” rend fo ko za ti sor ban a
„ve ze tõ asszisz tens, ve ze tõ tech ni kus”; a „VI II.” besoro -
lási ka te gó ria „zász lós” rend fo ko za ti sor ban az „asszisz -

tens”, a „VII.” be so ro lá si ka te gó ria „fõ törzs õr mes ter”
rend fo ko za ti sor ban az „ügy ke ze lõ-gép író”;

n) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR HON -
VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI a 4. Logisz tika és
egész ség ügy” táb lá zat „egyéb lo gisz ti kai alá ren del tek”
meg ne ve zé sû osz lop ban a „VI II.” be so ro lá si ka te gó ria
„zász lós” rend fo ko za ti sor ban a „KNY alosztály vezetõ”;

o) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MA GYAR HON -
VÉD SÉG KA TO NAI SZER VE ZE TEI 5. Hír adó-in for ma -
ti ka-elekt ro ni kus in for má ció vé de lem” táb lá zat „MH ka to -
nai szer ve ze tei” meg ne ve zé sû osz lop ban a „IX.” be so ro lá -
si ka te gó ria „törzs zász lós” rend fo ko za ti sor ban a „pa -
rancs nok se gí tõ, ügy vi te li rész leg ve ze tõ, ve ze tõ szerv
1. szá mú be osz tott”, a „VI II.” be so ro lá si ka te gó ria „zász -
lós” rend fo ko za ti sor ban a „ve ze tõ szerv ügy vi te li rész leg
ügy ke ze lõ, ve ze tõ szerv 2. szá mú be osz tott, in for ma ti kai
biz ton sá gi ügye le tes”;

p) 2. szá mú mel lék le té ben a „B) A MAGYAR
HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 6. Egyéb
szer vek, ze né szek” táb lá zat „MH Tá mo ga tó Dan dár” meg -
ne ve zé sû osz lop ban a „IX.” be so ro lá si ka te gó ria „törzs -
zász lós” rend fo ko za ti sor ban a „ve ze tõ fog lár, ez red és
KF”, a „VIII.” be so ro lá si ka te gó ria „zász lós” rend fo ko za ti 
sor ban a „fog lár, ez red és KF”, a „VII.” be so ro lá si kate -
gória „fõ törzs õr mes ter” rend fo ko za ti sor ban az „ügy ke ze -
lõ-gép író”;

q) 3. szá mú mel lék le té nek cí mé bõl az „és a Kor mány -
za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal” szö veg rész, va la -
mint ugyan ezen mel lék let ben az „I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „ZMNE” meg ne ve zé sû 
osz lop ban a „VI.” be so ro lá si ka te gó ria „ez re des” rend fo -
ko za ti sor ban a „FOTAG igaz ga tó”, a „KFGH” meg ne ve -
zé sû osz lop a hoz zá tar to zó be osz tá sok kal együtt;

r) 4. szá mú mel lék le té ben az „I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat „HM, HM szer ve ze -
tek” osz lop ban az „õr nagy” rend fo ko za ti sor ban az
(IDVF) és a (MÉHH) szö veg rész, a „szá za dos” rend fo ko -
za ti sor ban az (IDVF) szö veg rész, a „káp lán, se géd lel -
kész”, a „ZMNE” meg ne ve zé sû osz lop ban, az „al ez re des”
rend fo ko za ti sor ban a „ve ze tõ jog ta ná csos”; a „szá za dos”
rend fo ko za ti sor ban a „szak ok ta tó”; a „ka to nai szer ve ze -
tek” meg ne ve zé sû osz lop ban, a „szá za dos” rend fo ko za ti
sor ban a „kü lön le ges mû ve le ti zász ló alj, cso port pa rancs -
nok”; a „fõ had nagy” rend fo ko za ti sor ban a „lé gi for gal mi
irá nyí tó cso port be osz tott tiszt”;

s) 4. szá mú mel lék le té ben a „II. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” cí met kö ve tõ táb lá zat ,,HM, HM szer ve ze -
tek” meg ne ve zé sû osz lop ban a „törzs zász lós” rendfoko -
zati sor ban a (MÉHH) szö veg rész, a „ka to nai szer ve ze tek” 
osz lop ban a „törzs zász lós” rend fo ko za ti sor ban az „el lá tó
be osz tott (hdt. szin tû)” be osz tá si meg ne ve zé sek.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet
az 1/2007. (I. 10.) HM rendelethez

„7. számú melléklet
a 30/2001. (XII. 27.) HM rendelethez

Rövidítések jegyzéke

HVKF Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
MH ÖHP MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
MH MK MH Mû ve le ti Köz pont
ZMNE Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
HIM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um
MK KBH Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi

Hi va tal
MK KFH Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel de rí tõ

Hi va tal
pk.h. pa rancs nok he lyet tes
szdpk.h. szá zad pa rancs nok-he lyet tes
vez.o. ve ze tõ or vos
tts. tiszt he lyet tes
hdt. had test
dd. dan dár
e. ez red
z. zász ló alj
rf. rend fo ko zat
BKEO Bé lyeg zõ ké szí tõ és el lá tó osz tály”

A hon vé del mi mi nisz ter
2/2007. (I. 18.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Magyar Honvédség jelképeirõl és jelzéseirõl  szóló
3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pe i nek és a
 Magyar Köz tár sa ság ra uta ló el ne ve zés nek a hasz ná la tá ról
 szóló 1995. évi LXXXI II. tör vény 21.  § (1) be kez dé sé nek
a) és c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Ma gyar
Hon véd ség jel ké pe i rõl és jel zé se i rõl  szóló 3/1996.
(IV. 12.) HM ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk 
sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

[(1) A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: Hon véd -
ség) csa pat zász ló ra jo go sult ka to nai szer ve ze tei:]

„d) az MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez red, és”

2.  §

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

„(1) A csa pat zász lót – a Hvt. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja alap ján – a köz tár sa sá gi el nök ado má nyoz za az
ál ta la ki bo csá tott ok irat tal. A csa pat zász ló át adá sa a nem -
ze ti, ál lam i és ka to nai ün ne pek al kal má val, ün ne pé lyes ke -
re tek kö zött tör té nik.”

(2) Az R. 3.  § (2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A csa pat zász ló ado má nyo zá sa irán ti ké rel met a 2.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ka to nai szer ve zet pa rancs no ka
( vezetõje) a ter ve zett csa pat zász ló-át adá si ün ne pet meg -
elõ zõ 90 nap pal – az MH köz pon ti sze mély ze ti szer ve
 útján – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek ter jesz ti fe l.”

3.  §

Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A hon vé del mi cé lú lé gi jár mû ve ken el he lye zen dõ

fel ség je lek le írá sát az ál lam i lé gi jár mû vek nyil ván tar tá sá -
ról  szóló jog sza bály tar tal maz za.”

4.  §

Az R. 12.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A csa pat zász ló, az 5.  §-ban meg ha tá ro zot tak ki vé -
te lé vel a zász ló sza lag, a ha di lo bo gó, va la mint az ár boc jel -
vé nyek el ké szít te té sé rõl, ja vít ta tá sá ról, eset le ges cse ré jé -
rõl és a csa pa tok hoz va ló el jut ta tá sá ról a Had tör té ne ti In té -
zet és Mú ze um gon dos ko dik, a Ma gyar Hon véd ség költ -
ség ve té sé nek ter hé re.”

5.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le té nek he lyé be a je len ren de let
mel lék le te lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg az R. 4.  §-ának (2) be kez dé se és
10.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lam i
lé gi jár mû vek nyil ván tar tá sá ról, gyár tá sá ról és ja ví tá sá ról,
va la mint a tí pus- és lé gi al kal mas sá gá ról  szóló 21/1998.
(XII. 21.) HM ren de let be ve ze tõ ren del ke zé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
(a továb biak ban: Lt.) 18.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben,
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29.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 47.  §-ának (1) és (2) be kez -
dé sé ben és a 49.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:”

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

Melléklet
a 2/2007. (I. 18.) HM rendelethez

„3. számú melléklet
a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez

A felségjel

A fel ség jel le írá sa: A fel ség jel nem ze ti szí ne ket tar tal -
ma zó egyen lõ szá rú há rom szög, amely nek ma gas sá ga az
alap két sze re se. A szí nek a há rom szög ben úgy he lyez ked -
nek el, hogy a há rom szög mind két szá ra men tén az alap
1/9-ed ré szé nek meg fe le lõ szé les sé gû pi ros szí nû, majd fe -
hér szí nû sáv hú zó dik, ame lyek kö zött a há rom szög fenn -
ma ra dó te rü le te zöld szí nû. Az így ki ala kult je let egy, az
alap 1/27-ed rész e szé les sé gû fe hér ke ret ve szi kö rül

A fel ség jel el he lye zé se: A fel ség je let a ka to nai jár mû vek 
füg gõ le ges, vagy annak kö ze li ál lá sú sík ja in úgy kell fel -

fes te ni (fel he lyez ni), hogy a há rom szög nek az alap já val
szem be ni csú csa a jár mû ha la dá si irá nyá ba mu tas son.
 Ezáltal bár mi lyen fe lü le ten el he lye zett fel ség jel a jár mû
ha la dá si irá nyá ba mu ta tó, ék ala kú jel zés ként is használ -
ható.

A fel ség jel el he lye zé sé nek ál ta lá nos sza bá lyai:

a) To ronnyal ren del ke zõ harc jár mû ve ken a harc jár mû
tor nyá nak két ol da lán, a ke reszt irá nyú szim met ria vo nal -
hoz ké pest 30°-ban elõ re, vagy a to rony hoz zá leg kö ze leb -
bi sza bad fe lü le tén.

b) Egyéb ke re kes és lánc tal pas harc jár mû ve ken és von -
ta tó kon a harc jár mû ke reszt irá nyú szim met ria vo na lá hoz
leg kö ze lebb esõ sza bad fe lü le ten.

c) Te rep já ró sze mély és te her gép jár mû ve ken a gép jár -
mû két ol da lán, az el sõ aj tók ke reszt irá nyú szim met ria -
pont já ban.

d) Pót ko csi kon, kon té ne re ken és egyéb esz kö zö kön az
esz köz ol dal fe lü le té nek a ke reszt irá nyú szim met ria pont já -
ban.

e) Ha di ha jó kon:
ea) MS–25 AM ak na men te sí tõ ha jón a fel sõ kor mány -

ál lás és a ha jó ha rang fö löt t;
eb) tûz sze rész jár õr ha jón a kód lo bo gó tá ro ló do bo zon;
ec) pa rancs no ki mo tor csó na kon a ha jó te te jén és a fel -

épít mény mind két ol da lán.

A fel ség jel mé re te:

A fel ség jel a jár mû jel le ge és a fel hasz nál ha tó fe lü let
mennyi sé ge sze rint két mé ret ben ké szül.

Fel ség jel
Mé re tek (mm)

a b c d k

I. mé ret 135 15 15 75 5

II. mé ret 90 10 10 50 3

”
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HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
2/2007. (I. 9.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagy altábornagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Töm böl Lász ló ve zér õr na gyot 2007. ja nu ár 1-jei 
ha tállyal al tá bor naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5939/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
3/2007. (I. 9.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Ben kõ Ti bor dan dár tá bor no kot 2007. ja nu ár
1-jei ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5937/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
4/2007. (I. 9.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Ha zu ga Ká roly dan dár tá bor no kot 2007. ja nu ár
1-jei ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5940/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
5/2007. (I. 9.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Tán czos Lász ló dan dár tá bor no kot 2007. ja nu ár
1-jei ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5936/2006.
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A Köz tár sa sá gi El nök
6/2007. (I. 9.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Var ga Já nos dan dár tá bor no kot 2007. ja nu ár
1-jei ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5938/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
7/2007. (I. 9.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

ezredes dandártábornoki kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Ko vács Jó zsef ez re dest 2007. ja nu ár 1-jei ha -
tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 22.

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

KEH ügy szám: V-5/5935/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
8/2007. (I. 9.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek i) pont já ra te -
kin tet tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
 szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. Göndic s Bé la dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát
2007. feb ru ár 14-én meg szün te tem és 2007. feb ru ár 15-ei
ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 15.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5752/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
12/2007. (I. 10.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

ezredes dandártábornoki kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Ká dár Ró bert ez re dest 2007. ja nu ár 1-jei ha -
tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 5.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/0014/2007.
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A Köz tár sa sá gi El nök
13/2007. (I. 18.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Gás pár
Ti bor ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyát 2007. de cem ber
29-én meg szün te tem és 2007. de cem ber 30-ai ha tállyal
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 27.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5933/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
14/2007. (I. 18.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re An da
 Árpád dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2007. de cem -

ber 29-én meg szün te tem és 2007. de cem ber 30-ai ha tállyal 
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 27.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5932/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
15/2007. (I. 18.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Tu ri Já nos 
György dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2007. ok tó -
ber 31-én meg szün te tem és 2007. no vem ber 1-jei ha tállyal
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 27.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/5931/2006.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
141/2006. (HK 2/2007.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának
kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a Ma gyar Hon véd ség In for ma -
ti kai Stra té gi á já nak ha tály ba lép te té sé rõl a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki.

1.  §

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

2.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai Stra té gi á ját a
1224/10/2006. nyt. szá mon ki adom.

(2) A Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai Stra té gi á ját a
2007–2009. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó in for ma ti kai fel -
ada tok meg ha tá ro zá sa so rán ter ve zé si alap ként kell figye -
lembe ven ni. Az in for ma ti kai költ sé gek ter ve zé sét a ki ala -
kult ter ve zé si rend be il leszt ve, annak fá zi sa i hoz iga zo dó an 
szük sé ges vég re haj ta ni.

3.  §

(1) Az érin tett szer ve ze tek ve ze tõi alap ja i ban, az in for -
ma ti kai ve ze tõk tel jes rész le tes ség gel is mer jék meg és al -
kal maz zák a Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai Stra té gi á já -
ban fog lal ta kat. A stra té gia tar tal mát az in for ma ti kai szak -
ki kép zé sek so rán is mer tet ni kell.

(2) A Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai Stra té gi á ját a
HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály meg -
kül di az érin tett szer ve ze tek ré szé re.

4.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba* és 2010. ja nu ár 1-én ha tá lyát vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2006. no vem ber 30.

A honvédelmi miniszter
142/2006. (HK 2/2007.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi
és munkaértekezleteinek rendjérõl  szóló

88/2006. (HK 17/I.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium
fel sõ szin tû ve ze tõi és mun ka ér te kez le te i nek rend jé rõl
 szóló, és a 127/2006. (HK 23.) HM uta sí tás sal mó do sí tott
88/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí -
tás) mó do sí tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

(1) Az Uta sí tás 2.  § (5) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) Az ér te kez let részt ve või:]
„e) a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se;”
(2) Az Uta sí tás 2.  § (5) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö -

vet ke zõ ren del ke zés lép:
„h) a mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek ve -

ze tõi (pa rancs no kai), azok ál ta lá nos ha tás kö rû (el sõ) he -
lyet te sei, (az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság ese té -
ben a pa rancs nok he lyet te sek kel, a törzs fõ nök kel, ve zény lõ
 zász lós sal együtt)”

2.  §

Az Uta sí tás 5/A.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ka bi net fõ nö ki mun ka ér te kez let he ten te, rend sze -
rint ked di na po kon ke rül le ve ze tés re.”

3.  §

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

„(2) A ve ze tõi ér te kez let cél ja a Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ké nek köz vet le nül alá ren delt HM szer vek és MH ka to nai
szer ve ze tek ál tal vég re haj tott ha vi fel ada tok ér té ke lé se, a
kö vet ke zõ hó nap fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa és pon to sí -
tá sa, az MH alap ve tõ fo lya ma ta i ról egy sé ges ál lás pont ki -
ala kí tá sa, a stra té gi ai kér dé sek át te kin té se, va la mint a fe -
gyel mi és sze mé lyi ügyek meg tár gya lá sa.”
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4.  §

Az Uta sí tás 6.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[(5) A ve ze tõi ér te kez let részt ve või:]
a) ,,a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se;
b) a Ve zér ka ri Tit kár ság ve ze tõ je;
c) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz vet len alá ren delt sé -

gé be tar to zó fõ osz tály ve ze tõk;
d) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no -

ka, és he lyet te sei;
e) az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ

Törzs pa rancs no ka (2007. már ci us 1-ig), az MH Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont pa rancs no ka (2007. már ci us 1-jé -
tõl);

f) az MH Tá mo ga tó Dan dár pa rancs no ka;
g) az MH Mû ve le ti Köz pont pa rancs no ka;
h) az MH ve zény lõ zász lós;
i) az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal kép vi se lõ je;
j) az MH Geo in for má ci ós Szol gá lat pa rancs no ka;
k) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal ki je lölt sze mé lyek;
l) meg hí vott ként a na pi ren di pon tok elõ adói.”

5.  §

Je len uta sí tás 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg az Uta sí tás 4.  § (5) be kez dés b) pont já ban az
„és az ál ta la ki je lölt” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
143/2006. (HK 2/2007.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség haditechnikai eszközein
feltüntetésre kerülõ jelek és jelzések egységes
rendszerérõl és alkalmazásukkal kapcsolatos

feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
Hvt. 97.  § (1) be kez dé sé nek g) és n) pont já ban fog lalt fel -
ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben, a Ma gyar Hon véd ség ha -
di tech ni kai esz kö ze in al kal ma zás ra ke rü lõ je lek és jel zé -
sek rend sze ré nek kor sze rû sí té sé rõl és azok egy sé ges el he -
lye zé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a ha di tech ni kai esz kö zö ket üze -
mel te tõ ka to nai szer ve ze tek re, a ha di tech ni kai esz kö zök
köz pon ti be szer zé sé ben, üze mel te té sé ben, kor sze rû sí té sé -
ben érin tett szol gá la ti ágak ra, hi va ta lok ra, gaz da sá gi tár sa -
sá gok ra és a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek re (a továb biak -
ban: ka to nai szer ve ze tek re) ter jed ki.

(2) Az uta sí tás ban fog lal ta kat kell al kal maz ni a(z):
a) ha di tech ni kai esz kö zök köz pon ti be szer zé se so rán a

har cá sza ti mû sza ki kö ve tel mé nyek össze ál lí tá sá nál (fo lya -
ma to san);

b) köz pon ti ja ví tá sok nál (fo lya ma to san);
c) kon tin gen sek meg ala kí tá sá nál (a ha di tech ni kai esz -

kö zök fel ké szí té sé nek ke re té ben);
d) NRF erõk meg ala kí tá sá nál (a ha di tech ni kai esz kö -

zök fel ké szí té sé nek ke re té ben);
e) kor sze rû sí tés, mo der ni zá lás so rán;
f) a)–e) pon tok ban nem érin tett ha di tech ni kai esz kö zö -

kön leg ké sõbb 2007. szep tem ber 30-ig.

2.  §

Ezen uta sí tás ér tel mé ben:
Anyag nem fe le lõs: a hon vé del mi szer ve ze tek köz pon ti

gaz dál ko dás ke re té ben el lá tá si kö rük be tar to zó esz kö zök -
kel, anya gok kal tör té nõ el lá tá sá nak ter ve zé sé re, meg szer -
ve zé sé re, ko or di ná lá sá ra, vég re haj tá sá ra, a gaz da sá gi és a
gaz dál ko dá si fo lya ma tok szak mai irá nyí tá sá ra, szak el len -
õr zé sé re ki je lölt szak mai irá nyí tó szer ve zet.

Had fel sze re lé si anya gok: a Ma gyar Hon véd ség te vé -
keny sé gé hez szük sé ges anya gok és tech ni kai fel sze re lé si
tár gyak összes sé ge. Mind eze ket az ipar és a ke res ke de lem
ki fe je zet ten ka to nai cé lok ra gyárt ja, illetve szál lít ja, pol gá -
ri ke res ke del mi for ga lom ba nem, vagy csak kü lön en ge -
déllyel ke rül het nek, be szer zé sü ket kü lön jog sza bály sza -
bá lyoz za.1 Ide tar toz nak a sze mé lyi ál lo mány hoz, a ha di -
tech ni kai esz kö zök höz kap cso ló dó ha di nor más anya gok,
va la mint a sze mé lyi ál lo mány el lá tá sá hoz, mun ka vég zé sé -
hez, illetve a tech ni kai ki szol gá lás hoz szük sé ges egyéb
anya gok, esz kö zök is.

Ha di tech ni kai esz köz: a had fel sze re lé si anya gok ré -
szét ké pe zõ, olyan ka to nai ren del te té sû esz kö zök, ame lyek 
a ka to nai mû ve le tek köz vet len vég re haj tá sá hoz és azok tá -
mo ga tá sá hoz, ki szol gá lá sá hoz szük sé ge sek.

Üzem ben tar tás: az üzem ké pes ha di tech ni kai esz kö -
zök üze mel te té sé re és üzem fenn tar tá sá ra irá nyuló te vé -
keny sé gek összes sé ge, mely ma gá ba fog lal ja a tech ni kai
ki szol gá lá so kat, a ja ví tá so kat és a kü lön le ges fel ké szí té si
fel ada to kat.

1 A vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de ke ket érin tõ, ki fe je zet ten
 katonai, rend vé del mi, ren dé sze ti cé lok ra szánt áruk be szer zé sé re, ille tõ leg
szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról  szóló
228/2004. (VII. 30.) Korm. ren de let.
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3.  §

A ka to nai szer ve ze tek ha di tech ni kai esz kö ze in al kal ma -
zás ra ke rü lõ je lek és jel zé sek cso por to sí tá sa ren del te té sük
sze rint:

a) nem ze ti iden ti tást meg ha tá ro zó;

b) ka to nai szer ve zet sze rin ti ho va tar to zást meg ha tá ro zó;

c) harc rend (kö te lék) sze rin ti azo no sí tó és harc ve ze tést
elõ se gí tõ;

d) több nem ze ti erõ ket meg kü lön böz te tõ;

e) moz ga tá sát, szál lí tá sát se gí tõ szer ke ze ti ele me ket
 jelölõ;

f) az adott tí pus üze mel te té sét meg ha tá ro zó;

g) ren del te té sük sze rin ti meg kü lön böz te té sé re szol gá ló 
je lek és jel zé sek.

A katonai szervezetek haditechnikai eszközeinek
nemzeti identitását meghatározó jelzés

4.  §

(1) A ha di tech ni kai esz kö zök re nem ze ti ho va tar to zá suk
jel zé sé re ál lam i fel ség je let kell el he lyez ni.

(2) A fel ség jel al kal ma zá sá ra a kü lön jog sza bály elõ -
írásait kell al kal maz ni.2

A haditechnikai eszközök szervezet szerinti
hovatartozását meghatározó jelek és jelzések

5.  §

(1) A ka to nai szer ve zet meg ha tá ro zá sa cél já ból a ha di -
tech ni kai esz kö zök re az MH had ren di, illetve mû ve le ti
(had mû ve le ti) alá ren delt sé gi rend sze ré nek meg fe le lõ ala -
ku lat azo no sí tó je let kell al kal maz ni.

(2) A ha di tech ni kai esz kö zök ha zai és misszi ós al kal -
ma zá sa so rán a szer ve zet sze rin ti azo no sít ha tó sá guk ra az
aláb bi rend sza bá lyok az irány adók:

a) Az ala ku lat azo no sí tó je let a ha de rõ ne mi pa rancs -
nok ság ha tá roz za meg, me lyet az MH harc rend jé ben lé võ
ún. to rony szám mal ren del ke zõ va la mennyi harc jár mû re
fe l kell fes te ni.

b) A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ kon tin gen sek ha di -
tech ni kai esz kö ze i re, az elöl já ró pa rancs nok ság ál tal el -
ren delt for má kat, fel ira to kat és szí nek jel zés kom bi ná ci ó -
ját kell fel fes te ni, vagy mat ri ca (pony va) for má já ban fel -
he lyez ni és meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal vál ta ni, cse rél ni.

(3) A ala ku lat azo no sí tá si je l el he lye zé sé re az 1. szá mú
mel lék let ben fog lal tak a mér va dók.

2 A Ma gyar Hon véd ség jel ké pe i rõl és jel zé se i rõl  szóló mó do sí tott
3/1996. (IV. 12.) HM ren de let 10 –11.  §.

A haditechnikai eszközök harcrend (kötelék) szerinti
helyének meghatározására szolgáló jelek és jelzések

6.  §

(1) A ha di tech ni kai esz kö zök harc rend sze rin ti he lyé -
nek je lö lé se cél já ból a harc ve ze tést se gí tõ be tû – szám
kom bi ná ci ót és NATO je let kell al kal maz ni.

(2) A harc rend sze rin ti azo no sí tó je lek al kal ma zá sa so -
rán az aláb bi rend sza bá lyok az irány adók:

a) Az al egy ség azo no sí tó be tû – szám kom bi ná ci ót és
NATO je let az MH had rend jé ben lé võ va la mennyi ha di -
tech ni kai esz köz re fel kell fes te ni. Az ala ku la tok szá má ra
egy más tól el té rõ há rom je gyû be tû – szám kom bi ná ció és a
NA TO-ban al kal ma zott al egy sé ge ket meg ha tá ro zó jel áll
ren del ke zés re, mely biz to sít ja va la mennyi ha di tech ni kai
esz köz ál lo mány táb la sze rin ti he lyé nek meg fe le lõ, egye -
dül csak rá jel lem zõ meg kü lön böz te té sét.

b) A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ kon tin gen sek ha di -
tech ni kai esz kö ze i nél, az elöl já ró pa rancs nok ság intéz -
kedésére az elõ zõek ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ be -
tû–szám kom bi ná ció és NATO jel is al kal maz ha tó, mely
fel fes tés sel vagy mat ri ca for má ban vi he tõ fel a haditech -
nikai esz kö zök re. Al kal ma zá suk til tá sa ese tén csak az
 állami fel ség jel hasz ná la ta kö te le zõ.

(3) Az al egy ség azo no sí tó be tû – szám kom bi ná ció el he -
lye zé sé re és mé re té re a 2. szá mú mel lék let ben fog lal tak a
mér va dók.

A NATO többnemzeti erõk alárendeltségében
szolgálatot teljesítõ katonai szervezetek haditechnikai

eszközeinek megkülönböztetésére szolgáló jelek
és jelzések

7.  §

Amennyi ben va la mely ka to nai szer ve zet tag jai a NATO 
Több nem ze ti Ka to nai Rend õr ség (NCMP: NATO Com bi -
ned Mi li ta ry Po li ce) kö te lé ké ben tel je sí te nek szol gá la tot,
ha di tech ni kai esz kö ze ik je lö lé sé re és azo no sí tá sá ra a kü -
lön in téz ke dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni.3

A haditechnikai eszközök szállítása esetén rögzítésre,
vontatásra és emelésre szolgáló szerkezeti elemek

funkciójának meghatározására szolgáló jelek
és jelzések

8.  §

(1) A csa pat moz gá sok ha zai és nem zet kö zi vég re haj tá sa
más szö vet sé ges tag ál la mok ala ku la ta i val tör té nõ ha té kony
együtt mû kö dé sé nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben a ha di tech ni -
kai esz kö zök köz úti, vas úti, víz i és lé gi szál lí tá sát biz to sí tó
rög zí té si, von ta tá si és eme lé si szer ke ze ti ele me it meg kell
je löl ni, illetve szál lí tá si adat la po kat kell el he lyez ni.

3 Egy sé ges Vé del mi Elõ írás (EVE STANAG 2085 LO EDITION 4)
 bevezetésérõl  szóló 15/2005. (HK 14.) HVK KTFCSF in téz ke dés.
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(2) A ha di tech ni kai esz kö zök szál lí tá sa ese tén al kal ma -
zott je le ket és jel zé se ket a 3. szá mú mel lék let ben fog lal tak
sze rint kell el he lyez ni.

A haditechnikai eszközök mozgása és mozgatása
során alkalmazott jelek és jelzések

9.  §

(1) A ha di tech ni kai esz kö zök nek a csa pat moz gás sal
együtt já ró köz úti moz ga tá sa, szál lí tá sa so rán, a hi da kon és 
a kom po kon tör té nõ biz ton sá gos át ha la dá sa ér de ké ben a
ha di tech ni kai esz kö zök ma xi má lis ter he lés sze rin ti be so -
ro lá sá ra vo nat ko zó jel zé se ket kell al kal maz ni.

(2) A ma xi má lis ter he lés sze rin ti be so ro lás ra vo nat ko zó
jel zé sek meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló je lek és jel zé sek el he -
lye zé sé re, mé re té re és szí né re a 4. szá mú mel lék let ben fog -
lal tak a mér va dók.

A haditechnikai eszközök üzemeltetését meghatározó
jelek és jelzések

10.  §

(1) A ha di tech ni kai esz kö zök üze mel te té sé nek egy sé -
ges meg ha tá ro zá sá ra tech ni kai ada to kat tar tal ma zó je le ket
és jel zé se ket kell el he lyez ni.

(2) A je lek és jel zé sek mé re té re és szí né re az 5. szá mú
mel lék let ben fog lal tak a mér va dók.

A haditechnikai eszközök rendeltetésük szerinti
megkülönböztetésére szolgáló jelek és jelzések

11.  §

(1) A ha di tech ni kai esz kö zök ren del te té sük sze rin ti
meg kü lön böz te té sé re a szol gá la ti te vé keny sé gük re vo nat -
ko zó je le ket és jel zé se ket kell el he lyez ni.

(2) Eb be a ka te gó ri á ba so ro lan dók a (az):
a) tá bor no ki jár mû vek;
b) ka to nai ren dé sze ti szer vek;
c) bal ese ti hely szí ne lõ szol gá la tok;
d) ka to nai tûz sze rész szol gá lat;
e) ka to nai szál lít mány kí sé rõ szol gá lat;
f) ka to nai tûz ol tó szer ve ze tek;
g) HA VA RIA la bo ra tó ri um;
h) ha di ha jós szol gá lat;
i) egész ség ügyi szol gá lat;4

j) ve szé lyes anya got szál lí tó esz kö zök megkülönböz -
tetésére szol gá ló je lek és jel zé sek.5

4 Az esz kö zök meg kü lön böz te té sé re szol gá ló je lek és jel zé sek mé re té re
az MSZ K 0171–84 fog lal tak a mér va dók.

5 Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Euró pai Meg -
álla po dás „A” és „B” mel lék le té nek ki hir de té sé rõl és bel föl di al kal ma zá sá ról 
 szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 46/2005. GKM
ren de let 5. 3 fe je ze te.

(3) A spe ci á lis ren del te té sû esz kö zö ket megkülönböz -
tetõ je lek és jel zé sek el he lye zé sé re, mé re té re és szí né re a
6. szá mú mel lék let ben fog lal tak a mér va dók.

A jelek és jelzések alkalmazásának gyakorlati
megvalósítása

12.  §

Az al kal ma zás ra ke rü lõ je lek és jel zé sek el he lye zé sé vel
kap cso la tos fel ada tok:

(1) A je lek és jel zé sek tí pus vál to za ton kén ti egy sé ges el -
he lye zé sé nek gra fi kus ki dol go zá sát a had fel sze re lé si
anya gok kor sze rû sí té sért, mo der ni zá lá sá ért és tech ni kai
fej lesz té sért fe le lõs ka to nai szer ve zet 2007. már ci us 31-ig
dol goz za ki.

(2) A je lek és jel zé sek egy sé ges el he lye zé sé nek vég re -
haj tá sa a fõ anyag fe le lõs szol gá la ti ág fel ada ta és fe le lõs -
sé ge.

(3) A je lek és jel zé sek biz to sí tá sa a be szer zé sü kért és
rend sze re sí té sü kért fe le lõs anyag nem fe le lõs fel ada ta a
köz pon ti el lá tó szer ve zet be vo ná sá val.

13.  §

A ka to nai szer ve ze tek ha di tech ni kai esz kö ze in al kal ma -
zás ra ke rü lõ je lek és jel zé sek egy sé ges el he lye zé sé vel kap -
cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá nak költ sé ge it, az ál lam i
fel ség jel ki vé te lé vel, a szak ági csa pat költ ség ve té si elõ -
irány zat ter hé re kell ter vez ni és el szá mol ni. Az ál lam i fel -
ség jel biz to sí tá sa az anyag nem fe le lõs kö te le zett sé ge.

14.  §

A je lek és jel zé sek el ké szí té sé nek és fel fes té sé nek egy -
sé ges, szak sze rû és ha tár idõ re tör té nõ vég re haj tá sá ért az
al kal ma zó ha de rõ ne mi pa rancs nok ság és az üze mel te tõ
ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai a fe le lõ sek. A je lek kel
és jel zé sek kel leg ké sõbb 2007. jú ni us 30-ig kell a ha di -
tech ni kai esz kö zö ket el lát ni.

15.  §

Ezen uta sí tás 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
A hatályba lépéssel egy ide jû leg az MH harc jár mû ve in al -
kal ma zás ra ke rü lõ ál lam i fel ség jel rõl, va la mint az azo no -
sí tá si je l és szá mo zás egy sé ges el he lye zé sé rõl  szóló
104/1992. MH ATFCSF in téz ke dés és a hon véd sé gi harc-
és gép jár mû vek biz ton sá gi, illetve de ko ra tív cé lú esz kö -
zök kel tör té nõ fel sze re lé sé nek, dí szí té sé nek rend jé rõl
 szóló 65/2002. (HK 25.) HM KÁT–HM HVKF együt tes
in téz ke dés 4. pont ja ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 143/2006. (HK 2/2007.) HM utasításhoz

Az alakulatazonosító jelek meghatározása

Fsz.

Azo no sí tó je lek

1. 2.

1.

2.

3.

4.

5.

Az ala ku lat azo no sí tó je lek el he lye zé sét az MH-ban rend szer ben lé võ harc jár mû ve ken az aláb bi ak sze rint kell vég re -
haj ta ni:

a) To ronnyal ren del ke zõ harc jár mû ve ken:
– az azo no sí tó je l a harc jár mû ol da lán, a fel ség jel alatt;
– há tul a hát só pán cé lon.
b) Egyéb ke re kes és lánc tal pas harc jár mû ve ken és von ta tó kon:
– az azo no sí tó je l a harc jár mû ol da lán, a fel ség jel alatt;
– há tul a hát só pán cé lon.

Az azo no sí tó je l a jár mû jel le ge és a fel hasz nál ha tó fe lü let mé re te sze rint két mé ret ben ké szül.

Azo no sí tó
jel

mé re tek (mm)

m sz v p

I. méret 150 150 25 25

II. méret 90 90 15 15
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2. számú melléklet a 143/2006. (HK 2/2007.) HM utasításhoz

Alegység azonosító betû-szám kombináció mátrix

a)

 Ta go zat Be osz tás pa rancs nok pa rancs nok h. Al egy ség

1. kl. z. 100 109 101–199

2. kl. z. 200 209 201–299

3. kl. z. 300 309 301–399

4. (tartalék) 400 409 401–499

b)

 Ta go zat Be osz tás pa rancs nok pa rancs nok h. Al egy ség

Tö. tám. szd. 500 509 501–599

Hír. szd. 600 609 601–699

Eü. kp. (ROLE–2) 700 709 701–799

DD. log. z. 800 809 801–899

c)

 Ta go zat Be osz tás pa rancs nok pa rancs nok h. Al egy ség

DD. 900 909 –
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Ál lo mány táb la sze rin ti hely

1. kl. z.

tö. 1. kl. szd. 2. kl. szd. 3. kl. szd.
Av. sz.

(tûz. meg figy.
rlg)

Feld. sz. ABV. sz. Mû. sz.
Eü. kp.

(ROLE–1)
Log. szd.

z. pk. 100

z. pk. h. 109

 szd. pk. 110 120 130

 szd. pk. h. 101 102 103

  1. sz. pk. 111 121 131 141 151 161 171 181 191

   be. o. A11 E11 K11 P11 R11 S11 T11 X11 V11

   be. o. A12 E12 K12 P12 R12 S12 T12 X12 V12

   be. o. A13 E13 K13 P13 R13 S13 T13 X13 V13

  2. sz. pk. 112 122 132

   be. o. B21 F21 L21

   be. o. B22 F22 L22

   be. o. B23 F23 L23

  3. sz. pk. 113 123 133

   be. o. C31 G31 N31

   be. o. C32 G32 N32

   be. o. C33 G33 N33

  Tám. sz. 114 124 134

   be. o. (tûz tám.) D41 H41 O41

   be. o. (av.) D42 H42 O42

   be. o. (av.) D43 H43 O43

   be. o. (pct.) D44 H44 O44

   be. o. (pct.) D45 H45 O45

Meg jegy zés:

A – Alpha E – Echo K – Kilo P – Papa U – Uni form Z – Zulu

B – Bravo F – Foxt rot L – Lima R – Ro meo V – Vic tor

C – Charlie G – Golf N – No vem ber S – Si er ra X – X-ray

D – Delta H – Ho tel O – Os car T – Tan go Y – Yan kee

Meg jegy zés: 1) Az O és a Q be tû össze té veszt he tõ sé ge  miatt a Q be tû nem ke rül al kal ma zás ra.
2) Mé re tük  miatt nem ke rül nek fel hasz ná lás ra: az I (In dia), a J (Ju li et) és az M (Mi ke).
3) Tar ta lék be tûk: az U (Uni form), a Y (Yan kee) és a Z (Zu lu).
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1. A harc rend sze rin ti azo no sí tó be tû-szám kom bi ná ció
el he lye zé sét az MH-ban rend szer ben lé võ harc jár mû ve ken 
az aláb bi ak sze rint kell vég re haj ta ni:

a) To ronnyal ren del ke zõ harc jár mû ve ken:
– az azo no sí tá si be tû-szám kom bi ná ció a harc jár mû ol -

da lán, a fel ség jel és az ala ku lat azo no sí tó je l mö gött;
– há tul az ala ku lat azo no sí tó je l után.
b) Egyéb ke re kes- és lánc tal pas harc jár mû ve ken és

von ta tó kon:
– az azo no sí tá si be tû-szám kom bi ná ció a harc jár mû ol -

da lán, a fel ség jel és az ala ku lat azo no sí tó je l mö gött;
– há tul az ala ku lat azo no sí tó je l után.

Az alegység azonosító betû-szám kombináció méretei

Azo no sí tó
be tû, szám

mé re tek (mm) szí ne

m sz v(k)

fe hérI. méret 300 150 40

II. méret 200 100 25

Példa a felségjel, az alakulat azonosító jel és az alegység
azonosító betû-szám kombináció együttes elhelyezésére

A harcjármû menetirány szerinti bal oldalán

A harcjármû menetirány szerinti jobb oldalán

2. A harc rend sze rin ti azo no sí tó NA TO je l el he lye zé sét
az MH-ban rend szer ben lé võ te rep já ró sze mély és te her -
gép jár mû ve ken az aláb bi ak sze rint kell vég re haj ta ni:

– a gép jár mû ka rosszé ria sza bad fe lü le tén két ol dalt,
illetve a mell sõ és hát só ré szén.

Meg jegy zés:
A ka to nai szer ve zet köz úti me net vég re haj tá sá nak idõ -

tar ta má ra a harc- és gép jár mû tech ni kai esz kö zök el sõ szél -
vé dõ (harc ko csi ve ze tõ priz ma alatt) jobb al só szeg le té ben
a pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott be tû és szám cso por tot
kell el he lyez ni.

3. számú melléklet
a 143/2006. (HK 2/2007.) HM utasításhoz

A haditechnikai eszközök szállítása, mozgatása esetén
rögzítésre, vontatásra és emelésre használt szerkezeti

elemek jelölése

1. A ha di tech ni kai esz kö zök köz úti, vas úti, víz i és lé gi
szál lí tá sát biz to sí tó rög zí té si, von ta tá si és eme lé si szer ke -
ze ti ele me ket az aláb bi ak sze rint kell meg je löl ni:

Szer ke ze ti elem Fel irat jel lem zõi

meg ne ve zé se funk ci ó ja je lö lé se
mé re te
(mm)

szí ne

rögzítõ szem rögzítés TIEDOWN

m:40
sz:40
v:10

fe hér

vonóhorog,
vonófej

vontatás TOWING

függesztõbilincs, 
függesztõcsap,
ill. -szem

felfüg-
gesztés

SLING
POINT

Meg jegy zés: a be tû vel je lölt mé re tek je lö lé sét lásd
2. mel lék let ben.

A fel ira to kat a szer ke ze ti ele mek köz vet len kö ze lé ben,
jól lát ha tó an kell fel fes te ni.

2. A ha di tech ni kai esz kö zök eme lés sel tör té nõ ra ko dá -
sá nak biz ton sá gos vég re haj tá sa cél já ból az esz kö zök re vo -
nat ko zó kör vo nal raj zot tar tal ma zó szál lí tá si adat la pot kell 
ké szí te ni. Az adat la pot ál lan dó jel leg gel, meg bíz ha tó mó -
don rög zít ve jól lát ha tó hely re kell fel erõ sí te ni a ha di tech -
ni kai esz kö zök re.

A szál lí tá si adat lap tar tal mi kö ve tel mé nye i nek meg ha -
tá ro zá sá nál a vo nat ko zó NA TO Egy sé ge sí té si Egyez mény
elõ írásait kell al kal maz ni.1

1 STANAG 4062 MH (EDITION 4)(AMENDMENT 1) – SLINGING
AND TIE-DOWN FACILITIES FOR LIFTING AND TYING DOWN
MILITARY EQUIPMENT FOR MOVEMENT BY LAND AND SEA
(STANAG 4062 FELFÜGGESZTÕ ÉS LEKÖTÖZÕ ANYAGOK
KATONAI BERENDEZÉSEK SZÁRAZFÖLDÖN, VAGY TENGEREN
TÖRTÉNÕ SZÁLLÍTÁSA SORÁN VALÓ FELEMELÉSÉHEZ, VAGY
LEKÖTÖZÉSÉHEZ)
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4. számú melléklet
a 143/2006. (HK 2/2007.) HM utasításhoz

A harc- és gépjármûvek szállítása, mozgatása esetén a 
maximális terhelési besorolásukra vonatkozó jelzések

alkalmazása

A jel zé sek le írá sa: a harc- és gép jár mû vek ma xi má lis
ter he lé si be so ro lá sá ra vo nat ko zó jel zé sek kör ala kú ak.
A be so ro lás ra vo nat ko zó tö meg ada to kat cit rom sár ga hát -
tér re, fe ke te be tûk kel és szá mok kal kell fel fes te ni. A ter he -
lé si be so ro lás meg ha tá ro zá sá ra mell sõ és ol dal só jel zé se -
ket kell al kal maz ni.

A mell sõ jel zé se ket – a pót ko csik (fél pót ko csik, tra i le rek, 
után fu tók) ki vé te lé vel – min den jár mû vön el kell he lyez ni.
A mell sõ jel zé sek nek – a jár mû sze rel vé nyek von ta tó i nak
ki vé te lé vel – a jár mû pót ko csi nél kü li ma xi má lis össz tö me -
gét kell je lez ni. A jár mûsze rel vé nyek von ta tó in el he lye zett
mell sõ jel zés a tel jes ter he lés sel köz le ke dõ von ta tó ból és
tel jes mér ték ben le ter helt von tat mány ból  álló sze rel vény
ma xi má lis együt tes tö me gét tün te ti fe l. Az ilyen jár mû vek
von ta tó ként va ló al kal ma zá sát az össz tö me get jel zõ szám
fö lé írt „C” be tû vel kell meg kü lön böz tet ni.

Az ol dal só jel zé se ket csak a jár mû sze rel vé nyek von ta -
tó in és pót ko csi ja in (fél pót ko csik, tra i le rek, után fu tók)
kell el he lyez ni. Az ol dal só jel zés a jár mû sze rel vény ma xi -
má lis ter he lé si be so ro lá sá ra vo nat ko zó ada ta it is mer te ti.

A jel zé sek el he lye zé se:
A mell sõ jel zés el he lye zé sé nek ál ta lá nos sza bá lyai:
a) Harc ko csi kon, harc- és szál lí tó jár mû ve ken, illetve

azok bá zi sán ki ala kí tott tech ni kai biz to sí tá si esz kö zö kön:
– a pán cél test hom lok fe lü le té nek jobb ol da lán.
b) Gép jár mû ve ken:
– a mell sõ lök há rí tó jobb ol da lán (ab ban az eset ben, ha a

jel zé sek mé re té re vo nat ko zó a fel hasz nál ha tó fe lü let mé re te
nem áll ren del ke zés re a ka rosszé ria ele jé nek jobb ol da lán).

Az ol dal só jel zés el he lye zé sé nek ál ta lá nos sza bá lyai:
a) Harc ko csi kon, harc- és szál lí tó jár mû ve ken, illetve

azok bá zi sán ki ala kí tott tech ni kai biz to sí tá si esz kö zö kön:
– az el sõ fu tó gör gõk, illetve ke re kek fö löt t, a pán cél test 

jobb ol da lán.
b) Gép jár mû ve ken:
– az el sõ ke re kek fö löt t, a ka rosszé ria ele jé nek jobb ol -

da lán.
c) Pót ko csi kon:
– az el sõ ke re kek fö löt t, a ka rosszé ria ele jé nek jobb ol -

da lán.

A jel zé sek mé re te és szí ne:

Meg ne ve zés

Je lö lés jel lem zõi Fel irat jel lem zõi

át mé rõ je
(mm)

szí ne
mé re te
(mm)

szí ne

Mellsõ jelzés 230

cit rom-
sár ga

m:120
sz:70
v:15

fe ke te
Oldalsó jelzés 150 m:80

sz:45
v:10

5. számú melléklet
a 143/2006. (HK 2/2007.) HM utasításhoz

A haditechnikai eszközök üzemeltetését meghatározó
jelek és jelzések

Az üze mel te tést meg ha tá ro zó je lek és jel zé sek al kal ma -
zá sá nak el sõ sor ban az üzem anyag meg fe le lõ faj tá já nak,
illetve a ke re kek után töl té se szem pont já ból van je len tõ sé -
ge.

Üze mel te tést meg ha tá ro zó fel ira tok Fel irat jel lem zõi

el he lye zé se je lö lé se
mé re te
(mm)

szí ne

üzemanyagtartály
betöltõ nyílása
(benzinüzemû)

GASOLINE

m:30
sz:20
v:5

fe ke te

üzemanyagtartály
betöltõ nyílása
(dízelüzemû)

DIESEL

hûtõfolyadék betöltõ
nyílása

ANTIFREEZE

motorolaj betöltõ
nyílása

OIL

karosszérián a kerék
közvetlen közelében

2,5 bar; 0,35 MPa

A fel ira to kat a ha di tech ni kai esz kö zök üzem anyag be -
töl tõ nyí lá sa i nak, illetve a szer ke ze ti ele me i nek (sár vé dõk) 
köz vet len kö ze lé ben, jól lát ha tó an kell fel fes te ni úgy,
hogy az után töl tést vég zõ sze mély ré szé re a szük sé ges in -
for má ció biz to sí tott le gyen.

A lé gi jár mû ve ken al kal ma zan dó jel zé sek hasz ná la tá nál
az ál lam i lé gi jár mû ki szol gá lá si és biz ton sá gi, vagy ve szé -
lyes pont ja it je lö lõ jel ké pek rõl  szóló MSZ K 1147 je lû ma -
gyar ka to nai szab vány elõ írásait kell figye lembe ven ni.
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6. számú melléklet a 143/2006. (HK 2/2007.) HM utasításhoz

Haditechnikai eszközöket rendeltetésük szerint megkülönböztetõ jelek és jelzések

Spe ci á lis ren del te té sû
esz kö zök

Meg kü lön böz te tõ jel zé sek Fel irat el he lye zé se
Fel irat jel lem zõi

hát te ré nek szí ne mé re te (mm) szí ne fény ha tá sa

Tá bor no ki jár mû vek

Köz úti személy -
gépjármûvön el he lye zett

táb lán hat ágú csil lag.

A gép jár mû elsõ
lök há rí tó jobb szé lé re
és a hát só lök há rí tó
bal szé lé re.

ezüst
a) a táb la     

m:150
sz:300

b) a csil lag    
m:50
sz:50

arany

nor mál
Te rep já ró személy -

gépjármûvön el he lye zett
táb lán hat ágú csil lag.

a jár mû alap szí ne fe ke te

Ka to nai ren dé sze ti
jár mû vek

MAGYAR
HONVÉDSÉG

KATONAI RENDÉSZ

A gép jár mû mind két
 oldalán, az aj tók
 középvonalában,
nor mál írás sal. kék

m:120
sz:100
v:20

fe hér fény vissza ve rõ

Bal ese ti hely szí ne lõ
jár mû vek

MAGYAR
HONVÉDSÉG

BALESETI
HELYSZÍNELÕ

Ka taszt ró fa vé del mi
jár mû vek

MAGYAR HONVÉDSÉG 
KATASZTRÓFA-

VÉDELEM

zöld
Ka to nai tûz sze rész

jár mû vek

MAGYAR
HONVÉDSÉG
TÛZSZERÉSZ

A gép jár mû mind két
 oldalán, az aj tók
 középvonalában,
nor mál írás sal, illetve
a gép jár mû ele jén
tü kör írás sal

Ka to nai szál lít mány
kí sé rõ jár mû vek

MAGYAR HONVÉDSÉG 
KÜLÖNLEGES

SZÁLLÍTMÁNY-
KISÉRÉS

Ka to nai tûz ol tó
jár mû vek

MAGYAR
HONVÉDSÉG

TÛZOLTÓ ALEGYSÉG

A gép jár mû mind két
 oldalán, az aj tók
 középvonalában,
nor mál írás sal, illetve
a gép jár mû ele jén
tü kör írás sal.

pi ros
(a jár mû alap szí ne)

a) ol dalt:     
m:108–200
sz:90–160
v:18–30

b) elõl:      
m:60–70
sz:50–60
v:10–11

fe hér

nor mál
HAVARIA la bo ra tó ri um 

jár mû vek

MAGYAR
HONVÉDSÉG

HAVARIA
LABORATÓRIUM

A gép jár mû mind két
 oldalán, az aj tók
közép vonalában. fe hér

(445 mm át mé rõ jû kör)

m:30
sz:25
v:5

(alul–fe lül kör be fu tó
írás sal, kö zé pen szí nes
vegy vé del mi „logo”) fe ke te

Üzem anyag-
szál lí tó – -töl tõ jár mû vek

A szál lí tott haj tó anyag
NATO kód ját tar tal ma zó 

táb la.

A haj tó anyagszi vattyú-
ke ze lõ szek rény aj ta ján,
annak élé tõl 100 mm-re,
az ajtó szé les sé ge
mér ta ni kö ze pén.

a jár mû alap szí ne
m:100
sz:60
v:15
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Spe ci á lis ren del te té sû
esz kö zök

Meg kü lön böz te tõ jel zé sek Fel irat el he lye zé se
Fel irat jel lem zõi

hát te ré nek szí ne mé re te (mm) szí ne fény ha tá sa

MS–25 AM
ak na men te sí tõ hajó

MAGYAR
HONVÉDSÉG

HADIHAJÓZÁS

a) betû és szám jel zés:
– a hajó or rán mind két
ol dalt és far tük rén;
b) hajó neve:
– a hajó fa rán két-
ol dalt;
c) meg kü lön böz te tõ
jel zés:
– a hajó far tük rén
kö zé pen;
d) egye di jel zés:
– a fel sõ kor mány ál lás
jobb ol da lán;
e) fel ség jel:
– a fel sõ kor mány ál lás
és a ha jó ha rang fö löt t.

NATO szür ke

a) m:1000     
sz:700
v:160

b) m:250     
sz:120
v:40

c) m:100     
sz:60
v:15

d) m:200     
sz:180
v:32

fe hér
nor mál

(ár nyé ko lás sal
és kon túr ral)

Tûz sze rész jár õr ha jó a) betû és szám jel zés:
– a hajó or rán mind két
ol dalt;
b) hajó neve:
– a hajó fa rán két-
ol dalt,
c) meg kü lön böz te tõ
jel zés:
– a hajó far tük rén
kö zé pen;
d) fel ség jel:
– a kód lo bo gó-tá ro ló
do bo zon.

a) m:100     
sz:60
v:15

b) m:200     
sz:600
v:30

c) m:100     
sz:60
v:15

Pa rancs no ki
mo tor csó nak

a) szám jel zés:
– a hajó or rán mind két
ol dalt;
b) hajó neve:
– a hajó or rán mind két
ol dalt;
c) meg kü lön böz te tõ
jel zés:
– a hajó fa rán két-
ol dalt;
d) fel ség jel:
– a hajó te te jén és a
fel épít mény mind két
ol da lán.

a) m:50      
sz:30
v:10

b) m:120     
sz:60
v:20

c) m:100     
sz:60
v:15

ROCSO a) szám jel zés:
– a csó nak or rán
mind két ol dalt;
b) meg kü lön böz te tõ
jel zés:
– a csó nak fa rán két-
ol dalt.

a) m:50      
sz:30
v:10

b) m:120     
sz:60
v:20
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A honvédelmi miniszter
2/2007. (HK 2.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi miniszter éves értékelõ és feladatszabó
vezetõi értekezlete elõkészítésének és végrehajtásának 

feladatairól*

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

A honvédelmi miniszter
3/2007. (HK 2.) HM

u t a  s í  t á  s a

a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os
mértékû keresetkiegészítés 2007. évi felszámításáról

és felhasználásáról

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 
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a Hon véd sé gi Dol go zók
Szak szer ve ze té vel egyez tet ve – a köz al kal ma zot tak ré szé -
re tör té nõ 2%-os mér té kû ke re set ki egé szí tés 2007. évi biz -
to sí tá sá ról a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki.

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – az ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve zet re, a hon vé -
del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa alá
tar to zó azon szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség 
azon ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki, ame lyek köz al kal ma -
zot ta kat fog lal koz tat nak (a továb biak ban együtt: hon vé -
del mi szer ve ze tek).

(2) Az uta sí tás ha tá lya nem ter jed ki
a) a köz ok ta tá si, va la mint a fel sõ ok ta tá si ága zat hoz tar -

to zó te vé keny sé get vég zõ ka to nai szer ve ze tek nél jog -
viszonyban ál ló köz al kal ma zot tak ra, va la mint

b) az idõ sza ki- és rész fog lal ko zá sú bér alap ter hé re fog -
lal koz ta tott köz al kal ma zot tak ra.

2.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak
 részére a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve tés rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény sze rin ti ke re set ki egé szí -
tést a kö vet ke zõk sze rint kell biz to sí ta ni.

(2) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó hon vé del mi szer ve ze -
tek nek a 2006. de cem be ri bér alap 2%-ának meg fe le lõ ke -
re set ki egé szí té si ke re tet kell fel szá mí ta ni, amely bõl a köz -
al kal ma zot tak ré szé re a 2006. de cem be ri fi ze té si fo ko zat
sze rin ti il let mény 1%-ának meg fe le lõ össze gû kö te le zõ
ke re set ki egé szí tést kell meg ál la pí ta ni.

(3) A fel szá mí tott ke re set ki egé szí té si ke ret bõl ren del ke -
zés re ál ló to váb bi össze get az állományille té kes pa rancs -
nok nak – a HODOSZ he lyi szer ve ze te i vel egyez tet ve –

dif fe ren ci ált mér té kû ke re set ki egé szí tés meg ál la pí tás ra
kell fel hasz nál nia.

(4) A (2) és (3) be kez dés sze rint meg ál la pí tott ke re set ki -
egé szí tés – ha annak meg hosszab bí tá sá ra nem tör té nik kü -
lön köz pon ti in téz ke dés – leg ké sõbb 2007. de cem ber
31-én meg szû nik.

3.  §

(1) A meg ál la pí tott ke re set ki egé szí tést az egyéb jog cí -
men meg ál la pí tott ke re set ki egé szí tés tõl kü lön kell ke zel ni
és nyil ván tar ta ni.

(2) A dif fe ren ci ált ke re set ki egé szí tés a hon vé del mi
szer ve zet bár mely köz al kal ma zott ja ré szé re biz to sít ha tó,
te kin tet nél kül ar ra, hogy a ke ret az ál lan dó fõ fog lal ko zá -
sú, vagy a ka to nai he lyen fog lal koz ta tott köz al kal ma zot -
tak bér alap ja után ke rült fel szá mí tás ra.

(3) A fel szá mí tott ke re set ki egé szí té si ke re tet 2007. de -
cem ber 31-ig tel jes mér ték ben fel kell hasz nál ni, az év
 végén ma rad vány nem ke let kez het.

(4) A ke re set ki egé szí té si ke ret bõl a hon vé del mi szer ve -
ze tek kö zött át cso por to sí tás nem hajt ha tó vég re.

4.  §

(1) A ke re set ki egé szí tés meg ál la pí tá sá ra pa rancs ban
(ha tá ro zat ban) kell in téz ked ni, kü lön fel tün tet ve a köte -
lezõ és dif fe ren ci ált ke re set ki egé szí tés mér té két és a jo go -
sult ság idõ tar ta mát. A pa rancs ban (ha tá ro zat ban) kü lön
rög zí te ni kell, hogy a dif fe ren ci ált ke re set ki egé szí tés
össze gét az állományille té kes pa rancs nok a ren del ke zés re
ál ló ke ret össze gé tõl füg gõ en év köz ben is mó do sít hat ja.

(2) A köz al kal ma zot tak ré szé re a ke re set ki egé szí tés
össze gé nek vál to zá sá ról ér te sí tést kell ki ad ni.

5.  §

(1) A ke re set ki egé szí tés meg ál la pí tá sát úgy kell vég re -
haj ta ni, hogy a 2007. ja nu ár ha vi ke re set ki egé szí té sek már
a mó do sí tott összeg ben ke rül je nek fo lyó sí tás ra.

(2) A 2007. évi ke re set ki egé szí tés biz to sí tá sa ér de ké ben 
annak rög zí té sét a HM KGIR hu mán-bér al rend sze ré ben
leg ké sõbb a ja nu á ri zá rá si idõ pon tig kell vég re haj ta ni.

6.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren -
del ke zé se it azon ban 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) Az uta sí tás hatályba lépésével egy ide jû leg a köz al -
kal ma zot tak 2006. évi il let mény fej lesz té se vég re haj tá sá -
ról  szóló 5/2006. (HK 3.) 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. ja nu ár 11.
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
jogi szakállamtitkárának

1/2007. (HK 2.) HM JSZÁT

s z a k  u t a  s í  t á  s a

az új rovatrendszerû iktatókönyv és iktatólap
bevezetésével kapcsolatos ügyviteli feladatok

végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (1) be kez dé se alap ján, a köz -
fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos kö ve tel -
mé nye i rõl  szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let
(a továb biak ban Korm. rend.) 39.  §-ában meg ha tá ro zott
ro vat rend sze rû ik ta tó könyv be ve ze té sé vel kap cso la tos
ügy vi te li fel ada tok vég re haj tá sá ról az aláb bi

szakutasítást

adom ki:

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

2. 2007. ja nu ár 1-jé tõl az ira tok ik ta tá sa cél já ra hasz -
nált ik ta tó köny vek, va la mint gyûj tõ ívek he lyett a hon vé -
del mi szer ve ze tek nél a mel lék let 1. és 2. szá mú min tá i ban
sze rep lõ új ro vat rend sze rû ik ta tó köny vet, illetve iktató -

lapot kell hasz nál ni a Korm. rend. 39.  §-ában meg ha tá ro -
zott elõ írások tel je sí té se ér de ké ben.

3. A 2. pont ban meg ha tá ro zott irat ke ze lé si ok má nyo kat 
a hon vé del mi szer ve ze tek sa ját ha tás kör ben ké szí tik el,
majd ezt köve tõen az ügy vi te li szer vek a HM és MH
 Titokvédelmi és Ügy vi te li Sza bály za tá ban (ÁLT/3) meg -
ha tá ro zot tak sze rint ve szik nyil ván tar tás ba.

4. A hon vé del mi szer ve ze tek ügy vi te li szak ál lo má nya
az ik ta tó la pok ki adá sa kor tá jé koz tat ja a fel hasz ná ló ügy in -
té zõ ket az ik ta tó lap ro vat rend sze ré nek sza bá lyos ve ze té -
sé rõl, a továb biak ban pe dig fo ko zot tan fi gye lem mel kí sé ri
az ügy in té zõk ik ta tó lap ve ze té sé vel kap cso la tos te vé keny -
sé gét.

5. A nem ügy ira tok, ira tok ik ta tá sá ra szol gá ló gyûj tõ -
ívek (ilye nek a fõ nyil ván tar tó könyv ben nyil ván tar tott
gyûj tõ ívek) hasz ná la ta to vább ra is meg en ge dett.

6. A kö zép szin tû ka to nai szer ve zet(ek) je len szak uta sí -
tás ról – a 2007. ja nu ár 1-jei vál to zá sok ra is fi gye lem mel –
az alá ren delt je i ket tá jé koz tat já(k).

7. Ez a szak uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba,* elõ -
írásait azon ban 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

Wapp ler né dr. Ba logh Ág nes s. k.,
HM jo gi szak ál lam tit kár

* A szak uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 2.
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1. sz. melléklet  az 1/2007. (HK 2.) HM JSZÁT szakutasításhoz

Iktatókönyv
(elsõ oldala) (1. sz. minta)

Az ügy

Irat

Al -
szám

Ere de ti
szá ma

Ér kez te tõ 
szá ma

Tárgy
Ik ta tás
ide je

El kül dés / ér ke zés
 ideje, mód ja

Fõszám Kapcs. szám –

Tárgy: 1

2
Itsz:

Ügyintézõ szerv.
egység

3

Kitöltési útmutató

Fõ szám: Al szám: Ik ta tás ide je:

Éven te 1-gyel kez dõ dõ fo lya ma to san
kép zett szám.
Pl. 4/2006.

Az al szám kép zé se kor az aláb bi ak sze rint
kell el jár ni:
Az ügy ben ke let ke zett elsõ irat ik ta tá sa kor 
az al számro va tot nem kell ki töl te ni.
(Ki kell húz ni)
(Lásd fõ szám ik ta tá sa. 4/2006.)

Az az idõ pont, ami kor az ira tot a
nyil ván tar tás hoz azo no sít juk.
(Pl. 2006. 06. 20.)

Kap cso la tos szám:
Az ügyben elõbb vagy késõbb keletkezett
iratok fõszámára való utalásra szolgál.

A má so dik irat ik ta tá sa kor a kö vet ke zõ
al számro vat 1-gyel kez dõ dik.
Az elsõ al szám: Pl. 4/1/2006.

(Ér ke zett irat ese tén az ik ta tás ide je nem
fel tét le nül esik egy be az ér ke zés ide jé vel,
ezért kell a kü lön je löl he tõ sé get
biz to sí ta ni.)

Tárgy:
(Az ügy tár gya)
1. Az ügy és az irat tár gya meg egye zik.
Példa:
Az ügy tár gya a „ké szen lét fo ko zá sá nak
terv e” az irat tár gya is ugyan ez le het.

Ez után fo lya ma to san emel ke dõ
szám sor rend ben kell a kö vet ke zõ ira to kat
al szám ra ik tat ni.

Ere de ti szám:
Ér ke zett irat ese tén a ki ad má nyo zó nál
ka pott nyil ván tar tá si szám.

Elküldés/érkezés:
ideje, módja:
Az esemény (elküldés v. érkezés)
idõpontja, (pl. 2006. 06. 20.)
és módja, ami lehet 
E mint elektronikus; 
P mint papíralapú.

2. Az ügy és az irat tár gya el té rõ.
Pél da:
Az ügy tár gya az „uszo daépí tés” ügye
lesz. Az irat tár gya az azon ban az
épí ten dõ uszo da „köz mûel lá tá si ter vé nek
en ge dé lyez te té se”.

Ér kez te tõ szá ma:
Csak ak kor kell ki töl te ni, ha ér kez te tõ
köny vet vagy elõ ze tes nyil ván tar tást
hasz nál nak.

Tár gya:
Az irat tárgy ro va tá ban fel tün te tett szö veg.

Itsz:
A zá ra dék ban je lölt Itsz.

Ügy in té zõ Szer ve ze ti egy ség:Az ügy
el in té zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség
meg ne ve zé sé re szol gál.
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Az iktatókönyv második oldala

Irat

Kül dõ ( cím zett)
szer ve zet

Mi nõ sí tés,
ér vé nyes sé gi ide je

Pld.
sor szám

Ter je de lem, tí pus
Mel lék let

da rab szá ma,
ter je del me, tí pu sa

Ügy in té zõ,
ügy in té zés
ha tár ide je,
vég re haj tás

ide je

Ke ze lé si fel jegy zé sek
irat tár ba he lye zés

ide je

Kül dõn (cím zett) szer ve zet:
Ér ke zett irat ese tén: a fej rész ben je lölt szer ve ze tet kell be ír ni
(sa ját irat je lö lé se: „S”).

Mel lék le te da rabszá ma, ter je del me (tí pu sa):
Mel lék let da rab szá ma és össz. lap szá ma.
Tí pu sa: ha nem pa pír ala pú az adat hor do zó.

Mi nõ sí té se, ér vé nyes sé gi ide je:
Ér te lem sze rû en az ira ton fel tün te tett mi nõ sí tés és ér vé nyes sé gi
ha tár ide je.

Pld. szá ma:
Az irat pld. sor szá ma, amellyel a szer ve zet ren del ke zik.

Terjedelme, típusa:
Terjedelme: szám (mennyiségi mutató).
Típusa: (papír) lap, CD, DVD stb.

Ügy in té zés ha tár ide je / vég re haj tás ide je:
A ha tár idõ A TÜSZ 227–235-ig tag lalt le he tõ sé gek sze rint.
A vég re haj tás ide je pe dig ér te lem sze rû.
Le het sé ges ha tár idõ nél kül is (pl. Ké szen lét fo ko zá sá nak terv e). 
Je lö lé se: HN.

Ke ze lé si fel jegy zés: Ide az adott al szá mi ro vat hoz tar to zó irat ra
vo nat ko zó el szá mo lá si ok mány szám ra kell hi vat koz ni.
A füg gõ le ges ro vat ba ak kor kell be jegy zést tenni, ha a fõszám
végleges elszámolása történik.
Irat forgalmazásánál a személyi kartonszám.
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Az iktatólap (bal oldala) (2. sz. minta)

Irat

Al -
szám

Ere de ti szám Ér kez te tõ szám Tárgy Ik ta tás ide je El kül dés / ér ke zés ide je, mód ja
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Az ik ta tó lap jobb ol dal a

Irat

Kül dõ ( cím zett)
szer ve zet

Mi nõ sí tés,
ér vé nyes sé gi ide je

Pld.
sor szám

Ter je de lem, tí pus
Mel lék let

da rab szá ma,
ter je del me, tí pu sa

Ügy in té zõ,
ügy in té zés
ha tár ide je,
vég re haj tás

ide je

Ke ze lé si fel -
jegy zé sek
irat tár ba
he lye zés

ide je

Az ik ta tó lap ve ze té se meg egye zik az ik ta tó könyv azo nos ré sze i nek ve ze té sé vel.
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A Honvédelmi Minisztérium
jogi szakállamtitkárának

1/2007. (HK 2.) HM JSZÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a nemzeti, a NATO, a NYEU és az EU minõsített
adathordozók (iratok) 2007. évi tételes ellenõrzésérõl

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség Ti -
tok vé del mi és Ügy vi te li Sza bály za tá nak (Ált/3, a továb -
biak ban: TÜSZ) 478. pont ja, va la mint a nem zet kö zi szer zõ -
dés alap ján át vett, vagy nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás
alap ján ké szült mi nõ sí tett adat vé del mé nek el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 179/2003. (XI. 5.) Korm. ren de let 33.  §-a alap -
ján a nem ze ti, a NA TO a NYEU és az EU mi nõ sí tett adat -
hor do zók (ira tok), to váb bá a hi va ta los bé lyeg zõk és sze mé -
lyi pe csét nyo mók té te les bi zott sá gi el len õr zé sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM) tel jes sze mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.

2. A nem ze ti adat hor do zók el len õr zé se vég re haj tá sá ra
az aláb bi bi zott sá got je lö löm ki:

a)
El nök: Dr. Kriz ba i né Ha rang Klá ra
Ta gok: Vö rös Sán dor né

Il lés Bé lá né
Mol nár Ist ván né
Ta kács Jó zsef né
Sza bó Gá bor né
Nagy Ist ván
Kö kény esi Gá bor né

b) A HM Hon véd Ve zér kar (a továb biak ban: HM
HVK) VI. eme let vo nat ko zá sá ban:

El nök: Fa ze kas György al ez re des
Ta gok: Por ko láb Im re õr nagy

No vák Gá bor al ez re des

A bi zott ság az el len õr zést 2007. ja nu ár 2–31-e kö zött
hajt ja vég re. Az el len õr zés rõl ké szí tett jegy zõ köny vet
2007. feb ru ár 12-ig kül di meg a fõ bi zott ság ve ze tõ jé nek.

3. A NA TO a NYEU és az EU mi nõ sí tett adat hor do zók
el len õr zé sé re az aláb bi bi zott sá got je lö löm ki:

El nök: Im re Zol tán al ez re des (HM VPF)
Ta gok: Fe ren czi Gá bor õr nagy (HM VTF)

Hol ló si Va lé ria törzs zász lós (HM TKF)
Tóth né Fe ith Ju dit törzs zász lós (HM HVK
VKT)
Nagy Zol tán szá za dos (HTF)

4. A ki je lölt bi zott ság a HM-II Ügy vi te li Iro da és
NATO/EU Nyil ván tar tó, a HM Ve zér ka ri Tit kár ság Ügy -
vi te li Rész leg és NATO/EU Ellen õr zõ Pont vo nat ko zá sá -

ban a 2006. de cem ber 31-ig nyil ván tar tás ba vett va la -
mennyi irat ra, a töb bi ügy vi te li szerv nél, va la mint az ügy -
in té zõk nél va la mennyi mi nõ sí tett adat hor do zó ra (irat ra),
hi va ta los bé lyeg zõ re, sze mé lyi pe csét nyo mó ra ki ter je dõ en 
2007. ja nu ár 2-tõl feb ru ár 28-ig, to váb bá min den mi nõ -
sí tett NATO, NYEU, illetve NATO/EU adat hor do zó ra
(irat ra) és hi va ta los bé lyeg zõk re ki ter je dõ en 2007. ja nu ár
9-tõl feb ru ár 21-ig hajt ja vég re az el len õr zést.

5. Az ellen õr zés idõ tar ta ma alatt az ügy vi te li szer vek -
nek irat tár ke ze lés re ira tok át adá sa ti los.

6. A bi zott ság el len õr zé se az aláb bi ak ra ter jed ki:
a) az irat ke ze lé si ok má nyok meg lé té re, fel fek te té sük

hi te les sé gé re ve ze té sük, le zá rá suk, va la mint a vég le ges el -
szá mo lá suk rend jé re;

b) az ügy vi te li szer vek nél tá rolt adat hor do zók, ok má -
nyok meg lé té re;

c) az ügy in té zõk nél a sze mé lyi kar to non át vett mi nõ sí -
tett adat hor do zók meg lé té re, át adás-át vé te lük bi zony la to -
lá sá ra, tá ro lá suk és õr zé sük rend jé re, to váb bá a bel sõ le írá -
sok és gyûj tõ ívek ve ze té sé nek sza bá lyos sá gá ra;

d) a kü lön bö zõ el szá mo lá si ok má nyok ra ve ze tett adat -
hor do zók, ok má nyok el len õr zé sé re, nyil ván tar tá suk ból
tör té nõ sza bá lyos ki ve ze té sé re;

e) az elöl já rói és ön el len õr zé si fel ada tok vég re haj tá sá -
nak do ku men tá lá sá ra;

f) a sa ját ké szí té sû mi nõ sí tett ira tok rend sze res fe lül -
vizs gá la tá nak és do ku men tá lá sá nak vég re haj tá sá ra;

g) az ügy ke ze lés sza bá lya i nak be tar tá sá ra;
h) az ügy vi te li szerv mun ka rend jé nek sza bá lyo zott sá gá ra.

7. A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd -
ség szer ve ze tei bé lyeg zõ vel tör té nõ el lá tá sá nak és a bé -
lyeg zõk hasz ná la tá nak sza bá lya i ról  szóló 39/1998.
(HK 12.) HM uta sí tás mel lék le té nek 25. és 44. pont já ban
elõ ír tak sze rint el len õr zik a hi va ta los bé lyeg zõk, sze mé lyi
pe csét nyo mók meg lé tét, tá ro lá sát, és hasz nál ha tó sá guk
 állapotát (le nyo mat alap ján), illetve sze mé lyi kar to non
 való ki adá suk rend jét, va la mint a bel sõ le írá sok ban le nyo -
mat sze rin ti nyil ván tar tá su kat.

8. A bi zott ság a 2006. évi, to váb bá az „Azon na li” se lej -
tí té si és meg sem mi sí té si jegy zõ köny vön lé võ, illetve a le -
vél tá ri, irat tá ri ér té kû ira to kat ellen õr zés után cso ma gol ja
be, és a cso ma go kat bi zott sá gi lag zár ja le.

9. A bi zott ság az el len õr zés sel egy idõ ben hajt ja vég re
a HM HVK Had erõ ter ve zé si Cso port fõ nök ség fel szá mo lá -
sá nak a be fe je zé sét.

10. A bi zott ság el nö kei az ellen õr zés meg kez dé se elõtt
ké szí te nek el len õr zé si ütem ter vet, majd a fel ada tok vég re -
haj tá sá ra vo nat ko zó an tar ta nak el iga zí tást az ellen õr zõ bi -
zott ság tag jai ré szé re.

11. A bi zott ság el nö kei az el len õr zés rõl ké szí tett jegy zõ -
köny ve ket, va la mint az ügy vi tel hely ze tét ér té ke lõ ösz -
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szesített in téz ke dés ter ve ze tét 2007. már ci us 30-ig ré szem re 
alá írás ra fel ter jesz tik.

12. A nem ze ti adat hor do zók el len õr zé sét vég re haj tó bi -
zott ság el nö ke és tag jai ré szé re az 1995. évi LXV. tör vény
2.  § (1) be kez dés 4. pont a) al pont ja pont ja, to váb bá a TÜSZ
191. pont ja alap ján az ellen õr zés idõ tar ta má ra – az azo no sí -
tás hoz szük sé ges mér ték ben – az ál lam- és szol gá la ti tit kot
tar tal ma zó adat hor do zók ba be te kin tést en ge dé lye zek.

13. Az ügy vi te li szer vek ve ze tõi a be te kin té si jo go sult -
sá got a mi nõ sí tés re és be te kin tés re jo go sul tak nyil ván tar -
tá sá ba ve ze tik be.

14. A bi zott ság ba be osz tott sze mé lye ket az ellen õr zés
ide je alatt – az ellen õr zés gör dü lé keny és pon tos vég re haj -
tá sa ér de ké ben – men te sí tem a be osz tá suk ból adó dó fel -
ada tok el lá tá sa alól.

15. Az ügy vi te li szer vek fel ké szül nek az el len õr zés re,
köz re mû köd nek ab ban, hogy a vég re haj tás fo lya ma to san
tör tén jen.

16. A mi nõ sí tés re jo go sult HM szer vek ve ze tõi sa ját
ha tás kör ben in téz ked nek az ál ta luk mi nõ sí tett adat hor do -
zók fe lül vizs gá la tá ra, to váb bá a fe lül vizs gá lat ered mé nyé -
nek a mi nõ sí tett irat irat tá ri pél dá nyán tör té nõ zá ra dé ko lá -
sá ra. A mi nõ sí tés mó do sí tá sá ról vagy meg szün te té sé rõl ér -
te sí tik azo kat a szer ve ze te ket is, akik nek a nyil ván tar tás
sze rint az adat hor do zót to váb bí tot ták.

17. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*, és
2007. áp ri lis 30-án ha tá lyát vesz ti.

Wapp ler né Dr. Ba logh Ág nes s. k.,
HM jo gi szak ál lam tit kár

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 2.

A Honvédelmi Minisztérium
Védelmi Tervezési és Infrastrukturális

szakállamtitkárának
179/2006. (HK 2/2007.) HM VTI SZÁT

s z a k  i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás feladataival összefüggõ
elhelyezési szakfeladatok végrehajtására

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek át ala kí tá -
sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról szóló
129/2006. (HK 24.) HM uta sí tás 8. § (3) be kez dés ben ka pott 

fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a szer ve ze ti át ala kí tás
2007. évi I. szer ve zé si idõ sza ka fel ada ta i nak vég re haj tá sá -
ról  szóló 123/2006. (HK 22.) és a szer ve ze ti át ala kí tás
2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel ada ta i nak vég re haj tá sá -
ról  szóló 134/2006 (HK 24.) HM HVKF pa ran csokban fog -
lal tak ra – a szer ve ze ti át ala kí tás fel ada ta i val össze füg gõ el -
he lye zé si szak fel ada tok vég re haj tá sá ra az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed:

1.1. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a hon vé del mi mi -
nisz ter köz vet len irá nyí tá sa, fel ügye le te alá tar to zó – ön ál -
ló HM va gyon ke ze lé sû in gat la nok ban el he lye zett – hi va -
ta lok ra és ügy nök sé gek re.

1.2. A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re (a to -
váb bi ak ban együtt: ka to nai szer ve ze tek).

I. A szervezeti változás elõkészítési idõszakában
végrehajtandó feladatok

2. In gat lan ke ze lé si fel ada tok

2.1. Le bo nyo lí tá si, lak ta nya-üze mel te té si, ke ze lés-fel -
ügye le ti fel ada tok

2.1.1. A had erõ át ala kí tás sal össze füg gés ben érin tett
ka to nai szer ve ze tek ál tal hasz nált, ki ürü lõ ob jek tu mok
ese té ben a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb biak -
ban: HM IÜ) kezd je meg az adott ob jek tum ban az épü le -
tek kar ba he lye zé si, fel újí tá si fel ada ta i nak, va la mint az el -
he lye zé si szak tech ni kák kor sze rû sí té sé nek, fel újí tá sá nak,
kar ba he lye zé sé nek le ál lí tá sát, illetve új fel ada to kat ugyan -
itt már ne in dít son.

2.1.2. A had erõ át ala kí tás ban érin tett ka to nai szer ve ze -
tek ké szít sék el a fel szá mo lás üte me zé sé nek meg fe le lõ, a
sze mé lyi ál lo mány ál lo mány ka te gó ri án kén ti össze köl töz -
te té sé nek ter vét (el he lye zé si mér leg) a szer ve zé si in téz ke -
dés ki adá sát kö ve tõ en azon nal. Az össze köl töz te tés ter vét
a hon vé del mi mi nisz ter uta sí tá sá ban1 meg ha tá ro zot tak,
illetve a nem sza bá lyo zott te rü le tek vo nat ko zá sá ban az el -
he lye zé si ter ve zé si irány el vek2 sze rint kell ki dol goz ni.

2.1.3. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai ob jek tu -
mok ban, a szer ve zé si in téz ke dés ben fog lal tak alap ján, a
HM IÜ ve zér igaz ga tó ja az át szer ve zés évé ben, az el he lye -
zé si alap szol gál ta tás ra vo nat ko zó, ér vény ben le võ szer zõ -
dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel, a Szol gál ta tó tól ren del je
meg a csök ken tett tar tal mú szol gál ta tá si fel ada tok vég re -
haj tá sát. A csök ken tett szín vo na lú szol gál ta tás csak üze -
mel te tés re és hi ba el há rí tás ra ter jed het ki.

1 Je len leg a 45/2003. (HK 12.) HM uta sí tás.
2 116/167. szá mú, 1992-es MH FEFI ki ad vány.
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2.1.4. A sze mé lyi ál lo mány ál lo mány ka te gó ria sze rin ti
össze köl töz te té sé vel fel sza ba du ló épü le tek, épít mé nyek,
ob jek tu mok lis tá já nak össze ál lí tá sát a ka to nai ob jek tum
el he lye zé si te vé keny sé gek vég re haj tá sá ért fe le lõs sze -
mély, a szer ve zé si in téz ke dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel, 
az in téz ke dés ki adá sát kö ve tõ en azon nal ké szít se el.

2.1.5. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
zet el he lye zé si te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá ért fe le lõs
sze mély – a HM IÜ te rü le ti ille té kesével kö zö sen – az
össze ál lí tott lis ta alap ján azon nal kez de mé nyez ze a lis tán
sze rep lõ ob jek tu mok nak a Szol gál ta tá si Szer zõ dés ha tá lya 
aló li ki vo ná sát, vagy ezen in gat la nok ban a szol gál ta tá si
fel ada tok szü ne tel te té sét.

2.1.6. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
zet el he lye zé si te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá ért fe le lõs
sze mély – a HM IÜ te rü le ti ille té kesével kö zö sen – az elõ -
zõ pont ban meg fo gal ma zott fel ada tok vég re haj tá sá val egy 
idõ ben mér je fe l az össze ál lí tott lis tán sze rep lõ épü le tek -
nek, épít mé nyek nek, ob jek tu mok nak az üze me lõ köz mû -
há ló za tok ról (víz, csa tor na, vil lany, fû tés, táv hõ, gáz) tör -
té nõ le vá laszt ha tó sá gá nak le he tõ sé ge it és a vég re haj tás ra
ké szít se nek ütem ter vet.

2.1.7. Az elõ zõ pont ban vég re haj tan dó fel ada tok kal
egy idõ ben szin tén fe l kell mér ni az üres sé vá ló épü le tek,
épít mé nyek, ob jek tu mok biz ton sá go san zár ha tó vá té te lé -
vel össze füg gõ fel ada to kat és annak költ ség igé nyét, a vég -
re haj tás ra ké szít se nek ütem ter vet.

2.1.8. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
zet el he lye zé si te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá val meg bí -
zott sze mély a he lyi üze mel te tés ve ze tõ be vo ná sá val hajt sa 
vég re a meg üre se dõ épü le tek, épít mé nyek, ob jek tu mok
meg üre se dé sé vel, be zá rá sá val össze füg gés ben a meg üre -
se dõ in gat la nok köz üze mi szer zõ dé se i nek fe lül vizs gá la tát, 
kez de mé nyez ze a szük sé ges mó do sí tá so kat.

2.1.9. Az elõ zõ pont ban vég re haj tan dó fel ada tok kal
egy idõ ben fe l kell mér ni – a HM IÜ te rü le ti ille té kesével
kö zö sen – a ka to nai ob jek tu mok ban üze me lõ ku tak, hid ro -
for há zak, ka zán te le pek csök ken tett üze mel te té sé vel (lét -
szám és egyéb fo gyasz tók tel je sít mény ada tai alap ján),
illetve üze men kí vül he lye zé sé vel össze füg gõ fel ada tok
igé nyét, me lyet a HM IÜ ve zér igaz ga tó ja ré szé re kell fel -
ter jesz te ni.

2.1.10. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
zet el he lye zé si te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá ért fe le lõs
sze mély – a HM IÜ te rü le ti ille té kesével kö zö sen – hajt sa
vég re a ka to nai ob jek tum te rü le tén ér vény ben lé võ Bér le ti
Szer zõ dé sek ré szét ké pe zõ Üze mel te té si Szer zõ dé sek el -
len õr zé sét a szer ve zé si in téz ke dés ki adá sá val egy idõ ben,
és kez de mé nyez ze az Üze mel te té si Szer zõ dés fel mon dá sát 
a Bér le ti Szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel mon dá si idõ
figye lembevétele alap ján.

2.1.11. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
ze tek az elöl já ró pa rancs nok ság el he lye zé si és az õr zés vé -
del mi fel ada to kért fe le lõs ve ze tõ jé vel kö zö sen mér jék fe l

az üres sé vá ló ob jek tu mok élõ erõs õr zés vé del mi fel ada ta i -
nak vég re haj tá sá val össze füg gõ igé nye ket a lét szám, el he -
lye zé si igény, szük sé ges szol gál ta tá sok figye lembe véte -
lével. A fel mért igé nye ket az át szer ve zé si fel adat meg kez -
dé se elõt ti hé ten a szol gá la ti út be tar tá sá val a HM IÜ
 vezérigazgatója ré szé re kell fel ter jesz te ni.

2.1.12. A HM IÜ in téz ked jen annak ér de ké ben, hogy a
had erõ át szer ve zé sé ben érin tett hely õr sé gek ben a szol gál -
ta tó a la kó ház ke ze lés sel össze füg gõ ok má nyo kat, nyil ván -
tar tá so kat te gye nap ra késszé.

2.1.13. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
zet el he lye zé si te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá ért fe le lõs
sze mély, a szer ve zé si in téz ke dés ki adá sát kö ve tõ en azon -
nal mér je fe l – a HM IÜ te rü le ti ille té kesével kö zö sen – a
HM ke ze lé sû la ká sok nak, la kó épü le tek nek a meg szû nõ
ka to nai ob jek tum köz mû há ló za tá ról tör té nõ le vá laszt ha tó -
sá gá val össze füg gõ fel ada to kat és azok vég re haj tá sá nak
költ ség igé nyét, a fel mé rés ered mé nyét a HM IÜ ve zér -
igaz ga tó ja ré szé re ter jessze fe l.

2.1.14. Amennyi ben a HM ke ze lé sû la kó épü le tek, la -
ká sok le vá laszt ha tó sá ga a meg üre se dõ ka to nai in gat la nok
köz mû há ló za tá ról nem meg old ha tó, ab ban az eset ben fe l
kell mér ni a to váb bi (kény szer)ke ze lés sel össze füg gõ fel -
ada to kat és azok költ ség igé nyét, me lyet az elõ zõ pont sze -
rint a HM IÜ ve zér igaz ga tó ja ré szé re kell fel ter jesz te ni.

2.1.15. A had erõ át ala kí tás ban érin tett ka to nai szer ve -
ze tek el he lye zé si te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá ért fe le lõs
sze mély pon to sít sa, illetve ké szít se elõ a ka to nai ob jek tu -
mok ban üze me lõ gé pé sze ti és egyéb be ren de zé sek ke ze lé -
si uta sí tá sa it, gép köny ve it, a ve szé lyes szer ke ze tek, be ren -
de zé sek vizs gá la ti és mé ré si jegy zõ köny ve it, a ka to nai ob -
jek tum érin tés és vil lám vé del mi mé ré se i nek jegy zõ köny -
ve it, va la mint az el he lye zé si szol gá lat nap ra ké szen tar tan -
dó ve ze té si ok má nya it.

2.2. El he lye zé si szak anyag-gaz dál ko dá si fel ada tok
2.2.1. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -

zet el he lye zé si te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá ért fe le lõs
sze mély a szer ve zé si in téz ke dés ki adá sát kö ve tõ en azon -
nal hajt sa vég re a köz pon ti nyil ván tar tás kö ré be tar to zó el -
he lye zé si szak anya gok egyez te té sét a HM IÜ Anyag gaz -
dál ko dá si Osz tá lyá val.

2.2.2. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
zet el he lye zé si te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá ért fe le lõs
sze mély – a HM IÜ ille té kesével kö zö sen – az át ala kí tá si
fel adat meg kez dé sé ig, a ki bon tás ra és át te le pí té sé re ter ve -
zett anya gok ról ké szít sen té te les át cso por to sí tá si ter vet, ja -
vas la tot. Az el ké szí tett ja vas lat tar tal maz za a be ren de zé -
sek tí pu sát, je len le gi és ter ve zett be épí té si he lyét, a ki bon -
tás vár ha tó költ ség igé nyét, annak fi nan szí ro zá si for rá sát.

2.2.3. A HM IÜ az elõ zõ pont alap ján el ké szí tett ja vas -
la to kat vizs gál ja fe lül.

2.2.3.1. A fe lül vizs gá lat so rán ve gyék figye lembe az új 
szer ve ze ti struk tú ra ki ala kí tá sá hoz szük sé ges, to váb bi
hasz ná lat ra ter ve zett, az át cso por to sí tás ra ke rü lõ, a szer ve -
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ze ti vál to zá sok kö vet kez té ben fe les le ges sé vá ló vagy már
ko ráb ban fe les le ges sé vált, illetve rak tár ban vagy az ob -
jek tu mok üze mel te té se ér de ké ben be szer zett ja ví tó-kar -
ban tar tó anya go kat, be ren de zé si tár gya kat.

2.2.3.2. A fe lül vizs gá lat tár gyát ké pez ze az is, hogy az
új on nan je lent ke zõ igé nye ket mi lyen mó don le het biz to sí -
ta ni a fel ter jesz ten dõ fe les le ges kész le tek lis tá já ból. A ka -
to nai szer ve ze tek kö zöt ti anya gát cso por to sí tás vég re haj tá -
sá hoz a HM IÜ ve zér igaz ga tó elõ ze tes írás be li hoz zá já ru -
lá sa szük sé ges.

2.2.4. A szer ve zé si in téz ke dés sel érin tett ka to nai szer ve -
ze tek nél – te kin tet tel a ke let ke zõ hul la dék anya gok ke ze lé -
sé nek ne héz sé ge i re – nem ke rül vég re haj tás ra se lej te zés.

2.2.5. A to váb bi hasz ná lat ra nem ter ve zett in gat la nok
ese té ben a ka to nai szer ve ze tek a be épí tett nagy ér té kû
 tárgyi esz kö zök jegy zé két a HM IÜ ré szé re so ron kí vül
ter jessze fe l. Ezen esz kö zö ket a HM IÜ az in gat lan át vé te -
lé vel egy ide jû leg, az esz kö zök hely szí nen ha gyá sa mel lett
köz pon ti kész let be von ja.

3. In gat lan gaz dál ko dá si fel ada tok

3.1. A be zá rás ra ke rü lõ ob jek tu mok fel mé ré sét a had -
erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve zet el he lye zé si te -
vé keny sé gé nek vég re haj tá sá ért fe le lõs sze mély – a HM
IÜ ille té kesével kö zö sen – ké szít se el. A fel mé rés ter jed -
jen ki a meg szûn te tés re ke rü lõ szer ve zet ál tal hasz nált és
utalt sá gá ban lé võ összes ob jek tum ra, és vizs gál ja meg a
köz pon ti nyil ván tar tás sal va ló – épü let, épít mény mély sé -
gû – egyez õs éget, a fel me rü lõ in gat lan jo gi prob lé má kat, a
meg lé võ bér le ti szer zõ dé sek bõl ere dõ bér lõi, illetve bér be -
adói kö te le zett sé ge ket, az eset le ge sen eb bõl adó dó fel ada -
to kat, va la mint a be zá rás la kás gaz dál ko dá si von za ta it.

3.2. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett alá ren delt ka to nai
szer ve ze tek az elöl já ró pa rancs nok sá gok fe lül vizs gá la tát
kö ve tõ en ké szít sék el a ka to nai cél ra fe les le ges sé vá ló in -
gat la nok jegy zé két, me lyet szol gá la ti úton ter jessze nek fe l a 
ha tály ban le võ sza bá lyo zás3 alap ján a HM HVKF ré szé re.

3.3. A fel mé ré sek is me re té ben a HM IÜ dol goz za ki a
fel szá mo lás ra ke rü lõ ob jek tu mok hasz no sí tá si ter vét – a
ja vas lat ter jed jen ki az in gat lan meg osz tá si, te rü let ren de -
zé si, va la mint szol gal mi jog be jegy zé si igé nyek re is – és
azt ter jessze fe l a ha tály ban le võ sza bá lyo zás ban4 fog lal tak 
figye lembe véte lével.

3.4. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve zet
az ob jek tum jog utód szer ve zet ré szé re tör té nõ át adá sá nak
elõ ké szí té sét és vég re haj tá sát a ha tály ban le võ sza bá lyo -
zás5 alap ján hajt sa vég re.

3.5. A meg ma ra dó in gat la nok uta lá sát a ha tály ban le võ
sza bá lyo zás6 elõ írá sai alap ján a HM IÜ ké szít se elõ.

3 35/2004. (HK 9.) HM uta sí tás.
4 35/2004. (HK 9.) HM uta sí tás.
5 BERUH/4 Szak uta sí tás 145–147. pont jai.
6 9/1998. HM uta sí tás.

3.6. Az ob jek tum be zá rás ban érin tett ka to nai szer ve zet
ké szít se elõ a ren del ke zé sé re ál ló in gat lan-nyil ván tar tá si
ok má nyok le adá sát a HM IÜ terv tá rá ba.

3.7. A had erõ át ala kí tás so rán fel szá mo ló ka to nai szer -
ve ze tek az ál ta luk ha tá ro zott idõ re kö tött szer zõ dé sek kö -
zös meg egye zés sel tör té nõ meg szün te té sét szük ség sze rint 
kez de mé nyez zék, az ál ta luk kez de mé nye zett, de más szer -
ve zet ál tal kö tött bér le ti szer zõ dé sek fel mon dá sát a szol gá -
la ti út be tar tá sá val kez de mé nyez zék. A ki ürü lõ in gat la -
nok ra újabb bér le ti szer zõ dé sek nem köt he tõk, a le járt bér -
le ti szer zõ dé sek nem hosszab bít ha tók meg.

3.8. A had erõ át ala kí tás so rán át ala ku ló, de nem fel szá -
mo ló szer ve ze tek (név vál to zás, át-alá ren de lés) ese tén a
ka to nai szer ve zet kez de mé nyez ze a szer zõ dé sek szük ség
sze rin ti mó do sí tá sát, át ce dá lá sát.

3.9. A had erõ át ala kí tás sal össze füg gés ben érin tett ka -
to nai szer ve zet vizs gál ja meg a ki ala kult bér le ti díj hát ra lé -
ko kat, és ké szít se elõ ren de zé sü ket.

3.10. A fel szá mo ló ka to nai szer ve zet je lez ze a HM IÜ
fe lé azon bér le ti szer zõ dé sek fel mon dá si igé nyét, me lyek -
nek a szer ve zet ér de ké ben tör té nõ bér be vé te le a továb -
biak ban nem szük sé ges. Je lez ze to váb bá, hogy mely idõ -
pont tól szük sé ges a bér let fel mon dá sa. A HM IÜ ké szít se
elõ a fen ti nem HM ke ze lé sû in gat la nok, in gat lan ré szek
bér le ti szer zõ dé se i nek fel mon dá sát.

3.11. Az ön ál ló la kás gaz dál ko dást foly ta tó he lyi la kás -
gaz dál ko dá si szer vek (hely õr ség-pa rancs nok sá gok) ha -
von ta ad ja nak tá jé koz ta tást a HM IÜ Lak ha tás Tá mo ga tá -
si Osz tály (a továb biak ban: LTO) ré szé re a nõt len szál ló
fé rõ he lyek vál to zá sa i ról.

3.12. Azon hely õr sé gek ben, ahol a HM IÜ az ar ra
igény jo go sult sze mé lyi ál lo mány ré szé re kül sõ szol gál ta -
tó tól nõt len szál ló fé rõ he lyet bér el, el kell ér ni, hogy a HM
va gyon ke ze lé sû nõt len szál lók fé rõ he lye i nek ki hasz nált sá -
ga 100% le gyen. A hely õr ség-pa rancs nok sá gok a ha vi tá -
jé koz ta tá suk so rán je lez zék a HM IÜ LTO ré szé re a kül sõ
szol gál ta tó tól bé relt nõt len szál ló fé rõ he lyek to váb bi szük -
sé ges sé gé nek, a to váb bi bér le tek meg szün te té sé nek,
illetve bõ ví té sé nek igé nyét.

3.13. A he lyi la kó ház ke ze lõ szerv a HM IÜ út ján te -
gyen ja vas la tot a meg szû nõ hely õr ség ben lé võ HM ren del -
ke zé sû la kó épü le tek (la ká sok), va la mint a HM kény szer -
ke ze lé sé ben (tár sas ház ban, szö vet ke ze ti la kás ban) lé võ
in gat la nok (te rü le tek) la kás gaz dál ko dá si uta lá sá ra.

3.14. A hely õr ség-pa rancs nok ság tá jé koz tas sa a köz -
igaz ga tá si, kü lö nö sen az ön kor mány za ti szer ve ket, va la -
mint bér lõ ket, la kás hasz ná ló kat a vár ha tó meg szû nés rõl,
jog utód lás ról, il le tõ leg a már ki je lölt la ká sok ese tén az el -
ide ge ní tés le he tõ sé gé rõl.

3.15. A hely õr ség-pa rancs nok ság és a he lyi la kó ház ke -
ze lõ szerv vé gez ze el a szük sé ges nyil ván tar tá sok ak tu a li -
zá lá sát.

3.16. A hely õr ség-pa rancs nok ság ké szít se elõ az át -
adás-át vé tel hez szük sé ges – a hely õr ség meg szû né sé nek
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idõ pont já ban ese dé kes – la kás gaz dál ko dá si te vé keny ség -
rõl  szóló be szá mo lót.

3.17. A hely õr ség-pa rancs nok ság tá jé koz ta tas sa a sze -
mé lyi ál lo mányt, hogy mi lyen lak ha tás tá mo ga tá si for mák
van nak a HM ren del ke zé sû la kás bér le tén kí vül (mun kál -
ta tói köl csön, vissza nem té rí ten dõ jut ta tás, al bér le ti díj
hoz zá já ru lás, szál ló el he lye zés).

3.18. A HM IÜ vé gez ze el a hely õr sé gi nõt len szál lón
el he lye zett ál lo mány lak ha tá sá nak vizs gá la tát, szük ség
ese tén ké szít se elõ át köl töz te té sét a szál ló be zá rá sa ér de -
ké ben.

4. Kör nye zet vé del mi fel ada tok

4.1. A HM IÜ Kör nye zet vé del mi Osz tály (a továb -
biak ban HM IÜ Kö vO a be zá rás ra ke rü lõ ob jek tu mok elõ -
ze tes kör nye ze ti ál la pot vizs gá la tá hoz, az adott ob jek tum
hasz ná la tá hoz iga zo dó, Elõ ze tes Kör nye ze ti Ér té ke lé si
Kér dõ ívet – a HM IÜ te rü le ti ille té kese és a hasz ná ló (el -
he lye zé si el lá tó) ka to nai szer ve zet kör nye zet vé del mi tiszt
együtt mû kö dé sé vel – dol goz za ki, a fel szá mo ló ka to nai
szer ve zet ré szé re küld je meg.

4.2. A be zá rás ra ke rü lõ ka to nai ob jek tu mok elõ ze tes
kör nye zet vé del mi ál la pot vizs gá la tát a HM hát tér in téz mé -
nyek vo nat ko zá sá ban a HM IÜ Kö vO, az Ma gyar Hon -
véd ség ál tal hasz nált ka to nai ob jek tu mok te kin te té ben a
kö zép irá nyí tó pa rancs nok ság a HM IÜ Kö vO köz re mû kö -
dé sé vel vé gez ze el.

II. A szervezeti változás végrehajtási idõszakának
feladatai

5. In gat lan ke ze lé si fel ada tok

5.1. Lak ta nya-üze mel te té si, ke ze lés-fel ügye le ti fel ada -
tok

5.1.1. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
zet el he lye zé si te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá ért fe le lõs
sze mély az el ké szí tett ál lo mány ka te gó ri án kén ti össze köl -
töz te tés terv alap ján haj tas sa vég re a sze mé lyi ál lo mány
össze köl töz te té sét.

5.1.2. A HM IÜ a had erõ át ala kí tá sá ban ér de kelt ka to -
nai szer ve zet ál tal hasz nált ob jek tu mok ban a Szol gál ta tó -
tól meg ren delt csök ken tett tar tal mú szol gál ta tá si fel ada tok 
vég re haj tá sát fo lya ma to san el len õriz ze.

5.1.3. A HM IÜ a had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to -
nai szer ve zet ál tal össze ál lí tott, az össze köl töz te té sek kel
fel sza ba du ló épü le tek, épít mé nyek, ob jek tu mok lis tá ja
alap ján, a fel szá mo lás üte mé nek figye lembe véte lével el -
len õriz ze a lis tán sze rep lõ in gat la nok nak a Szol gál ta tá si
Szer zõ dés ha tá lya aló li ki vo ná sát, illetve ezzel össze füg -
gés ben a Szol gál ta tá si Szer zõ dés mó do sí tá sá nak a Szol -
gál ta tó ál tal tör té nõ vég re haj tá sát.

5.1.4. A HM IÜ a had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to -
nai szer ve zet ál tal hasz nált ob jek tu mok ban ér vé nyes bér -
le ti szer zõ dés sel ren del ke zõ bér le mé nyek üze mel te té si
szer zõ dé se it a fel szá mo lás ütem ter vé nek fo lya ma tos fi -
gye lem mel kí sé ré se mel lett mond ja fe l, ké szít sen el szá mo -
lást a bér lõk fe lé. Eset le ge sen fenn ál ló hát ra lék ese tén a
HM IÜ in téz ked jen a hát ra lék be haj tá sá ra.

5.1.5. A HM IÜ in téz ked jen a Szol gál ta tó fe lé az érin -
tett in gat la nok nak a köz üze mi há ló zat ról va ló le kö té sé re
az ob jek tum egy ha vi áta lány díj ke re té nek ter hé re (vil lany, 
víz, csa tor na, gáz, táv hõ, köz pon ti fû tés stb.).

5.1.6. Az elõ zõ pont ban fog lal tak kal egy idõ ben a HM
IÜ kez de mé nyez ze, hogy a Szol gál ta tó hajt sa vég re az
ütem terv nek meg fe le lõ en üres sé vá ló épü le tek, épít mé -
nyek, ob jek tu mok biz ton sá go san zár ha tó vá té te lét.

5.1.7. Az épü le tek, épít mé nyek, ob jek tu mok, he lyi sé -
gek zá rá sát az át ve võ ka to nai szer ve zet el he lye zé si fel ada -
tok el lá tá sá ért fe le lõs sze mély pe csét jé vel hajt sa vég re.

5.1.8. A HM IÜ ve zér igaz ga tó ja in téz ked jen a Szol gál -
ta tó fe lé, hogy a had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai
szer ve zet ál tal hasz nált épü le tek, épít mé nyek, ob jek tu mok 
meg üre se dé sé nek fi gye lem mel kí sé ré sé vel hajt sa vég re az
in gat la nok köz üze mi szer zõ dé se i nek mó do sí tá sát, fel mon -
dá sát.

5.1.9. A HM IÜ a had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to -
nai szer ve zet ál tal fel ter jesz tett, a ka to nai ob jek tum ban
üze me lõ ku tak, hid ro for há zak, ka zán te le pek csök ken tett
üze mel te té sé vel, illetve üze men kí vül he lye zé sé vel kap -
cso la tos je len té se alap ján in téz ked jen a Szol gál ta tó fe lé a
szük sé ges fel ada tok vég re haj tá sá ra a fel szá mo lá si ütem -
terv ben fog lal tak figye lembe véte lével.

5.1.10. A HM tu laj do nú fúrt ku tak ból tör té nõ to váb bi
víz ki ter me lés mennyi sé gi igé nyé vel kap cso la tos víz jo gi
üze mel te té si en ge dé lyek mó do sí tá sát a HM IÜ kez de mé -
nyez ze.

5.1.11. A meg üre se dõ, ez ál tal a Szol gál ta tá si Szer zõ -
dés ha tá lya alól ki vont épü le tek ben, épít mé nyek ben, ob -
jek tu mok ban eset le ge sen fel me rü lõ hi ba el há rí tá si te vé -
keny ség vég re haj tá sa csak a HM IÜ ve zér igaz ga tó já nak
egye di en ge dé lye zé se és meg ren de lé se alap ján kez de mé -
nyez he tõ és vé gez he tõ.

5.1.12. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
zet ál tal a meg üre se dõ ob jek tu mok, épü le tek, épít mé nyek
élõ erõs õr zés vé del mi fel ada ta i val kap cso la to san fel ter -
jesz tett je len té sé ben fog lal tak alap ján a HM IÜ a HM
Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály nál (a továb biak ban:
HM HKF) kez de mé nyez ze ezen in gat la nok élõ erõs õr zés -
vé del mi fel ada ta i nak meg ren de lé sét. Amennyi ben a meg -
üre se dett épü let, épít mény, épü let rész, ob jek tum to vább
üze me lõ ka to nai ob jek tum te rü le tén he lyez ke dik el, ab ban
az eset ben az üres in gat la nok zár ha tó sá gá ról a ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka a Szol gál ta tó be vo ná sá val gon dos -
kod jon. Ezen épü le tek, épít mé nyek õr zé sé rõl az ob jek tum
õr zés vé del mé nek ke re te in be lül kell gon dos kod ni. A HM
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IÜ in téz ked jen a HM HKF-fel egyez tet ve az in gat la nok -
ban lé võ tech ni kai õr zés vé del mi és biz ton ság tech ni kai be -
ren de zé sek, rend sze rek le sze rel te té sé re, majd azt kö ve tõ -
en más hol tör té nõ fel hasz ná lá sá ra.

5.1.13. A HM IÜ in téz ked jen a Szol gál ta tó fe lé, hogy a 
had erõ át ala kí tá sá ban érin tett hely õr sé gek ben a la kó ház -
ke ze lés sel össze füg gõ ok má nyo kat az utalt sá gi rend ben
ki je lölt át ve võ ka to nai szer ve zet ré szé re ad ja át.

5.1.14. A fel ter jesz tett je len tés alap ján, a HM IÜ in téz -
ked jen a Szol gál ta tó fe lé az érin tett HM ke ze lé sû la ká sok -
nak, la kó épü le tek nek a meg szû nõ ka to nai ob jek tum köz -
mû há ló za tá ról tör té nõ le vá lasz tá sá nak a ka to nai szer ve zet
fel szá mo lá sa be fe je zé sé ig tör té nõ vég re haj tá sá ra.

5.1.15. Amennyi ben a HM ke ze lé sû la ká sok, la kó épü -
le tek le vá laszt ha tó sá ga a meg üre se dõ ka to nai in gat lan
köz mû há ló za tá ról nem meg old ha tó, ab ban az eset ben a
HM IÜ in téz ked jen a Szol gál ta tó fe lé a to váb bi kény szer -
szol gál ta tás fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra.

5.1.16. Ki ürü lõ ob jek tum ese tén, a had erõ át ala kí tá sá -
ban érin tett ka to nai szer ve zet el he lye zé si te vé keny sé gé -
nek vég re haj tá sá ért fe le lõs sze mély, a ka to nai ob jek tu -
mok ban lé võ gé pé sze ti és egyéb be ren de zé sek egy be gyûj -
tött ke ze lé si uta sí tá sa it, gép köny ve it, a ve szé lyes be ren de -
zé sek, szer ke ze tek vizs gá la ti és mé ré si jegy zõ köny ve it, a
ka to nai ob jek tum érin tés és vil lám vé del mi mé ré si jegy zõ -
köny ve it, va la mint az el he lye zé si szol gá lat ve ze té si ok má -
nya it ad ja át az át ve võ ka to nai szer ve zet ré szé re a fel szá -
mo lá si fel ada tok vég re haj tá sá nak be fe je zé sé ig.

5.1.17. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
zet el he lye zé si te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá ért fe le lõs
sze mély, a fel szá mo lá si fel ada tok vég re haj tá sá nak be fe je -
zé sé vel egy idõ ben in téz ked jen az utol só ta ka rí tá si fel ada -
tok vég re haj tá sá ra, illetve a fel hal mo zó dott sze mét, hul la -
dék el szál lí tá sá ra.

5.2. El he lye zé si szak anyag-gaz dál ko dá si fel ada tok

5.2.1. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
ze tek nél a szer ve zé si in téz ke dés kéz hez vé te lét kö ve tõ en
azon nal hajt sák vég re az át ala kí tás ban érin tett al egy sé gek,
rak tá rak, sze mé lyek ke ze lé sé ben, hasz ná la tá ban lé võ el he -
lye zé si szak anya gok lel tá ro zá sát.

5.2.2. Az elõ zõ pont sze rin ti lel tá ro zás sal egy idõ ben
ke rül jön vég re haj tás ra a Szol gál ta tó ál tal bér tá ro lás ke re -
té ben lé võ el he lye zé si szak anya gok lel tá ro zá sa is. A had -
erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer vez tek a HM IÜ in -
téz ke dé se alap ján, hajt sák vég re az el he lye zé si szak anya -
gok HM IÜ ré szé re tör té nõ át adá sát.

5.2.3. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer vez -
tek ob jek tu ma i ban a be épí tett épü let-fel sze re lé si tár gyak,
épü let gé pé sze ti be ren de zé sek, te le pí tett kony ha tech no ló -
gi ai esz kö zök le sze re lé sét, ki bon tá sát – a klí ma be ren de zé -
sek, szü net men tes áram for rá sok, tar ta lék ener gia el lá tás
biz to sí tá sa ér de ké ben te le pí tett agg re gá to rok ki vé te lé vel – 
meg til tom.

5.2.4. Az elõ zõ pont ban em lí tett esz kö zök ki bon tá sá ra,
át te le pí té sé re en ge délyt a HM IÜ ve zér igaz ga tó ad hat.

Ezen esz kö zök ki bon tá sa csak ezen írá sos en ge dély meg -
lé te alap ján kezd he tõ meg.

5.2.5. Az át cso por to sí tá si ter vek ben nem sze rep lõ
anya gok jegy zé két a HM IÜ ré szé re a kész le tek meg ha tá -
ro zá sát kö ve tõ en so ron kí vül meg kell kül de ni. A fe les le -
ges kész le tek köz pon ti va gyon ba vo ná sá ra, illetve a MH
HTPEK Ki he lye zett In kur ren cia Rak tár (Ka lo csa)-b a tör -
té nõ le adá sá ra a HM IÜ ve zér igaz ga tó egye di leg in téz ke -
dik.

5.2.6. Az anyag le adá so kat úgy kell vég re haj ta ni, hogy
a szer ve zé si idõ szak vé gé re a ka to nai szer ve ze tek tel jes
anya gi kész le te az ob jek tum to váb bi üze mel te té sé hez ren -
delt igé nye ket tük röz ze.

5.2.7. A had erõ át ala kí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
ze tek to váb bi ak ban is üze me lõ ob jek tu ma i ban a bér tá ro lás 
te vé keny sé gét a HM IÜ az in gat lan tel jes ki ürí té sé ig ren -
del je meg a Szol gál ta tó tól.

6. In gat lan gaz dál ko dá si fel ada tok

6.1. A HM IÜ ve zér igaz ga tó ja te gye meg a ha tás kö ré -
be tar to zó in téz ke dé se ket az in gat lan uta lá si és la kás gaz -
dál ko dás uta lá si fel ada tok vég re haj tá sá ra.

6.2. A HM IÜ a ha tály ban le võ sza bá lyo zás7 elõ írá sai
alap ján vé gez ze el a ka to nai hasz ná lat ra to vább ra is szük -
sé ges in gat la nok nál fel me rü lõ uta lá si, la kó ház ke ze lés uta -
lá si fel ada to kat.

6.3. A fel szá mo ló ka to nai szer ve zet ad ja le a ren del ke -
zé sé re ál ló in gat lan-nyil ván tar tá si ok má nyo kat a HM IÜ
terv tá ra ré szé re.

6.4. A HM IÜ a hasz no sí tás mód já nak is me re té ben in -
téz ked jen a ge o dé zi ai mun ká kat igény lõ fel ada tok vég re -
haj tá sa ér de ké ben.

6.5. Az érin tett ala ku lat ál tal meg kö tött bér le ti szer zõ -
dé sek fel mon dá sát kö ve tõ en az ala ku lat te gyen in téz ke -
dést a bé relt te rü le tek bir tok ba vé te lé re és a pénz ügyi el -
szá mo lás ra. A köz pon ti és a HM IÜ ha tás kö ré be tar to zó
szer zõ dé sek fel mon dá sát kö ve tõ en a HM IÜ in téz ke dik a
bir tok ba vé tel rõl és a pénz ügyi el szá mo lás ról.

6.6. A HM IÜ vé gez ze el a fel szá mo ló lak ta nya és
egyéb ka to nai szer ve ze tek ér de ké ben bér be vett nem HM
ke ze lé sû in gat la nok, in gat lan ré szek vissza adá sát, és el szá -
mo lá sát.

6.7. A lak ta nya ki ürí té sét kö ve tõ en a HM IÜ dön tés
sze rint te gyen in téz ke dést az in gat la nok át adá sá ra, õr zés -
vé del mé re.

6.8. A HM IÜ az ala ku la tok tól ka pott, illetve az át -
adás-át vé te li el já rá so kon ké szült és be ér ke zett ok má nyok
alap ján vé gez ze el az in gat la nok va gyon- és ana li ti kus
nyil ván tar tá sá nak mó do sí tá sát.

7 9/1998. HM uta sí tás.
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6.9. A HM IÜ LTO – a hely õr ség-pa rancs nok sá gok tá -
jé koz ta tá sa alap ján – kez de mé nyez ze az érin tett kül sõ szol -
gál ta tás ra vo nat ko zó szál ló fé rõ hely szol gál ta tá si szer zõ dé -
sek mó do sí tá sát, amennyi ben szük sé ges, fel mon dá sát.

6.10. A hely õr ség ben lé võ HM va gyon ke ze lé sû la ká -
sok, la kó épü le tek új la kás gaz dál ko dást foly ta tó hely õr ség
ré szé re tör té nõ la kás gaz dál ko dá si uta lá sá ra az ille té kes
HM szerv in téz ke dik.

6.11. A meg szû nõ he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv át ad ja 
az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tá so kat a HM IÜ ré szé re.

6.12. A hely õr ség-pa rancs nok ság ké szít se el a hely õr -
ség meg szû né sé nek idõ pont já ban ese dé kes la kás gaz dál -
ko dá si te vé keny ség rõl  szóló be szá mo lót, ame lyet küld jön
meg a HM IÜ ré szé re.

6.13. A hely õr sé gi nõt len szál lón el he lye zett ál lo mány
szük ség sze rin ti át köl töz te té sét, a szál ló be zá rá sát terv sze -
rint kell vég re haj ta ni.

6.14. A HM IÜ te gyen ja vas la tot a be zárt szál ló la kás -
gaz dál ko dá si kör bõl va ló ki vo ná sá ra és to váb bi hasz no sí -
tá sá ra.

7. Kör nye zet vé del mi fel ada tok

7.1. A ki töl tött Elõ ze tes Kör nye ze ti Ér té ke lé si Kér dõ -
ív, va la mint a ha tály ban le võ Korm. ren de let8 alap ján a
kör nye ze ti ál la pot rész le tes jel lem zé sé re irá nyuló, hely szí -
ni kör nye ze ti ál la pot vizs gá lat vég re haj tá sá ra a HM IÜ – a
kö zép irá nyí tó pa rancs nok ság kör nye zet vé del mi tiszt,
illetve Kö vO kez de mé nye zé sé re – in téz ked jen.

8 A fel szá mo lá si el já rás és a vég el szá mo lás kör nye zet- és ter mé szet vé -
del mi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. ren de let.

9 A fel szá mo lá si el já rás és a vég el szá mo lás kör nye zet- és ter mé szet vé -
del mi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. ren de let.

7.2. A kö zép irá nyí tó pa rancs nok ság kör nye zet vé del mi
tiszt a ha tály ban le võ Korm. ren de let9 alap ján össze ál lít ja a 
Kör nye ze ti ál la pot vizs gá la ti do ku men tá ci ót és a HM IÜ
ve zér igaz ga tó ré szé re fel ter jesz ti.

7.3. A jó vá ha gyott Kör nye ze ti ál la pot vizs gá la ti do ku -
men tá ció alap ján a be avat ko zást igény lõ fel ada to kat – kü -
lö nös te kin tet tel a kör nye zet szennye zést oko zó ve szé lyes
hul la dé kok ke ze lé sé re, ár tal mat la ní tá sá ra – a kö zép irá nyí -
tó pa rancs nok ság kör nye zet vé del mi tiszt fe le lõs szak mai
ve ze té sé vel vég re hajt ják.

III. Záró rendelkezések

8. Az in téz ke dés hatályba lépésével egy ide jû leg ,,A ka -
to nai ob jek tu mok be zá rá sá val, a hely õr sé gek fel szá mo lá -
sá val össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sá ra” ki adott
52/2004. HM IKH fõ igaz ga tói in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

9. Az in téz ke dés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

Dr. Fü re di Ká roly s. k.,
HM VTI szak ál lam tit kár

A Honvédelmi Minisztérium
jogi szakállamtitkárának

és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

2/2007. (HK 2.) HM JSZÁT–HVKF

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

a 2007. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
2/2007. (HK 2.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség Budapesti Helyõrségparancsnokság,
helyõrségparancsnoki beosztás átadás-átvételérõl*

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



A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

1/2007. (HK 2.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas
jelentkezõk 2007. évi bevonulásának végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a szer zõ dé ses le gény sé gi szol gá lat ra
al kal mas je lent ke zõk ka to nai szer ve zet hez tör té nõ be vo -
nu lá sá nak vég re haj tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki.

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

2. A szer zõ dé ses le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas je -
lent ke zõk Ki kép zõ Köz pont ba tör té nõ be vo nul ta tá sát
2007. év ben az aláb bi idõ pon tok ban kell vég re haj ta ni

– 2007. feb ru ár 1.
– 2007. áp ri lis 24.
– 2007. au gusz tus 22.
– 2007. de cem ber 04.

3. A NA TO Re pü lõ gép-ve ze tõ Ki kép zé si Prog ram ra
(NFTC) fel vett je lent ke zõk rö vi dí tett alap ki kép zés vég re -
haj tá sa ér de ké ben tör té nõ be vo nul ta tá sát 2007. jú li us 31.
és au gusz tus 10. kö zöt ti idõ pont ban kell vég re haj ta ni.

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

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 9.
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AZ MH Honvéd Egészségügyi Központ Elõkészítõ Törzs parancsnokának
7/2007. (HK 2.) MH HEKET

i n  t é z  k e  d é  s e

a gyógyszerek rendelésérõl szóló 41/2006. (HK 4.) MH EÜPK intézkedés módosításáról*

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



SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
ér té ke**

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

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

Ter ve zés Hulladékgazdálkodás feltételrendszerének
és müködésének MH szintû kialakításáról tanulmányterv 
készítése.

ÖKO Zrt.
10614752-2-41

6 240 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 03. 31.

Ki vi te le zé si Bp. XIV. kerület Mexikói út PÁTRIA Szálló
tûzszakaszainak kialakítási munkái.

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-42

5 958 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 01. 25.

Ki vi te le zé si Szentendre MH Kiképzõ Központ 49. számú sportlõtér
karbahelyezési munkái.

TOMA BAU Zrt.
12400139-2-42

14 688 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 02. 20.

Ter ve zés Szolnok Kilián út 1–5. alatti 4 db lakó és 1 db
nõtlenszálló épület felújításának tervezési munkái.

AAA INVEST Kft.
10767575-2-43

7 800 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 04. 20.

Ki vi te le zé si Szolnok MH 86. Helikopter Ezred hulladékudvar
kivitelezési munkái.

KLIMA VILL Zrt.
13053242-2-41

39 538 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 03. 10.

Ki vi te le zé si Debrecen MH 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandár
Kossuth laktanya úszómedence karbahelyezésének
tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkái.

HADÉP Kft.
12113415-2-09

20 580 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 03. 25.

Ki vi te le zé si Tata MH 25. Klapka György KLD. 4. számú épület
nyílászáróinak cseréje és tanácsterem kialakítási munkái.

KLIMA VILL Zrt.
13053242-2-41

7 046 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 02. 10.

Ki vi te le zé si Bp. I. ker. HM HIM konyha, étterem felújítási
munkáinak tervezési, engedélyezési és kivitelezési
munkái, valamint büfé karbahelyezése.

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-42

14 142 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 03. 25.

Ki vi te le zé si Székesfehérvár MH 43. VTZ. beléptetõ és kulcsdoboz
tároló rendszer bõvítése.

ARZENÁL Zrt.
10753754-2-51

10 999 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 02. 10.

Ki vi te le zé si Budapest V. kerület HM Védelmi Hivatal kormányzati,
védelmi, igazgatási feladatok elemzõ helyzetértékelõ
vezetési terem fejlesztése tervezési, engedélyeztetési
és kivitelezési munkái.

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-42

12 773 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 03. 10.

Ki vi te le zé si Székesfehérvár MH 43. VTZ. Alba Regia laktanya
30. számú épület vizesblokk felújításának, az elektromos 
gerincvezeték-rendszer kialakításának és az irodák
karbahelyezésének munkái.

MEGA
LOGISTIC Zrt.
13117429-2-51

24 596 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 02. 10.

Ki vi te le zé si Székesfehérvár MH 43. VTZ. Alba Regia laktanya 2.,
3/1., 3/2., 39., 89. számú épületekben irodák
karbahelyezésének munkái.

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-42

35 066 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 02. 10.

Ki vi te le zé si Székesfehérvár MH Összhaderõnemi Parancsnokság
2. számú irodaépület I. emeleti irodahelységek átfogó
karbahelyezési munkái.

VERAVA Kft.
10927865-2-43

7 247 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 02. 10.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
ér té ke**

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

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

Ki vi te le zé si Bp. VIII. kerület Hock János u. 4–6. szám alatti
társasház 23 db kéményének bélelési munkái
és kéményseprõjárda építésének tervezési,
engedélyeztetési és kivitelezési munkái.

AL-BOÉ Kft.
12337909-2-13

19 738 2006. 12. 29. 2006. 12. 29. 2007. 02. 25.

  * 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 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Hús, hentesáru Futó Lász ló
ez re des pk.,

MH 1. Lo gisz ti kai
és Tá mo ga tó

Zász ló alj
Pá pai Lász ló
ügy ve ze tõ ig.

Ba la ton Hús ipa ri Kft.

11 250 000 Ft 2006. 12. 21. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Zöldség, gyümölcs Futó Lász ló
ez re des pk.,

MH 1. Lo gisz ti kai
és Tá mo ga tó

Zász ló alj
Bog dán Jó zsef
el nök-igaz ga tó

Po lus Coop ZRt.

5 000 000 Ft 2006. 12. 21. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Zöldség, gyümölcs METRO
Ön ki szol gá ló

Nagy ke res ke del mi
Kft.

14 500 000 2007. 01. 02. 2007. 01. 02. 2007. 12. 31.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Kenyér és pékáru P és P Pék áru Kft. 8 500 000 2007. 01. 02. 2007. 01. 02. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Tej és tejtermék So le-Mi zo Kft. 13 000 000 2007. 01. 02. 2007. 01. 02. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Gumiköpeny Gu mi-Sped Bt. 6 000 000 2006. 12. 13. 2006. 12. 15. 2006. 12. 31.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Konzerv, befõtt, savanyúság beszerzése a ZMNE részére Stark 96 Bt. Net tó
10 412 250 Ft

2006. 12. 21. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Vál lal ko zá si A ZMNE gépjármûveinek (összesen: 57 db)
garanciaidõn túli javítása és hatósági vizsgáztatás

Dél-Pes ti Au tó ja ví tó
Kft.

24 500 000 Ft 2006. 12. 21. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Magyar Honvédség 32. Budapest Õr- és Díszezred

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Tej és tejtermékek MH 32. BÕDE
(adó szám:

15706719-2-51)
Tej út Plusz

Ke res ke del mi Bt.
(adó szám:

20968038-2-41)

net tó: 5 281 840
brut tó:

6 338 208

2006. 12. 29. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Szál lí tás Ásványvíz és üdítõitalok MH 32. BÕDE
(adó szám:

15706719-2-51)
Szí ri usz Tra de Bt.

(adó szám:
21969214-2-43)

net tó: 4 953 333
brut tó:

5 944 000

2006. 12. 29. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Kenyér és pékáru MH 32. BÕDE
(adó szám:

15706719-2-51)
Var ga Kft.
(adó szám:

10887367-2-43)

net tó: 4 647 000
brut tó:

5 576 400

2006. 12. 29. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Papír, író és irodaszer MH 32. BÕDE
(adó szám:

15706719-2-51)
Pro fil-Co py
2002. Kft.
(adó szám:

12933086-2-05)

net tó: 5 500 000
brut tó:

6 600 000

2006. 12. 29. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kötõ fe lek
neve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés

le jár tá nak
dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Hús és húskészítmények MH PBRT–
Pá pai-Hús ZRt.
(19-10-500053)

Max. 7 900 2006. 12. 29. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

MH 5/62. Könnyû Lövészzászlóalj

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kötõ fe lek
neve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

A nem ze ti ér ték ha tárt 
el nem érõ
 egyösszegû

 közbeszerzés

Tej és tejtermék MAUS Ke res ke del mi 
és Szol gál ta tó Kft.

10402805-2-06

9 904 840 2007. 01. 01. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

A nem ze ti ér ték ha tárt 
el nem érõ
 egyösszegû

 közbeszerzés

Ásványvíz, üdítõital M és Tár sa Kft.
12478439-2-06

10 437 500 2007. 01. 01. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kötõ fe lek
neve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

A nem ze ti ér ték ha tárt 
el nem érõ
 egyösszegû

 közbeszerzés

Zöldség, gyümölcs M és Tár sa Kft.
12478439-2-06

14 979 965 2007. 01. 01. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

A nem ze ti ér ték ha tárt 
el nem érõ
 egyösszegû

 közbeszerzés

Kenyér és pékáru AGROMETÁL
Élel mi szer ipa ri Kft.

10226542-2-06

7 724 500 2007. 01. 01. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kötõ fe lek
neve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Ingblúzok HM BBBH–Csiz ma -
rik és Tár sa Kft.
(01-09-071521)

52 936 2006. 12. 27. 2006. 12. 27. 2007. 03. 23.

MH Bakony Harckiképzõ Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kötõ fe lek
neve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés
ér té ke

A szer zõ dés
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KÖZLEMÉNYEK

A HM Központi Lakásbizottság elnökének
1/2007. (HK 2.) HM KLB

k ö z  l e  m é  n y e

a HM Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi,
továbbá a Budapesten lakáskeret-gazdálkodást

folytató honvédelmi szervezetek ideiglenes szervezeti
összetételérõl

A hon vé del mi szer vek szer ve ze ti vál to zá sa i val össze füg -
gés ben, a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl,  valamint a
lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let
189.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö röm ben el jár va, a
HM Köz pon ti La kás bi zott ság ide ig le nes sze mé lyi, to váb bá a
Bu da pes ten la kás ke ret-gaz dál ko dást foly ta tó hon vé del mi
szer ve ze tek ide ig le nes szer ve ze ti össze té te lét 2007. ja nu ár
1-jé tõl az aláb bi ak sze rint ál la pí tom meg:

1. A HM Köz pon ti La kás bi zott ság sze mé lyi össze -
tétele:

a) el nök:
HM ka bi net fõ nök

b) el nök he lyet tes: 
HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ

c) ta gok:
– HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ
– HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ
– HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ
– HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség vezér -
igazgató
– HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség ve zér igaz ga tó
– HM had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ
– MH Tá mo ga tó Dan dár pa rancs no ka
– HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér -
igaz ga tó
– MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ka
– Hon véd szak szer ve zet el nö ke
– Baj tár si Egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé gé nek el nö ke
– Hon véd sé gi Dol go zók Szak szer ve ze té nek el nö ke
– Csa pa tok Ér dek vé del mi Szö vet sé gé nek el nö ke.

2. A Bu da pes ten la kás ke ret-gaz dál ko dást foly ta tó
hon vé del mi szer ve ze tek:

a) a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a HM ál tal ala pí tott
és Bu da pes ten mû kö dõ gaz da sá gi tár sa sá gok nál, – illetve
a más ál lam i szerv nél Bu da pes ten szol gá la tot tel je sí tõ
 hivatásos és szer zõ dé ses ka to nák te kin te té ben is)

b) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség
(az ön ál ló la kás ke ret-gaz dál ko dást foly ta tó HM Fej lesz té -
si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ki vé te lé vel, a HM ügy nök sé -
gei, hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei te kin te té ben is)

c) a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (az ön -
ál ló la kás ke ret-gaz dál ko dást foly ta tó MH Tá mo ga tó Dan -
dár ki vé te lé vel, a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek és az

MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó, Bu da pes ten mû kö dõ
hon vé del mi szer vek, va la mint a fõ vá ros ban la kó vagy ott
le te le pe dõ, a HM ren del ke zé sû la kás ra a HM La kás ren de -
let 5.  §-ának (1)–(3) be kez dé se alap ján jo go sult sze mé lyek 
te kin te té ben is)

d) a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség
e) az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal
f) az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
g) az MH Tá mo ga tó Dan dár
h) a Ka to nai Fõ ügyész ség (a Bu da pes ten mû kö dõ ka -

to nai igaz ság ügyi szer vek te kin te té ben is).
A más ál lam i szerv ré szé re tör té nõ át adást köve tõen, a

Bu da pes ten igaz ság ügyi szer vek nél szol gá la tot tel je sí tõ
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák te kin te té ben a 
Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban mû kö dõ ke ret gaz da la kás -
bi zott ság jár el.

i) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
A más ál lam i szerv ré szé re tör té nõ át adást köve tõen, a

Bu da pes ten fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény nél szol gá la tot
tel je sí tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák te -
kin te té ben a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban mû kö dõ ke ret -
gaz da la kás bi zott ság jár el.

A Budapesten lakáskeret-gazdálkodást folytató
honvédelmi szervezetekre vonatkozó átmeneti

rendelkezések:

A Bu da pes ten la kás ke ret-gaz dál ko dást foly ta tó hon vé -
del mi szer ve ze tek hez a 2. pont és a 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let 187.  §-ának (3) be kez dé se sze rint nem utal ha tó,
Bu da pes ten mû kö dõ szer ve ze tek és szer ve ze ti egy sé gek
te kin te té ben az ille té kes la kás ke ret-gaz dál ko dást foly ta tó
hon vé del mi szer ve zet az MH Tá mo ga tó Dan dár.

A 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let 187.  § (6) be kez dé se
ér tel mé ben a bi zott sá gok meg ala kí tá sá ért az adott ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka a fe le lõs.

A bi zott sá gok meg ala kí tá sá ra vagy át ala kí tá sá ra a ka to -
nai szer ve ze tek pa rancs no kai (ve ze tõi) úgy in téz ked je nek, 
hogy azok leg ké sõbb 2007. feb ru ár 28-áig mû kö dõ ké pe -
sek le gye nek.

A la kás igény lé sek 2007. évi be so ro lá sát már a je len
köz le mény ben meg ne ve zett szer ve ze tek nél mû kö dõ ke ret -
gaz da la kás bi zott sá gok hajt ják vég re a HM La kás ren de let -
ben meg ál la pí tott ha tár idõ figye lembe véte lével.

A bi zott sá gok meg ala kí tá sá ig vagy át ala kí tá sá ig be nyúj -
tott la kás igény lé sek nyil ván tar tás ba vé te lé rõl és a vál to zás -
ban érin tett bi zott ság(ok) ré szé re tör té nõ át adá sá ról a ka to -
nai szer ve ze tek pa rancs no kai (ve ze tõi) gon dos kod nak.

Dr. Sze re di Pé ter s. k.,
HM Köz pon ti La kás bi zott ság el nö ke
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A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora

p á  l y á  z a  t o t  h i r  d e t

oktatói munkakörökre

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
több ször mó do sí tott 1996. évi XLV. tör vény 4.  §-a alap ján
pá lyá za tot hir de tek az aláb bi mun ka kö rök be töl té sé re:

Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Kar
Hír adó Tan szék
– ad junk tus (1 fõ ht.)
Ve gyi-, Ka taszt ró fa vé del mi és Vé del mi Igaz ga tá si

Tan szék
Vé del mi Ter ve zés és Igaz ga tás Szak cso port
– ad junk tus (1 fõ ka.) he ti 20 óra fog lal koz ta tás ra
Ve gyi-, Ka taszt ró fa vé del mi és Vé del mi Igaz ga tá si

Tan szék
Vé del mi Ter ve zés és Igaz ga tás Szak cso port
– ad junk tus (1 fõ ka.) he ti 20 óra fog lal koz ta tás ra
Ka to nai Lo gisz ti kai, Mi nõ ség ügyi és Köz le ke dés -

mér nö ki Tan szék
Ál ta lá nos Lo gisz ti kai Szak cso port
– egye te mi do cens (1 fõ ka.)
In for ma ti kai Tan szék
In for ma ti kai Szak cso port
– egye te mi do cens (1 fõ ht.)

Kos suth La jos Had tu do má nyi Kar
Tár sa da lom tu do má nyi In té zet
Fi lo zó fia és Kul túr tör té net Tan szék
Ka to nai Eti ka Szak cso port
– ta nár se géd (1 fõ ka.)
Lé gi erõ Mû ve le ti Tan szék
Lé gi erõ Had mû ve le ti-har cá sza ti Szak cso port
– egye te mi do cens (1 fõ ht.)
Egye te mi do cens sé az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve -

tel mé nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:
a) tel je sí tet te az egye te mi ad junk tus sal szem ben tá -

masz tott kö ve tel mé nye ket;
b) az ál ta la ok ta tott tu do mány te rü le ten dok to ri fo ko zat -

tal ren del ke zik, al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben
részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és tu do má nyos
mun ká já nak ve ze té sé re;

c) leg alább 8 éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zik (el vi -
leg 4 év egye te mi ta nár se gé di és 4 év egye te mi ad junk tu si);

d) em be ri leg és szak ma i lag egy aránt al kal mas a fi a tal
mun ka tár sak irá nyí tá sá ra, se gí té sé re;

e) is me re te it lo gi kus rend szer be fog lal va írás ban és
szó ban ké pes át ad ni, ma gas szín vo na lú tan anyag for má ló,
ki dol go zó és is me ret át adó kész ség gel ren del ke zik;

f) tudo má nyá gát át fo gó an is me ri, szû kebb szak te rü le té -
nek el mé lyült, nem zet kö zi szin tû is me re té vel ren del ke zik;

g) ön ál ló tu do má nyos ered mé nyei van nak, ezek rõl nem -
zet kö zi szín vo na lú szak mai pro duk tu mok ban ad szá mot.

Ad junk tus sá az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve tel mé -
nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:

a) leg alább 4 éves szak mai, le he tõ leg fel sõ ok ta tá si ok -
ta tói gya kor lat tal ren del ke zik;

b) tel je sí tet te az egye te mi ta nár se géd del szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket;

c) bi zo nyí tot ta al kal mas sá gát – is me ret át adói és ne ve -
lõi ké pes sé gét – az egye te mi ok ta tó mun ká ra;

d) szak te rü le té nek tu do má nyos te vé keny sé gé ben ön álló
ku ta tá si ered mé nye ket is fel mu ta tó pub li ká ci ók kal (vagy en -
nek meg fe le lõ más szak mai pro duk tu mok kal) ren del ke zik;

e) leg alább egy ide gen nyelv bõl szak te rü le té nek meg -
fe le lõ szak mai anyag gal bõ ví tett kö zép fo kú „C” tí pu sú ál -
lam i nyelv vizs gá val (vagy en nek meg fe le lõ nyelv vizs ga
bi zo nyít vánnyal) ren del ke zik.

Ta nár se géd dé az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve tel mé -
nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:

a) ren del ke zik az al kal ma zó tan szék ál tal elõ írt idõ tar -
ta mú és mi nõ sé gû szak mai (csa pat-) gya kor lat tal, mely tõl
egye di ese tek ben – a tan szék ve ze tõ ja vas la ta alap ján – el
le het te kin te ni;

b) ok ta tói fel ada ta i nak té má já ban az egye te mi dip lo ma
kö ve tel mé nye it meg ha la dó tu dás sal és eh hez kap cso ló dó
szé les kö rû tá jé ko zott ság gal ren del ke zik;

c) al kal mas alap szin tû fog lal ko zá sok (gya kor la tok,
gya kor la ti fog lal ko zá sok, do ku men tum-fel dol go zó fog lal -
ko zá sok stb.), sze mi ná ri u mok ve ze té sé re, irá nyí tá sá ra;

d) kez de ti tu do má nyos pub li ká ci ók fel mu ta tá sa mel lett 
ren del ke zik a tu do má nyos ku ta tó mun ka alap ja i nak és al -
kal ma zá si mód sze re i nek is me re té vel, meg fe le lõ al kal mas -
ság gal és kész ség gel en nek ered mé nyes vég zé sé hez;

e) ren del ke zik leg alább egy ide gen nyelv kö zép fo kú
– ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyal ta nú sí -
tott – is me re té vel.

A mun ka kö rök rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írá sok 
tar tal maz zák.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Kar
Hír adó Tan szék – ad junk tus (1 fõ ht.)
– ren del kez zen ok le ve les vil la mos mér nö ki dip lo má val,
– ren del kez zen né met vagy fran cia nyelv bõl mi ni mum

kö zép fo kú „C” tí pu sú és leg alább alap fo kú „C” tí pu sú an -
gol nyelv vizs gá val,

– ren del kez zen el mé le ti is me re tek kel a mik ro hul lá mú
áram kö rök ter ve zé sé rõl, le gyen ké pes a mo dern di gi tá lis
át vi tel-tech ni kai és hír köz lõ esz kö zök, va la mint az ana lóg
hír adó be ren de zé sek ok ta tá sá ra,

– ren del kez zen is me re tek kel az új ge ne rá ci ós harcá -
szati rá di ók üze mel te té sé rõl és ke ze lé sé rõl.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a dok to ri kép zés -
ben meg szer zett ab szo lu tó ri um. A be osz tás „C” tí pu sú
nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le zett.

Ve gyi-, Ka taszt ró fa vé del mi és Vé del mi Igaz ga tá si
Tan szék

Vé del mi Ter ve zés és Igaz ga tás Szak cso port 
– ad junk tus (he ti 20 óra fog lal koz ta tás ra)
– ren del kez zen a szak cso port ok ta tói te vé keny sé gé hez

kap cso ló dó ok ta tói és gya kor la ti ta pasz ta la tok kal, leg -
alább 4 év fel sõ ok ta tás ban el töl tött ta nár se gé di vagy ma -
ga sabb ok ta tói fo ko zat ban szer zett ok ta tói is me re tek kel,

2. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 93



– le gyen ké pes a tan szé ken egyes tan tár gyak (Had ki -
egé szí tés, vé del mi igaz ga tás, Vé del mi hu mán erõ for rás
szer ve zés) ok ta tá sá ra, fej lesz té sé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a tan anyag fej -
lesz tõi és rend sze res pub li ká ci ós te vé keny ség, PhD dok -
tori fo ko zat szer zés re va ló tö rek vés vagy annak meg lé te.

Ve gyi-, Ka taszt ró fa vé del mi és Vé del mi Igaz ga tá si
Tan szék

Vé del mi Ter ve zés és Igaz ga tás Szak cso port 
– ad junk tus ( he ti 20 óra fog lal koz ta tás ra)
– ren del kez zen spe ci á lis is me re tek kel a rend vé de lem

te rü le tén ok ta tói te vé keny ség hez kap cso ló dó ok ta tá si és
gya kor la ti ta pasz ta la tok kal,

– le gyen ké pes a tan szé ken egyes tan tár gyak oktatá -
sára, fej lesz té sé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a rend sze res pub -
li ká ci ós te vé keny ség, PhD dok to ri fo ko zat szer zés re va ló
tö rek vés vagy annak meg lé te.

Ka to nai Lo gisz ti kai, Mi nõ ség ügyi és Köz le ke dés -
mér nö ki Tan szék

Ál ta lá nos Lo gisz ti kai Szak cso port 
– egye te mi do cens
– ren del kez zen a NATO és ENSZ lo gisz ti kai ADAMS

alap, – ha la dó szin tû tan fo lya mok kal,
– ren del kez zen az együtt mû kö dés hez an gol nyelv bõl

mi ni mum STANAG 6001 3.2.3.2. szint tel, elõnyt je len t a
SLP 3.3.3.3 szint.

– le gyen jár tas a nem zet kö zi mul ti na ci o ná lis lo gisz ti -
kai in for ma ti kai gya kor la tok szer ve zé sé ben.

In for ma ti kai Tan szék
In for ma ti kai Szak cso port – egye te mi do cens
– ren del kez zen leg alább há rom éves, in for ma ti ka-al kal -

ma zás hoz kö tõ dõ csa pat gya kor lat tal.

Kos suth La jos Had tu do má nyi Kar
Tár sa da lom tu do má nyi In té zet Fi lo zó fia és Kul túr -

tör té net Tan szék
Ka to nai Eti ka Szak cso port – ta nár se géd
– ren del kez zen ok ta tá si ta pasz ta lat tal a sze mély kö zi és

kul tú ra kö zi kom mu ni ká ci ós té ma kö ré ben;
– ren del kez zen egy ide gen nyelv bõl leg alább kö zép fo kú

vizs gá val (an gol, fran cia, orosz nyelv is me ret elõnyt je len t).
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a hadtudomány -

nyal, illetve a vé del mi szer ve ze tek kel kap cso la tos is me re -
tek el sa já tí tá sa (fo lya mat ban lé võ PhD mun ká la tok). A pá -
lyá zat el nye ré se ese tén kí vá na tos a fi lo zó fia és kul túr tör té -
net (ezen be lül az eti kai tu do má nyok) ok ta tá sá ra va ló fel -
ké szü lés je gyé ben le ve le zõ böl csész ka ri dip lo ma meg -
szer zé se az el kö vet ke zen dõ öt év alatt.

Lé gi erõ Mû ve le ti Tan szék
Lé gi erõ Had mû ve le ti-har cá sza ti Szak cso port – egye -

te mi do cens
– ren del kez zen ha zai vagy kül föl di ka to nai aka dé mi ai

vagy egye te mi vég zett ség gel;
– ren del kez zen a dok to ri kép zés ben szer zett ta pasz ta la -

tok kal;
– ren del kez zen át fo gó is me re tek kel a lé gi erõ had erõ -

nem had mû ve let-el mé le té nek, va la mint a lé gi erõ csa pa tok
al kal ma zá sa te rü le tén;

– ren del kez zen szá mí tó gé pes al kal ma zói is me re tek kel.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a ha bi li tá ció meg -

lé te; ide gen nyelv bõl (nyel vek bõl) szak te rü le té nek meg fe -
le lõ szak mai anyag gal bõ ví tett fel sõ fo kú „C” tí pu sú ál lam i 
nyelv vizs ga (vagy en nek meg fe le lõ nyelv vizs ga bi zo nyít -
vány) meg lé te; a had tu do mány te rü le tén vég zett ered mé -
nyes ku ta tó mun ka, a ku ta tá si ered mé nyek fo lya ma tos pub -
li ká lá sa; a dok to ri (PhD) kép zés ben elõ adó ként szer zett ta -
pasz ta lat.

A mun ka kö rök a pá lyá za tok el nye ré se után azon nal be -
tölt he tõ ek.

Az egye te mi do cens mun ka kör höz rend sze re sí tett rend -
fo ko zat al ez re des, il let mény ka te gó ria: I/V. spe ci á lis elõ me -
ne te li rend alá tar to zik. Az ad junk tu si és a ta nár se gé di mun -
ka kö rök höz rend sze re sí tett rend fo ko zat õr nagy, il let mény -
ka te gó ria: I/IV. spe ci á lis elõ me ne te li rend alá tar tozik.

Köz al kal ma zot tak be so ro lá sa (il let mé nye) a több ször
mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tör vény sze rint tör té nik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -

ne ve zé sét;
– ed di gi szak mai te vé keny sé get;
– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak

jegy zé két;
– ide gen nyelv-tu dá sát;
– az ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos mun ká já ra vonat -

kozó jö võ be ni cél ki tû zé se it, ter ve it.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá za ti szö ve get;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -

nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tot, egye te men kí vü li pá lyá zó
ese tén – köz jegy zõ i leg hi te le sí tett – má so la tát;

– az egye te men kí vü li pá lyá zó ese tén há rom hó nap nál
nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt és mun ka kö ri al kal -
mas sá got ta nú sí tó or vo si iga zo lást;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti
anya gá ba az egye tem sza bály za ta i ban rög zí tett bi zott sá -
gok, ta ná csok betekinthetnek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül történik.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:
Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15.
A bo rí ték ra rá kell ír ni:
„Pá lyá zat ........................................................................ 

mun ka kö ré re”
A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az

aláb bi he lyen le het kér ni:

Sze mély- és Mun ka ügyi Igaz ga tó ság
te le fon: 06 1/432-9009; HM 29-009

Prof. dr. Sza bó Mik lós aka dé mi kus s. k.,
rek tor
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LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT KÖZLEMÉNYEK

A hon vé del mi mi nisz ter

k ö z  l e  m é  n y e  

A Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi
Mi nisz té ri u má nak 2007. évi ki emelt cél jai

A köz tiszt vi se lõk rõl szóló 1992. évi XXIII. tör vény
34. §-ában fog lalt ren del ke zés nek meg fe le lõ en a tár ca
köz tiszt vi se lõ i nek tel je sít mény ér té ke lé sé hez szük sé ges
2007. évi ki emelt cé lo kat az aláb bi ak ban ha tá ro zom meg:

1. A 2007. év ki emelt cél ki tû zé se a Kormány prog ram -
já nak meg fe le lõ en a szer ve ze ti vál to zá sok kö vet ke ze tes
vég re haj tá sá val egy költ ség ha té kony mû köd te té sû, kor -
sze rû hon véd ség ki ala kí tá sa, a pro fesszi o ná lis had erõ ki -
ala kí tá sá nak foly ta tá sa.

2. A tár ca nem ze ti és szö vet sé gi vé del mi ké pes sé gei
fenn tar tá sá val kap cso la tos vé del mi igaz ga tá si és ka to nai
ve ze té si fel ada tok tá mo ga tá sa.

3. Foly tat ni kell a had erõ fej lesz té sét a ren del ke zés re
ál ló költ ség ve té si erõ for rá sok kal, a had erõ fel ada tai kö zött 
meg je le nõ új kö te le zett sé gek kel össz hang ban.

4. A Kormány jog al ko tá si prog ram já ban meg ha tá ro -
zott, a hon vé del mi tár cá ra há ru ló jog sza bály-ter ve ze tek ki -
dol go zá sa, bel sõ nor ma tív uta sí tá sok har mo ni zá lá sa, va la -
mint a 2008–2017. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves
fej lesz té si terv el ké szí té se. 

5. Az ál lam re form mal össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós
fel ada tok vég re haj tá sa, azok tel jes kö rû fe lül vizs gá la ta.

6. A tár cá val kap cso la tos ki emel ke dõ fon tos sá gú uni ós
jog sza bá lyok fel dol go zá sá nak és al kal ma zá sá nak folyta tása.

7. A köz igaz ga tás kor sze rû sí té se és a hon véd ség tíz
éves fej lesz té si cél ki tû zé se i nek össze han go lá sa.

8. A Kormány prog ram já nak a köz igaz ga tás ra vo nat -
ko zó el vá rá sa it és a meg fo gal ma zott igé nye ket fi gye lem be 
vé ve – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról szóló 2004. évi CXL. tör vény elõ írá sa i -
nak meg fe le lõ en – az elekt ro ni kus ügy in té zés sel és elekt -
ro ni kus alá írás sal kap cso la tos hi va ta li fel té tel rend szer ki -
ala kí tá sát, ezzel egy idõ ben a sze mé lyi ál lo mány elekt ro ni -
kus ügy irat-ke ze lé si rend re tör té nõ fel ké szí té sét.

9. Az új szer ve ze ti és mû kö dé si rend nek, va la mint a
Kormány cél ki tû zé se i nek meg fe le lõ en a Hon vé del mi
 Minisztérium szer ve ze té nél a mun ka kö rök ka to nai-szak -
mai elem zé se. 

10. Köz re mû kö dés az új köz szol gá la ti tel je sít mény ér té -
ke lé si rend ki dol go zá sá ban, a tár cá nál tör té nõ zök ke nõ men -
tes be ve ze té se, az ér té ke lõk és az ér té kel tek ha té kony fel ké -
szí té se, a vég re haj tás fo lya ma tos fi gye lem mel kisé rése.

11. A köz igaz ga tás re form ja ré sze ként a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um ban a köz igaz ga tá si mi nõ ség biz to sí tá si
[Com mon As ses ment Fra me work  (CAF)]  rend szer ki ala -
kí tá sá nak meg kez dé se.

12. A kor mány za ti cél ki tû zé sek kel össz hang ban a köz tiszt -
vi se lõi és köz al kal ma zot ti mun ka kör tér ké pek és ké pe sí té si kö -
ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa, kom pe ten cia ala pú vá té te le.

13. A kor mány za ti és euró pai uni ós cél ki tû zé sek hez
iga zod va az esély egyen lõ ség alap ve tõ kö ve tel mé nye i nek
ér vé nye sí té se, kü lö nös te kin tet tel a fér fi ak és nõk tár sa dal -
mi egyen lõ sé gé re, ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já ra.

14. Erõ sí te ni kell a tár ca tár sa dal mi el is mert sé gét, fej -
lesz te ni kell a ve ze tõk kül sõ és bel sõ kom mu ni ká ci ós, va -
la mint tár gya lás tech ni kai ké pes sé ge it.

15. Foly tat ni kell a ve ze tõ kép zés, a ve ze tõ után pót lás-
kép zés, va la mint a kész ség- és ké pes ség fej lesz tõ tan fo lya -
mok ter ve zé sét, szer ve zé sét és vég re haj tá sát.

16. Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a köz tiszt vi se lõk
ré szé re a köz igaz ga tás ban akk re di tált, mi nõ ség biz to sí tás -
sal ren del ke zõ ide gen nyel vi, va la mint in for ma ti kai kép zé -
sek szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra.

A fen ti ki emelt cé lok alap ján, va la mint a köz tiszt vi se lõk 
tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás sza bá lya i ról szóló
301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let fi gye lem be vé te lé vel
az érin tett ve ze tõk ké szít sék el az ál ta luk ve ze tett szer ve -
zet re vo nat ko zó cé lok cél le bon tá sát.

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

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem rek to rá nak

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

tan szék ve ze tõi tiszt ség be töl té sé re

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról szóló
1996. évi XLV. tör vény 10/A. §-a alap ján pá lyá za tot hir -
de tek a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem Kos suth
La jos Had tu do má nyi Kar Tár sa da lom tu do má nyi In té zet
Szo ci o ló gia-Pszi cho ló gia és Pe da gó gia tan szék tan szék -
ve ze tõi tiszt ség be töl té sé re.

A tan szék ve ze tõ fel adat- és ha tás kö re:

– kép vi se li a tan szé ket és el jár a tan szék ne vé ben;
 javaslatot tesz a tan szé ket, a tan szék ok ta tó it és al kal ma -
zot ta it, va la mint ven dég ok ta tó it érin tõ min den ügy ben;

– szer ve zi, irá nyít ja és ellen õr zi a tan szék oktató-
 nevelõ mun ká ját és más (kül sõ meg bí zá sos) te vé keny sé -
gét; dönt azok ban az ügyek ben, ame lye ket a kü lön bö zõ
sza bály za tok a ha tás kö ré be utal nak;

– szer ve zi és a szak tu do mány el fo ga dott nor ma tí vái
sze rint rend sze re sen ér té ke li a tan szék ok ta tó i nak, ku ta tó i -
nak tu do má nyos te vé keny sé gét;

– ja vas la tot tesz a ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi ügyek ben;
– elõ se gí ti a hall ga tók be vo ná sát a tu do má nyos mun -

kába, biz to sít ja a tu do má nyos di ák kö ri mun ka fel té te le it;
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– a jó vá ha gyott ter vek alap ján gaz dál ko dik a tan szék ren -
del ke zé sé re bo csá tott pénz ügyi ke re tek kel és más anya gi esz -
kö zök kel, ellen õr zi azok fel hasz ná lá sá nak jo gos sá gát;

– biz to sít ja a jog sza bá lyok, ha tó sá gi elõ írá sok, egye te -
mi, kar i ha tá ro za tok és sza bály za tok elõ írá sa i nak vég re -
haj tá sát, egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ ként köz vet le nül,
illetve meg bí zott ja út ján irá nyít ja, szer ve zi és ellen õr zi a
tan szék va gyon vé del mi, mun ka-, ti tok-, tûz-, és kör nye -
zet vé del mi te vé keny sé gét, fe le lõ sen gon dos ko dik a hi á -
nyos sá gok meg szün te té sé rõl;

– ki ad vá nyo zá si jog kört gya ko rol az il le té kes sé gé be
tar to zó ügyek ben;

– kez de mé nye zi és vé le mé nye zi a tan szék dol go zói
elõ lép te té sé vel kap cso la tos el já rá so kat, a ki tün te té sek re
vo nat ko zó fel ter jesz té se ket.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:

Le gyen ké pes 
– a ka to nai fel sõ ok ta tás ban el töl tött hu za mo sabb ok ta -

tá si és ku ta tá si gya kor lat ra ala poz va a had tu do má nyi dok -
to ri kép zés ben tu do mány szak ve ze té sé re és fej lesz té sé re;

– az egye tem sa já tos sá ga i ból adó dó tan szé ki ku ta tá sok, 
va la mint a pub li ká ci ós te vé keny ség me ne dzse lé sé re;

– a tan szék ha zai és kül föl di ok ta tá si-ku ta tá si mun ka -
kap cso la ta i nak épí té sé re és fenn tar tá sá ra.

A tan szék ve ze tõi pá lyá za ton részt ve het nek:

Az adott tan szék hi va tá sos ál lo má nyú és a 65. élet évü -
ket be nem töl tött fõ fog lal ko zá sú köz al kal ma zott egye te -
mi/fõ is ko lai ta ná rai, va la mint egye te mi/fõ is ko lai do cen -
sei.  A ve ze tõi meg bí zá sok öt év re szól nak.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:

– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -
ne ve zé sét;

– ed di gi szak mai, ve ze tõi, tu do má nyos és ok ta tói mun -
ká já nak is mer te té sét;

– a tel jes pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak jegy zé két;
– ide gennyelv-tu dá sá nak iga zo lá sát bi zo nyí tó do ku -

men tu mo kat;
– a ve ze tõi be osz tás el lá tá sá ra vo nat ko zó jö võ be ni ter -

ve it, cél ki tû zé se it.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot;

– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -
nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat má so la tát (kül föl di dip lo ma
ese tén ho nosított má so la tát);

– nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zat ba a
ZMNE Sze ná tu sá nak és a KLHTK Kar i Ta nács nak tag jai;
a bí rá ló bi zott ság, az egye tem ok ta tói ál lo má nya, va la mint
a tan szék tel jes sze mé lyi ál lo má nya be te kint het.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül tör té nik.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor

1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.

Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15.

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r
Tár sa da lom tu do má nyi In té zet Szo ci o ló gia-Pszi cho ló gia
és Pe da gó gia Tan szék tan szék ve ze tõi tiszt sé gé re”. 

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az
aláb bi he lyen le het kér ni:

ZMNE Sze mély- és Mun ka ügyi Igaz ga tó ság

sze mély- és mun ka ügyi igaz ga tó

te le fon: 06/1 432-9009; HM 29-009

Egyéb tud ni va lók:

A meg bí zás a pá lyá zat el nye ré sét kö ve tõ hó nap el sõ
nap já tól kez dõ dik. A pá lyá za tot nyert ok ta tók ve ze tõi
meg bí zá sa öt év re szó l. Be so ro lá suk az ok ta tói fo ko za tuk
sze rint tör té nik. 

Prof. dr. Sza bó Mik lós aka dé mi kus s. k.,
rek tor
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Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/217-58
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Jó zsef Péter
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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