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T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

39/2007. (X. 10.)
HM ren de let

A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál tal hasz nált ob jek -
tu mok ba tör té nõ be lé pés rend jé rõl 1459

Ha tá ro za tok

204/2007. (X. 19.)
KE ha tá ro zat

Só lyom Lász ló al tá bor nagy posz tu musz, ve zér ez re de si elõ -
lép te té sé rõl 1460

205/2007. (X. 19.)
KE ha tá ro zat

Illy Gusz táv ve zér õr nagy posz tu musz, al tá bor nagyi elõlép -
tetésérõl 1460

206/2007. (X. 19.)
KE ha tá ro zat

Be lez nay Ist ván ve zér õr nagy posz tu musz, al tá bor na gyi elõ -
lép te té sé rõl 1460

207/2007. (X. 19.)
KE ha tá ro zat

Dr. Me ré nyi Gusz táv or vos ve zér õr nagy posz tu musz, al tá bor -
na gyi elõ lép te té sé rõl 1460

208/2007. (X. 19.)
KE ha tá ro zat

Porf fy György ve zér õr nagy posz tu musz, al tá bor na gyi elõ lép -
te té sé rõl 1461

209/2007. (X. 19.)
KE ha tá ro zat

Ré vay Kál mán ve zér õr nagy posz tu musz, al tá bor na gyi elõ lép -
te té sé rõl 1461

210/2007. (X. 19.)
KE ha tá ro zat

Lõ rincz Sán dor ez re des posz tu musz, dan dár tá bor no ki elõ lép -
te té sé rõl 1461

211/2007. (X. 20.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl 1461

212/2007. (X. 20.)
KE ha tá ro zat

Ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl 1462

213/2007. (X. 20.)
KE ha tá ro zat

Nyug ál lo má nyú ve zér ez re de si elõ lép te tés rõl 1462

Mi nisz te ri uta sí tá sok

113/2007. (HK 20.)
HM uta sí tás

A vé del mi ké pes ség-fej lesz té si fel ada tok prog ra mo zott ter ve -
zé sé rõl és vég re haj tá sá ról 1462

A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A

CXXXIV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM
2007. no vem ber 14.

F E L H Í V Á S !

Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra

és a 2008. évi elõ fi ze té si árainkra
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Szám Tárgy Ol dal

114/2007. (HK 20.)
HM uta sí tás

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem egy kam pusz ra tör -
té nõ köl töz te té sé vel kap cso la tos irá nyí tá si és ko or di ná ci ós
fel ada tok el lá tá sá ról 1476

115/2007. (HK 20.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Kor mány za ti Ne gyed del kap -
cso la tos irá nyí tá si és ko or di ná ci ós fel ada ta i nak el lá tá sá ról 1477

116/2007. (HK 20.)
HM uta sí tás

A 2007. évi Kö zép-Eu ró pai Vé del mi Fel sze re lés és Re pü lé si
Szak ki ál lí tá son a Hon vé del mi Mi nisz té rium rész vé te lé nek
meg szer ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról 1478

117/2007. (HK 20.)
HM uta sí tás

Egyes mi nisz te ri uta sí tá sok mó do sí tá sá ról 1481

118/2007. (HK 20.)
HM uta sí tás

A BTR–80 pán cé lo zott szál lí tó harc jár mû vek mo der ni zá lá si
prog ram já val kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 82/2005.
(HK 17.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1482

119/2007. (HK 20.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség bel sõ ren del ke zé sei ki adá sá nak és a
szak irá nyí tás rend jé rõl 1484

120/2007. (HK 20.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl 1486

Ál lam tit ká ri ren del ke zé sek

125/2007. (HK 20.)
HM VTI SZÁT–HM HVKF
együt tes in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség nem zet kö zi bé ke mû ve le tek ke re té ben
részt ve võ erõi ré szé re Ma gyar or szá gon be szer zett ter mé kek
és szol gál ta tá sok adó men tes sé gé nek ér vé nye sí té se ér de ké ben
el vég zen dõ fel ada tok vég re haj tá sá ról 1521

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

114/2007. (HK 20.)
HM HVKF pa rancs

Õr zés-vé del mi kon fe ren cia vég re haj tá sá ra 1523

112/2007. (HK 20.)
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség NA TO Re a gá ló Erõk 10. vál tás ké szen -
lé ti be so ro lá sá ról és szol gá lat ba lép te té sé rõl 1524

012/2007. (HK 20.)
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei fel töl té sé nek el ké -
szí té sé rõl és a ké szen lé ti fenn tar tá sát és fo ko zá sát biz to sí tó
had ki egé szí té si szak fel ada tok ról 1524

113/2007. (HK 20.)
HM HVKF in téz ke dés

A 2007. ok tó ber 23-i ün nep sé gek kel össze füg gõ fel ada tok ról 1525

116/2007. (HK 20.)
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Ügye let mû kö dé sé nek sza bá -
lyo zá sá ról 1525

59/2007. (HK 20.)
HM HVKFH in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok ha tály ba lép te té sé rõl 1525

Fõ nö ki ren del ke zé sek

5/2007. (HK 20.)
HM IIF in téz ke dés

Do ku men tumok mi nõ sí té sé nek tör lé sé rõl 1525

1246/2007. (HK 20.)
MH HEK in téz ke dés

A „Sür gõs sé gi há bo rús se bé szet” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány
ki adá sá ról 1526

1278/2007. (HK 20.)
MH HEK in téz ke dés

A „Mód szer ta ni Út mu ta tó a köz egész ség ügyi el len õr zés rõl”
cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ki adá sá ról 1526

Szer zõ dé sek

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség 1527

MH Tá mo ga tó Dan dár 1527

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 1527



JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter
39/2007. (X. 10.) HM

r e n  d e  l e  t e

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt
objektumokba történõ belépés rendjérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 78.  § (1) be kez dés c) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról
 szóló 1995. évi CXXV. tör vény 10.  § (1) be kez dé sé ben,
va la mint a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
 szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke, a mi nisz ter el nök, az
Or szág gyû lés el nö ke, az Alkot mány bíró ság el nö ke, az Or -
szág gyû lés Nem zet biz ton sá gi Bi zott sá gá nak, va la mint
Hon vé del mi és Ren dé sze ti Bi zott sá gá nak el nö ke, a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM) ál lam tit ká ra a ka to nai nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok (a továb biak ban: KNBSZ-ek) ob jek tu -
ma i ba a sze mély azo nos sá guk iga zo lá sa nél kül jo go sul -
tak a be lé pés re.

(2) A Kormány (1) be kez dés ben nem em lí tett tag jai, az
Or szág gyû lés Nem zet biz ton sá gi Bi zott sá gá nak, to váb bá
Hon vé del mi és Ren dé sze ti Bi zott sá gá nak al el nö kei, a HM
ka bi net fõ nö ke, va la mint a HM szak ál lam tit ká rai a sze -
mély azo nos sá guk iga zo lá sa nél kül, a KNBSZ-ek mû kö dé -
si rend jé re vo nat ko zó sza bá lyok meg tar tá sá val jo go sul tak
be lép ni a KNBSZ-ek ob jek tu ma i ba.

2.  §

(1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk, az or szág gyû lé si biz -
to sok, to váb bá a HM és a Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ba 
tar to zó hi va tá sos ál lo má nyú ak, köz tiszt vi se lõk és köz al -
kal ma zot tak a be töl tött tiszt sé gü ket, illetve a jog vi szo nyu -
kat iga zo ló iga zol vá nyuk fel mu ta tá sa és el len õr zé se után,
a lá to ga tás cél já nak meg je lö lé sé vel, a KNBSZ-ek mû kö -
dé si rend jé re vo nat ko zó sza bá lyok meg tar tá sá val lép het -
nek be a KNBSZ-ek ob jek tu ma i ba.

(2) Az 1.  §-ban  meg je lölt sze mé lyek, va la mint az or -
szág gyû lé si kép vi se lõ és az or szág gyû lé si biz to s be lé pé sét
a KNBSZ-ek köz pon ti ügye le ti szol gá la ta – en nek hi á nyá -
ban az érin tett biz ton sá gi tiszt – je len ti az ille té kes fõ igaz -
ga tó nak.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyek a KNBSZ-ek ob -
jek tu ma i nak te rü le tén csak kí sé rõ vel köz le ked het nek, fel -
ada ta i kat meg fe le lõ ellen õr zés mel lett vé gez he tik.

3.  §

(1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõ, illetve az or szág gyû lé si
biz to s írá sos, in do kolt ké rel mé re a KNBSZ-ek fõ igaz ga tói
az egyes, kü lön le ges cé lok ra szol gá ló he lyi ség be, te rü let -
rész re – így kü lö nö sen a fegy ver szo bá ba, a biz ton sá gi,
ener gia el lá tó és szá mí tás tech ni kai köz pon tok ba, a mi nõ sí -
tett adat ke ze lés re, va la mint a spe ci á lis esz kö zök el he lye -
zé sé re és a rejt jel te vé keny ség el lá tá sá ra szol gá ló he lyi sé -
gek be – tör té nõ be lé pés hez, az or szág gyû lé si kép vi se lõ,
 illetve az or szág gyû lé si biz to s ré szé re írás ban, egye di be -
lé pé si en ge délyt ad nak ki.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az adat vé -
del mi biz to s en ge dély nél kül lép het be azok ba a helyisé -
gekbe, ahol olyan ada tok ke ze lé se fo lyik, ame lyek be – kü -
lön tör vény alap ján – be te kint het.

4.  §

A KNBSZ-ek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai és köz al kal -
ma zott jai szol gá la ti, illetve köz al kal ma zot ti iga zol vá nyuk
fel mu ta tá sá val, a KNBSZ-ek mû kö dé si rend jé re vonat -
kozó sza bá lyok meg tar tá sá val lép het nek be a mun kál ta tó
KNBSZ ob jek tu ma i ba.

5.  §

(1) Az 1–2.  §-ban nem em lí tett sze mé lyek a fõ igaz ga tók 
vagy az ál ta luk fel ha tal ma zott sze mély en ge dé lye alap ján,
a KNBSZ-ek mû kö dé si rend jé re vo nat ko zó sza bá lyok
meg tar tá sá val lép het nek be a KNBSZ-ek ob jek tu ma i ba.

(2) A KNBSZ-ek mû kö dé sé nek za var ta lan sá ga és te vé -
keny sé gé nek el lá tá sa ér de ké ben szük sé ges, mun ka idõn  túli, 
ese ti be lép te té sek rõl az ille té kes fõ igaz ga tók ál tal fel ha tal -
ma zott szer ve zet vagy ügye le ti szol gá lat gon dos ko dik.

6.  §

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

(2) Ha tá lyát vesz ti a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok ob jek tu ma i ba tör té nõ be lé pés rend jé rõl  szóló 2/1997.
(I. 10.) HM ren de let, va la mint a ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ob jek tu ma i ba tör té nõ be lé pés rend jé rõl  szóló
2/1997. (I. 10.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/2007.
(V. 21.) HM ren de let. Ez a be kez dés a ren de let hatályba -
lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A Köz tár sa sá gi El nök
204/2007. (X. 19.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

Sólyom László altábornagy 
posztumusz, vezérezredesi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére Só lyom Lász ló al tá bor na gyot 2007. ok tó ber 13-ai
 hatállyal, posz tu musz, ve zér ez re des sé elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

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

KEH ügy szám: V-5/4191/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
205/2007. (X. 19.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

Illy Gusztáv altábornagy 
posztumusz, vezérezredesi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére Illy Gusz táv al tá bor na gyot 2007. ok tó ber 13-ai
 hatállyal, posz tu musz, ve zér ez re des sé elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

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

KEH ügy szám: V-5/4192/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
206/2007. (X. 19.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

Beleznay István vezérõrnagy 
posztumusz, altábornagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére Be lez nay Ist ván ve zér õr na gyot 2007. ok tó ber 13-ai
ha tállyal, posz tu musz, al tá bor naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

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

KEH ügy szám: V-5/4193/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
207/2007. (X. 19.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dr. Merényi Gusztáv orvos vezérõrnagy 
posztumusz, altábornagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí -
tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté sére
dr. Me ré nyi Gusz táv or vos ve zér õr na gyot 2007. ok tó ber
13-ai ha tállyal, posz tu musz, al tá bor naggyá elõ léptetem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

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

KEH ügy szám: V-5/4194/2007.
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A Köz tár sa sá gi El nök
208/2007. (X. 19.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

Porffy György vezérõrnagy 
posztumusz, altábornagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére Porf fy György ve zér õr na gyot 2007. ok tó ber 13-ai
 hatállyal, posz tu musz, al tá bor naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

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

KEH ügy szám: V-5/4195/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
209/2007. (X. 19.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

Révay Kálmán vezérõrnagy 
posztumusz, altábornagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére Ré vay Kál mán ve zér õr na gyot 2007. ok tó ber 13-ai
 hatállyal, posz tu musz, al tá bor naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

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

KEH ügy szám: V-5/4196/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
210/2007. (X. 19.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

Lõrincz Sándor ezredes 
posztumusz, dandártábornoki kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére Lõ rincz Sán dor ez re dest 2007. ok tó ber 13-ai
 hatállyal, posz tu musz, dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

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

KEH ügy szám: V-5/4197/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
211/2007. (X. 20.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re La mos Im re ez re dest 2007. ok tó ber 23-ai ha tállyal
dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 24.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. szep tem ber 27.

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

KEH ügy szám: V-5/3935/2007.
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A Köz tár sa sá gi El nök
212/2007. (X. 20.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Orosz Zol tán dan dár tá bor no kot 2007. ok tó ber 23-ai
ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 24.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. szep tem ber 27.

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

KEH ügy szám: V-5/3934/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
213/2007. (X. 20.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

nyugállományú vezérezredesi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Né meth Sán dor nyug ál lo má nyú al tá bor na gyot
2007. ok tó ber 23-ai ha tállyal nyug ál lo má nyú vezérezre -
dessé elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 24.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. szep tem ber 27.

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

KEH ügy szám: V-5/3936/2007.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
113/2007. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

a védelmi képesség-fejlesztési feladatok programozott 
tervezésérõl és végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 52.  §
f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a vé del mi ké pes -
ség-fej lesz té si fel ada tok prog ra mo zott ter ve zé sé nek, vég re -
haj tá sá nak és be szá mo lá sá nak rend jé re – fi gye lem mel a
Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer al kal ma zá sá ról és a rend -
szer fej lesz té sé rõl  szóló 59/2007. (HK 12.) HM uta sí tás ren -
del ke zé se i re – vo nat ko zó an az aláb bi uta sí tást adom ki:

Általános rendelkezések

Az utasítás személyi hatálya

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len

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

(2) Je len uta sí tás ban meg ha tá ro zott sza bá lyo kat az MK
Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal és az MK Ka to nai Biz ton sá gi
Hi va tal ese té ben a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el -
té ré sek kel kell al kal maz ni.

Az utasítás tárgyi hatálya

2.  §

(1) Az uta sí tás ren del ke zé se it a vé del mi ága za ti prog ra -
mok meg va ló sí tá sá ra kell al kal maz ni. Az uta sí tás alap ve -
tõ en a had fel sze re lé si prog ra mok ter ve zé sé nek, vég re haj -
tá sá nak és be szá mo lá sá nak rend jét sza bá lyoz za. Az egész -
ség ügyi-, hu mán- és az egyéb prog ra mok ese té ben a je len
uta sí tás ban meg ha tá ro zott ter ve zé si alap el ve ket kell al kal -
maz ni, illetve a prog ram meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el já -
rá si sza bá lyo kat a szak te rü let sa já tos sá ga i nak meg fele lõen 
kell adap tál ni.
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(2) Nem tar toz nak az uta sí tás ha tá lya alá:
a) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.

(XII. 30.) Korm. ren de let VII. fe je ze té ben meg ha tá ro zott, a
fel adat fi nan szí roz ás kö ré be tar to zó prog ra mok,

b) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott prog ra mok hoz
kap cso ló dó azon fel ada tok, ame lyek nor ma tív mó don ter -
ve zen dõk,

c) azok a vé del mi- és biz ton ság tech ni kai ku ta tá sok,
ame lyek nem zet kö zi szer zõ dés vagy egyez mény ha tá lya
alá tar toz nak,

d) a ho mo gén inf ra struk tu rá lis szak te rü le ti prog ra mok
meg va ló sí tá sa, ki vé ve a kom plex had fel sze re lé si-, egész ség -
ügyi-, hu mán és egyéb szak te rü le ti prog ra mok ré szét ké pe zõ
inf ra struk tu rá lis pro jek tek (rész prog ra mok) meg va ló sí tá sa,

e) az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi
Be ru há zá si Prog ram ke re té ben Ma gyar or szá gon meg va ló -
su ló ka to nai cé lú fej lesz té sek és be ru há zá sok.

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

Az uta sí tás al kal ma zá sá ban:
a) prog ram: va la mely fej lesz té si célt rész ben vagy tel jes 

egé szé ben, hu za mo sabb idõn ke resz tül meg va ló sí tó fej lesz -
té si terv, amely adott meg va ló sí tá si sza kasz ban tar tal mi lag
és for ma i lag meg ha tá ro zott rész le te zett ség gel ki dol go zott,
pénz ügyi hát tér rel és vég re haj tá si üte me zés sel ren del ke zik;

b) pro jekt (rész prog ram): ön ma gá ban is ér tel mez he tõ
fej lesz té si terv, amely va la mely prog ram ré szét ké pe zi;

c) szak mai irá nyí tás: a HM SZMSZ-ben fog lal tak kal
együtt olyan a szer ve zet re ha tó kül sõ be fo lyás-gya kor lá si
mód, amely ben az irá nyí tó az irá nyí tott szer ve ze tek szak -
mai te vé keny sé gét be fo lyá sol ja, anél kül, hogy az irá nyí -
tott szer ve zet ren del te té sét és alap te vé keny sé gét meg vál -
toz tat ná. A szak mai irá nyí tó szer ve zet az irá nyí tott szer ve -
zet tek kel azo nos ve ze té si szin tû szer ve zet is le het;

d) prog ram fe le lõs: va la mely prog ram ter ve zé sé nek és
vég re haj tá sá nak idõ tar ta má ra ki je lölt azon sze mély, cso -
port vagy szer ve zet, amely fe le lõs a prog ram cél ki tû zé se i -
nek el éré se ér de ké ben az ab ban részt ve võ sze mé lyek és
szer ve ze tek te vé keny sé gé nek meg ter ve zé sé ért, meg szer -
ve zé sé ért, együtt mû kö dé sük ko or di ná ci ó já ért, szak mai
irá nyí tá sá ért és el len õr zé sé ért;

e) prog ram me ne dzser: HM uta sí tás sal ki je lölt, több
szak te rü le tet, illetve szak ága za tot érin tõ kom plex prog ram 
szak mai irá nyí tá sá ért, ter ve zé sé ért és vég re haj tá sá ért fe le -
lõs spe ci á lis prog ram fe le lõs;

f) pro jekt fe le lõs: va la mely prog ram ré szét ké pe zõ pro -
jekt (rész prog ram) meg va ló sí tá sá ért fe le lõs sze mély, cso -
port vagy szer ve zet;

g) rend sze re sí té si el já rás: az MH ál lo mány táb lá i ban,
(ide ig le nes) fel sze re lé si jegy zé ke i ben, nor ma jegy zé ke i -
ben meg ha tá ro zott szük ség le tek ki elé gí té sé re be szer zett
had fel sze re lés fel vé te le a hon véd ség rend sze ré be, az adott
esz köz rend sze re sí té si- és/vagy al kal ma zás ba vé te li ha tá -
ro zat tal tör té nõ hasz ná lat ba vé te le;

h) meg va ló sí tás: ma gá ban fog lal ja a prog ra mok elõ ter ve -
zé si, ter ve zé si és vég re haj tá si te vé keny sé ge it és idõ tar ta mát;

Program fajták, típusok és csoportok

4.  §

(1) A vé del mi ága za ti prog ra mok a fej lesz té si, be ru há -
zá si fel ada tok meg va ló sí tá sá nak cél ját, a meg va ló sí tás va -
la mennyi te vé keny sé gét, a fej lesz té si, be ru há zá si igény
meg je le né sé tõl a fej lesz té si, be ru há zá si cél el éré sé ig, be le -
ért ve a rend sze re sí té si, illetve hasz ná lat ba vé te li el já rás le -
foly ta tá sát, va la mint a mû kö dés-fenn tar tás in du ló fel té te -
le it (is) tar tal maz zák.

(2) A vé del mi ága za ti prog ra mok: had fel sze re lé si-, inf ra -
struk tu rá lis-, egész ség ügyi-, hu mán-, egyéb szak te rü le ti
prog ra mok, va la mint az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te 
Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ke re té ben Ma gyar or szá gon 
meg va ló su ló ka to nai cé lú fej lesz té sek és be ru há zá sok. Az
Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si
Prog ram ke re té ben Ma gyar or szá gon meg va ló su ló ka to nai
cé lú fej lesz té sek re és be ru há zá sok ra és az inf ra struk tu rá lis
prog ra mok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kü lön
jog sza bály, illetve kü lön HM uta sí tás tar tal maz za.

(3) A szak te rü le ti prog ram tí pu sai: egye di vagy kom -
plex prog ram. Az egye di prog ram egy meg ha tá ro zott cél
ér de ké ben egy szak te rü le tet (egy szak ága za tot) érin tõ fej -
lesz té si fel ada to kat tar tal maz. A kom plex prog ram több
szak te rü le tet vagy egy szak te rü le ten be lül egy vagy több
szak ága za tot érin tõ, pro jek tek re (rész prog ram ra) bon tott
fej lesz té si rész fel ada to kat tar tal maz.

(4) A szak te rü le ti prog ra mok a prog ram meg va ló sí tá si
sza ka sza i ban pi ac ku ta tá si, ku ta tás-fej lesz té si, ku ta -
tás-tech no ló gi ai rész fel ada to kat is tar tal maz hat nak.

5.  §

A had fel sze re lé si szak te rü le ti prog ra mok az aláb bi
szak ága za ti prog ram cso por tok ba so rol ha tók:

1. fegy ver zet tech ni kai,
2. pán cé los és gép jár mû tech ni kai,
3. re pü lõ-mû sza ki,
4. elekt ro ni kai (hír adó, in for ma ti kai, in for má ció vé del -

mi, ve ze té si rend sze rek, cél elekt ro ni kai rend sze rek),
5. mû sza ki,
6. ve gyi vé del mi,
7. ki kép zés-tech ni kai (szi mu lá to rok, szi mu lá ci ós rend -

sze rek),
8. élel me zé si,
9. üzem anyag,
10. ru há za ti,
11. hu mán-anya gi,
12. geo-in for má ci ós (tér ké pé sze ti, me te o ro ló gi ai),
13. köz le ke dé si,
14. ku ta tás-fej lesz té si.
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Tervezési alapelvek

6.  §

(1) A prog ra mok meg va ló sí tá sa:
a) elõ ter ve zé si,
b) ter ve zé si és
c) vég re haj tá si sza kasz ból ál l.
(2) A prog ra mok meg va ló sí tá sá nak egyes sza ka szai a

HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság (a továb biak ban: HM
VTB) ál lás fog la lá sa alap ján hon vé del mi mi nisz te ri dön -
tés sel ke rül nek le zá rás ra, illetve in dí tás ra.

(3) A je len uta sí tás ban meg ha tá ro zott, egyes sza ka szok -
hoz kap cso ló dó idõ pon tok vég ha tár idõt je löl nek.

7.  §

(1) A prog ram meg va ló sí tá si te vé keny sé gek nek biz to sí -
ta ni uk kell a ké pes ség fej lesz té si cél ki tû zé sek el éré sét,
ame lyek meg fe lel nek az Or szág gyû lés és a Kormány ál tal
meg ha tá ro zott, illetve a NA TO és EU tag ság ból adó dó kö -
ve tel mé nyek nek, va la mint a nem ze ti és nem zet kö zi el vá -
rá sok nak és kö te le zett ség vál la lá sok nak, to váb bá biz to sí ta -
ni uk kell az össz han got más ter ve zé si és vég re haj tá si sza -
kasz ban lé võ prog ra mok kal és fej lesz té si fel ada tok kal.

(2) A had erõ-fej lesz té si cé lok alap ját a hon vé del mi
szer ve ze tek re meg ha tá ro zott ké pes sé gek és alap ren del te -
té si fel ada tok, va la mint az eb bõl adó dó szük ség le tek, ké -
pes ség hi á nyok és igé nyek ké pe zik. A hon vé del mi szer ve -
ze tek re meg ha tá ro zott ké pes ség kö ve tel mé nyek, szük ség -
le tek, ké pes ség hi á nyok, igé nyek és fe les le gek alap ján
10 éves ki te kin té sû fej lesz té si, illetve be ru há zá si igé nye -
ket tar tal ma zó Prog ram el gon do lá sok ké szül nek.

(3) A Prog ram el gon do lá sok el ké szí té sé hez a 10 éves ki -
te kin té sû elõ ze tes fej lesz té si for rás ke re te ket, va la mint a
ter ve zés hez szük sé ges fak tor-, illetve inf lá ci ós mu ta tó kat a 
HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: HM
VTF) éven te áp ri lis 30-ig ad ja meg az ille té kes ter ve zõ
szer vek, szer ve ze tek ré szé re.

(4) A Prog ram el gon do lá so kat, a kö vet ke zõ 1(+n) év ben
in du ló Prog ram Vég re haj tá si Ter ve ket, va la mint a vég re -
haj tás alatt ál ló prog ra mok idõ ará nyos ter ve it a 10 éves
Stra té gi ai Terv El gon do lás, a 10 éves Stra té gi ai Terv, va la -
mint az MH 1(+n) éves terv e tar tal maz za.

8.  §

(1) A jó vá ha gyott Prog ram el gon do lá sok alap ján a kö -
vet ke zõ 1(+n) év ben in dí tan dó prog ra mok ese té ben Prog -
ram Vég re haj tá si Ter vek ké szül nek.

(2) A Prog ram Vég re haj tá si Ter vek el ké szí té sé nek fel -
ada ta it és rész le tes erõ for rás ke re te it a – 10 éves Stra té gi ai
Terv alap ján ké szült – Vé del mi Ter ve zé si Uta sí tás tar tal -
maz za.

(3) Ha a Prog ram Vég re haj tá si Terv ter ve zet ben sze rep -
lõ költ ség igény a Prog ram el gon do lás ban sze rep lõ költ ség -
szük ség le tet 15%-a l meg ha lad ja, az adott prog ram ra vo -
nat ko zó an új Prog ram el gon do lást kell el ké szí te ni.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ren del ke zés nem al kal ma -
zan dó, ha a Prog ram el gon do lás ban meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek és pa ra mé te rek nél kü löz he tet le nek, és ala cso -
nyabb költ ség szük ség let tel az adott fej lesz té si cél nem va -
ló sít ha tó meg. Eb ben az eset ben a Prog ram Vég re haj tá si
Terv hez in dok lást kell csa tol ni, amely tar tal maz za az el té -
rés okát. A költ ség igény túl lé pés rõl a HM VTB ál lás fog la -
lá sa alap ján a hon vé del mi mi nisz ter dönt.

(5) A Prog ram Vég re haj tá si Ter ve ket a 10 éves Stra té gi ai
Terv, az MH 1(+n) éves terv e, azon be lül a Fel adat (és mun ka), 
illetve az Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény terv
tar tal maz za.

Hatáskör és ille té kesség

9.  §

(1) A prog ra mok meg va ló sí tá sá nak ko or di ná ci ó já ért fe -
le lõs sze mé lyek:

a) az elõ ter ve zé si sza kasz ban a HM Had erõ ter ve zé si
Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HTF) fõ osz tály ve ze tõ;

b) a ter ve zé si és vég re haj tá si sza ka szok ban:
ba) a had fel sze re lé si prog ra mok te kin te té ben a HM

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

bb) a hu mán prog ra mok te kin te té ben a HM Ter ve zé si
és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály (a továb biak ban: HM TKF) fõ -
osz tály ve ze tõ;

bc) az egész ség ügyi prog ra mok te kin te té ben a MH
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont
(a továb biak ban: MH HEK) pa rancs nok;

bd) az egyéb, más ho vá be nem so rol ha tó prog ra mok
ese té ben annak a szer ve zet nek a ve ze tõ je, mely nek ha tás -
kö ré be az adott fej lesz té si fel adat tar to zik;

(2) A prog ra mok ter ve zé sé nek és vég re haj tá sá nak szak -
mai irá nyí tá sá ért fe le lõs szer ve ze tek (a továb biak ban:
szak te rü le ti fe le lõs):

a) a had fel sze re lé si szak te rü le ti prog ra mok és pro jek -
tek (rész prog ra mok) ese té ben a HM FLÜ;

b) a hu mán szak te rü le ti prog ra mok és pro jek tek (rész -
prog ra mok) ese té ben a HM TKF:

c) az egész ség ügyi szak te rü le ti prog ra mok és pro jek tek 
(rész prog ra mok) ese té ben az MH HEK;

d) az egyéb, más ho vá be nem so rol ha tó prog ra mok és
pro jek tek (rész prog ra mok) ese té ben annak a szer ve zet nek
a ve ze tõ je, mely nek ha tás kö ré be az adott fej lesz té si fel -
adat tar to zik;

e) az inf ra struk tu rá lis pro jek tek (rész prog ra mok) ese té -
ben a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség ve zér igaz ga tó.

(3) A Prog ram el gon do lá sok ban, illetve Prog ram Vég re -
haj tá si Ter vek ben sze rep lõ had mû ve le ti és har cá sza ti kö -
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ve tel mé nye ket, illetve azok pa ra mé te re it a HM Had mû ve -
le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HKF)
– az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak -
ban: MH ÖHP) együtt mû kö dé sé vel –, az in for má ció vé del -
mi és köz igaz ga tá si in for ma ti kai kö ve tel mé nye ket a HM
In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály ha tá roz za
meg, illetve ak tu a li zál ja.

(4) A prog ra mok ter ve zé sé nek és vég re haj tá sá nak fel -
ügye le tét és el len õr zé sét a HM VTB lát ja el.

Programmenedzser

10.  §

(1) Egyes kom plex prog ra mok ese té ben a prog ram ter ve zés
és vég re haj tás szak mai irá nyí tá sá ra prog ram me ne dzser ke rül
ki je lö lés re. A prog ram me ne dzser sze mé lyé re a szak te rü le ti fe -
le lõs a Prog ram el gon do lás ter ve zet ben tesz ja vas la tot.

(2) A prog ram me ne dzser – a HM VTB ál lás fog la lá sa
alap ján – ha tá ro zott idõ tar tam ra HM uta sí tás sal ke rül ki je -
lö lés re. A HM uta sí tás ter ve ze tét az ille té kes szak te rü le ti
fe le lõs ké szí ti és ter jesz ti elõ jó vá ha gyás ra.

(3) A HM uta sí tás nak leg alább tar tal maz nia kell:
a) a prog ram me ne dzser meg ne ve zé sét és fel ada ta it, va -

la mint, hogy fel ada tát meg lé võ be osz tá sa mel lett vagy at -
tól füg get le nül lát ja el,

b) a prog ram me ne dzser ha tás és jog kö rét, fe le lõs sé gét,
fõ fel ada ta it,

c) a prog ram me ne dzser rel együtt mû kö dõ szer ve ze tek
ha tás és jog kö rét, fe le lõs sé gét és fel ada ta it,

d) a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá got.

(4) A prog ram me ne dzsert ki je lö lõ HM uta sí tás ren del -
ke zé sei a ter ve zé si és vég re haj tá si el já rás ra vo nat ko zó an
nem le het nek el len té te sek a je len uta sí tás ban meg ha tá ro -
zot tak kal.

A hadfelszerelési programok megvalósításának eljárási
szabályai

Elõtervezési szakasz

11.  §

(1) A Prog ram el gon do lás ter ve zet el ké szí té sé nek
 feladatait a HM HTF – a Ké pes ség fej lesz té si Kon cep ció,
a NA TO Had erõ-fej lesz té si Cé lok, az elõ zõ 10 éves Stra -
tégiai Terv és az „Elõ ze tes terv az MH Esz köz be szer zé si
Igény Üte me zé se Anyag nem fe le lõs Bon tás ban” ok mány
alap ján – ha tá roz za meg és ko or di nál ja.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sá ra bár mely hon vé del mi szer ve zet a 9.  § (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott szak te rü le ti fe le lõs(ök)ön ke resz tül
ter jeszt het elõ ja vas la tot a HM HTF ré szé re. A ja vas lat tar -

tal maz za a fej lesz té si fel adat in dok lá sát, le írá sát, szük sé -
ges sé gét és be csült erõ for rás igé nyét.

(3) In do kolt eset ben ugyan azon had erõ-fej lesz té si cél meg -
va ló sí tá sá ra több Prog ram el gon do lás ter ve zet is ké szül het.

(4) A had fel sze re lé si prog ra mok ra vo nat ko zó Prog ram -
el gon do lás (ter ve zet) tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it a
23.  §, min ta ok má nyát az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.

Egyedi program

12.  §

(1) Egye di prog ram ese té ben a Prog ram el gon do lás ter -
ve zet el ké szí té sé re vo nat ko zó alap ada to kat a HM HTF, a
had mû ve le ti és har cá sza ti kö ve tel mé nye ket a HM HKF
– együtt mû köd ve az MH ÖHP-val – ad ja meg a 9.  § (2) be -
kez dés alap ján az ille té kes szak te rü le ti fe le lõs nek.

(2) A szak te rü le ti fe le lõs a Prog ram el gon do lás ter ve ze -
tet éven te leg ké sõbb jú li us 02-ig kül di meg a HM HTF ré -
szé re. A szak te rü le ti fe le lõs a Prog ram el gon do lás ter ve zet -
ben ja vas la tot tesz prog ram fe le lõs ki je lö lé sé re.

(3) A HM HTF a Prog ram el gon do lás ter ve ze te ket fe lül -
vizs gál ja, tar tal mi hi á nyos ság ese té ben hi ány pót lás vé gett
vissza kül di az azt ké szí tõ szer ve zet nek.

(4) A HM HTF a fe lül vizs gált Prog ram el gon do lás ter -
ve ze te ket szak te rü let sze rint össze sí ti és a HM VTB elé
ter jesz ti elõ ze tes szak mai dön tés ki ala kí tá sa cél já ból.

(5) A HM HTF a HM VTB ál tal meg tár gyalt Prog ram el -
gon do lás ter ve ze te ket a HM VTF ré szé re meg kül di.

Komplex program

13.  §

(1) Kom plex prog ram ese té ben a Prog ram el gon do lás
ter ve zet el ké szí té sé re vo nat ko zó alap ada to kat a HM HTF,
a had mû ve le ti és har cá sza ti kö ve tel mé nye ket a HM HKF
– együtt mû köd ve az MH ÖHP – ad ja meg va la mennyi
érin tett szak te rü le ti fe le lõs nek meg ha tá roz va a ter ve zés és
vég re haj tás szak irá nyí tá sá ért fe le lõs szak te rü le ti fe le lõst.

(2) A ter ve zés és a vég re haj tás szak mai irá nyí tá sá ért fe -
le lõs szak te rü le ti fe le lõs:

a) ja vas la tot tesz a prog ram me ne dzser vagy prog ram -
fe le lõs ki je lö lé sé re;

b) meg ha tá roz za a pro jekt (rész prog ram) ter ve ze tek el -
ké szí té sé nek fel ada ta it és ha tár ide jét, va la mint a pro jekt
(rész prog ram) fe le lõ sö ket;

c) szak ma i lag irá nyít ja a pro jekt (rész prog ram) ter ve -
ze tek el ké szí té sét.

(3) A ter ve zés és a vég re haj tás szak mai irá nyí tá sá ért
 felelõs szak te rü le ti fe le lõs a Prog ram el gon do lás ter ve ze tet 
éven te leg ké sõbb jú li us 02-ig meg kül di a HM HTF ré -
szére. A HM HTF a Prog ram el gon do lás ter ve ze te ket fe lül -
vizs gál ja, tar tal mi hi á nyos ság ese té ben hi ány pót lás vé gett
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vissza kül di azt a ter ve zés és a vég re haj tás szak mai irá nyí -
tá sá ért fe le lõs szak te rü le ti fe le lõs nek.

(4) A HM HTF a fe lül vizs gált Prog ram el gon do lás ter -
ve ze te ket a HM VTB elé ter jesz ti elõ ze tes szak mai dön tés
ki ala kí tá sa cél já ból.

(5) A HM HTF a HM VTB ál tal meg tár gyalt Prog ram el -
gon do lás ter ve ze te ket a HM VTF ré szé re meg kül di.

14.  §

(1) A HM VTF együtt mû köd ve a HM HTF-el az egye di
és kom plex Prog ram el gon do lás ter ve ze te ket szak te rü le ti
bon tás ban – meg je löl ve azok erõ for rás-, költ ség szük ség le -
ti- és ki adá si igé nye i nek ke ret szá ma it, a vo nat ko zó el já rás -
rend sze rint – a 10 éves Stra té gi ai Terv El gon do lás ter ve -
zet ré sze ként a HM VTB elé ter jesz ti.

(2) A Prog ram el gon do lás ter ve ze tek el fo ga dá sa, mó do -
sí tá sa vagy el uta sí tá sa írás ban, a HM VTB ál lás fog la lá sá -
ban ke rül rög zí tés re, me lyet a HM VTF kül d meg a szak te -
rü le ti fe le lõ sök ré szé re a to váb bi fel ada tok vég re haj tá sa
ér de ké ben.

(3) A Prog ram el gon do lás ter ve ze te ket a HM VTB ál lás -
fog la lá sa alap ján a 10 éves Stra té gi ai Terv El gon do lás ré -
sze ként a hon vé del mi mi nisz ter hagy ja jó vá.

(4) A HM HTF a jó vá ha gyott Prog ram el gon do lá so kat a
25.  § sze rint prog ram azo no sí tó val lát ja el és meg kül di a
prog ram me ne dzse rek és prog ram fe le lõ sök ré szé re.

Tervezési szakasz

15.  §

(1) A jó vá ha gyott Prog ram el gon do lá sok alap ján a kö -
vet ke zõ 1(+n) év ben in dí tan dó prog ra mok ra Prog ram
Vég re haj tá si Ter vek ké szül nek.

(2) In do kolt eset ben ugyan azon had erõ-fej lesz té si cél
vég re haj tá sá ra több Prog ram Vég re haj tá si Terv ter ve zet is
ké szül het.

(3) A Prog ram Vég re haj tá si Terv tar tal mi és for mai kö -
ve tel mé nye it a 24.  §, min ta ok má nyát a 2. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

Egyedi program

16.  §

(1) A prog ram fe le lõs a Prog ram Vég re haj tá si Terv ter -
ve ze te ket éven te leg ké sõbb no vem ber 10-ig ké szí ti el és
kül di meg a szak te rü le ti fe le lõs ré szé re.

(2) A prog ram fe le lõs a Prog ram Vég re haj tá si Terv ter -
ve zet el ké szí té se so rán gon dos ko dik a had mû ve le ti és har -
cá sza ti kö ve tel mé nyek, va la mint azok pa ra mé te re i nek ak -
tu a li zá lá sá ról.

(3) A szak te rü le ti fe le lõs a Prog ram Vég re haj tá si Terv
ter ve ze te ket tar tal mi lag fe lül vizs gál ja, hi á nyos ság ese té -
ben hi ány pót lás vé gett vissza kül di a prog ram fe le lõs nek.

(4) A Prog ram Vég re haj tá si Terv ter ve ze te ket a szak te -
rü le ti fe le lõs össze sí ti és a HM VTB elé ter jesz ti elõ ze tes
szak mai dön tés ki ala kí tá sa cél já ból.

Komplex program

17.  §

(1) Kom plex prog ram ese té ben a Prog ram Vég re haj tá si
Terv ter ve ze te ket a prog ram me ne dzser, illetve prog ram fe -
le lõs ké szí ti. A prog ram me ne dzser, illetve prog ram fe le lõs:

a) meg ha tá roz za a pro jekt (rész prog ram) ter ve ze tek el -
ké szí té sé nek fel ada ta it és ha tár ide jét;

b) szak ma i lag irá nyít ja a pro jekt (rész prog ram) ter ve -
ze tek el ké szí té sét;

c) gon dos ko dik a had mû ve le ti és har cá sza ti kö ve tel mé -
nyek, va la mint azok pa ra mé te re i nek ak tu a li zá lá sá ról.

(2) A prog ram me ne dzser, illetve prog ram fe le lõs a Prog -
ram Vég re haj tá si Terv ter ve ze te ket – az érin tett szak te rü -
le ti fe le lõ sök egyet ér té sé vel – éven te leg ké sõbb no vem ber
10-ig kül di meg az ille té kes szak te rü le ti fe le lõs ré szé re.

(3) Az ille té kes szak te rü le ti fe le lõs a Prog ram Vég re haj -
tá si Terv ter ve ze te ket tar tal mi lag fe lül vizs gál ja, hi á nyos -
ság ese té ben hi ány pót lás vé gett vissza kül di azt a prog ram -
me ne dzser nek, illetve prog ram fe le lõs nek.

(4) Az ille té kes szak te rü le ti fe le lõs a Prog ram Vég re haj -
tá si Terv ter ve ze te ket a HM VTB elé ter jesz ti elõ ze tes
szak mai dön tés ki ala kí tá sa cél já ból.

18.  §

(1) Az ille té kes szak te rü le ti fe le lõ sök a Prog ram Vég re -
haj tá si Terv ter ve ze te ket szak te rü le ti bon tás ban – meg -
jelölve azok erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si
 igényeit, a vo nat ko zó ügy me net sze rint – kül dik meg a
HM VTF és a HM HTF ré szé re. A HM VTF együtt mû köd -
ve a HM HTF-el a Prog ram Vég re haj tás Terv ter ve ze te ket
a 10 éves Stra té gi ai Terv, illetve az MH 1(+n) éves terv ter -
ve ze tek ré sze ként a HM VTB elé ter jesz ti.

(2) A Prog ram Vég re haj tá si Terv ter ve ze tek el fo ga dá sa, 
mó do sí tá sa vagy el uta sí tá sa írás ban, a HM VTB ál lás fog -
la lá sá ban ke rül rög zí tés re, me lyet a HM VTF meg küld az
ille té kes szak te rü le ti fe le lõs nek, prog ram me ne dzser nek, a
prog ram fe le lõ sök nek, illetve pro jekt fe le lõs ré szé re a to -
váb bi fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben.

(3) A Prog ram Vég re haj tá si Ter ve ket a 10 éves Stra -
tégiai Terv, illetve az MH 1(+n) éves terv e ré sze ként
– a HM VTB ál lás fog la lá sa alap ján – a hon vé del mi
 miniszter hagy ja jó vá.
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Végrehajtási szakasz

19.  §

(1) A 10 éves Stra té gi ai Terv ben, illetve az MH 1(+n)
éves ter vé ben jó vá ha gyott prog ra mok be sze re zé si, szol -
gál ta tá si té te le it meg ha tá ro zott össze gek kel az Éves Be -
szer zé si Terv tar tal maz za. A prog ram az Éves Be szer zé si
Terv jó vá ha gyá sa után, a Prog ram Vég re haj tá si Terv ben
rög zí tet tek sze rint ke rül vég re haj tás ra.

(2) A prog ram vég re haj tá sát a prog ram me ne dzser,
prog ram fe le lõ sök, illetve pro jekt fe le lõ sök irá nyít ják.

(3) A prog ram me ne dzser, a prog ram fe le lõs, illetve a
pro jekt fe le lõs gon dos kod jon a prog ram te kin te té ben:

a) a költ ség ve tés ter ve zés ke re té ben – a vo nat ko zó HM
uta sí tás alap ján – új cím rend kód igény lé sé rõl, az 1(+n) évi
költ ség ve té si terv, va la mint az ele mi költ ség ve tés össze ál -
lí tá sá ról;

b) az Éves Be szer zé si Terv ben a prog ram azo no sí tó val
el lá tott ada tok biz to sí tá sá ról;

c) szük ség ese tén a (köz)be szer zé si en ge dély ké re lem
meg in dí tá sá ról, a (köz)be szer zé si el já rás le foly ta tá sá nak
meg bí zá sá ról;

d) a pá lyá za tok el bí rá lá sá ban, a szer zõ dés elõ ké szí té sé -
ben, a rend sze re sí té si el já rás ban (és ha tó sá gi en ge dé lye zé -
si el já rás ban) va ló rész vé tel rõl.

Beszámoló

20.  §

(1) A prog ram me ne dzser, illetve a prog ram fe le lõs idõ -
sza kos- és vég be szá mo ló ké szí té sé re kö te les.

(2) A prog ram me ne dzser, illetve a prog ram fe le lõs a
prog ram vég re haj tá sá ról éven te már ci us 31-ig be szá mo lót
ké szít és ter jeszt fe l az ille té kes szak te rü le ti fe le lõs ré szé re.

(3) Kom plex prog ram ese té ben a pro jekt fe le lõ sök be -
szá mo ló i kat a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ
elõtt 10 mun ka nap pal a prog ram me ne dzser nek, illetve
prog ram fe le lõs nek kül di meg, aki össze sít ve ké szí ti el a
prog ram be szá mo lót.

(4) Az ille té kes szak te rü le ti fe le lõs a be szá mo lók ból ki -
vo na tot ké szít a HM VTB, va la mint a HM HTF és a HM
VTF ré szé re.

(5) A prog ram be szá mo ló min ta ok má nyát a had fel sze re -
lé si prog ra mok ra vo nat ko zó an a 3. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

Végbeszámoló

21.  §

(1) A prog ram me ne dzser, illetve a prog ram fe le lõs a
prog ram be fe je zé sét kö ve tõ 60 mun ka na pon be lül pénz -

ügyi el szá mo lást is tar tal ma zó vég be szá mo lót ké szít és
meg kül di azt az ille té kes szak te rü le ti fe le lõs ré szé re.
Az ille té kes szak te rü le ti fe le lõs a vég be szá mo lók be ér ke -
zé sét kö ve tõ 30 mun ka na pon be lül ki vo na tot ké szít a HM
VTB, va la mint a HM HTF és a HM VTF ré szé re.

(2) A prog ram ak kor te kint he tõ be fe je zett nek, ha:
a) a prog ram vég re haj tá sá ra kö tött szer zõ dés té te lei a

ga ran cia ki vé te lé vel tel je sí tés re ke rül tek;
b) a meg va ló sí tás so rán ke let ke zett összes fi ze té si kö te -

le zett sé get tel je sí tet ték;
c) a rend sze re sí té si el já rás si ke re sen le zá rult, és az

üzem be he lye zés meg tör tént (sza ka szos üzem be he lye zés
ese tén csak az utol só üzem be he lye zés kor).

(3) Kom plex prog ram ese té ben a pro jek tek (rész prog ra -
mok) tel je sí té sé rõl a pro jekt fe le lõ sök be szá mo ló ju kat a
prog ram be fe je zé sét kö ve tõ 30 mun ka na pon be lül kül dik
meg a prog ram me ne dzser, illetve a prog ram fe le lõs ré -
szére, aki azok alap ján ké szí ti el összeg zett be szá mo ló ját.

Programok halasztása, törlése

22.  §

(1) Ha a prog ram vég re haj tá sa bár mely kül sõ ok  miatt
ha lasz tás ra, tör lés re ke rül, a prog ram me ne dzser, illetve a
prog ram fe le lõs 15 mun ka na pon be lül tá jé koz ta tást ad az
ille té kes szak te rü le ti fe le lõs ré szé re. A tá jé koz ta tás nak
leg alább tar tal maz nia kell: a ha lasz tás, tör lés okát, idõ tar -
ta mát, a fel hasz nált és a fe l nem hasz nált for rás mér té két,
kom plex prog ram ese tén az érin tett más pro jek tek (rész -
prog ra mok) meg ne ve zé sét, illetve a ha lasz tás, tör lés kö -
vet kez mé nye it.

(2) Ha lasz tás ese tén az ille té kes szak te rü le ti fe le lõs – a
HM VTF, a HM HTF és a HM HKF együtt mû kö dé sé vel –
meg ol dá si ja vas la tot dol go z ki a prog ram vég re haj tá sá nak
foly ta tá sá ra.

(3) Kom plex prog ram ese té ben a ja vas lat nak biz to sí ta -
nia kell a pro jek tek nek (rész prog ra mok nak) más prog ra -
mok kal, illetve fej lesz té si fel ada tok kal va ló össz hang ját,
funk ci o ná lis kap cso la tát.

(4) A meg ol dá si ja vas la tot a szak te rü le ti fe le lõs so ron
kí vül a HM VTB elé ter jesz ti.

(5) Ha a ha lasz tás vagy a tör lés az adott költ ség ve té si
év ben fel hasz nál ha tó for rást ered mé nyez, a HM VTF az
ille té kes szak te rü le ti fe le lõ sök be vo ná sá val a meg ma ra dó
for rás ra vo nat ko zó an fel hasz ná lá si ja vas la tot ké szít, és azt
so ron kí vül a HM VTB elé ter jesz ti. A ha lasz tott prog ram -
ból szár ma zó for rást el sõ sor ban más, jó vá ha gyott fej lesz -
té si cél ra kell for dí ta ni.

(6) A meg ol dá si, illetve a fel hasz ná lá si ja vas la tot a HM
VTB ál lás fog la lá sa alap ján a hon vé del mi mi nisz ter hagy ja 
jó vá.

(7) A HM HTF és a HM VTF az (1)–(6) be kez dé sek sze -
rin ti vál to zá so kat a 10 éves Stra té gi ai Terv ben, illetve az
MH 1(+n) éves ter vek ben ve ze ti át.
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Program okmányok

Programelgondolás

23.  §

(1) A Prog ram el gon do lás nak leg alább tar tal maz nia kell
a prog ram:

a) cél ját, rö vid le írá sát, más prog ra mok hoz va ló kap -
cso la tát;

b) ter ve zé sé nek és vég re haj tá sá nak ter ve zett kez dé si és 
be fe je zé si idõ pont ját;

c) had mû ve le ti és har cá sza ti kö ve tel mé nye ket, azok
pa ra mé te re it;

d) erõ for rás igé nyét;
e) nagy ba ni költ ség becs lé sét, amely tar tal maz za:
ea) a prog ram meg va ló sí tá sá nak költ ség szük ség le tét;
eb) a rend szer ben tar tás mû kö dés-fenn tar tá si, va la mint

a rend szer bõl tör té nõ ki vo nás be csült szám ve té se it;
f) ter ve zé sé re és vég re haj tá sá ra prog ram fe le lõs, prog -

ram me ne dzser, illetve pro jekt fe le lõs ki je lö lé sé re irá nyuló
ja vas la tot, va la mint az együtt mû kö dõ szer ve ze te ket.

(2) Ha a prog ram kom plex prog ram, a Prog ram el gon do -
lást prog ram cso mag ban, kü lön-kü lön pro jek ten ként (rész -
prog ra mon ként) kell el ké szí te ni.

Program Végrehajtási Terv

24.  §

(1) A Prog ram Vég re haj tá si Terv ter ve zet nek leg alább
tar tal maz nia kell a prog ram:

a) cél ját, rész le tes tar tal mát, más prog ra mok hoz va ló
kap cso la tát;

b) a meg va ló sí tás ter ve zett kez dé sé nek és be fe je zé sé -
nek idõ pont ját;

c) had mû ve le ti és har cá sza ti, va la mint mû sza ki-tech ni -
kai kö ve tel mé nye ket, azok pa ra mé te re it;

d) rész le tes fi nan szí ro zá si ter vet, amely tar tal maz za:
da) a prog ram meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges költ ség ve -

té si elõ irány za to kat, ki emelt elõ irány za ti bon tás ban;
db) a prog ram ba szer ve zett fõ- és egyéb esz köz be szer -

zé si, rend szer be-ál lí tá si, üzem be ál lí tá si, inf ra struk tu rá lis,
és egyéb já ru lé kos te vé keny sé gek éves bon tá sú erõ for rás-
és költ ség szük ség le tét, ki adá si igé nyét, va la mint költ ség -
ve té si fe de ze ti igé nyét ki emelt elõ irány za ti bon tás ban;

dc) já ru lé kos te vé keny sé ge i nek költ ség ve té si elõ irány -
zat igé nyét;

e) a vég re haj tás ról ké szí ten dõ idõ kö zi, illetve a prog -
ram be fe je zé se kor ese dé kes szak mai ér té ke lés mód ját, va -
la mint annak tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it.

(2) Ha a prog ram kom plex prog ram, a Prog ram Vég re -
haj tá si Terv ter ve ze tet prog ram cso mag ban, kü lön-kü lön
pro jek ten ként (rész prog ra mon ként) kell el ké szí te ni.

Programazonosító és a programok
nyilvántartási rendje

25.  §

(1) A prog ra mo kat prog ram azo no sí tó val kell el lát ni.
A prog ram azo no sí tó cél ja, hogy a prog ram az elõ ké szí tés
kez de té tõl a vég re haj tás be fe je zé sé ig azo no sít ha tó és nyo -
mon kö vet he tõ le gyen. A prog ram azo no sí tót a Prog ram el -
gon do lás ban, a Prog ram Vég re haj tá si Terv ben, va la mint
az MH 10 éves Stra té gi ai Terv El gon do lá sá ban, illetve
Terv ben, a Vé del mi Ter ve zé si Uta sí tás ban, az MH 1(+n)
Éves Ter vek ben, to váb bá az MH Éves Be szer zé si Terv ben 
fe l kell tün tet ni.

(2) A prog ra mot prog ram azo no sí tó val a Prog ram el gon -
do lás el fo ga dá sa kor a HM HTF lát ja el.

(3) A prog ram azo no sí tó 10 szám je gyû:
a) az el sõ és má so dik szám jegy a (4) be kez dés ben meg -

ha tá ro zott prog ram cso por tok szá mát-,
b) a har ma dik szám jegy az (5) be kez dés ben meg ha tá -

ro zott mi nõ sí té si szin tet-,
c) a ne gye dik és ötö dik szám jegy a prog ra mok szá mát-,
d) a ha to dik és he te dik szám jegy a pro jek tek (rész prog -

ra mok) szá mát-,
e) a nyol ca dik, ki len ce dik és ti ze dik szám jegy a pro jek -

tek (rész prog ra mok) rész fel ada ta i nak szá mát jel zi.
(4) A prog ram cso por tok kód jai:
a) 05 – Inf ra struk tu rá lis prog ra mok
b) 10 – Fegy ver zet tech ni kai prog ra mok
c) 15 – Pán cé los- és gép jár mû-tech ni kai prog ra mok
d) 20 – Re pü lõ mû sza ki prog ra mok
e) 25 – Elekt ro ni kai (hír adó, in for ma ti kai, in for má ció -

vé del mi) prog ra mok
f) 30 – Mû sza ki-tech ni kai prog ra mok
g) 35 – Ve gyi vé del mi prog ra mok
h) 40 – Mé rés ügyi prog ra mok
i) 45 – Ki kép zés-tech ni kai (szi mu lá tor) prog ra mok
j) 50 – Élel me zé si prog ra mok
k) 55 – Üzem anyag prog ra mok
l) 60 – Ru há za ti prog ra mok
m) 65 – Hu mán anya gi prog ra mok
n) 70 – Geo-in for má ci ós (tér ké pé sze ti, me te o ro ló gi ai)

prog ra mok
o) 75 – Köz le ke dé si prog ra mok
p) 80 – Egész ség ügyi prog ra mok
q) 85 – Egyéb (pénz ügyi, ka taszt ró fa vé del mi, pre ven -

ci ós stb.) prog ra mok
r) 90 – NATO, EU prog ra mok
s) 95 – Hu mán prog ra mok
(5) A prog ram mi nõ sí té si szin tek kód jai:
a) 1 – ki emelt fej lesz té si prog ram
b) 2 – szak te rü le ti fej lesz té si prog ram
c) 3 – tár ca szin tû fel ada tok
d) 4 – nem fej lesz té si fel ada tok
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26.  §

(1) A prog ra mok nyil ván tar tá sát az elõ ter ve zé si sza -
kasz ban a HM HTF, a ter ve zé si és vég re haj tá si sza kasz ban 
az ille té kes szak te rü le ti fe le lõs vég zi.

(2) A nyil ván tar tás biz to sít son át te kint he tõ és nap ra kész 
ada to kat a prog ra mok tény le ges ál la po tá ról.

Záró rendelkezések

27.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*. Ha -
tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nem ze ti kez de mé nye zé sû és 
fi nan szí ro zá sú vé del mi fej lesz té si fel ada tok prog ram ala -
pú ter ve zé sé rõl  szóló 50/2004. (HK 12.) HM uta sí tás ha tá -
lyát vesz ti.

(2) A HM HTF a meg lé võ Prog ram el gon do lá so kat,
Prog ram Vég re haj tá si Terv Ter ve ze te ket és Prog ram Vég -
re haj tá si Ter ve ket lás sa el prog ram azo no sí tó val és az uta -
sí tás alá írá sát kö ve tõ 30 na pon be lül küld je meg a prog -
ram me ne dzser, prog ram fe le lõs, illetve pro jekt fe le lõs ré -
szé re.

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ok tó ber 9.

(3) Az uta sí tás hatályba lépésekor a már jó vá ha gyott
Prog ram el gon do lá sok meg va ló sí tá sá ért fe le lõs 2007. ok -
tó ber 30-ig, a Prog ram Vég re haj tá si Ter vek meg va ló sí tá -
sá ért, va la mint a vég re haj tás alatt ál ló prog ra mok meg va -
ló sí tá sá ért fe le lõs 2007. no vem ber 30-ig az 1. és 2. szá mú
mel lék let ben fog lal tak sze rint egé szít se ki Prog ram el gon -
do lá sát, Prog ram Vég re haj tá si Ter vét és küld je meg azo kat 
a HM FLÜ, HM TKF, MH HEK, az egyéb prog ra mok
meg va ló sí tá sá ért fe le lõs szer ve ze tek, a HM IÜ, illetve a
HM VTF ré szé re.

(4) Az uta sí tás mel lék le te i ben sze rep lõ, a NA TO had -
erõ-fej lesz té si cé lok azo no sí tá sá ra vo nat ko zó adat szol gál -
ta tás mód szer ta nát a HM VTF 2007. de cem ber 31-ig dol -
goz za ki és egyez tes se a szak te rü le ti fe le lõ sök kel, prog -
ram fe le lõ sök kel, prog ram me ne dzse rek kel, illetve pro jekt -
fe le lõ sök kel. Al kal ma zá sá ra 2008. ja nu ár 1-jé tõl ke rül jön
sor.

(5) A 8.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zés
2008. ja nu ár 1-jé tõl al kal ma zan dó.

(6) A HM és MH szer vek, szer ve ze tek az uta sí tás ren -
del ke zé se i nek meg fele lõen a prog ra mok ter ve zé sé re és
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se i ket vizs gál ják fe -
lül, és szük ség ese tén az uta sí tás köz zé té te lét kö ve tõ
90. na pon be lül mó do sít sák.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 113/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

MINTA
PROGRAM ELGONDOLÁS

(hadfelszerelési programokhoz)

PROGRAM NEVE:

AZONOSÍTÓ SZÁMA: MINÕSÍTÉSE:

TERVEZETT DÁTUM: KEZDET: BEFEJEZÉS:

A PROGRAM TERVEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

KAPCSOLÓDÓ NEMZETI PROGRAMOK:

KAPCSOLÓDÓ NATO PROGRAMOK (CP/FG):

KAPCSOLÓDÓ EU PROGRAMOK:

ÉRINTETT SZERVEZETEK:

A PROGRAM CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA:

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK HADMÛVELETI/HARCÁSZATI KÖVETELMÉNYEI:

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS SZABÁLYOZÓK FELSOROLÁSA, RÖVID TARTALMA

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK MÛSZAKI/TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI:



KÖLTSÉGBECSLÉS

VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK/BESZERZÉSRE KERÜLÕ ANYAGOK, ESZKÖZÖK/EGYÉB FELSZERELÉSEK
NAGYBANI ERÕFORRÁS SZÜKSÉGLETE:

Fsz.
Fõ

(ter ve zett lajst rom) esz kö zök
– fel ada tok meg ne ve zé se

Célazo no sí tó
Egy ség ár

(M Ft)
Mennyi sé gi

egy ség
Mennyi ség

Össze sen
(M Ft)

Fõ esz köz össze sen:

Rend szer be ál lí tás költ sé gei (Fõ esz kö zök – fel ada tok össze sen 10%-a):

Fsz.
Egyéb esz kö zök, be ren de zé sek,

 szimulátorok
Célazo no sí tó

Egy ség ár
(M Ft)

Mennyi sé gi
egy ség

Mennyi ség
Össze sen

(M Ft)

Egyéb esz köz össze sen:

Inf ra struk tu rá lis költ sé gek:

Tar ta lék kép zés költ sé gei:

Kész let kép zé si költ sé gek:

Sze mé lyi költ sé gek:

Ki kép zé si, át kép zé si költ sé gek:

Rend szer be ál lí tás elõt ti idõ szak mû kö dé si-fenn tar tá si be csült költ sé gei:

Já ru lé kos költ sé gek össze sen:

Prog ram mind össze sen:

Rend szer be ál lí tás utá ni mû kö dé si-fenn tar tá si költ sé gek (nem rész e a prog ram mind össze sen nek):

Mû kö dé si-fenn tar tás költ sé gek tel jes élet cik lus ra vo nat ko zó éves be csült ér té ke:

Rend szer bõl való ki vo nás be csült költ sé gei:

In kur ren ciake ze lés, kár men te sí tés be csült költ sé gei:

Rend szer be ál lí tás utá ni mû kö dé si-fenn tar tá si költ sé gek össze sen:

FELADAT ÉS NAGYBANI PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS (MILLIÓ FT-BAN, FIX ÁRON):

FSZ.
MEG -

NEVEZÉS
CÉL-

AZONO SÍTÓ

TÁRGY ÉVET 
MEG ELÕZÕ

ÉVEK

TÁRGY -
ÉV

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 ÖSSZ.

Mindösszesen

Rendszerbeállítás utáni
idõszak
mûködés-fenntartási
becsült költségei

Fõ esz kö zök pers pek tív szük ség le te ka to nai szer ve zet sze rin ti bon tás ban

Fsz.
Fõ (ter ve zett lajst rom)

esz kö zök – fel ada tok meg ne ve zé se
Ala ku lat meg ne ve zé se Da rab szám

1470 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 20. szám



PROGRAM TERVEZÉSÉÉRT
FELELÕS

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

FELELÕS
(FÕ FELELÕS, PROJEKTFELELÕS)

EGYÜTTMÛKÖDÕK

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELÕS

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

FELELÕS
(FÕ FELELÕS, PROJEKTFELELÕS)

EGYÜTTMÛKÖDÕK

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

2. számú melléklet a 113/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

MINTA
PROGRAM VÉGREHAJTÁSI TERV

(hadfelszerelési programokhoz)

PROGRAM NEVE:

AZONOSÍTÓ SZÁMA: MINÕSÍTÉSE:

TERVEZETT DÁTUM: KEZDET: BEFEJEZÉS:

A PROGRAM TERVEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

KAPCSOLÓDÓ NEMZETI PROGRAMOK:

KAPCSOLÓDÓ NATO PROGRAMOK (CP/FG):

KAPCSOLÓDÓ EU PROGRAMOK:

ÉRINTETT SZERVEZETEK:

A PROGRAM CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA:

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK HADMÛVELETI/HARCÁSZATI KÖVETELMÉNYEI:

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS SZABÁLYOZÓK FELSOROLÁSA, RÖVID TARTALMA

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK MÛSZAKI/TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI:

A költ ség terv a vég re haj tan dó fel ada tok/be szer zés re ke rü lõ anya gok, esz kö zök/egyéb fel sze re lé sek erõ for rás igé nye
táb lá zat ki töl té se:

– A fõ esz kö zök bon tá sa fo lyó szám mal el lát va, at tól füg gõ en ke rül jön vég re haj tás ra, hogy be szer zé sük mi lyen kap -
cso ló dó prog ram alap ján tör té nik. A kap cso ló dó prog ra mok azo no sí tá sa a cél azo no sí tó rész ben tör tén jék meg.

A be szer zé sek fel adat üte me zé sét a fen ti táb lá zat fo lyó szá ma i nak meg fele lõen va la mennyi erõ for rás igény re vég re kell 
haj ta ni.
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Had mû ve le ti/har cá sza ti kö ve tel mé nyek
– Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
– Mû ve le ti kör nye zet
– Fel épí tés, al rend sze rek
– Biz ton sá gi kö ve tel mé nyek

Mû sza ki-tech ni kai kö ve tel mé nyek
– Té te le sen a rend szer rel, kom po nen sek kel és fõ esz kö zök kel szem ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek
– Ci vil mun kák kal szem ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek
– Egyéb mû sza ki-tech ni kai kö ve tel mé nyek

Lo gisz ti kai tá mo ga tás kö ve tel mé nyei
– Mû kö dés-fenn tar tás kö ve tel mé nyei
– Kész let kép zé si és tar ta lék kép zé si kö ve tel mé nyek
– Üzem ben tar tá si kö ve tel mé nyek (szer viz, ja ví tás, gyár i ja ví tás)
– El lá tá si kö ve tel mé nyek
– Ki kép zé si kö ve tel mé nyek
– Tech ni kai do ku men tá ci ók kal szem ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek
– Ko di fi ká ci ós kö ve tel mé nyek
– Egyéb lo gisz ti kai kö ve tel mé nyek

Prog ram ter ve zé sé ért és vég re haj tá sá ért fe le lõs

PROGRAM TERVEZÉSÉÉRT
FELELÕS

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

FELELÕS
(FÕ FELELÕS, PROJEKTFELELÕS)

EGYÜTTMÛKÖDÕK

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELÕS

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

FELELÕS
(FÕ FELELÕS, PROJEKTFELELÕS)

EGYÜTTMÛKÖDÕK

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

KÖLTSÉGTERV

VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK/BESZERZÉSRE KERÜLÕ ANYAGOK, ESZKÖZÖK/EGYÉB FELSZERELÉSEK
ERÕFORRÁSSZÜKSÉGLETE:

Fsz.
Fõ

(ter ve zett lajst rom) esz kö zök
– fel ada tok meg ne ve zé se

Célazo no sí tó
Egy ség ár

(M Ft)
Mennyi sé gi

egy ség
Mennyi ség

Össze sen
(M Ft)

Fõ esz köz össze sen:

Rend szer be ál lí tás költ sé gei (Fõ esz kö zök – fel ada tok össze sen 10%-a):
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Fsz.
Egyéb esz kö zök, be ren de zé sek,

 szimulátorok
Cél azo no sí tó

Egy ség ár
(M Ft)

Mennyi sé gi
egy ség

Mennyi ség
Össze sen

(M Ft)

Egyéb esz köz össze sen:

Inf ra struk tu rá lis költ sé gek:

Tar ta lék kép zés költ sé gei:

Kész let kép zé si költ sé gek:

Sze mé lyi költ sé gek:

Ki kép zé si, át kép zé si költ sé gek:

Rend szer be ál lí tás elõt ti idõ szak mû kö dé si-fenn tar tá si be csült költ sé gei:

Já ru lé kos költ sé gek össze sen:

Prog ram mind össze sen:

Rend szer be ál lí tás utá ni mû kö dé si-fenn tar tá si költ sé gek (nem rész e a prog ram mind össze sen nek):

Mû kö dé si-fenn tar tás költ sé gek tel jes élet cik lus ra vo nat ko zó éves be csült ér té ke:

Rend szer bõl való ki vo nás be csült költ sé gei:

In kur ren cia ke ze lés, kár men te sí tés be csült költ sé gei:

Rend szer be ál lí tás utá ni mû kö dé si-fenn tar tá si költ sé gek össze sen:

FELADAT ÉS NAGYBANI PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS (MILLIÓ FT-BAN, FIX ÁRON):

FSZ. MEG NEVEZÉS
CÉL-

AZONO SÍTÓ

TÁRGY ÉVET 
MEG ELÕZÕ

ÉVEK

TÁRGY-
ÉV

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 ÖSSZ

Fõ eszközök költségei

Rendszerbeállítás
költségei

Egyéb eszközök
költségei

Infrastrukturális költségek

Tartalékképzési költségek

Készletképzési költségek

Személyi költségek

Kiképzési, átképzési
költségek

Rendszerbeállítás elõtti
idõszak költségek

Mindösszesen

FELADAT ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS SZERVEZETENKÉNTI BONTÁSA (MILLIÓ FT-BAN, FIX ÁRON
min den esz köz re kü lön-kü lön):

FSZ. MEG NEVEZÉS
CÉL-

AZONO SÍTÓ

TÁRGY ÉVET 
MEG ELÕZÕ

ÉVEK

TÁRGY-
ÉV

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 ÖSSZ.
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3. számú melléklet a 113/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

MINTA
PROGRAM BESZÁMOLÓ

(hadfelszerelési programokhoz)

PROGRAM NEVE:

AZONOSÍTÓ SZÁMA: MINÕSÍTÉSE:

TERVEZETT DÁTUM: KEZDET: BEFEJEZÉS:

A PROGRAM TERVEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

KAPCSOLÓDÓ NEMZETI PROGRAMOK:

KAPCSOLÓDÓ NATO PROGRAMOK (CP/FG):

KAPCSOLÓDÓ EU PROGRAMOK:

ÉRINTETT SZERVEZETEK:

A PROGRAM CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA:

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK HADMÛVELETI/HARCÁSZATI KÖVETELMÉNYEI:

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS SZABÁLYOZÓK FELSOROLÁSA, RÖVID TARTALMA

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK MÛSZAKI/TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI:

Ál ta lá nos ér té ke lés:
– Prog ram elõz mé nyei
– A prog ram meg va ló su lá sá nak ér té ke lé se
– Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek meg va ló su lá sa
– A kap cso ló dó prog ra mok (nem ze ti, NA TO, EU) meg va ló su lá sa

Kö ve tel mé nyek/prog ram fel ada tok tel je sü lé se:
– Té te le sen a rend szer rel, kom po nen sek kel és fõ esz kö zök kel szem ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek, ter vek idõ -

ará nyos meg va ló su lá sá nak ér té ke lé se
– A prog ram idõ ará nyos meg va ló su lá sá nak ha tá sa a ka to nai ké pes sé gek re
– Leg fon to sabb so ron kö vet ke zõ fel ada tok

Fi nan szí ro zás:
– Be szer zé sek meg va ló su lá sa
– Fel hasz nált for rá sok, költ ség ve té si elõ irány za tok meg ha tá ro zá sa
– A rend szer be ál lí tá si, ki kép zé si, al kal ma zá si ké szen lét hely ze te

ADOTT ÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK/BESZERZETT ANYAGOK, ESZKÖZÖK/EGYÉB FELSZERELÉSEK
ERÕFORRÁS FELHASZNÁLÁSA

Fsz.
Fõ (lajst rom ba vett)
esz kö zök – fel ada tok

meg ne ve zé se
Cél azo no sí tó

Ter ve zett
egy ség ár
(M Ft)

Tény le ges
egy ség ár
(M Ft)

Mennyi sé gi
egy ség

Mennyi ség
Ter ve zett

 érték össze sen
(M Ft)

Tény le ges
 érték össze sen

(M Ft)

Fõ eszköz beszerzésének tényleges értéke:

Rendszerbeállítás felmerült (rész) költségei:
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Fsz.
Egyéb esz kö zök,

be ren de zé sek,
szi mu lá to rok

Cél azo no sí tó
Ter ve zett
egy ség ár
(M Ft)

Tény le ges
egy ség ár
(M Ft)

Mennyi sé gi
egy ség

Mennyi ség
Ter ve zett

 érték össze sen
(M Ft)

Tény le ges
 érték össze sen

(M Ft)

Egyéb eszköz beszerzésének tényleges értéke:

Felmerült infrastrukturális (rész) költségek:

Felmerült járulékos (rész) költségek:

Tartalékképzés költségei:

Készletképzési költségek:

Személyi költségek:

Kiképzési, átképzési költségek:

Rendszerbeállítás elõtti idõszak mûködési-fenntartás becsült költségei:

Felmerült járulékos (rész)költségek összesen:

Program tervezett költsége:

Program költségfelhasználása mindösszesen:

MEGTÖRTÉNT BESZERZÉSEK/VÉGREHAJTOTT FELADATOK RÉSZLETES BONTÁSA
(TÉNYADATOK ADOTT ÉVI ÁRON, TÁRGYÉVET KÖVETÕ TERVADATOK FIX ÁRON, MILLIÓ FT-BAN)

FSZ. MEGNEVEZÉS
CÉL -

AZONOSÍTÓ

TÁRGY -
ÉVET

MEGELÕZÕ
ÉVEK

TÁRGY -
ÉV

TERV

TÁRGY -
ÉV

TÉNY

T+1
db/Ft

T+2
db/Ft

T+3
db/Ft

T+4
db/Ft

T+5
db/Ft

T+6
db/Ft

T+7
db/Ft

T+8
db/Ft

T+9
db/Ft

T+10
db/Ft

ÖSSZESEN

Fõ eszközök
költségei

Rendszerbeállítás
költségei

Egyéb eszközök
költségei

Infrastrukturális
költségek

Tartalékképzési
költségek

Készletképzési
költségek

Személyi költségek

Kiképzési,
átképzési költségek

Rendszerbeállítás
elõtti idõszak
mûködés-fenntartás
becsült költségei

Rendszerbeállítás
utáni idõszak
mûködés-fenntartás
becsült költségei

Mindösszesen

MEGTÖRTÉNT BESZERZÉSEK/VÉGREHAJTOTT FELADATOK SZERVEZETENKÉNTI BONTÁSA
(MILLIÓ FT-BAN, FIX ÁRON):

Fsz. SZERVEZET
CÉL -

AZONOSÍTÓ

TÁRGYÉVET
MEGELÕZÕ

ÉVEK

TÁRGY-
ÉV

T+1
db/Ft

T+2
db/Ft

T+3
db/Ft

T+4
db/Ft

T+5
db/Ft

T+6
db/Ft

T+7
db/Ft

T+8
db/Ft

T+9
db/Ft

T+10
db/Ft

ÖSSZESEN
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A honvédelmi miniszter
114/2007. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egy
kampuszra történõ költöztetésével kapcsolatos
irányítási és koordinációs feladatok ellátásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö -
dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat
meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.)
Korm. ha tá ro zat 6. h) pont já ra, va la mint a ka to nai fel sõ ok -
ta tás mo dern, gya kor lat ori en tált kép zé si kö ve tel mé nyek -
hez il lesz ke dõ struk tú rá já ról és a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé -
del mi Egye tem el he lye zé sé rõl  szóló 30/2007. (HK 6.) HM
uta sí tás ra – a ZMNE egy kam pusz ra tör té nõ át köl tö zé sé -
nek elõ se gí té se ér de ké ben az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a HM szer ve ze tek re, va la mint a
Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem re ter jed ki.

2.  §

(1) A ZMNE egy kam pusz ra tör té nõ át köl töz te té se so -
rán fel me rü lõ fel ada tok irá nyí tá sá ért, a vég re haj tás sal
össze füg gõ ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sá ért a HM ka bi -
net fõ nök (a továb biak ban: HM KF) fe le lõs.

(2) A HM KF az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ke re -
té ben:

a) meg ha tá roz za a dön té sek elõ ké szí té sé vel kap cso la -
tos ha tár idõ ket;

b) vé le ményt nyil vá nít a ZMNE egy kam pusz ra tör té nõ 
köl töz te té sét érin tõ kér dé sek ben;

c) ellen õr zi a vég re haj tás üte me zé sét;
d) biz to sít ja az érin tett szer ve ze tek össze han golt mû kö -

dé sét;
e) a HM szer vek tõl és szer ve ze tek tõl ér ke zõ idõ sza kos

és ese ti je len té sek, illetve hely szí ni el len õr zé sek alap ján
kont rol lál ja a fel ada tok vég re haj tá sát;

f) a szak ér tõi je len té sek alap ján meg ha tá roz za a szük -
sé ges fel ada to kat.

(3) A ZMNE egy kam pusz ra tör té nõ köl töz te té sé vel
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ért a rek tor, a nap i fel -
ada tok vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sá ért a ZMNE fõ tit ká ra
fe le lõs.

3.  §

(1) A ZMNE egy kam pusz ra tör té nõ köl tö zé sé nek, az -
zal kap cso lat ban a hon vé del mi tár cá ra há ru ló fel ada tok
vég re haj tá sá nak nyo mon kö ve té sé re, a vég re haj tás so rán
je lent ke zõ prob lé mák fel tá rá sá ra, dön té si al ter na tí vák ki -
dol go zá sá ra ZMNE Át ala kí tá sát Ko or di ná ló Bi zott ság
(a továb biak ban: Bi zott ság) ke rül fel ál lí tás ra.

(2) A Bi zott ság ve ze tõ je: a HM ka bi net fõ nö ke.
(3) A Bi zott ság tit ká ra: HM Kom mu ni ká ci ós és To -

borzó Fõ osz tály, tu do mány szer ve zõ osz tály ve ze tõ.
(4) A Bi zott ság tag jai:
a) HM ZMNE mi nisz te ri biz to s;
b) HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ;
c) HM in for ma ti kai és in for má ció vé del mi fõ osz tály ve -

ze tõ;
d) HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ;
e) HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ;
f) HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ;
g) HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó;
h) HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó;
i) HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség ve zér igaz ga tó;
j) ZMNE fõ tit kár;
k) ZMNE gaz da sá gi fõ igaz ga tó;
l) MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság kép vi se lõ je.
(5) A Bi zott sá gi ülé se ken ál lan dó meg hí vott ként részt

vesz nek:
a) Dr. Gyar ma ti Ist ván nagy kö vet a HM Ok ta tá si és

 Tudományos Ta nács el nö ke;
b) Dr. Nagy Ti bor az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -

rium kép vi se lõ je.
(6) A Bi zott ság ülé se i re – az adott na pi ren di pont té má -

já ban – ese ti jel leg gel meg kell hív ni az elõ ter jesz tésében
érin tett ve ze tõt, illetve ve ze tõ ket.

(7) A Bi zott ság ülé se it az el nök hív ja össze.
(8) A to váb bi ülé se ket a tit kár ál tal el ké szí tett, az el nök

ál tal jó vá ha gyott ülés rend sze rint, illetve in do kolt eset ben
so ron kí vül kell össze hív ni.

4.  §

(1) A Bi zott ság fel ada tai:
a) ko or di nál ja a ZMNE egy kam pusz ra tör té nõ köl töz -

te té sé vel kap cso la tos fel ada tok nyo mon kö ve té sét, fel tár ja 
a vég re haj tá si me cha niz mus ban rej lõ hi bá kat;

b) dön té si ja vas la to kat, al ter na tí vá kat dol go z ki a HM
ve ze té se ré szé re;

c) szük ség ese tén ve ze tõi dön tést kez de mé nyez.
(2) A Bi zott ság ne vé ben, tag ja i nak meg hall ga tá sát

köve tõen a Bi zott ság ve ze tõ je dönt. Dön té sét, fel adat szab -
ását írás ban rög zí ti.
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5.  §

A ZMNE egy kam pusz ra tör té nõ köl tö zé sé vel kap cso la -
tos ki dol go zói fel ada to kat a HM SZMSZ-ben meg ha tá ro -
zott ál ta lá nos mû kö dé si rend ben kell meg va ló sí ta ni.

6.  §

A je len uta sí tás ha tály ba lé pé sét köve tõen a ka to nai fel -
sõ ok ta tás sal össze füg gõ, a ZMNE pénz ügyi biz to sí tá sá -
val, egy kam pu szon va ló el he lye zé sé vel kap cso la tos, to -
váb bá a ZMNE mû kö dé sét érin tõ va la mennyi bel sõ ren -
del ke zés csak a Bi zott ság egyet ér té sé vel és a Bi zott ság ve -
ze tõ jé nek jó vá ha gyá sá val ter jeszt he tõ elõ az alá írá suk ra
jo go sult ve ze tõk ré szé re.

7.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba és 2008.
de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
115/2007. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Kormányzati Negyeddel
kapcsolatos irányítási és koordinációs feladatainak

ellátásáról

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 – fi gye lem mel az új Kor -
mány za ti Ne gyed lét re ho zá sá val kap cso la tos intézke -
désekrõl  szóló 1001/2007. (I. 16.) Korm. ha tá ro zat ra –
a Hon vé del mi Mi nisz té rium kor mány za ti ne gyed be tör -
ténõ át köl töz te té sé nek elõ se gí té se ér de ké ben az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM) és a HM szer ve ze tek re ter jed ki.

2.  §

(1) A Kor mány za ti Ne gyed ki ala kí tá sá val kap cso la tos
fel ada tok irá nyí tá sá ért, a vég re haj tás sal össze füg gõ ko or -
di ná ci ós fel ada tok el lá tá sá ért a HM ka bi net fõ nök (a továb -
biak ban: HM KF) fe le lõs.

(2) A HM KF az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ke re -
té ben:

a) meg ha tá roz za a dön té sek elõ ké szí té sé vel kap cso la -
tos ha tár idõ ket;

b) vé le ményt nyil vá nít a Kor mány za ti Ne gye det érin tõ
kér dé sek ben;

c) ellen õr zi a vég re haj tás üte me zé sét;
d) biz to sít ja az érin tett szer ve ze tek össze han golt mû kö -

dé sét;
e) a HM szer vek tõl és szer ve ze tek tõl ér ke zõ idõ sza kos

és ese ti je len té sek, illetve hely szí ni el len õr zé sek alap ján
kont rol lál ja a Kor mány za ti Ne gyed ki ala kí tá sá val kap cso -
la tos fel ada tok vég re haj tá sát;

f) a szak ér tõi je len té sek alap ján meg ha tá roz za a szük -
sé ges fel ada to kat;

g) fo lya ma to san kap cso la tot tar t a Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó ság gal (a továb biak ban: KVI), 2008. ja nu ár 1-jé tõl
jog utód já val, a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. (a továb -
biak ban: MNV Zrt.) ille té kes szer vé nek ve ze tõ jé vel.

(3) A KVI, illetve az MNV Zrt. ille té kes szer vé vel tör -
ténõ kap cso lat tar tás nap i fel ada ta i nak vég zé sé ért a HM vé -
de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ fe le lõs.

3.  §

(1) A Kor mány za ti Ne gyed hon vé del mi tár cá ra há ru ló
fel ada ta i nak nyo mon kö ve té sé re, a fel ada tok vég re haj tá sa
so rán je lent ke zõ prob lé mák fel tá rá sá ra, dön té si al ter na tí -
vák ki dol go zá sá ra Kor mány za ti Ne gyed Lét re ho zá sá val
Kap cso la tos Fel ada to kat Ko or di ná ló Bi zott ság (a továb -
biak ban: Bi zott ság) ke rül fel ál lí tás ra.

(2) A Bi zott ság ve ze tõ je: HM ka bi net fõ nök.
(3) A Bi zott ság tit ká ra: HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz -

tály ve ze tõ.
(4) A Bi zott ság tag jai:
a) HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ;
b) HM in for ma ti kai és in for má ció vé del mi fõosztály -

vezetõ;
c) HM vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ;
d) HM had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ;
e) HM had erõ ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ;
f) HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ;
g) HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó;
h) HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó;
i) HM Vé del mi Hi va tal fõ igaz ga tó;
j) HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség ve zér igaz ga tó;
k) HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség, anya gi-ko or di ná -

ci ós osz tály ve ze tõ.
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(5) A Bi zott ság ülé se in ál lan dó meg hí vott ként részt
vesz az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ja ál tal
meg bí zott ve ze tõ.

(6) A Bi zott ság ülé se i re – az adott na pi ren di pont té má -
já ban – ese ti jel leg gel meg kell hív ni az elõ ter jesz tésében
érin tett ve ze tõt, illetve ve ze tõ ket.

(7) A Bi zott ság ülé se it az el nök hív ja össze.
(8) A to váb bi ülé se ket a tit kár ál tal el ké szí tett, az el nök

ál tal jó vá ha gyott ülés rend sze rint, illetve in do kolt eset ben
so ron kí vül kell össze hív ni.

4.  §

(1) A Bi zott ság fel ada tai:
a) ko or di nál ja a Kor mány za ti Ne gyed ki ala kí tá sá val

kap cso la tos, a HM tár cát érin tõ fel ada tok nyo mon kö ve té -
sét, fel tár ja a vég re haj tá si me cha niz mus ban rej lõ hi bá kat;

b) dön té si ja vas la to kat, al ter na tí vá kat dol go z ki a HM
ve ze té se ré szé re;

c) szük ség ese tén ve ze tõi dön tést kez de mé nyez.
(2) A Bi zott ság ne vé ben, tag ja i nak meg hall ga tá sát

köve tõen a Bi zott ság ve ze tõ je dönt. Dön té sét, feladat -
szabását írás ban rög zí ti.

5.  §

A Kor mány za ti Ne gyed ki dol go zói fel ada ta it a Tár ca
Vé del mi Ter ve zõ Rend sze ré ben (TVTR) és a HM
SZMSZ-ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos mû kö dé si rend ben
kell meg va ló sí ta ni.

6.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A honvédelmi miniszter
116/2007. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2007. évi Közép-Európai Védelmi Felszerelés
és Repülési Szakkiállításon a Honvédelmi

Minisztérium részvételének megszervezésérõl
és végrehajtásáról

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 2007. évi Kö zép-Eu ró pai
Vé del mi Fel sze re lés és Re pü lé si Szak ki ál lí tá son (C+D)

(a továb biak ban: Ren dez vény) a Hon vé del mi Minisz -
térium (a továb biak ban: HM), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség (a továb biak ban: MH) rész vé te le elõ ké szí té sé nek,
 lebonyolításának rend jé re, szer ve zé si fel ada ta i ra az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a HM-re, 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 nyítása 
alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint az MH ka to nai szer ve ze -
te i re és az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ra ter jed ki.

(2) A HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM VGF) olyan szer zõ dé sek meg kö té sét kez de mé -
nye zi a HM Elekt ro ni kai, Lo gisz ti kai és Va gyon ke ze lõ
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság gal (a továb biak -
ban: HM Ei Zrt.), a HM Hon véd Kul tu rá lis Szol gál ta tó
Köz hasz nú Tár sa ság gal (a továb biak ban: HM HON VÉD
KSZ Kht.), a HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós Szol gál ta tó Köz -
hasz nú Tár sa ság gal (a továb biak ban: HM Zrí nyi KSZ
Kht.) és a HM Tér ké pé sze ti Köz hasz nú Tár sa ság gal
(a továb biak ban: HM Tér ké pé sze ti Kht.), ame lyek ben
ezen szer ve ze tek a Ren dez vény je len uta sí tás sze rin ti elõ -
ké szí té sé re és le bo nyo lí tá sá ra kö te le zett sé get vál lal nak.

2.  §

Az uta sí tás cél ja, hogy a hon vé del mi mi nisz ter tá mo ga tá -
sá val 2007. no vem ber 28-de cem ber 1. kö zött a HUN GEX -
PO Vá sár és Rek lám Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság 
(a továb biak ban Hun gex po Zrt.) szer ve zé sé ben a Bu da pes ti
Vá sár köz pont „B” pa vi lon já ban és a kö rü löt te lé võ ki ál lí tá si 
sza bad te rü le ten meg ren de zés re ke rü lõ Ren dez vé nyen rész -
vé tel a HM és az MH nyil vá nos meg je le né se i nek ki emelt
for má ja ként úgy ke rül jön meg szer ve zés re, hogy

a) se gít se elõ a hon vé del mi ér zü let erõ sö dé sét, az MH
ar cu la tá nak ked ve zõb bé té te lét a ci vil-ka to nai kap cso la tok 
fej lõ dé sét,

b) mu tas sa be a had erõ mo der ni zá ci ó ját,
c) mu tas sa be az új ha di tech ni kai fej lesz té si ered mé -

nye ket,
d) nyílt lég kö ré vel, szer ve zett sé gé vel, mér ték tar tó kül -

sõ sé ge i vel já rul jon hoz zá az MH tár sa dal mi presz tí zsé nek
nö ve lé sé hez.

3.  §

A Ren dez vény prog ram já ban va ló rész vé tel fel té te le i -
nek biz to sí tá sá ban köz re mû köd nek:

a) a HM érin tett szer vei és szer ve ze tei,
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b) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP) és alá ren delt jei,

c) az MH Tá mo ga tó Dan dár (a továb biak ban: MH TD),
d) a fel ada tok el lá tá sá ban köz re mû kö dõ HM ala pí tá sú

rész vény tár sa sá gok és köz hasz nú tár sa sá gok, a ve lük kö -
tött szer zõ dés ben, vagy együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban
rög zí tett fel té te lek kel,

e) a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
(a továb biak ban: MK KBH) a spe ci á lis biz to sí tá si fel ada -
tok el lá tá sá ban,

f) a Ren dez vény ki ál lí tó ja ként kü lö nö sen
– a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem (a továb -

biak ban: ZMNE)
– a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um;
– az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont;
– az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -

pont.

4.  §

A Ren dez vény ke re té ben
a) a HM Ei Zrt. szer ve zõi, ki vi te le zõi köz re mû kö dé sé -

vel, a HM gaz da sá gi tár sa sá gai, hi va ta lai, ügy nök sé gei
rész vé te lé vel, a hon vé del mi po li ti ka cél ki tû zé se it bemu -
tató, a ha di ipar in no vá ci ós tö rek vé se it szem lél te tõ egy sé -
ges ar cu la tú ki ál lí tás ke rül meg tar tás ra,

b) az MH ré szé rõl be vo nás ra ke rü lõ szer ve ze tek erõ ik -
kel, esz kö ze ik kel, ki egé szí tõ prog ra mok kal, ha di tech ni kai 
be mu ta tók kal, a bé ke fenn tar tó te vé keny ség rep re zen tá lá -
sá val, lát vá nyos, a ki ál lí tás né zõi ér dek lõ dé sé re szá mot
tar tó moz za na tok vég re haj tá sá val, ka to na ze ne ka rok te vé -
keny sé gé vel já rul nak hoz zá a 2.  §-ban rög zí tett cé lok meg -
va ló sí tá sá hoz,

c) a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb -
biak ban: HM FLÜ) a ZMNE-vel együtt mû kö dés ben meg -
szer ve zi a Hun gex po Zrt. ál tal kez de mé nye zett szak mai,
tu do má nyos kon fe ren cia elõ ké szí té sét, meg tar tá sát.

5.  §

A Ren dez vényt ki egé szí tõ prog ra mok:
a) szem lél te tik a hon véd ség nem zet kö zi bé ke misszi ók -

ban ki fej tett te vé keny sé gét,
b) tá jé koz ta tást ad nak az MH-ban fo lyó to bor zó-, pá -

lyá ra irá nyí tó mun ká ról, tan in té ze ti kép zés rõl,
c) be mu tat ják a ka to nai tér ké pé sze tet, a ha di tech ni kát

kor sze rû sí tõ, újí tó te vé keny sé get, a lo gisz ti kai rend szert, a 
fej lesz té si el gon do lá so kat,

d) meg te rem tik a ka to nai saj tó be mu tat ko zá sá nak fel té -
te le it,

e) be mu tat ják a HM-ben fo lyó kul tu rá lis, üdül te té si és
rek re á ci ós fel ada to kat.

6.  §

A fel adat elõ ké szí té sé ben, vég re haj tá sá ban részt ve võ
szer ve ze tek kü lö nös fi gyel met for dí ta nak:

a) a HM–MH rész vé tel ka to nai kül sõ sé ge i nek biz to sí -
tá sá ra, a be vont ka to na ál lo mány kul tu rált meg je le né sé re,
fe gyel me zett sé gé nek fenn tar tá sá ra,

b) a meg hí vott kül föl di ven dé gek prog ram jai fel té te le i -
nek biz to sí tá sá ra,

c) a ki ál lí tá si he lyek, be mu ta tó pon tok egy sé ges és kul -
tu rált be ren de zé sé re,

d) a lá to ga tók sok ol da lú, fo lya ma tos és szak sze rû tá jé -
koz ta tá sá ra.

7.  §

(1) A Ren dez vény elõ ké szí té sét, vég re haj tá sát a HM ré -
szé rõl Szer ve zõ Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) irá -
nyít ja, mely nek el nö ke a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra -
struk tu rá lis szak ál lam tit kár.

(2) A Bi zott ság tag jai:
a) a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ,
b) a HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály

(a továb biak ban: HM KTF) fõ osz tály ve ze tõ,
c) a HM FLÜ ve zér igaz ga tó,
d) az MH ÖHP pa rancs nok,
e) kü lön meg hí vás alap ján a HM Ei Zrt. ve zér igaz ga tó,
f) az MK KBH fõ igaz ga tó.
(3) A Bi zott ság szak re fe ren sei:
a) a ZMNE rek tor,
b) a HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály

(a továb biak ban: HM NEF) fõ osz tály ve ze tõ,
c) a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb biak ban: HM

SZEF) fõ osz tály ve ze tõ,
d) az MH TD pa rancs nok,
e) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség

(a továb biak ban: HM KPÜ) ve zér igaz ga tó,
f) a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség ve zér igaz ga tó,
g) az MH Geo in for má ci ós Szol gá lat (a továb biak ban:

MH GEOSZ) szol gá lat fõ nök,
h) a HM FLÜ Tech no ló gi ai Igaz ga tó ság igaz ga tó,
i) a HM FLÜ Nem zet kö zi és Szol gál ta tá si Igaz ga tó ság

igaz ga tó,
j) kü lön meg hí vás alap ján a HM HONVÉD KSZ Kht.

ügy ve ze tõ,
k) kü lön meg hí vás alap ján a HM Zrí nyi KSZ Kht. ügy -

ve ze tõ,
l) kü lön meg hí vás alap ján a HM Tér ké pé sze ti Kht.

ügy ve ze tõ
kép vi se lõi.
(4) A Bi zott ság tit ká ra a HM VGF va gyon fel ügye le ti

osz tály ve ze tõ (fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes).
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8.  §

A Ren dez vény elõ ké szí té sé re, vég re haj tá sá ra a Hun -
gex po Zrt. ál tal lét re ho zott Szak mai Bi zott ság ban a HM
ré szé rõl részt vesz nek

a) a HM VGF,
b) a HM FLÜ,
c) az MH ÖHP,
d) az HM KTF,
e) kü lön meg hí vás alap ján a HM Ei Zrt.,
f) a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes (a továb -

biak ban: HM HVKF he lyet tes)
kép vi se lõi.

9.  §

A Ren dez vény elõ ké szí tés ben és vég re haj tá sá ban érin -
tett szer vek ve ze tõi a Ren dez vény vég re haj tá sá val, a VIP
ven dé gek fo ga dá sá val, prog ram ja ik össze ál lí tá sá val
össze füg gõ, va la mint a kül föl di részt ve võk kel kap cso la tos 
fel ada tok ra vo nat ko zó pa ran csa i kat, szak uta sí tá sa i kat, in -
téz ke dé se i ket 2007. ok tó ber 19-ig ki ad ják és a Bi zott ság
el nö ké hez meg kül dik.

10.  §

A HM HVKF he lyet tes ko or di nál ja az MH ÖHP, az MH 
TD és az MH GE OSZ együtt mû kö dé sét, in téz ke dik a Ren -
dez vény elõ ké szí té se és vég re haj tá sa ér de ké ben a HM
HVKF he lyet test érin tõ fel ada tok vég re haj tá sá ra.

11.  §

A HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je in téz ke dik
a) a Ren dez vény költ ség ve té si ter vé nek össze ál lí tá sá ra

és a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tállyal tör té nõ egyez te -
té sé re úgy, hogy a költ ség ve té si terv a HM KPÜ ré szé re jó -
vá ha gyás cél já ból leg ké sõbb 2007. szep tem ber 28-ig meg -
kül dés re ke rül jön;

b) a Ren dez vény hez kap cso ló dó gaz da sá gi te vé keny -
ség el len õr zé sé re;

c) a Ren dez vény le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos el szá -
mo lás el ké szí té sé re és 2008. feb ru ár 29-ig tör té nõ fel ter -
jesz té sé re.

12.  §

A HM NEF fõ osz tály ve ze tõ je irá nyít ja a Ren dez vény re
meg hí vott or szá gok Bu da pest re akk re di tált ka to nai és lég -
ügyi at ta sé i val tör té nõ kap cso lat tar tást.

13.  §

A HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja
a) irá nyít ja a Ren dez vény re meg hí van dó de le gá ci ók -

kal, a VIP ven dé gek fo ga dá sá val, prog ram ja ik össze ál lí tá -
sá val kap cso la tos pro to koll fel ada tok vég re haj tá sát;

b) irá nyít ja a HM ré szé rõl a Ren dez vény szak mai prog -
ram já nak össze ál lí tá sát;

c) irá nyít ja a Ren dez vény ke re té ben a Hun gex po Zrt.
ál tal kez de mé nye zett kon fe ren cia szak mai prog ram já nak
össze ál lí tá sát és le ve ze té sét;

d) a HM HON VÉD KSZ Kht.-val együtt mû köd ve fel -
ügye li a szük sé ges szol gál ta tá so kat;

e) ko or di nál ja a csa pat pró bán lé võ, még nem rend sze -
re sí tett ha di tech ni kai esz kö zök ki ál lí tá sát.

14.  §

A HM KTF fõ osz tály ve ze tõ je in téz ke dik a Ren dez vény
saj tó nyil vá nos sá gá nak meg szer ve zé sé rõl.

15.  §

A HM SZEF fõ osz tály ve ze tõ je in téz ke dik Ren dez vé -
nyen vég re haj tás ra ke rü lõ to bor zó te vé keny ség el gon do lá -
sá nak ki ala kí tá sá ra és a Ren dez vény HM ré szé re fenn tar -
tott ki ál lí tás te rü le tén mo bil to bor zó pont lé te sí té sé re.

16.  §

Az MH ÖHP pa rancs no ka
a) in téz ke dik a Ren dez vénnyel kap cso la tos ka to nai

szak mai fel ada tok vég re haj tá sá ra, a Ren dez vény hez kap -
cso ló dó be mu ta tón részt ve võ tech ni kai esz kö zök elõ ké szí -
té sé re és a biz to sí tá si fel ada tok ban érin tett sze mé lyi ál lo -
mány fel ké szí té sé re,

b) szak uta sí tás ban ha tá roz za meg a Ren dez vény
 logisztikai biz to sí tá sá nak szak fel ada ta it, ki emelt fi gyel -
met for dít va a sa ját be mu ta tói fel adat ban érin tett sze mé lyi
ál lo mány és tech ni kai esz kö zök fel ké szí té sé re,

c) rejt jel zõ vagy az zal azo nos el bí rá lá sú tech ni kai esz -
kö zök ki ál lí tá sa ese tén meg ké ri az MH Köz pon ti Rejt jel -
fel ügye let tõl a ki ál lí tás hoz szük sé ges en ge délyt.

17.  §

Az MH TD pa rancs no ka in téz ke dik a Ren dez vény
 speciális biz to sí tá si fel ada ta i ra, a hely szín szem re vé te le zé -
sét köve tõen biz to sí tá si terv ké szí té sé re, va la mint az MH
fõ kar mes ter szak mai fel ügye le te alatt a ren dez vé nyen
részt ve võ ka to na ze ne ka rok fel ada ta i ra.
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18.  §

Az MH GE OSZ szol gá lat fõ nö ke in téz ke dik a Ren dez -
vé nyen vég re haj tás ra ke rü lõ ka to nai tér ké pé sze ti be mu ta -
tó el gon do lá sá nak ki ala kí tá sá ra és a Ren dez vény HM ré -
szé re fenn tar tott ki ál lí tás te rü le tén be mu ta tó pont lé te sí té -
sé re.

19.  §

Az MK KBH fõ igaz ga tó ja in téz ke dik a Ren dez vény hez
kap cso ló dó spe ci á lis biz ton sá gi fel ada tok vég re haj tá sá ra,
a Ren dez vény és a VIP ven dé gek biz to sí tá si ter vé nek el ké -
szí té sé re, együtt mû köd ve az érin tett HM-MH szer ve ze tek -
kel és a Hun gex po Zrt. biz ton sá gi szol gá la tá val.

20.  §

A ZMNE rek to ra in téz ke dik az egye tem ki ál lí tá si rész -
vé te le el gon do lá sá nak ki dol go zá sá ra, annak végrehajtá -
sára az egy sé ges ar cu lat el vé nek be tar tá sá val.

21.  §

(1) A Ren dez vény elõ ké szí té se, vég re haj tá sa fel ada ta i -
ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ve ze tõi, illetve az állo -
mányille té kes pa rancs no kok a Ren dez vény elõkészí tése
(2007. no vem ber 15-no vem ber 28.) és vég re haj tá sa (2007. 
no vem ber 28-de cem ber 1.) idõ sza ká ban a fel adat vég re -
haj tá sá ba be vont sze mé lyi ál lo mány ré szé re túl szol gá la tot
(köz al kal ma zot tak ese tén rend kí vü li mun ka vég zést) ren -
del het nek el.

(2) A Ren dez vény elõ ké szí té si, vég re haj tá si fel ada ta i -
ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ve ze tõi, illetve az állo -
mányille té kes pa rancs no kok az elõ írásoknak meg fele lõen
ren de lik el és iga zol ják a túl szol gá la tot (rend kí vü li mun ka -
vég zést), amely rõl kü lön nyil ván tar tást ve zet nek és azt
a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja ré szé re jó vá ha gyás ra meg -
küldik.

22.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba*, 
és 2008. feb ru ár 29-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 al árá sá nak nap ja 2007. ok tó ber 15.

A honvédelmi miniszter
117/2007. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

egyes miniszteri utasítások módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
– fi gye lem mel a Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról szóló 82/2006.
(MK 94.) HM uta sí tás ra – a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

A pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tá sok ról szóló 54/1996.
(HK 22.) HM uta sí tás 2.  § (6) be kez dé sé ben a „HM Ter ve -
zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a
„HM Sze mély ze ti Fõ osz tály” szö veg rész lép.

2.  §

Az Ide ig le nes Köz szol gá la ti Sza bály zat ról szóló
42/2002. (HK 16.) HM uta sí tás mel lék le te

a) 137. pont já ban a „HM TKF” szö veg rész he lyé be a
„HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb biak ban: HM
SZEF)”;

b) 149. pont a) al pont já ban a „HM Ter ve zé si és Ko or -
di ná ci ós Fõ osz tály nak (a továb biak ban: HM TKF)” szö -
veg rész he lyé be a „HM SZEF-nek”;

c) 149. pont b) és d) al pont ja i ban a „HM TKF” szö veg -
rész he lyé be a „HM SZEF”
szö veg rész lép.

3.  §

(1) A sze mé lyi ál lo mány át- és to vább kép zé sé nek ter ve -
zé sé vel, meg szer ve zé sé vel össze füg gõ egyes fel ada tok és
ha tás kö rök meg ha tá ro zá sá ról szóló 64/2003. (HK 17.)
HM uta sí tás (a to váb bi ak ban: Ut.) 3.  § (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) a HM SZEF – a ren del ke zés re ál ló in for má ci ók
alap ján – má jus 31-ig fel mé ri a jog sza bály alap ján kö te le -
zõ en ki elé gí ten dõ kép zé si kö te le zett ség tel je sí té sé nek, va -
la mint az azon fe lü li igény ha zai és kül föl di (ka to nai és
pol gá ri) ok ta tá si in téz mény ben tör té nõ ki elé gí té sé nek le -
he tõ sé ge it és vár ha tó költ ség igé nyét, illetve össze ve ti a
pol gá ri ok ta tá si in téz mé nyek ál tal meg hir de tett le he tõ sé -
gek kel.”

(2) az Ut. 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ha zai ok ta tá si in téz mé nyek ben a tárgy év szep -
tem ber 1-jé tõl az azt kö ve tõ má so dik év au gusz tus 31-ig
szer zõ dés alap ján biz to sí tott át-, és to vább kép zé si le he tõ -
sé gek rõl, a kép zést meg va ló sí tó in téz mény ál tal meg adott
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ke ret szá mok ról a HM SZEF tá jé koz ta tót ké szít, me lyet az
alá ren delt sze mély ügyi szer ve ze tek út ján min den év már -
ci us 1-jé ig gon dos ko dik a fel kí nált le he tõ sé gek köz zé té te -
lé rõl.”

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

„(2) A HM SZEF a szer ve ze tek tõl a tárgy évet kö ve tõ
év re be ér ke zett – kö te le zõ en biz to sí tan dó, illetve egyé ni
kez de mé nye zé sû – kép zé si igé nyek, a ter ve zé si idõ szak ra
vo nat ko zó le he tõ sé gek és költ ség igé nyek össze ve té sét kö -
ve tõ en, az 5.  § sze rin ti tar ta lom mal, min den év jú ni us
30-ig el ké szí ti, és egyez te tés cél já ból meg kül di a be is ko lá -
zás tár ca szin tû ter ve ze tét a kép zés meg szer ve zé sé re jo go -
sult szer vek nek, illetve a kép zést meg va ló sí tó ka to nai ok -
ta tá si in téz mény nek.”

(4) Az Ut. 6.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A be is ko lá zá si terv jó vá ha gyá sát kö ve tõ en a HM
SZEF ér te sí ti a szer ve ze te ket a ke ret szá mok ról.”

(5) Az Ut. 7.  § (3) és (6) be kez dé se i ben a „HM TKF”
szö veg rész he lyé be a „HM SZEF” szö veg rész lép.

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

„(1) A HM SZEF fe le lõs a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek be éven te fel ve he tõ hall ga tók szá má ról és a fel vé -
tel kü lö nös fel té te le i rõl szóló 10/1998. (VI. 3.) HM ren de -
let mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas lat elõ ké szí té sé ért.”

(7) Az Ut. 8.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A HM SZEF a je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé tõl fe le -
lõs a költ ség ve té si elõ irány zat tal va ló, 7.  § sze rin ti gaz dál -
ko dá sért és a költ ség ve tés ter ve zé sé hez szük sé ges adat -
szol gál ta tás vég re haj tá sá ért.”

4.  §

A köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak élel me zé si el lá tá -
sá ról szóló 89/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás 1. szá mú mel -
lék le te 15. pont já ban az „MH Szent end re Ki kép zõ Köz -
pont ban” szö veg rész he lyé be az „MH Köz pon ti Ki kép zõ
Bá zi son” szö veg rész lép.

5.  §

A ka na dai re pü lõ gép-ve ze tõi kép zés re tör té nõ to bor zás, 
ál lo mány ba vé tel és ka to nai alap ki kép zés 2007–2019-ig
tör té nõ vég re haj tá sá ról szóló 52/2007. (HK 6.) HM uta sí -
tás

a) 12. pont já ban az „MH Szent end rei Ki kép zõ Köz -
pont (a to váb bi ak ban: MH SZKK)” szö veg rész he lyé be az
„mh köz pon ti ki kép zõ bá zis (a to váb bi ak ban: MH KKB)”

b) 13. pont já nak k) al pont já ban az „MH SZKK-ba”
szö veg rész he lyé be az „MH KKB-be”

c) 13. pont já nak l) al pont já ban az „MH SZKK” szö -
veg rész he lyé be az „MH KKB”
szö veg rész lép.

6.  §

A szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és hasz ná lat sza bá lya i -
ról szóló 64/2007. (HK 12.) HM uta sí tás 2. szá mú mel lék -
le té ben az „MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont” szö veg -
rész he lyé be az „MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis” szö veg rész 
lép.

7.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a hon vé del mi ága zat ban vég zen dõ mû ve lõ dé si te vé -
keny ség rõl szóló 57/1996. (HK 23.) HM uta sí tás 12.  §
(3) be kez dé se és 13.  § (4) be kez dé se;

b) a hon véd kö zép is ko lá ról és kol lé gi um ról, a ka to nai
szak kép zõ is ko lá ról szóló 3/2003. (HK 3.) HM uta sí tás.

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

A honvédelmi miniszter
118/2007. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

a BTR–80 páncélozott szállító harcjármûvek
modernizálási programjával kapcsolatos feladatokról

 szóló 82/2005. (HK 17.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a BTR–80 pán cé lo zott szál lí tó
harc jár mû ve i nek mo der ni zá lá si prog ram já val (a továb -
biak ban: BTR-prog ram) kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
82/2005. (HK 17.) HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) a
kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az Ut. 2.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
,,2.  § A BTR-prog ra mot a Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend -

szer el já rás rend jé ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell meg -
ter vez ni.”
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2.  §

(1) Az Ut. 3.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

,,(1) A BTR-prog ram fe le lõs ve ze tõ je a HM Fej lesz té si
és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (to váb bi ak ban: HM FLÜ) ve zér -
igaz ga tó he lyet te se.

(2) A BTR-prog ram hoz kö tõ dõ fel ada tok vég re haj tá sá -
ra a HM FLÜ, a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM HKF), a HM Had erõ ter ve zé si Fõ -
osz tály (a továb biak ban: HM HTF) és az MH Össz ha de rõ -
ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP) az MH
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont be vo ná -
sá val mun ka cso por tot (a továb biak ban: BTR-mun ka cso -
port) kell lét re hoz ni.”

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

,,(4) A BTR-mun ka cso port fel ada ta it, mû kö dé si rend jét
a BTR-prog ram fe le lõs ve ze tõ je ki dol goz za és azt a HM
FLÜ ve zér igaz ga tó já nak egyet ér té sé vel fel ter jesz ti a HM
vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár ré -
szé re jó vá ha gyás ra.”

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

,,(6) A be szer zé si el já rás le bo nyo lí tá sa so rán ke let ke zõ,
az aján lat te võ ré szé re kül dött ira tok ki ad má nyo zá si jo gá -
val a HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja ren del ke zik. A BTR mun -
ka cso port ál tal ké szí tett ira to kat a BTR-prog ram fe le lõs
ve ze tõ je alá írá sá val el len jegy zi.”

3.  §

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

,,(3) A csa pa tok ré szé re szük sé ges pán cé lo zott se be sült
ki hor dó jár mû ve ket a BTR–80 tí pu sú pán cé lo zott szál lí tó
harc jár mû bá zi sán úgy kell ki ala kí ta ni, hogy annak egész -
ség ügyi jel le ge ér vé nye sül jön a harc jár mû jel leg gel szem -
ben az élõ erõ vé del mi ké pes sé gek meg tar tá sa mel lett.”

(2) Az Ut. 4.  §-ának (5)–(6) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

,,(5) A BTR-prog ra mot ki emelt fel adat ként kell ke zel ni,
vég re haj tá sá nak ki adá sa it a HM FLÜ köz pon ti költ ség ve -
té sé ben, ön ál ló cím rend kó don kell ter vez ni és el szá mol ni.

(6) A BTR-prog ra mon be lül a mo der ni zá lás, va la mint a
szük sé ges sé vá ló át ala kí tás do ku men tá ci ó it a ki dol go zott
Ál ta lá nos Had mû ve le ti, Har cá sza ti és Mû sza ki Kö ve tel -
mé nyek, va la mint a tí pus vál to za tok ra rész le te zett Har cá -
sza ti Mû sza ki Kö ve tel mé nyek (HMK) figye lembe véte lével
kell el ké szí te ni. A ki dol go zás so rán biz to sí ta ni kell ezen
do ku men tu mok és a tí pus vál to za tok ra ki dol go zott pro jekt
adat la pok tar tal mi össz hang ját.”

(3) Az Ut. 4.  §-ának (8)–(9) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

,,(8) Az éves szer zõ dé sek elõ ké szí té se so rán a HM FLÜ
együtt mû köd ve a HM HTF-el – figye lembe vé ve az át fegy -
ver zés ben érin tett al egy sé gek al kal ma zá si ké szen lé ti ide -
jét, a költ ség ve té si le he tõ sé ge ket és az el lá tás pri o ri tá sa it
– min den tárgy évet meg elõ zõ év má jus 20-ig meg ha tá roz -
za az át ala kí tás ra ke rü lõ harc jár mû vek mennyi sé gét és
össze té te lét.

(9) A mo der ni zá lás ra prog ra mo zot tan elõ re ter vez he tõ
költ sé ge ket és a fel me rü lõ egyéb más jel le gû költ sé ge ket a
BTR-prog ram ra biz to sí tott költ ség ve tés bõl kell fe dez ni és
a HM FLÜ költ ség ve té sé ben kell ter vez ni és el szá mol ni.”

4.  §

Az Ut. 5.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
,,5.  § A prog ram meg va ló sí tá si sza ka szá nak fõbb fel -

ada tai:
a) A BTR-prog ram össze han go lá sa az MH egyéb fej -

lesz té si prog ram ja i val és a vég re haj tás elõ fel té te lé ül szol -
gá ló be szer zé sek kel.

Fe le lõs: HM FLÜ
Együtt mû kö dõ:

HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály (a továb -
biak ban: HM VTF), HM HTF, HM HKF

Ha tár idõ: fo lya ma tos

b) Az éves ki egé szí tõ meg álla po dás elõ ké szí té se, meg -
kö té se.

Fe le lõs: HM FLÜ
Együtt mû kö dõ:

BTR-mun ka cso port
Ha tár idõ: tárgy évet meg elõ zõ év jú ni us 30-ig

c) A harc jár mû vek ha di tech ni kai al kal mas sá gi vizs gá -
la ta i nak és csa pat pró bá i nak vég re haj tá sa, a ta pasz ta la tok 
ér té ke lé se és vissza csa to lá sa.

Fe le lõs: HM FLÜ
Együtt mû kö dõ:

BTR-mun ka cso port, va la mint a csa pat -
pró ba in téz ke dé si terv ben meg je le ní tett
sze mé lyek és szer ve ze tek

Ha tár idõ: fo lya ma tos

d) A mo der ni zált harc jár mû vek rend sze re sí tés re tör té -
nõ fel ter jesz té se

Fe le lõs: HM FLÜ
Együtt mû kö dõ:

MH ÖHP, HM VTF
Ha tár idõ: RB-ülé sek rend je sze rint

e) Az esz kö zök üze mel te té sé vel, ga ran ci á lis te vé keny -
ség gel kap cso la tos in for má ci ók gyûj té se, rend sze re zé se.

Fe le lõs: HM FLÜ
Együtt mû kö dõ:

MH ÖHP.”
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5.  §

Az Ut. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
,,6.  § (1) A mo der ni zá lást, illetve át ala kí tott harc jár mû -

vek rend szer be ál lí tá sát a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 87.  § (1) be kez -
dé sé ben, to váb bá a had fel sze re lé si anya gok rend sze re sí té -
sé rõl és rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá ról  szóló a 17/2006.
(HK 6.) HM uta sí tás ban fog lal tak sze rint kell végre -
hajtani.

(2) A szak mai fe le lõs szer vek ve ze tõi – a BTR-prog ram
üte me zé sé nek figye lembe véte lével – vég re hajt ják a 4.  §
(1) be kez dé se sze rin ti vál to za tok ki ala kí tá sa, fel sze re lé se
ér de ké ben szük sé ges be szer zé se ket és fej lesz té se ket, amit
az ar ra a cél ra biz to sí tott költ ség ve té si elõ irány za tok
figye lembe véte lével kell meg ter vez ni és ha tár idõ re vég re -
haj ta ni.

(3) A BTR-prog ram ré sze ként kell ke zel ni a már meg va -
ló sí tott fej lesz té se ket, va la mint a Hír adó prog ram ke re té -
ben be szer zés re ke rü lõ be ren de zé sek be épí té sé re irá nyuló, 
illetve a HM FLÜ Tech no ló gi ai Igaz ga tó ság (a továb biak -
ban: HM FLÜ TI) szak mai irá nyí tá sá val fo lyó fej lesz té se -
ket és biz to sí ta ni kell a 4.  § (5) be kez dés sze rin ti ön ál ló
cím rend kó don tör té nõ egy sé ges prog ram sze rin ti rá for dí -
tá sok meg je le ní té sét.”

6.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg az Ut. 4.  §-ának (10) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

(2) Az Ut. 1.  §-ában fog lalt „a mi nisz té rium köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re” szö veg rész he lyé -
be a ,,mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve -
ze tek re” szö veg rész lép.

(3) Az Ut. 7.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben fog lalt a „HM
TH” szö veg rész he lyé be a „HM FLÜ TI” szö veg rész lép.

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

A honvédelmi miniszter
119/2007. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben, a jog al ko -

tás ról szóló 1987. évi XI. tör vény (a to váb bi ak ban: Jat.)
49.  §-ának ren del ke zé sé re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl szóló
2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra
 figyelemmel, a ma gyar hon véd ség egy sé ges sza bá lyo zó -
rend sze ré nek kor sze rû sí té se és fenn tar tá sa, a szak irá nyí -
tás, illetve a ve ze tés ha té kony sá gá nak és szak sze rû sé gé -
nek biz to sí tá sa ér de ké ben az aláb bi

utasítást

adom ki:

Az utasítás hatálya

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak -
ban: MH) Hvt. 73.  § (3) be kez dés sze rin ti szer ve ze tei meg -
fe le lõ ve ze tõi szint je in a szak irá nyí tá si és ve ze té si fel ada -
tok so rán vég zett bel sõ sza bá lyo zó te vé keny ség re és sza -
bá lyo zók ra ter jed ki.

A belsõ rendelkezések

2.  §

Bel sõ ren del ke zés a szak uta sí tás és az in téz ke dés, ame -
lyek a jog sza bá lyok és az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz -
kö zei ál tal meg ha tá ro zott mó don a hon vé del mi tár ca kü -
lön bö zõ ve ze tõi szint je i hez te le pí tett szak irá nyí tá si és ve -
ze té si fel ada tok el lá tá sá nak sza bá lyo zá si esz kö zei, és ame -
lyek cél ja, hogy az adott te vé keny sé gi kör ben fel ada tot el -
lá tók ra ál ta lá no san vo nat ko zó kö te le zett sé get, illetve a fel -
ada tok meg ha tá ro zott kö ré re ki ter je dõ el já rá si sza bá lyo -
kat, elõ írá so kat ál la pít son meg.

A szakutasítás

3.  §

A HM ál lam tit ká ra, a HM ka bi net fõ nö ke, a HM szak -
államtitkára a HM ki je lölt szak mai ve ze tõ je/elöl já ró ja
szak irá nyí tá si jog kö ré ben, va la mint a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nök (a továb biak ban: HM HVKF) a vo nat ko zó kor -
mány ha tá ro zat ban, HM uta sí tás ban, a HM Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban (a továb biak ban: HM SZMSZ)
meg ha tá ro zott fel adat kör ében az MH egé szé re ki ter je dõ,
illetve egy-egy szak te rü let alap ve tõ sza bá lya i nak meg ál la -
pí tá sá ra szak uta sí tást ad hat ki.
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Az intézkedés

4.  §

(1) A Hvt. 110.  §-á ra fi gye lem mel in téz ke dés ben ál la -
pít ha tók meg

a) a jog sza bály ban, mi nisz te ri uta sí tás ban és a szak irá -
nyí tá si jog kör ben ki adott szak uta sí tás ban meg ha tá ro zott
szak fel ada tok vég re haj tá sá ra – amennyi ben a vég re haj tás
más esz kö zök kel nem biz to sít ha tó – vo nat ko zó elõ írá sok;

b) az MH szer ve ze te i nek mû kö dé sé re vo nat ko zó
hosszabb táv ra ki ha tó fel ada tok, kö ve tel mé nyek és a vég -
re haj tá suk ra vo nat ko zó sza bá lyok;

c) az MH szer ve ze te i nek mû kö dé sé re vo nat ko zó konk -
rét fel ada tok vég re haj tá sá val kap cso la tos elõ írások.

(2) In téz ke dés ki adá sá ra a 3.  §-ban meg je lölt sze mé -
lyek, va la mint ve ze té si jog kö ré ben az ön ál ló ál lo mány táb -
lás/mun ka kö ri jegy zé kes szer ve zet állományille té kes
 parancsnoka/ve ze tõ je jo go sult. Az MH had rend jé be tar to -
zó ka to nai szer ve ze tek ve ze tõ i nek ve ze té si jog kö ré be tar -
to zó in téz ke dé sei, va la mint az Ügy nök sé gek ve ze tõ i nek a
bel sõ mû kö dé sé re és mun ka szer ve zé sé re vo nat ko zó in téz -
ke dé sei te kin te té ben az uta sí tás 5. és 7.  §-ában rög zí tett el -
já rást nem kell al kal maz ni.

A belsõ rendelkezések tervezetének elõkészítésére
vonatkozó általános rendelkezések

5.  §

(1) A bel sõ ren del ke zés szö veg ter ve ze té nek el ké szí té sét 
meg elõ zõ en a fõ ki dol go zó – a szak mai szer vek ál tal ren -
del ke zé sé re bo csá tott ada tok alap ján – el gon do lá sá ról a ki -
ad má nyo zás ra jo go sult hoz elõ ze tes ja vas la tot ter jeszt fe l.
A szö veg ter ve ze tek el ké szí té sé re irá nyuló rész le tes szak -
mai ki dol go zó mun ka – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – csak a ki ad má nyo zás ra jo go sult elõ ze tes ja vas la ton
ala pu ló dön té se alap ján kez dõd het meg.

(2) Az elõ ze tes ja vas lat nak rész le tes tá jé koz ta tást kell
tar tal maz nia

a) a sza bá lyo zás cél já ról, szak mai és jo gi alap já ról,
szük sé ges sé gé rõl;

b) a sza bá lyo zás ban érin tett fel adat meg va ló sí tá sá nak
költ ség ki ha tá sá ról;

c) a meg va ló sí tás hu mán erõ for rás szük ség le té rõl;
d) a b) és c) pont ban fog lal tak ren del ke zés re ál lá sá ról,

vagy hi á nyá ról;
e) a sza bá lyo zás ban érin tett fel adat vég re haj tá sá nak

eset le ges aka dá lya i ról.
(3) Az elõ ze tes ja vas lat össze ál lí tá sa mel lõz he tõ,

amennyi ben ezt a ki ad má nyo zás ra jo go sult írás ban en ge -
dé lyez te, vagy a ter ve zett ren del ke zés sür gõs ki adá sá hoz
rend kí vü li ér dek fû zõ dik és er rõl a fõ ki dol go zó sa ját szak -
mai fe le lõs sé ge kö ré ben írás ban dön tött.

6.  §

(1) Bel sõ ren del ke zést az ar ra jo go sul tak, ve ze tõi szin -
tek tõl füg get le nül együt te sen is ki ad hat nak.

(2) Bel sõ ren del ke zés ki adá sá ra – a ki ad má nyo zás ra
 jogosult tá vol lé te ese tén, sür gõs, in do kolt eset ben – a ki ad -
má nyo zás ra jo go sult szer ve zet sze rû he lyet te se, he lyet te sí -
té si jog kö ré ben el jár va is jo go sult.

7.  §

(1) A bel sõ ren del ke zé sek, va la mint azok ér tel me zé sé re
vo nat ko zó ál lás fog la lás szö ve gé nek ter ve ze tét meg kell
kül de ni vé le mé nye zés re a tárgy sze rint érin tett szer ve ze -
tek, to váb bá a HM Jo gi Fõ osz tály és a HM Ter ve zé si és
Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ré szé re.

A belsõ rendelkezések szerkesztése

8.  §

(1) A bel sõ ren del ke zést úgy kell szer kesz te ni, hogy az
vi lá gos, egy ér tel mû, pon tos, szak sze rû és tö mör meg fo gal -
ma zá sú le gyen, ne tar tal maz zon szük ség te len ál ta lá nos sá -
go kat és a sza bá lyoz ni kí vánt tárgy kör tõl el té rõ ren del ke -
zé se ket. A ren del ke zés szö ve ge zé se so rán a köz na pi fo gal -
ma kat kell al kal maz ni, le he tõ ség sze rint ke rül ni kell a bo -
nyo lult fo gal ma zást, a ma gyar ta lan ki fe je zé se ket.

(2) A bel sõ ren del ke zés nek tar tal maz nia kell a sza bá -
lyo zás ra ka pott fel ha tal ma zás ra, vagy a ki ad má nyo zó nak
azon fel adat kö ré re tör té nõ uta lást, amely nek ke re té ben és
ér de ké ben a bel sõ ren del ke zést ki ad ja.

(3) A bel sõ ren del ke zés ben meg kell ha tá roz ni annak
sze mé lyi, tár gyi, illetve idõ be li ha tá lyát.

9.  §

Bel sõ ren del ke zést csak azo nos, illetve ma ga sabb szin tû 
sza bály mó do sít hat, vagy he lyez het ha tá lyon kí vül.

10.  §

(1) A bel sõ ren del ke zést – ter je del mé tõl, jel le gé tõl és
tar tal má tól füg gõ en – fe je ze tek re, al cí mek re, és arab sor -
szám mal el lá tott pon tok ra kell ta gol ni.

(2) A bel sõ ren del ke zés nek min den eset ben tar tal maz -
nia kell zá ró ren del ke zést is, amely ben meg kell ha tá roz ni
a ha tály ba lé pés idõ pont ját, to váb bá rög zí te ni kell az eset -
le ges mó do sí tó, vagy ha tá lyon kí vül he lye zõ ren del ke zé -
se ket, va la mint a bel sõ ren del ke zés ha tály ba lé pé se elõtt
ke let ke zett, il le tõ leg a fo lya mat ban le võ ügyek in té zé sé re
irány adó át me ne ti ren del ke zé se ket. A bel sõ ren del ke zés
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ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ját úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy a meg is mer he tõ ség hez és vég re haj tás elõ ké szí té sé -
hez meg fe le lõ idõ tar tam áll jon ren del ke zés re.

11.  §

(1) A bel sõ ren del ke zés meg je lö lé se éven te új ra kez dõ -
dõ sor szám mal, at tól tört vo nal lal el vá laszt va a ki bo csá tás
évé nek szá má val, a ren del ke zés ki adá sá ra jo go sult be osz -
tás meg ne ve zé sé nek rö vi dí té sé vel, a ren del ke zés for má já -
nak és tár gyá nak meg ha tá ro zá sá val tör té nik.

(2) A 3.  § sze rin ti sze mé lyek bel sõ ren del ke zé se i nek ki -
adá sa ese tén a ki adá sá ra jo go sult be osz tá sa meg ne ve zé sé -
nek rö vi dí tett for má ja elõtt zá ró jel ben kell fel tün tet ni a
Hon vé del mi Köz löny (a to váb bi ak ban: köz löny) hi va ta los
rö vi dí té sét és azt a szá mát, amely ben a ren del ke zést köz zé -
tet ték.

(3) Ha a ki ad má nyo zó dön té se sze rint a bel sõ rendel -
kezésnek csak a cí me je le nik meg a köz löny ben, a közzé -
tételnél utal ni kell ar ra, hogy a szö ve get az érin tet tek kü lön 
kap ják meg.

A belsõ rendelkezés értelmezése

12.  §

(1) A 3.  §-ban meg je lölt sze mé lyek bel sõ ren del ke zé sé -
nek ér tel me zé sé re annak ki adó ja a HM Jo gi Fõ osz tállyal
egyez te tett és tá mo ga tott ál lás fog la lást ad hat ki. Ha a bel sõ 
sza bá lyo zó más ve ze tõ ha tás kö rét is érin ti, az ál lás fog la -
lást ve le együt te sen kell ki ad ni.

(2) az ál lás fog la lás sal kap cso lat ban az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott szer ve ze tek, vagy sze mé lyek kö zött ki ala -
kult vé le mény kü lönb ség ese tén a kér dés ben a HM Ka bi -
net fõ nök dönt. Amennyi ben a vé le mény kü lönb ség ka to -
nai, szak mai kér dést is érint, ak kor a dön tés so rán a HM
HVKF szak mai ál lás fog la lá sát is meg kell kér ni. A HM ka -
bi net fõ nök és a HM HVKF el té rõ szak mai ál lás fog la lá sa
ese tén a kér dés ben a mi nisz ter dönt.

A szakirányítás szabályai

13.  §

(1) A fel sõ szin tû szak irá nyí tás jog kö ré nek gya kor lá sá ra 
a HM SZMSZ-ben meg ha tá ro zott ve ze tõk az ab ban rög zí -
tett fel adat kö ri bon tás ban jo go sul tak.

(2) A pa rancs no kok/ve ze tõk – a szak mai irá nyí tás ke re -
tei kö zött – ve ze té si ha tás kö rük ben el jár va pa rancs vagy
in téz ke dés út ján ér vé nye sí tik a szak mai fel ada tok ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti pa rancs, in téz ke dés ki adá sá -
nak elõ ké szí té se so rán az adott szer ve zet jo gi és igaz ga tá si
szol gá la ta jo gi-szak mai tá mo ga tást nyújt.

Záró rendelkezések

14.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ hó nap el sõ nap -
ján lép ha tály ba, ezzel egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség
bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé nek rend jé rõl  szóló
25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás, a szak irá nyí tás rend jé rõl
 szóló 97/2005. (HK 21.) HM uta sí tás, illetve a nor ma tív
sza bá lyo zók elõ ké szí té sé vel és köz zé té te lé vel össze füg gõ
egyes kér dé sek rõl  szóló 107/2004. (HK 1/2005.) HM uta -
sí tás ha tá lyát vesz ti.

(2) Ezen uta sí tás alap ján ki adott bel sõ ren del ke zé sek
azok el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a hatályba lépésüket
kö ve tõ 5. év de cem ber 31-én a ha tá lyu kat vesz tik.

(3) Ezen uta sí tás hatályba lépését meg elõ zõ en ki adott
szak uta sí tá sok és in téz ke dé sek, szak in téz ke dé sek azok el -
té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban 2010. de cem ber 31-én ha tá -
lyu kat vesz tik.

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

A honvédelmi miniszter
120/2007. (HK 20.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek
eljárási rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dés k), l) és n) pont ja -
i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.), a
vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de ket érin tõ, ki fe je -
zet ten ka to nai, rend vé del mi, ren dé sze ti cé lok ra szánt áruk
be szer zé sé re, il le tõ leg szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re
 vonatkozó sa já tos sza bá lyok ról  szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R1.), va la mint az ál lam -
tit kot, vagy a szol gá la ti tit kot, il le tõ leg alap ve tõ bizton -
sági, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ, vagy kü lön le ges
biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek sa já tos sza bá -
lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R2.) és a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer -
rõl, va la mint a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R3.), to váb bá a NA TO Biz ton sá gi Be ru -
há zá si Prog ram ke re té ben meg va ló su ló be szer zé sek re
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 vonatkozó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 40/2005. (III. 10.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R4.) vég re haj tá sá nak a
Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM) költ ség -
ve té si fe je ze ten be lü li el já rá si rend jé re az aláb bi

uta sí tást

adom ki.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

Az utasítás hatálya

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt
el té ré sek kel – a HM, a mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet -
len és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, va la -
mint az MH ka to nai szer ve ze tei (a továb biak ban együtt:
hon vé del mi szer ve ze tek) (köz)be szer zé se i re ter jed ki.

(2) Az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal (a továb biak ban:
MK KFH) és az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal (a továb -
biak ban: MK KBH) a be szer zé se ik ben és a kap cso ló dó
adat szol gál ta tás ban – je len uta sí tás elõ írásaira va ló te kin -
tet tel – a vo nat ko zó jog sza bá lyok és (köz)be szer zé si sza -
bály za tuk alap ján sa ját ha tás kör ben jár nak el.

(3) A pénz ügyi el len jegy zés rend je nem ter jed ki a kül -
föl dön tör té nõ, de vi zá ban fi ze ten dõ be szer zé sek re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

Az uta sí tás al kal ma zá sa szem pont já ból:
1. Aján lat ké rõ: az a hon vé del mi szer ve zet, amely a

köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá ra ön ál ló an jo go sult,
vagy a költ ség ve té si elõ irány zat tal ren del ke zõ hon vé del mi 
szer ve zet tõl meg bí zást kap a (köz)be szer zé si el já rás le -
foly ta tá sá ra.

2. Be szer zés: a Kbt. fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott
 kormányrendeletekben meg ha tá ro zott el té rõ sza bá lyok
alap ján vég re haj tott be szer zés, va la mint áru be szer zés és
szol gál ta tás meg ren de lé se ese tén a net tó 500 E Ft, épí té si
mun ka ese tén a net tó 2 M Ft-ot meg ha la dó, de az egy sze rû
köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ be csült ér té kû be szer -
zés.

3. Bí rá ló bi zott ság: a Kbt. ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen az aján la tok el bí rá lá sá ra lét re ho zott tes tü let.

4. Egy sze rû köz be szer zé si el já rás ér ték ha tá ra: az éves
költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott ér ték ha tár.

5. Épí té si be ru há zás, épí té si kon cesszió, áru be szer zés
– ide ért ve az in gat lan tu laj don jo gá nak vagy hasz ná la tá ra, 
il le tõ leg hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó jog nak vé te li jog gal

vagy anél kül tör té nõ meg szer zé sét is –, szol gál ta tás és
szol gál ta tá si kon cesszió: e fo gal mak alatt a Kbt.-be n így
meg ha tá ro zot ta kat kell ér te ni. Épí té si be ru há zás nak mi nõ -
sül az épü le tek, épít mé nyek, épület-építmény részek, épü -
let-épít mény együt te sek fel újí tá sa, kar ba he lye zé se és a
bon tá sa is.

6. Épí té si mun ka: épí té si mun kán a Kbt. sze rin ti épí té si
be ru há zást kell ér te ni.

7. Éves Be szer zé si Terv: a meg ha tá ro zott fel ada tok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges (köz)be szer zé se ket, va la mint
az ezek hez kap cso ló dó erõ for rá so kat tar tal ma zó éves terv.

8. Fel sõ szin tû gaz dál ko dó szerv: min den hon vé del mi
szerv irá nyá ban szak mai irá nyí tást biz to sí tó, to váb bá ezen
fel adat kör el lá tá sá hoz ha tás kö ré be utalt köz pon ti és in téz -
mé nyi költ ség ve té si elõ irány za tok fe lett ren del ke zõ, ko or -
di ná ló és ja vas lat té te li jog kör rel bí ró fel sõ szin tû irá nyí tó
szerv.

9. Ha di tech ni kai esz köz, harc anyag és vé del mi szol gál -
ta tás: R1. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ter mé kek és szol -
gál ta tá sok, ame lyek pol gá ri ke res ke del mi for ga lom ba
nem, vagy csak kü lön en ge déllyel ke rül het nek, illetve ve -
he tõk igény be.

10. HM szer vek: a HM szer ve ze ti ele mei (Mi nisz te ri
Ka bi net, fõ osz tá lyok, tit kár sá gok).

11. Igény terv: mind azon áruk és szol gál ta tá sok összes -
sé gét tar tal ma zó szük ség let, amely ma gá ban fog lal ja a
hon vé del mi szer ve ze tek fel ada tai el lá tá sá hoz fel hasz ná -
lás ra ter ve zett erõ for rá so kat.

12. Im port be szer zés: az MH mû kö dé sé nek biz to sí tá sa
cél já ból esz kö zölt, min den olyan áru be szer zé se és szol -
gál ta tás meg ren de lé se, mely or szá gon kí vü li te rü let rõl ke -
rül tel je sí tés re, még ak kor is, ha a fel hasz ná lás, illetve az
igény be vé tel or szá gon kí vü li te rü le ten tör té nik.

13. Inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek: a NA TO Biz -
ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz kap cso ló dó (köz)be -
szer zé sek ki vé te lé vel az épí té si mun kák, az épí té si kon -
cesszió, az in gat lan tu laj don jo gá nak vagy hasz ná la ti, il le -
tõ leg hasz no sí tá si jo gá nak vissz ter hes meg szer zé se, az in -
gat lan üze mel te té sé vel kap cso la tos be szer zés, az el he lye -
zé si cé lú ener gia hor do zók be szer zé se, az el he lye zé si
 berendezések és szak anya gok be szer zé se és ja ví tá sa (be le -
ért ve a tá bo ri el he lye zé si szak anya go kat is), a kör nye zet -
vé del mi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges be szer zé sek, a
tech ni kai és élõ erõs õr zés vé del mi fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges be szer zé sek, a tel jes épü let fel újí tá sok kal köz -
vet le nül össze füg gõ, az épí té si terv do ku men tá ci ók ban
sze rep lõ hír adó és in for ma ti kai be ru há zá sok, va la mint az
inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek hez kap cso ló dó szol gál -
ta tá sok, szol gál ta tá si kon cesszi ók, ide nem ért ve a ha di -
utak, a ha di hi dak, va la mint az el he lye zé si szak anya gok ki -
vé te lé vel az in gó va gyo ni ele mek (pl.: ki kép zé si-tech ni kai
lé te sít mé nyek, egyéb hír adó és in for ma ti kai rend sze rek,
üzem anyag tá ro lók) te le pí té sé vel, fenn tar tá sá val, kar ban -
tar tá sá val, fej lesz té sé vel kap cso la tos be szer zé si te vé keny -
sé get.
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14. Ke ret meg ál la po dás: a Kbt. 4.  § 12. pont ja sze rin ti
meg álla po dás.

15. Kez de mé nye zõ: az a hon vé del mi szer ve zet, amely
költ ség ve té si elõ irány zat tal ren del ke zik, és a (köz)be szer -
zé se ket kez de mé nye zi.

16. Kis ér té kû inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zés: azon
inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek, me lyek nek be csült
 értéke nem éri el az épí té si be ru há zás köz be szer zé si ér ték -
ha tá rát, va la mint azon épí té si mun kák, ame lyek nek be -
csült ér té ke el éri vagy meg ha lad ja a szol gál ta tás meg ren -
de lé sé re vo nat ko zó min den ko ri köz be szer zé si ér ték ha tárt,
de nem éri el az épí té si be ru há zás köz be szer zé si értékha -
tárát.

17. Költ ség vi se lõ: az a hon vé del mi szer ve zet, amely a
(köz)be szer zés re vo nat ko zó szer zõ dés tel je sí té sét köve -
tõen a szám la ki egyen lí té sé re szol gá ló fe de zet tel ren del ke -
zik.

18. Kör nye zet vé del mi fel ada tok: olyan épí té si be ru há -
zás, re konst ruk ció, fel újí tás, szol gál ta tás igény be vé tel,
 valamint gép-, be ren de zés- és mû szer be szer zés, illetve
egyéb te vé keny ség (pl. mo ni tor ing rend szer ki épí té se,
kap cso ló dó ku ta tás-fej lesz tés), amely nek el sõd le ges ren -
del te té se kör nye ze ti ár tal mak meg elõ zé se, csök ken té se,
meg szün te té se, a kör nye ze ti ele mek ál la po tá nak ja ví tá sa, a 
ter mé sze tes öko szisz té mák hely re ál lí tá sa, illetve fenn ma -
ra dá suk biz to sí tá sa, a ter mé sze ti erõ for rá sok vé del me, a
ter mé sze ti ér té kek meg óvá sa.

19. Kö te le zett ség vál la lás: a szer zõ dés kö tést, meg ren -
de lést meg elõ zõ en írás ban tet t – az 50 000 Ft net tó ér té ket
el érõ és meg ha la dó ér té kû (köz)be szer zé sek re vo nat ko zó,
el len jegy zett – vál la lás.

20. Kö te le zett ség vál la ló: a (köz)be szer zé sek tár gyát
ké pe zõ áruk, szol gál ta tá sok, szol gál ta tá si kon cesszió, épí -
té si be ru há zá sok va la mint épí té si kon cesszió pénz be ni ki -
egyen lí té sé re vo nat ko zó írá sos nyi lat ko zat té te lé re jo go -
sult sze mély vagy szer ve zet.

21. Köz be szer zés: a Kbt. ha tá lya alá tar to zó be szer zés.
22. Köz be szer zé si ér ték ha tár: az egy sze rû köz be szer -

zé si el já rá sok min den ko ri ér ték ha tá ra.
23. Kö zös sé gi köz be szer zé si ér ték ha tár: a Kbt.-be n

meg ha tá ro zott ér ték ha tár.
24. Köz pon ti el lá tó szer vek: az fel sõ szin tû gaz dál ko dó

szerv irá nyí tá sá val mû kö dõ szer vek, ame lyek vég zik a
köz pon ti el lá tás ba vont, az egy sze rû köz be szer zé si ér ték -
ha tárt el nem érõ ér té kû áru és szol gál ta tás be szer zé se ket,
va la mint nyil ván tar tá si, tá ro lá si, el len õr zé si és egyéb ré -
szük re meg ha tá ro zott fel ada to kat.

25. Köz pon to sí tott köz be szer zés: az R3. ha tá lya alá tar -
to zó köz be szer zé sek.

26. Kül föl dön tör té nõ, de vi zá ban fi ze ten dõ be szer zés: a 
HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb biak -
ban: HM FLÜ) ál tal vég zett im port be szer zés és a nem
fegy ve res kül szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek el lá tá sa so rán 
kül föl dön vég zett, illetve az MH Össz ha de rõ ne mi Pa -
rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP) ál tal mû ve le ti te -
rü le ten vég zett be szer zés.

27. MH szin tû gaz dál ko dó szer ve zet: a be szer zé sek
 vonatkozásában az MH egé szé re szak mai irá nyí tá si és el -
lá tá si fe le lõs ség gel tar to zó, to váb bá ezen fel adat kör el lá tá -
sá hoz köz pon ti és in téz mé nyi költ ség ve té si elõ irány za tok
fe lett ren del ke zõ irá nyí tó szer ve zet.

28. Nem zet biz ton sá gi cé lú be szer zés: az R2. ha tá lya alá 
tar to zó be szer zés.

29. Nem ze ti köz be szer zé si ér ték ha tár: az éves költ ség -
ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott ér ték ha tár.

30. Pá lyá zat ké rõi jo go sult ság: a köz be szer zé si ér ték -
ha tárt el nem érõ ér té kû be szer zé si el já rás kez de mé nye zé -
sé re és le foly ta tá sá ra ön ál ló an jo go sult min den költ ség ve -
té si elõ irány zat tal ren del ke zõ hon vé del mi szer ve zet, a
11.  § (1) be kez dés sze rin ti ki vé te lek kel.

31. Szak ér tõi bi zott ság: a (köz)be szer zé si el já rás elõ -
ké szí té sé re, ér té ke lé sé re és tel jes szak mai le bo nyo lí tá sá ra
lét re ho zott tes tü let.

32. Ter mék ko di fi ká ci ós cé lú adat szol gál ta tás: egy ter -
mék min den lé nye ges tu laj don sá gát, mû sza ki ada ta it tar -
tal ma zó, annak azo no sí tá sá hoz szük sé ges, mû sza ki raj zok, 
le írá sok és/vagy mû sza ki do ku men tá ci ók át adá sa, illetve a 
gyár tás so rán al kal ma zott szab vá nyok ra tör té nõ uta lás,
amely nek alap ján az adott ter mék egy ér tel mû en azo no sít -
ha tó.

33. Vé del mi cé lú be szer zés: az R1. ha tá lya alá tar to zó
be szer zés.

34. Üzem ben tar tá si Adat szol gál ta tá si Zá ra dék: a be -
szer zé si szer zõ dés azon zá ra dé ka, amely ben a be szál lí tó
kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy az ál ta la szál lí tott ter mék
rend szer be ál lí tá sá hoz, üzem ben tar tá sá hoz, ki vo ná sá hoz
a meg ren de lõ ál tal meg ha tá ro zott ada to kat a meg ren de lõ
ré szé re hi te le sen biz to sít ja.

II. Fejezet

A (köz)beszerzési eljárásba bevont személyek
felelõsségi rendje

3.  §

(1) Az aján lat ké rõ hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je egy -
sze mé lyi fe le lõs ség gel tar to zik:

a) a hon vé del mi szer ve zet (köz)be szer zé si ter vé nek a
tár ca Éves Be szer zé si Ter vé vel (a továb biak ban: ÉBT) va -
ló össz hang já ért;

b) a (köz)be szer zé si el já rás faj tá já nak jó vá ha gyá sá ért;
c) a szak ér tõi bi zott ság össze té te lé nek jó vá ha gyá sá ért;
d) a (köz)be szer zé si el já rá sok hoz kap cso ló dó hir det -

mé nyek köz zé té te lé ért és azok jog sze rû sé gé ért;
e) a (köz)be szer zé si el já rás kez de mé nye zõ (meg bí zó)

ál tal kért ha tár idõ re tör té nõ le foly ta tá sá ért, figye lembe vé -
ve a tör vény ben elõ írt kö te le zõ idõ in ter val lu mo kat;

f) a (köz)be szer zé si el já rás sal kap cso la tos, jo gi
 végzettségû szak em ber ál tal el len õr zött szer zõ dé sek alá -
írá sá ért;
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g) a szer zõ dé sek tel je sí té sé vel össze füg gõ rek la má ci ók 
ese tén a ki vizs gá lást vég re haj tó bi zott ság ki je lö lé sé ért, a
le zá rás ér de ké ben szük sé ges dön tés ho za ta lért;

h) a (köz)be szer zé si el já rá sok éves el len õr zé si ter vé nek 
ki dol goz ta tá sá ért, ter ven fe lü li el len õr zé sek elrende -
léséért.

(2) A HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM VTF) fõ osz tály ve ze tõ je egy sze mé lyi fe le lõs ség -
gel tar to zik:

a) a tár ca szin tû ÉBT fe lül vizs gá la tá ért „A Ma gyar
Hon véd ség ké pes sé gei ala kí tá sá nak (meg ha tá ro zott évek)
kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves terv e” (a továb biak -
ban 10 éves terv), illetve az 1+n éves rész le tes erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti és ki adá si igény terv alap ján,

b) a ter ven fe lü li be szer zé sek en ge dé lye zé si ké rel mé -
nek a 10 éves terv vel va ló össz hang já nak biz to sí tá sá ért,
illetve a ter ven fe lü li be szer zé sek és egyéb mó do sí tá sok
ha tá sa i nak át ve ze té sé ért a 10 éves terv meg fe le lõ ré sze in.

(3) A HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM VGF) fõ osz tály ve ze tõ je egy sze mé lyi fe le lõs ség -
gel tar to zik:

a) a tár ca szin tû ÉBT össze ál lí tá sá ért, szak sze rû sé gé ért
és jó vá ha gya tá sá ért,

b) a ter ven fe lü li en ge dé lyez te té sek, a terv mó do sí tá sok
szak sze rû sé gé ért.

(4) Az MH szin tû gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je egy -
sze mé lyi fe le lõs ség gel tar to zik:

a) a hon vé del mi szer ve ze tek ál tal be kül dött be szer zé si
ter vek szak te rü le ti ille té kességi kö ré be tar to zó szak mai
 felülvizsgálatáért, az egy el já rás ke re té ben le foly tat ha tó
(köz)be szer zé sek össze vo ná sá nak ér vé nye sí té sé ért,

b) a szol gá la ti, illetve szak mai alá ren delt sé gé be utalt
hon vé del mi szer ve ze tek nél a (köz)be szer zé si te vé keny sé -
get érin tõ ter ven fe lü li el len õr zé sek el ren de lé sé ért.

III. Fejezet

A (köz)beszerzési eljárásba bevont szervezetek
hatásköre és feladatai

A HM VGF hatásköre és feladatai

4.  §

(1) A HM VGF vég re hajt ja a tár ca ÉBT össze ál lí tá sa és
jó vá ha gyá sa kap csán a je len uta sí tás ban ré szé re meg ha tá -
ro zott fel ada to kat.

(2) A HM szer vek adat szol gál ta tá sa alap ján össze ál lít ja
a HM szer vek össze sí tett ÉBT-jét és be dol goz za a tár ca
ÉBT-be.

(3) Össze ál lít ja az in kur ren cia ke ze lés sel kap cso la tos
be szer zé sek tár ca szin tû össze sí tett ÉBT-jét és be dol goz za
a tár ca ÉBT-be.

(4) A hon vé del mi szer ve ze tek ál tal fel ter jesz tett, ÉBT-ben
nem sze rep lõ, illetve mó do sí tást igény lõ (köz)be szer zé se ket
a HM VTF út ján fel ter jesz ti jó vá ha gyás ra, majd a dön tést
köve tõen tá jé koz tat ja az érin tett szer ve ze te ket.

(5) A kez de mé nye zõk ál tal meg kül dött meg bí zás alap -
ján össze ve ti az adott be szer zést az ÉBT-ben sze rep lõ ada -
tok kal, és a meg bí zást meg kül di a HM VTF ré szé re.

(6) Az aján lat ké rõk 1. szá mú mel lék let sze rin ti je len té se 
alap ján ne gyed éven te össze fog la ló je len tést ké szít a
(köz)be szer zé sek hely ze té rõl, me lyet a HM vé del mi ter ve -
zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár (a továb biak ban
HM VTISZÁT), a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke (a továb -
biak ban: HM HVKF), a HM jo gi szak ál lam tit kár (a továb -
biak ban: HM JSZÁT), a HM ka bi net fõ nök és a HM ál lam -
tit kár út ján a tárgy idõ sza kot kö ve tõ hó nap 15-ig fel ter jeszt 
a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re, a HM VTF egy ide jû tá jé -
koz ta tá sá val.

(7) Az aján lat ké rõk éves sta tisz ti kai összeg zé sei, va la -
mint a pá lyá zat ké rõk éves be szer zé se i rõl fel ter jesz tett
 jelentések alap ján ki dol goz za a tár ca be szer zé si hely ze té -
rõl  szóló éves je len tést, me lyet a HM VTISZÁT, a HM
HVKF, a HM JSZÁT, a HM ka bi net fõ nök és a HM ál lam -
tit kár út ján min den év jú ni us 30-ig fel ter jeszt a hon vé del -
mi mi nisz ter ré szé re, a HM VTF egy ide jû tá jé koz ta tá sá -
val.

A HM VTF hatásköre és feladatai

5.  §

(1) A HM VGF ál tal össze ál lí tott ÉBT ter ve ze tét össze -
ve ti a 10 éves terv vel. Ellen õr zi a ter vek össz hang ját, el té -
rés ese tén a HM VGF fe lé kez de mé nye zi a ter ve zet pon to -
sí tá sát, illetve mó do sí tá sát.

(2) A HM VGF ál tal ré szé re meg kül dött, az ÉBT-ben
nem sze rep lõ (köz)be szer zé si, illetve mó do sí tá si igé nye -
ket fe lül vizs gál ja, egyez te ti a 10 éves terv vel, ja vas la tot
tesz a ké re lem el fo ga dá sá ra, vagy el uta sí tá sá ra.

(3) A tár ca költ ség ve té si ke ret szá ma i nak vál to zá sa ese -
tén a HM VGF fe lé kez de mé nye zi az ÉBT szük ség sze rin ti 
mó do sí tá si ja vas la tá nak ki dol go zá sát, a ki dol go zott ja vas -
la tot vé le mé nye zi, a jó vá ha gyott vál to zá so kat át ve ze ti a
10 éves terv meg fe le lõ ré sze in.

(4) A HM VGF ál tal a (köz)be szer zé sek hely ze té rõl
össze ál lí tott ne gyed éves és éves je len tés alap ján fi gye lem -
mel kí sé ri a 10 éves terv re a li zá lá sát, szük ség ese tén ja vas -
la tot tesz a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re.

(5) A HM VGF ál tal meg kül dött meg bí zást egyez te ti a
10 éves terv tárgy idõ szak ra vo nat ko zó ré szé ben meg je le -
ní tett fel ada tok kal, el té rés ese tén ja vas la tot ter jeszt fe l a
HM VTISZÁT ré szé re. A dön tés rõl tá jé koz tat ja a HM
VGF-et és az érin tett szer ve ze tet.
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A HM FLÜ hatásköre és feladatai

6.  §

(1) Ellen õr zi a hon vé del mi szer ve ze tek azo nos tár gyú
be szer zé si igé nye it, el vég zi a szük sé ges össze vo ná so kat.
Az össze vont igé nye ket kö te le zett ség vál la ló sze rin ti bon -
tás ban sze re pel te ti az ÉBT-ben. Fe le lõs ség gel tar to zik a
Kbt. sze rin ti ré szek re bon tá si ti la lom ra vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sá ért.

(2) A (köz)be szer zé si fel ada tot kez de mé nye zõk je len té -
sei, illetve az MH ÖHP tá jé koz ta tá sa alap ján vé le mé nye zi
a ha tás kö ré be tar to zó be szer zé si fel ada tok, illetve a kap -
cso ló dó költ ség ve té si elõ irány za tok mó do sí tá sá val kap -
cso la tos ja vas la to kat.

(3) Ter ve zi és szer ve zi a ha zai és kül föl di (köz)be szer -
zé si, va la mint egyéb ke res ke del mi té má jú tár gya lá so kat.
Az érin tett hon vé del mi szer ve ze tek kel együtt mû köd ve
ter ve zi, szer ve zi a had fel sze re lé si kon fe ren ci á kat, be mu ta -
tó kat és kon zul tá ci ó kat.

(4) Meg bí zás alap ján pi ac ku ta tást és pi ac fel mé rést
 végez, gyûj ti, rend sze re zi, elem zi a pi a ci in for má ci ó kat.

(5) Kü lön HM ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint
vég zi a ka to nai mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat.

7.  §

(1) A HM VGF ál tal a ré szé re biz to sí tott, jó vá ha gyott
2. szá mú mel lék let sze rin ti ÉBT, vagy a 3. szá mú mel lék let 
sze rin ti (Köz)be szer zé si En ge dé lye zé si Ké re lem (a továb -
biak ban: Ké re lem), va la mint a kez de mé nye zõ nek a be -
szer zés re vo nat ko zó, meg fe le lõ tar tal mú és hi ány ta la nul
meg kül dött 4. szá mú mel lék let sze rin ti konk rét meg bí zá sa
alap ján, a be szer zés hez szük sé ges do ku men tu mok kéz hez -
vé te lét köve tõen ha la dék ta la nul meg kez di a (köz)be szer -
zés in dí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

(2) Ki zá ró la gos jo go sult ság gal aján lat ké rõ ként el jár va
vég zi:

a) a ha di tech ni kai esz kö zök, és az ezek hez kap cso ló dó
szol gál ta tá sok (köz)be szer zé sét;

b) az im port be szer zé se ket;
c) a haj tó anyag, el he lye zé si cé lú tü ze lõ olaj (köz)be -

szer zé se ket;
d) a jö ve dé ki ter mé kek (köz)be szer zé sét;
e) a ke ret meg ál la po dá sok (ki egé szí tõ szer zõ dé sek) le -

bo nyo lí tá sát az inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek ki vé te -
lé vel;

f) a köz pon to sí tott köz be szer zés kö ré be tar to zó or szá -
go san ki emelt ter mé kek és szol gál ta tá sok be szer zé sét, ki -
vé ve az inf ra struk tu rá lis köz be szer zé se ket;

g) a NA TO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz kap -
cso ló dó (köz)be szer zé se ket;

h) va la mennyi olyan (köz)be szer zést – az inf ra struk tu rá -
lis (köz)be szer zé sek ki vé te lé vel –, amely nek ér té ke az egy -
sze rû köz be szer zé si ér ték ha tárt el éri, vagy meg ha lad ja;

i) va la mint a hon vé del mi mi nisz ter, illetve HM ka bi -
net fõ nök kü lön dön té se alap ján a ha tás kö ré be utalt (köz)-
be szer zé se ket.

(3) Nem ki zá ró la gos jo go sult ság gal – a kez de mé nye zõ
meg bí zá sa alap ján – aján lat ké rõ ként el jár va vég zi az egy -
sze rû köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ ér té kû be szer -
zé se ket.

(4) A (köz)be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sa so rán:
a) fo lya ma to san és köz vet le nül kap cso la tot tar t a kez -

de mé nye zõ vel;
b) meg ké ri a szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lye ket, le bo -

nyo lít ja a kap cso ló dó vám, szál lít má nyo zá si és pénz in té -
ze ti mû ve le te ket;

c) min d a ha zai, min d az im port be szer zé sek ese tén a
szer zõ dés (szer zõ dés mó do sí tás, illetve ki egé szí tés) alá írá -
sát kö ve tõ öt mun ka na pon be lül annak egy pél dá nyát,
vagy ki vo na tát – amely tar tal maz za a mû sza ki és pénz ügyi
tel je sí tés ütem ter vét – a kez de mé nye zõ (meg bí zó), illetve
ha a költ ség vi se lõ nem azo nos a meg bí zó val a költ ség vi se -
lõ szer ve zet ré szé re köz vet le nül meg kül di;

d) ma gyar or szá gi szék hellyel ren del ke zõ aján lat te võk -
kel kö tött szer zõ dé sek tel je sí té se so rán – el len ke zõ meg -
álla po dás hi á nyá ban – a be ér ke zõ anya gok, esz kö zök és
szol gál ta tá sok át vé te lét iga zo ló ok má nyok alap ján zá ra dé -
kol ja a szám lá kat, majd köz vet le nül a költ ség vi se lõ fe lé
ha la dék ta la nul kez de mé nye zi a tel je sí tett szer zõ dé sek el -
len ér té ké nek ki fi ze té sét, mely hez biz to sít ja a szük sé ges
bi zony la to kat és ok má nyo kat.

(5) Im port be szer zés ese tén:
a) a be kért – szer zõ dé sen ként egye di leg nyil ván tar -

tott – elõ leg bõl vég zi a ki fi ze té se ket, az akk re di tí vek nyi -
tá sát, és az azok hoz kap cso ló dó tel je sí té se ket. A szám lák
net tó össze gé nek ki fi ze té se ese tén a for gal mi adót –
az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rint – be vall ja és be -
fizeti, illetve vissza igény li.

b) a be szer zés pénz ügyi tel je sí té sé nek költ ség fe de ze té -
re be kért elõ le gek kel a szer zõ dés pénz ügyi tel je sí té sét kö -
ve tõ tíz mun ka na pon be lül, a fo lya mat ban lé võ be szer zé -
sek re be kért elõ le gek kel pe dig a tárgy év no vem ber 30-ig
köz vet le nül a költ ség vi se lõ ré szé re szer zõ dé sen ként kü -
lön-kü lön el szá mol. A vár ha tó an fel hasz ná lás ra nem ke rü -
lõ elõ le ge ket – az akk re di tív ki vé te lé vel – a költ ség vi se lõ
szer ve zet ré szé re tárgy év de cem ber 5-ig vissza utal ja.
Az el szá mo lás ré sze ként az ana li ti kus nyil ván tar tás hoz
szük sé ges ada to kat, va la mint a ki fi ze tést iga zo ló bi zony la -
to kat kell meg kül de ni;

c) a tárgy év de cem be ré ben vég re haj tás ra ke rü lõ im -
port be szer zé sek pénz ügyi tel je sí té sét köve tõen a fe l nem
hasz nált elõ le get azon nal vissza utal ja a költ ség vi se lõ szer -
ve zet ré szé re.

(6) Vég zi a (köz)be szer zé sek kel össze füg gõ vám- és ha -
tár for gal mi ügyek in té zé sét – a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség (a továb biak ban: HM IÜ) meg bí zá sa alap ján – az
inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek ese té ben is.
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(7) Az Euró pai Vé del mi Ügy nök ség (EDA) ke re té ben, a
vé del mi be szer zé sek ada ta i nak hoz zá fér he tõ vé té te lét le he -
tõ vé te võ, 2006. jú li us 1-jé vel lét re ho zott kor mány kö zi re -
zsim ben tör té nõ rész vé tel rõl  szóló 2084/2007. (V. 23.)
Korm. ha tá ro zat 1. pont já val össze füg gés ben vég zi az R1.
ha tá lya alá tar to zó be szer zé sek re zsim sze rin ti köz zé té te lét.

A HM IÜ hatásköre és feladatai

8.  §

(1) Ellen õr zi a hon vé del mi szer ve ze tek azo nos tár gyú
inf ra struk tu rá lis be szer zé si igé nye it, el vég zi a szük sé ges
össze vo ná so kat. Az össze vont igé nye ket kö te le zett ség vál -
la ló sze rin ti bon tás ban sze re pel te ti az ÉBT-ben. Fe le lõs -
ség gel tar to zik a Kbt. sze rin ti ré szek re bon tá si ti la lom ra
vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá ért.

(2) A (köz)be szer zé si fel ada tot kez de mé nye zõk je len té -
sei alap ján vé le mé nye zi a ha tás kö ré be tar to zó be szer zé si
fel ada tok, illetve a kap cso ló dó költ ség ve té si elõ irány za tok 
mó do sí tá sá val kap cso la tos ja vas la to kat.

(3) A HM VGF ál tal a ré szé re biz to sí tott, jó vá ha gyott
ÉBT, vagy egye di leg en ge dé lyez te tett be szer zés ese tén a
be szer zés hez szük sé ges do ku men tu mok kéz hez vé te lét
köve tõen ha la dék ta la nul meg kez di a (köz)be szer zés in dí -
tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

(4) A HM IÜ a je len uta sí tás ban meg ha tá ro zott rend ben
ki zá ró la gos jo go sult ság gal aján lat ké rõ ként el jár va vég zi
va la mennyi inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zést, amely nek
ér té ke a min den ko ri egy sze rû köz be szer zé si ér ték ha tárt el -
éri vagy meg ha lad ja.

(5) Nem ki zá ró la gos jo go sult ság gal – a kez de mé nye zõ
meg bí zá sa alap ján – aján lat ké rõ ként el jár va vég zi az egy -
sze rû köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ ér té kû inf ra -
struk tu rá lis be szer zé se ket.

(6) A be szer zé si ér ték ha tár tól füg get le nül vég zi a ha tás -
kö ré be tar to zó, köz pon to sí tott köz be szer zés kö ré be vont
or szá go san ki emelt ter mé kek és szol gál ta tá sok beszer -
zését.

(7) A HM IÜ ve zér igaz ga tó jó vá hagy ja az 5. szá mú
mel lék let sze rin ti Kis ér té kû Inf ra struk tu rá lis (Köz)be szer -
zé si En ge dé lye zé si Ké rel met (a továb biak ban: Kis ér té kû
Ké re lem).

(8) Az inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek hely ze té rõl az
1. szá mú mel lék let sze rin ti tar ta lom mal ne gyed éven te
 jelentést ké szít, ame lyet köz vet le nül ter jeszt fe l a HM
VTISZÁT, a HM JSZÁT és a HM ka bi net fõ nök út ján a
hon vé del mi mi nisz ter ré szé re, és egy pél dányt tá jé koz ta tá -
sul meg küld a HM VGF ré szé re.

(9) Meg bíz za a HM FLÜ-t az inf ra struk tu rá lis (köz)be -
szer zé sek kel össze füg gõ vám- és ha tár for gal mi ügyek in -
té zé sé re.

Az MH ÖHP hatásköre és feladatai

9.  §

(1) Ellen õr zi a hon vé del mi szer ve ze tek azo nos tár gyú
be szer zé si igé nye it, el vég zi a szük sé ges össze vo ná so kat.
Az össze vont igé nye ket kö te le zett ség vál la ló sze rin ti bon -
tás ban sze re pel te ti az ÉBT-ben. Fe le lõs ség gel tar to zik a
Kbt. sze rin ti ré szek re bon tá si ti la lom ra vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sá ért.

(2) Szak te rü le tét érin tõ en meg ha tá roz za a köz pon ti el -
látó szerv(ek) tárgy évi ter ve zé si, be szer zé si és el lá tá si fel -
ada ta it a köz pon ti el lá tás kö ré be tar to zó esz kö zök és kész -
le tek vo nat ko zá sá ban.

(3) Az ÉBT-ben sze rep lõ üte me zés sel össze ál lít ja a HM
FLÜ ál tal le bo nyo lí tan dó be szer zé si meg bí zá so kat, a mû -
sza ki le írá so kat, ko di fi ká ci ós fel ada to kat, mun ka vé del mi
(mun ka biz ton sá gi és mun ka egész ség ügyi) és kör nye zet -
vé del mi szem pon to kat, és a mi nõ ség biz to sí tá si, va la mint a 
mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket, 
és részt vesz a (köz)be szer zé sek le bo nyo lí tá sá ban.

(4) Irá nyít ja az alá ren delt sé gé be tar to zó köz pon ti el lá tó
szerv(ek)et a be szer zé si fel ada tok vég zé sé ben. Ön ál ló an,
vagy az alá ren delt sé gé be tar to zó köz pon ti el lá tó szerv(ek)
út ján (köz)be szer zé se ket kez de mé nyez.

(5) A HM VGF-nél – inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek
ese tén a HM IÜ, egyéb (köz)be szer zé sek ese tén a HM
FLÜ út ján – je len uta sí tás sze rin ti rend ben kez de mé nye zi
az ÉBT-ben nem sze rep lõ be szer zé sek, to váb bá a felme -
rülõ mó do sí tá si igé nyek ké rel me i nek jó vá ha gyá sát.

(6) A nem zet biz ton sá gi cé lú be szer zé sek kel kap cso la -
tos el já rá so kat meg elõ zõ en – a 26.  § és a 34.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint – a HM VGF és a HM VTF
út ján – inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek ese tén a HM IÜ
be vo ná sá val – kez de mé nye zi a Kbt. al kal ma zá sát ki zá ró
elõ ze tes dön tés meg ho za ta lát.

(7) Biz to sít ja, hogy a meg bí zá sok tel je sí té sé hez szük sé -
ges pénz ügyi fe de zet a kö te le zett ség vál la lás sze rin ti idõ -
ben ren del ke zés re áll jon.

(8) Dön tés re elõ ké szí ti a (köz)be szer zé si fel ada tok mó -
do sí tá sá val kap cso la tos ja vas la to kat, a HM VTF út ján kez -
de mé nye zi a fel adat vál to zás jó vá ha gyá sát, mely nek meg -
tör tén te után – amennyi ben a fel adat vál to zás nak költ ség -
ve té si elõ irány zat mó do sí tá si ki ha tá sa van – a HM Köz -
gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM
KPÜ) út ján kez de mé nye zi a költ ség ve té si elõ irány za tok
mó do sí tá sát.

(9) Fel dol goz za a köz pon ti el lá tó szerv(ek) ál tal sa ját
ha tás kör ben le bo nyo lí tott be szer zé se ik tár gyá ban fel ter -
jesz tett je len té se ket.

(10) A tárgy év fo lya mán alá ren delt jei ne gyed éves,
 valamint ese ti je len té sei alap ján elem zi és ér té ke li a szak -
te rü let be szer zé si hely ze tét. En nek ke re té ben a terv és a
tény ada tok össze ha son lí tá sa alap ján elem zi a ter ve zett,
illetve a tény le ge sen vég re haj tott be szer zé sek el té ré se it, az 
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el té ré sek okát, majd in téz ke dik, illetve ja vas la to kat tesz a
fel ada tok eset le ges mó do sí tá sá ra.

A központi ellátó szervek hatásköre és feladatai

10.  §

(1) A köz pon ti el lá tó szer vek jo go sul tak a ha tás kö rük be
tar to zó egy sze rû köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ ér té -
kû áruk és szol gál ta tá sok sa ját ha tás kör ben vég re haj tott
be szer zé sé re, ki vé ve a hon vé del mi mi nisz ter vagy a HM
ka bi net fõ nök kü lön dön té se alap ján más hon vé del mi szer -
ve zet ha tás kö ré be utalt be szer zé se ket.

(2) Je len uta sí tás ban elõ írt rend ben meg ter ve zik a fel sõ -
szin tû gaz dál ko dó szerv ál tal a gaz dál ko dá si kö rük be utalt
esz kö zök re, kész le tek re, szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó
(köz)be szer zé se ket. A sa ját és ha tás kö rük be tar to zó, a fel -
sõ szin tû gaz dál ko dó szerv ál tal el ren delt be szer zé se ket
ma gá ba fog la ló ÉBT-t a köz pon ti el lá tó szer ve zet pa rancs -
no ka a 3.  §-ban meg ha tá ro zott fe le lõs ség figye lembe véte -
lével ír ja alá és fel ter jesz ti jó vá ha gyás ra.

(3) Az MH szin tû gaz dál ko dó szer ve zet in téz ke dé sé ben
meg ha tá ro zott mér té kig és mó don, a fel sõ szin tû gaz dál ko -
dó szer vek irá nyí tá sa mel lett, ve lük együtt mû köd ve részt
vesz nek a hon vé del mi szer ve ze tek összeg zett igé nye it tar -
tal ma zó ÉBT össze ál lí tá sá ban.

(4) Ve ze tik a (köz)be szer zé sek kel kap cso la to san elõ írt,
szer zõ dé ses fe lek sze rin ti nyil ván tar tást, a meg ren de lést
(pót ren de lés, le mon dás) és tel je sí tést. Meg ha tá roz zák a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek irá nyí tá sa mel lett a
(köz)be szer zés, a szol gál ta tás tár gyá ra vo nat ko zó ál ta lá -
nos és spe ci á lis biz ton sá gi kö ve tel mé nye ket, pa ra mé te re -
ket, be le ért ve a kör nye zet vé del mi, a mun ka vé del mi (mun -
ka biz ton sá gi és mun ka egész ség ügyi) kö ve tel mé nye ket is.

(5) A meg kö tött szer zõ dé sek és egyéb in for má ci ók
alap ján el vég zik az ipar i ja ví tás ba adás sal kap cso la tos elõ -
ké szí té si fel ada to kat, vég zik a be szer zett esz kö zök és
anya gok mennyi sé gi és – a HM FLÜ, inf ra struk tu rá lis be -
szer zé sek ese tén a HM IÜ be vo ná sá val tör té nõ – mi nõ sé gi
át vé te lét. A mun ka vé del mi (mun ka biz ton sá gi) elõ ké szí té -
si és el len õr zé si fel ada tok ba a HM Köz pon ti El len õr zé si és 
Ha tó sá gi Hi va talt (a továb biak ban: HM KEHH), a kör nye -
zet vé del mi fel ada tok ba a HM IÜ-t szük ség sze rint be kell
von ni.

(6) Ki egyen lí tés cél já ból át ad ják a be szer zé sek szám lá it
az ille té kes gaz dál ko dás tá mo ga tó és pénz ügyi el lá tó re fe -
ra tú ra (a továb biak ban: GTPER), illetve ön ál ló pénz ügyi
és szám vi te li szer ve zet ré szé re, ada to kat szol gál tat nak a
rek la má ci ós, jót ál lás sal és sza va tos ság gal össze füg gõ ügy -
in té zés hez. Az ana li ti kus nyil ván tar tás ren de zé sé hez az át -
vé te li ok má nyo kat is meg fe le lõ adat tar ta lom mal ren del ke -
zés re bo csát ják.

(7) A más aján lat ké rõ ál tal kö tött és sa ját kö te le zett ség -
vál la lá si kö rük be tar to zó szer zõ dés tel je sí té sé rõl a tel je sí -
tést köve tõen, a több év re át hú zó dó ként je lent ke zõ tel je sí -

té sek ese té ben a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 15-ig írá sos
 jelentést tesz nek az aján lat ké rõ, va la mint a fel sõ szin tû
gaz dál ko dó szerv ré szé re.

(8) Ne gyed éven te össze sí tett je len tést ter jesz te nek fe l
szol gá la ti úton a fel sõ szin tû gaz dál ko dó szerv hez az át vett
esz kö zök rõl, kész le tek rõl, szol gál ta tá sok ról, va la mint a
sa ját ha tás kör ben le bo nyo lí tott be szer zé sek rõl. Ha von ta
je len tést ké szí te nek a le kö té sek hely ze té rõl, va la mint a be -
szer zé sek tár gya sze rint a be szer zé sek és a ki fi ze té sek
hely ze té rõl. A je len tés sel kap cso la tos kö ve tel mé nye ket a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szerv ha tá roz za meg.

(9) Az MH szin tû gaz dál ko dó szer ve zet ál tal meg ha tá -
ro zott mér ték ben és mó don részt vesz nek a (köz)be szer zé -
sek do ku men tá ci ó ja össze ál lí tá sá hoz szük sé ges kö ve tel -
mé nyek ki dol go zá sá ban, az el já rá sok elõ ké szí té sé ben, le -
bo nyo lí tá sá ban.

Pályázatkérõi jogosultsággal felruházott honvédelmi
szervezetek hatásköre és feladatai

11.  §

(1) A pá lyá zat ké rõi jo go sult ság gal fel ru há zott hon vé -
del mi szer ve ze tek, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -
tem (a továb biak ban: ZMNE) és az Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont (a továb biak ban: ÁEK) ki vé te lé vel jo go sul tak a
40.  § (1) be kez dé se sze rin ti be szer zé sek sa ját ha tás kör ben
tör té nõ le bo nyo lí tá sá ra. A ZMNE és az ÁEK az egy sze rû
köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ ér té kû áruk és szol -
gál ta tá sok be szer zé sét sa ját ha tás kör ben net tó 5 mil lió
Ft-ig hajt hat ja vég re, egyéb eset ben kö te les a szak te rü let -
nek meg fe le lõ aján lat ké rõi jo go sult ság gal bí ró hon vé del -
mi szer ve ze tet a be szer zés le foly ta tá sá val meg bíz ni.

(2) A hon vé del mi szer ve zet ki dol go zott ÉBT-jét a hon -
vé del mi szer ve zet ve ze tõ je a 3.  § (1) be kez dés a) pont ban
meg ha tá ro zott fe le lõs ség figye lembe véte lével alá írá sá val
lát ja el.

(3) Az alá írt ter vet, az alá ren delt hon vé del mi szer ve ze -
tek az MH ÖHP út ján, a HM szer vek és egyéb hon vé del mi
szer ve ze tek köz vet le nül a 12.  § sze rin ti rend ben meg -
küldik (fel ter jesz tik) a HM VGF, a HM FLÜ, a HM IÜ
 részére.

(4) Jó vá ha gyott költ ség ve té si ke re tük össze gé ig, illetve
a Meg bí zás ban sze rep lõ ke re te ken be lül – sa ját ha tás kör -
ben vég re haj tott be szer zé sek ese té ben – a pénz ügyi el len -
jegy zést köve tõen kö te le zett sé get vál lal hat nak, szer zõ dé -
se ket (meg ren de lé se ket) köt het nek, mó do sít hat nak és
bont hat nak fe l.

(5) In té zik a sa ját ha tás kör ben le foly ta tott be szer zé si el -
já rá sok so rán a jog or vos la ti, vám és szál lít má nyo zá si, rek -
la má ci ós, va la mint a jót ál lás sal és a sza va tos ság gal össze -
füg gõ ügye ket, illetve köz re mû köd nek azok in té zé sé ben.

(6) A más aján lat ké rõ ál tal kö tött és sa ját kö te le zett ség -
vál la lá si kö ré be tar to zó szer zõ dés tel je sí té sé rõl a tel je sí tést 
köve tõen, a több év re át hú zó dó ként je lent ke zõ tel je sí té sek
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ese té ben a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 15-ig írá sos je len tést 
tesz nek az aján lat ké rõ, va la mint a fel sõ szin tû gaz dál ko dó
szerv ré szé re.

(7) A HM VGF ál tal a ré szük re – aján lat ké rõi bon tás -
ban – biz to sí tott ÉBT alap ján, össze ál lít ják a ha tás kö rük be 
utalt köz be szer zé sek nek a Kbt. sze rin ti Éves Össze sí tett
Köz be szer zé si Ter vét.

IV. Fejezet

A (köz)beszerzések tervezése

Az ÉBT összeállítása és jóváhagyása

12.  §

(1) A HM tár ca 10 éves terv e tárgy idõ szak ra vo nat ko zó
ré szé nek pon to sí tá sa és le bon tá sa után, a költ ség ve té si elõ -
irány za tok ter ve zé sé vel egy idõ ben, a pá lyá zat ké rõi jo go -
sult ság gal fel ru há zott hon vé del mi szer ve ze tek az erõ for -
rás ter ve ik alap ján, a fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek szak -
mai irá nyí tá sa mel lett a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber
25-ig össze ál lít ják – a 40.  § (2) be kez dés sze rin ti be szer zé -
se i ket is tar tal ma zó, szer ve zet szin tû – ÉBT-jü ket.

(2) A szer ve zet szin tû ÉBT-ben a (köz)be szer zé se ket az
a)–c) pon tok sze rint el kü lö ní tet ten kell sze re pel tet ni. Az
el ké szí tett, és a hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je ál tal alá írt
2. szá mú mel lék let sze rin ti terv vo nat ko zó ré szét a tárgy -
évet meg elõ zõ év ok tó ber 31-ig az MH ÖHP alá ren delt jei
az MH ÖHP út ján, min den egyéb hon vé del mi szer ve zet
köz vet le nül meg kül di:

a) az in kur ren cia ke ze lés sel kap cso la tos (köz)be szer -
zé sek re vo nat ko zó igényt a HM VGF,

b) az inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek re vo nat ko zó
igényt a HM IÜ,

c) az egyéb szak te rü le tet érin tõ (köz)be szer zé sek re vo -
nat ko zó igényt a HM FLÜ ré szé re.

(3) A (2) be kez dés ben meg je lölt szer ve ze tek a ter ve ket
szak ma i lag fe lül vizs gál ják, és in do kolt eset ben dön te nek
az egy sze rû köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ össze gû
be szer zé sek össze vo ná sá ról. Az össze vo nás ra nem ja va -
solt té te lek, va la mint az egy sze rû köz be szer zé si ér ték ha -
tárt el nem érõ össze vont be szer zé sek a tár ca ÉBT-ben
nem sze re pel nek, azo kat a hon vé del mi szer ve ze tek ré szé re 
vissza iga zol ják.

(4) Az ÉBT el ké szí té se so rán a 2. szá mú mel lék let I. ré -
szé ben a tárgy évi elõ irány za tok ter hé re ter ve zett be szer zé -
se ket, a 2. szá mú mel lék let II. ré szé ben pe dig a tárgy évet
kö ve tõ évi elõ irány za tok ter hé re, de a tárgy év ben in dí tás ra 
ter ve zett be szer zé se ket kell fel tün tet ni. A 2. szá mú mel -
lék let II. ré szé ben sze rep lõ be szer zé sek ará nya nem ha lad -
hat ja meg a tárgy év re ter ve zett be szer zé sek költ ség ve té si
elõ irány zat szük ség le té nek 50%-á t, de a hon vé del mi szer -
ve zet tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-ig tör té nõ alap ve tõ
mû kö dé sé hez szük sé ges be szer zé se ket kö te le zõ feltün -
tetni.

(5) A HM FLÜ és a HM IÜ a sa ját igény ter ve ik és a hon -
vé del mi szer ve ze tek ter vei alap ján el ké szí tik szak te rü le -
tük vo nat ko zá sá ban az ÉBT-t, majd az eset le ges össze vo -
ná so kat köve tõen no vem ber 15-ig meg kül dik a HM VGF
ré szé re. A HM VGF a szak te rü le ti ter ve ket össze sí ti és –
együtt mû köd ve a HM VTF-fel – a 10 éves terv tárgy idõ -
szak ra vo nat ko zó rész e alap ján fe lül vizs gál ja, az érin tett
hon vé del mi szer ve ze tek kel egyez tet ve szük ség sze rint
mó do sít ja az ÉBT-t, majd no vem ber 25-ig meg kül di a HM
KPÜ ré szé re. Az ÉBT össze ál lí tá sá nál figye lembe kell
ven ni a had fel sze re lé si esz kö zök és anya gok rend szer be
(szer ve zet be) ál lí tá sá ról és ki vo ná sá ról  szóló HM uta sí tás
ren del ke zé se it.

(6) A HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja az ÉBT-t – az éves költ -
ség ve té si terv ja vas lat tal tör té nõ egyez te tést köve tõen –
 ellenjegyzi, majd de cem ber 2-ig a HM VGF ré szé re meg -
kül di.

(7) A HM VGF az egyez te tett, HM VTB ál tal meg tár -
gyalt, és a HM VTB dön té sé nek meg fele lõen mó do sí tott
ÉBT-t min den év de cem ber 10-ig a HM HVKF, a HM
VTI SZÁT, a HM JSZÁT, a HM ka bi net fõ nök és a HM
 államtitkár út ján jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a hon vé del mi
mi nisz ter ré szé re.

(8) Az ÉBT jó vá ha gyá sát köve tõen a HM VGF a jó vá -
ha gyott terv HM VTF, HM FLÜ, HM IÜ és a HM KPÜ ré -
szé re tör té nõ meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja az érin tett hon vé -
del mi szer ve ze te ket a terv jó vá ha gyá sá ról, illetve az eset -
le ges mó do sí tá sok ról.

(9) A HM VGF, a HM FLÜ és a HM IÜ a jó vá ha gyott
ÉBT alap ján a ha tás kö ré be tar to zó an vissza iga zol ja a pá -
lyá zat ké rõi jo go sult ság gal fel ru há zott hon vé del mi szer ve -
ze tek sa ját be szer zé si ter ve i ben sze rep lõ fel ada to kat, in -
téz ke dik az eset le ges mó do sí tá sok ra.

(10) A HM FLÜ és a HM IÜ az ÉBT alap ján, a hon vé -
del mi szer ve ze tek a vissza iga zolt sa ját be szer zé si ter ve ik
alap ján feb ru ár 10-ig ki dol goz zák a Kbt. sze rin ti Éves
Köz be szer zé si Ter vü ket. A HM FLÜ-t, illetve a HM IÜ-t
aján lat ké rõ ként meg bí zó hon vé del mi szer ve ze tek Éves
Köz be szer zé si Ter vük egy pél dá nyát feb ru ár 25-ig meg -
kül dik a HM FLÜ, illetve a HM IÜ ré szé re.

13.  §

A jó vá ha gyott ÉBT-ben sze rep lõ (köz)be szer zé si el já -
rá sok kü lön en ge dé lyez te tés nél kül kez de mé nyez he tõk.

Az ÉBT módosításának és az eseti (köz)beszerzések
engedélyeztetésének szabályai

14.  §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek ele mi költ ség ve té sé nek
jó vá ha gyá sát köve tõen a hon vé del mi szer ve ze tek az
ÉBT-ben sze rep lõ (köz)be szer zé si fel ada ta i kat pon to sít -
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ják, me lye ket a 12.  § (2) a)–c) pon tok sze rint egyez tet ve a
szol gá la ti út be tar tá sá val a HM VGF ré szé re áp ri lis 30-ig
meg kül de nek. A HM VGF a mó do sí tá si igé nye ket össze -
síti és a 10 éves terv vel va ló össze ve tés re meg kül di a HM
VTF rész re. A HM VTF-fel egyez te tett vál to za tot meg -
küldi a HM KPÜ ré szé re el len jegy zés re. Az el len jegy zést
köve tõen a HM VGF in téz ke dik az ÉBT mó do sí tá sá ra, a
jó vá ha gyott mó do sí tá sok át ve ze té sé re.

(2) Az ÉBT-ben sze rep lõ (köz)be szer zé sek mó do sí tá -
sát, vagy a terv ben nem sze rep lõ, so ron kí vü li fel ada tok
(köz)be szer zé si igé nye it a 3. szá mú mel lék let sze rin ti Ké -
re lem ok má nyon, az el len jegy zést köve tõen a HM VGF és
a HM VTF út ján kell en ge dé lyez tet ni:

a) a 100 mil lió Ft be csült ér té ket el nem érõ be szer zé -
sek ese tén a HM VTI SZÁT-tal;

b) a 100 mil lió Ft, vagy azt meg ha la dó be csült ér té kû
be szer zé sek ese tén a HM VTI SZÁT, a HM ka bi net fõ nök
és a HM ál lam tit kár út ján a hon vé del mi mi nisz ter rel.

(3) A Ké re lem jó vá ha gyá sa után a HM VGF tá jé koz tat ja 
az érin tett hon vé del mi szer ve ze tet a (köz)be szer zés en ge -
dé lye zé sé rõl, va la mint in téz ke dik az ÉBT mó do sí tá sá ra.
Ezt köve tõen a fo lya mat meg egye zik az ÉBT alap ján in dí -
tott (köz)be szer zé sek le foly ta tá sá nak rend jé vel.

(4) Amennyi ben a mó do sí tás nem érin ti a (köz)be szer -
zés tár gyát, to váb bá nem nö ve li a (köz)be szer zés vár ha tó
ér té két, ak kor a mó do sí tást a HM VTI SZÁT-tal kell en ge -
dé lyez tet ni.

V. Fejezet

A (köz)beszerzési eljárások lefolytatásának rendje

Közbeszerzések rendje

A megbízás

15.  §

(1) Köz be szer zé si el já rást csak a jó vá ha gyott ÉBT alap -
ján el ké szí tett Éves Össze sí tett Köz be szer zé si Terv, il le tõ -
leg egye di leg en ge dé lye zett köz be szer zé se ket a jó vá ha -
gyott Ké re lem meg lé te ese tén le het kez de mé nyez ni. Az el -
já rás kez de mé nye zõ je a meg bí zás egy pél dá nyát – mel lék -
le tek nél kül – meg kül di a HM VGF ré szé re is. ÉBT alap ján 
az Éves Össze sí tett Köz be szer zé si Terv el ké szül te elõtt is
kez de mé nyez he tõ el já rás, de eze ket az el já rá so kat a ké -
sõbb ki dol go zás ra ke rü lõ Éves Össze sí tett Köz be szer zé si
Terv ben sze re pel tet ni kell.

(2) A meg bí zás nem tar tal maz hat uta lást a le het sé ges
aján lat te võ(k) sze mé lyé re.

(3) Az el já rás kez de mé nye zõ je a köz be szer zé si el já rás
meg in dí tá sa elõtt kö te les az adott áru be szer zés hez, illetve
szol gál ta tás meg ren de lé sé hez szük sé ges – az (5) be kez -
dés ben meg je lölt – in for má ci ó kat, és nyi lat ko za to kat úgy
elõ ké szí te ni, hogy azok a meg bí zás ki adá sá nak idõ pont já -

ban hi ány ta la nul ren del ke zés re áll ja nak. Az elõ ké szí tés
so rán az el já rás kez de mé nye zõ je kö te les az el já rás tár gyá -
val kap cso lat ban érin tett hon vé del mi szer ve ze tek szak ér -
tõ i vel egyez tet ni annak ér de ké ben, hogy a meg bí zás ki -
adá sa után az el já rás ha la dék ta la nul meg kez dõd hes sen.
Az így elõ ké szí tett meg bí zást a kez de mé nye zõ nek olyan
idõ pont ban kell az aján lat ké rõ ré szé re át ad ni, hogy az el já -
rás a tör vényes ha tár idõk be tar tá sá val le foly tat ha tó le -
gyen, és a be szer zés tár gya az igény ki elé gí té sé nek idõ -
pont já ra ren del ke zés re áll jon.

(4) Az aján lat ké rõ ré szé re a 4. szá mú mel lék let sze rin ti
meg bí zás ban meg ha tá ro zott fel adat a meg bí zás be fo ga dá -
sá val kez dõ dik és a meg bí zás tár gyát ké pe zõ ter mé kek nek, 
vagy szol gál ta tá sok nak a meg bí zó, vagy az ál ta la ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet kép vi se lõ je ré szé re tör té nõ át adá sát
köve tõen a szám lák ren de zé sé vel zá rul.

(5) A meg bí zás nak az aláb bi in for má ci ó kat, és nyi lat ko -
za tot kell tar tal maz nia:

a) mind azon lé nye ges kö rül mé nye ket, do ku men tu mo -
kat, ame lyek be fo lyá sol ják az el já rás faj tá ját, illetve a bí rá -
la ti szem pon to kat;

b) a köz be szer zés tár gyá nak meg ne ve zé sét, Kö zös Be -
szer zé si Szó sze det (a továb biak ban: CPV) kód ját és a köz -
be szer zés re ter ve zett áru mennyi sé gét, illetve szol gál ta tás
rész le tes le írá sát;

c) a köz be szer zés re biz to sí tott brut tó (net tó + áfa) fe de -
zet nagy sá gát és a költ sé gek el szá mo lá sá nak rend jét, va la -
mint azt, hogy a tárgy év ben ko ráb ban ugyan azon for rás ból 
haj tott-e vég re – ha igen, mi lyen ér ték ben – azo nos tár gyú
be szer zést;

d) a köz be szer zé si el já rás le zá rá sa ként meg kö ten dõ
szer zõ dés tel je sí té sé nek ha tár ide jét, a szál lí tá sok üte me zé -
sét, va la mint a tel je sí tés(ek) he lyét;

e) a köz be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mû sza ki le írást;

f) a jót ál lás sal és sza va tos ság gal össze füg gõ vál la lás,
ja ví tás jog sza bá lyi elõ írásoktól el té rõ, elv árt – ter ve zett –
idõ tar ta mát és fel té te le it;

g) az al kat rész-után pót lás biz to sí tá sá nak jog sza bá lyi
elõ írásoktól el té rõ, elv árt – ter ve zett – idõ tar ta mát és fel té -
te le it;

h) a ter mék ko di fi ká ci ós cé lú adat szol gál ta tás igé nyé -
nek elõ írásait a vo nat ko zó HM uta sí tás sze rint;

i) az üzem ben tar tá si cé lú adat szol gál ta tás igé nyé nek
elõ írásait a vo nat ko zó FMM ren de let és HM uta sí tás sze -
rint;

j) a köz be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mi nõ ség biz to sí -
tá si és mi nõ ség irá nyí tá si kö ve tel mé nye ket;

k) egyéb spe ci fi ká ci ó kat, ame lyek az egyez te tés so rán
a köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges sé vál -
nak;

l) a bi zott sá gok ba de le gált ta gok és szak ér tõk név so rát;

m) a 6. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a meg bí zó ál tal de le gált bi zott sá gi ta gok kal és szak -
ér tõk kel szem ben a Kbt. sze rin ti össze fér he tet len ség nem
ál l fenn.
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(6) Ha a köz be szer zés vég re haj tá sa so rán olyan elõ re
nem lá tott ne héz sé gek és tel je sít he tet len fel té te lek áll nak
elõ, ame lyek a meg bí zás ban ka pott fel ha tal ma zást meg ha -
lad ják, az aján lat ké rõ a meg bí zó nál kez de mé nye zi a meg -
bí zás mó do sí tá sát. A meg bí zás mó do sí tá sá ban csak az ere -
de ti meg bí zás tól el té rõ fel té te le ket és fel ada to kat kell
meg ha tá roz ni.

(7) A meg bí zás hoz csa tol tan kell meg kül de ni az el já rás
le foly ta tá sá hoz szük sé ges meg bí zó ál tal meg fo gal ma zott
kö ve tel mé nye ket, mû sza ki le írást, illetve mind azt az in for -
má ci ót és nyi lat ko za tot (a továb biak ban együt te sen: mû -
sza ki do ku men tá ció), ame lyet a (3) be kez dés sze rint az el -
já rás kez de mé nye zõ je és az el já rás tár gyá val kap cso lat ban
érin tett hon vé del mi szer ve ze tek szak ér tõi elõ ze tesen
egyez tet tek. Ha a köz be szer zé si el já rás jog sze rû le foly ta -
tá sá hoz szük sé ges mû sza ki do ku men tá ció nem ál l ren del -
ke zés re vagy hi á nyos, er rõl a fe lek jegy zõ köny vet vesz nek 
fe l, amely ben rög zí tik, hogy az el já rás meg kez dé sé nek mi
az aka dá lya, illetve a hi ány zó do ku men tu mok pót lá sa
mennyi idõn be lül tör té nik meg. Az aján lat ké rõ a jegy zõ -
köny vet a kö vet ke zõ mun ka na pon a HM VGF út ján fel ter -
jesz ti a HM VTISZÁT ré szé re.

(8) Amennyi ben a meg bí zás és a csa tolt ok má nyok (mû -
sza ki do ku men tá ció) meg fe lel nek a je len uta sí tás, va la -
mint a Kbt. ren del ke zé se i nek, és tar tal maz zák a köz be -
szer zé si el já rás re a li zá lá sá ban érin tett hon vé del mi szer ve -
ze tek alá írá sát, az aján lat ké rõ el ké szí ti a „Meg bí zás be fo -
ga dó nyi lat ko za tot”, me lyet a be fo ga dás vissza iga zo lá sa
cél já ból meg kül di az el já rás kez de mé nye zõ je ré szé re.

(9) A köz be szer zé si el já rás jog sze rû le foly ta tá sá ért, és
meg fe le lõ idõ ben va ló vég re haj tá sá ért az aján lat ké rõ fe le -
lõs sé ge a meg bí zás be fo ga dá sa kor kez dõ dik.

(10) A köz be szer zé si el já rás kez de mé nye zõ je az el já rás
meg in dí tá sa után is kö te les az el já rás jog sze rû és megfe -
lelõ idõ ben tör té nõ be fe je zé sé hez szük sé ges se gít sé get
meg ad ni. Az aján lat ké rõ írás be li fel hí vá sá ra leg fel jebb há -
rom mun ka na pon be lül kö te les a kért in for má ci ót meg -
adni.

(11) A költ ség vi se lõ a 7.  § (5) be kez dés sze rin ti el szá -
mo lás át vé te lét kö ve tõ öt mun ka na pon be lül – az ál ta lá nos
rend sze rint – vég re hajt ja a köny ve lé si fel adá so kat és kez -
de mé nye zi az elõ leg nek a meg fe le lõ ki adá si elõ irány za tot
ter he lõ fel hasz ná lás ként tör té nõ át köny ve lé sét a Ma gyar
Ál lam kincs tár nál (a továb biak ban: Kincs tár).

A közbeszerzési eljárás

16.  §

(1) A köz be szer zé si el já rást el sõ sor ban nyílt el já rás sal
kell le foly tat ni. Ha a jog sza bá lyi fel té te lek fenn áll nak, más 
el já rás is vá laszt ha tó.

(2) Amennyi ben rend kí vü li sür gõs sé gû köz be szer zés
le foly ta tá sa szük sé ges, úgy a köz be szer zé si el já rás sze rep -
lõi a Kbt. rend kí vü li sür gõs ség re vo nat ko zó sza bá lya i nak
tel jes kö rû al kal ma zá sá val kö te le sek el jár ni. A sür gõs ség
ob jek tív in dok lá sa a köz be szer zé si el já rást kez de mé nye zõ
kö te le zett sé ge és fe le lõs sé ge.

17.  §

(1) Az aján lat ké rõk kö te le sek a Kbt. ha tá lya alá tar to zá -
suk ról a Köz be szer zé sek Ta ná csát ér te sí te ni a Kbt. ha tá lya 
alá ke rü lé sük tõl szá mí tott har minc na pon be lül. Az ér te sí -
tés nek tar tal maz nia kell a szer ve zet ne vét, el ér he tõ sé gét és 
a Kbt. sze rin ti aján lat ké rõi be so ro lá sát.

(2) A köz be szer zé si el já rás nak a ha tá lyos jog sza bá lyok
sze rin ti le foly ta tá sá ért – a köz be szer zé si el já rást kez de mé -
nye zõ be szer zé si igé nye i nek és egyez te tett kö ve tel mé nye -
i nek figye lembe véte lével, a köz be szer zé si sza bály zat ban
fog lal tak alap ján – az aján lat ké rõ a fe le lõs.

(3) Az el já rás kez de mé nye zõ je fe le lõs a 15.  § (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok pon tos meg ha tá ro zá sá ért és 
az aján lat ké rõ ré szé re a meg bí zás sal egy ide jû leg tör té nõ
meg kül dé sé ért.

(4) A köz be szer zé si el já rást meg in dí tó hir det mény és a
do ku men tá ció össze ál lí tá sá hoz, va la mint a be ér ke zett
aján la tok el bí rá lá sá ra az aján lat ké rõ nek szak ér tõi bi zott sá -
got kell ala kí ta nia. A bi zott ság ba az aján lat ké rõ, illetve a
(köz)be szer zé si el já rás kez de mé nye zõ je a sa ját ál lo má -
nyá ból – szük ség ese tén kül sõ szak ér tõk fel ké ré sé vel – de -
le gál ja a bi zott sá gi ta go kat.

(5) A HM FLÜ és a HM IÜ min den sa ját ha tás kör be tar -
to zó (köz)be szer zé si el já rá sa szak mai se gí té se cél já ból a
HM ka bi net fõ nök a szak ér tõi bi zott ság ba szak ér tõt de le -
gál hat. A szak ér tõi bi zott ság ban va ló köz re mû kö dés re
szük ség sze rint fe l kell kér ni a (köz)be szer zés tár gyá hoz
kap cso ló dó kör nye zet vé del mi szem pon tok kép vi se le té re a 
HM IÜ-t, a mun ka egész ség ügyi szem pon tok kép vi se le té re 
az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pon tot, a tûz vé del mi
szem pon tok kép vi se le té re a HM KEHH-et, a mun ka vé del -
mi szem pon tok kép vi se le té re te rü le ti ille té kesség sze rint a
HM KEHH-et vagy az MH ÖHP-t. A pénz ügyi szak ér tõ
de le gá lá sa a HM KPÜ ál tal tör té nik.

(6) Amennyi ben a szak ér tõi bi zott ság tag ja i nak ki je lö lé -
sé ben az aján lat ké rõ és a kez de mé nye zõ nem ér t egyet, ak -
kor az érin tet tek ál lás pont ját tar tal ma zó, aján lat ké rõ ál tal
fel ter jesz tett je len tés alap ján a fel me rült kér dés ben a HM
ka bi net fõ nök dönt.

18.  §

A Kbt.-be n elõ írt fel hí vá sok, hir det mé nyek tör vényi
elõ írásoknak meg fe le lõ köz zé té te lét az aján lat ké rõ vég zi,
amely nek költ sé gét az in téz mé nyi költ ség ve tés ben (vagy a 
fel adat ra ter hel ten) ter ve zi, illetve szá mol ja el.
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19.  §

(1) A szak ér tõi bi zott ság a be ér ke zett aján la tok ról írás -
be li szak vé le ményt és az el já rás le zá rá sá ra vo nat ko zó dön -
té si ja vas la tot ké szít, me lyet meg küld (fel ter jeszt) az aján -
lat ké rõ nek. A szak ér tõi bi zott ság a mun ká já ról rész le tes
jegy zõ köny vet kö te les ké szí te ni, mely nek ré szét ké pe zik a 
ta gok in dok lás sal el lá tott bí rá la ti lap jai.

(2) A dön té si ja vas lat tar tal maz za a vá lasz tott el já rás
faj tá ját a pon tos jog sza bály hely meg je lö lé sé vel, a be ér ke -
zett aján la tok rész le tes össze fog la ló ér té ke lé sét, a köz be -
szer zé si el já rás nyer tes aján lat te võ jé nek ki vá lasz tá sá ra vo -
nat ko zó ja vas la tot, a szer zõ dés ter ve zett net tó és brut tó
össze gét, va la mint az ered mény hir de tés idõ pont ját és a
szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ját. Az aján lat ké rõ a dön -
té si ja vas lat ról a kez de mé nye zõt min den eset ben kö te les
tá jé koz tat ni.

(3) Amennyi ben a költ ség ki ha tás a be ér ke zett köz be -
szer zé si aján la tok el bí rá lá sa kor meg ha lad ja az en ge dé lye -
zett össze get, az aján lat ké rõ tá jé koz ta tá sa alap ján az el já -
rás kez de mé nye zõ je ál tal be nyúj tott, költ ség vi se lõi zá ra -
dé kot tar tal ma zó, a HM KPÜ ál tal el len jegy zett, 7. szá mú
mel lék let sze rin ti „Fe de zet biz to sí tá si ké re lem” el ne ve zé sû 
nyom tat vány alap ján, a HM VGF egy ide jû tá jé koz ta tá sa
mel lett az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak figye lembe -
véte lével ki hir det he tõ az ered mény.

(4) Az aján lat ké rõ kö te les nyi lat koz ni a köz be szer zé si
el já rás le zá rá sá ra vo nat ko zó dön té sé rõl.

(5) Az aján lat ké rõ rész le tes je len tést ké szít a köz be szer -
zé si el já rás vég re haj tá sá ról, ter ve zett le zá rá sá ról, ame lyet
te le fa xon a HM VTF és a HM JSZÁT út ján:

a) a 100 MFt ér té ket el nem érõ köz be szer zé sek ese tén
a HM VTI SZÁT;

b) a 100 MFt, vagy azt meg ha la dó ér té kû köz be szer zé -
sek ese tén a HM VTI SZÁT, a HM ka bi net fõ nök és a HM
ál lam tit kár út ján a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re fel ter -
jeszt. Amennyi ben a fel ter jesz tést kö ve tõ ti zen öt na pon
be lül az ered mény ki hir de té sét ér dem ben be fo lyá so ló ész -
re vé tel nem ér ke zik, az el já rás le zá rá sá ra vo nat ko zó dön -
té si ja vas lat nak meg fe le lõ ered mény ki hir det he tõ.

(6) Az el já rás le zá rá sá ra vo nat ko zó dön tés alap ján, az
ered mény hir de tést köve tõen, az aján lat ké rõ a szer zõ dés
ter ve ze tét a köz be szer zé si el já rás kez de mé nye zõ jé vel
egyez te ti, va la mint el ké szí ti a 8. szá mú mel lék let sze rin ti
szer zõ dés ki vo na tot, amit a 44.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint el len je gyez tet.

(7) Ezt köve tõen a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint az
aján lat ké rõ a szer zõ dést a köz be szer zé si el já rás nyer te sé -
vel meg kö ti.

(8) Ered mény te len el já rás ese tén, az aján lat ké rõ ered -
mény te len ség in dok lá sá ról  szóló tá jé koz ta tá sát köve tõen a 
köz be szer zé si el já rás kez de mé nye zõ je a költ ség fe de zet to -
váb bi meg lé te, va la mint az igény fenn ál lá sa ese tén kü lön
en ge dély nél kül a 15.  § sze rin ti meg bí zás sal is mé tel ten
kez de mé nyez he ti az el já rást.

(9) Az aján lat ké rõ nek nyil ván tar tás sal kell ren del kez nie 
a szer zõ dés tár gyát ké pe zõ ter mé kek vagy szol gál ta tá sok
tel je sí té sé rõl.

VI. Fejezet

Az infrastrukturális (köz)beszerzési eljárások
lefolytatásának rendje

Általános rendelkezések

20.  §

(1) Az uta sí tás ren del ke zé se it az inf ra struk tu rá lis
(köz)be szer zé sek kel kap cso la to san a VI. fe je zet ben fog lalt 
el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ból meg va ló su ló
be szer zé sek vo nat ko zá sá ban a min den kor ha tá lyos feje -
zeti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá si rend jé rõl  szóló
HM uta sí tás ren del ke zé se it is al kal maz ni kell.

(3) A (köz)be szer zé si el já rás sal kap cso la tos do ku men -
tu mok meg õr zé sét az aján lat ké rõ ál tal meg bí zott, az uta sí -
tás ha tá lya alá nem tar to zó szer ve zet is el lát hat ja, de ezt a
kö te le zett sé gét a meg bí zá si szer zõ dés nek tar tal maz nia
kell.

(4) A tel jes épü let fel újí tá sok kal köz vet le nül össze füg -
gõ, az épí té si terv do ku men tá ci ók ban sze rep lõ hír adó és in -
for ma ti kai be ru há zá sok ter ve zé se, fi nan szí ro zá sa a HM IÜ 
fel ada ta. En nek ér de ké ben a fel sõ szin tû gaz dál ko dó szerv
kö te les a szak mai kö ve tel mé nye ket, mû sza ki elõ írásokat
ki dol goz ni és részt ven ni a szak mai fel ada tok ban.

A beszerzési tervek módosításának
és az eseti beszerzések engedélyeztetésének rendje

21.  §

(1) Az ÉBT-ben sze rep lõ (köz)be szer zé sek mó do sí tá sát
vagy a Terv ben nem sze rep lõ, a köz be szer zé si ér ték ha tárt
el érõ vagy meg ha la dó (köz)be szer zé sek meg in dí tá sát – a
(6) be kez dés ben fog lalt (köz)be szer zé sek ki vé te lé vel 

a) a 3. sz. mel lék let sze rin ti Ké re lem ok má nyon kell
en ge dé lyez tet ni, amennyi ben a (köz)be szer zés vár ha tó el -
len ér té ke el éri vagy meg ha lad ja az épí té si be ru há zás Kbt.
sze rin ti min den ko ri ér ték ha tá rát, il le tõ leg;

b) az 5. sz. mel lék let sze rin ti Kis ér té kû Ké re lem ok má -
nyon kell en ge dé lyez tet ni, amennyi ben a (köz)be szer zés
vár ha tó el len ér té ke nem éri el az épí té si be ru há zás Kbt.
sze rin ti min den ko ri ér ték ha tá rát.

(2) A Ké re lem jó vá ha gyá sá ra (az el já rás meg in dí tá sá -
nak en ge dé lye zé sé re) jo go sult te kin te té ben a 14.  § (2) be -
kez dést kell al kal maz ni. A Kis ér té kû Ké re lem jó vá ha gyá -
sá ra (az el já rás meg in dí tá sá nak en ge dé lye zé sé re) a HM IÜ 
ve zér igaz ga tó ja jo go sult.
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(3) A Ké re lem és a Kis ér té kû Ké re lem pénz ügyi el len -
jegy zé sé re a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja, vagy az ál ta la ki je -
lölt sze mély jo go sult.

(4) A Ké rel met a 3. sz. mel lék let sze rint – a HM IÜ és a
HM VTF út ján – az en ge dé lye zõ nek kell fel ter jesz te ni
(meg kül de ni). A Kis ér té kû Ké rel met az 5. sz. mel lék let
sze rint kell az en ge dé lye zõ ré szé re fel ter jesz te ni (meg kül -
de ni).

(5) Az en ge dé lye zés re jo go sult sze mé lyek tá vol lé te ese -
tén ezen jog kö rü ket a szer ve zet sze rû he lyet te sük vagy az
ál ta luk írás ban ki je lölt sze mély gya ko rol ja.

(6) A Kbt. 125.  § (3) be kez dés a) pont já ban meghatá -
rozott tar tal mú (köz)be szer zé si el já rás meg in dí tá sá nak
 engedélyezésére az aján lat ké rõ jo go sult. A szük sé ges
 fedezet meg lé té nek iga zo lá sa cél já ból a 7. szá mú mel lék let 
sze rin ti „Fe de zet biz to sí tá si Ké re lem” el ne ve zé sû nyom -
tat ványt kell ké szí te ni, mely nek el len jegy zé sé re az a sze -
mély jo go sult, aki az alap fel adat meg in dí tá sát le he tõ vé
 tevõ nyom tat ványt el len je gyez te.

(7) Amennyi ben a le foly ta tott (köz)be szer zé si el já rás
ered mény te le nül zá rul, az új (köz)be szer zé si el já rás meg -
in dít ha tó az ere de ti Ké re lem, illetve Kis ér té kû Ké re lem
alap ján, ha a Ké re lem ben, illetve a Kis ér té kû Ké re lem ben
meg adott és en ge dé lye zett fel té te lek idõ köz ben nem mó -
do sul tak.

A megbízás

22.  §

(1) Amennyi ben az el já rás kez de mé nye zõ je nem azo nos 
az aján lat ké rõ vel, a kez de mé nye zõ az ÉBT, il le tõ leg a
 jóváhagyott Ké re lem alap ján írás be li meg bí zást ad az
aján lat ké rõ nek az el já rás le foly ta tá sá ra. A meg bí zás nak
tar tal maz nia kell:

a) az aján lat ké rés tár gyá nak meg ne ve zé sét és a be szer -
zés re ter ve zett áru mennyi sé gét, illetve szol gál ta tás rész le -
tes le írá sát;

b) a ki adá sok el szá mo lá sá nak rend jét, az el já rás kez de -
mé nye zõ jé nek kincs tá ri szám la szá mát;

c) a be szer zés tel je sí té sé nek ha tár ide jét, a szál lí tá sok
üte me zé sét, va la mint a tel je sí tés(ek) he lyét;

d) a be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mû sza ki és mi nõ sé gi 
kö ve tel mé nye ket, a ga ran cia vál la lás, ga ran ci á lis ja ví tás
idõ tar ta mát;

e) a bí rá ló bi zott ság ba sza va za ti jog gal de le gált ta gok
és szak ér tõk ne vét és be osz tá sát;

f) a be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó – a ha tá lyos jog sza -
bá lyo kon ala pu ló, sa já tos – kör nye zet vé del mi kö ve tel mé -
nye ket;

g) egyéb ada to kat, ame lyek a be szer zé si el já rás le foly -
ta tá sá hoz szük sé ge sek.

(2) Inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek ese tén „Meg bí zás 
be fo ga dó nyi lat ko zat” ok mányt nem kell ké szí te ni, azon -
ban az aján lat ké rõ a meg bí zás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül hi ány pót lást kö te les kér ni a meg bí zó tól,
amennyi ben a meg bí zás nem fe le l meg az elõ írásoknak.

Döntés

23.  §

(1) A be ér ke zett aján la tok el bí rá lá sá ra írás ban bí rá ló
 bizottságot kell ki je löl ni. A bí rá ló bi zott ság ala kí tá sá ra az
aján lat ké rõ jo go sult. A bi zott ság ja vas lat té te li és vé le mé -
nye zé si jog kör rel ren del ke zik.

(2) A bí rá ló bi zott ság ba a kez de mé nye zõ min den eset -
ben a hasz ná ló hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je, il le tõ leg
– amennyi ben a hasz ná ló hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je
és az ob jek tum pa rancs nok kü lön bö zõ sze mély – az ob jek -
tum pa rancs nok a nem ze ti ér ték ha tá ro kat meg ha la dó be -
szer zé sek ese tén 1–1 nyi lat ko zat té tel re jo go sult, sza va za ti
jog gal ren del ke zõ ta got de le gál. A bí rá ló bi zott sá gi ta gok a 
vo nat ko zó össze fér he tet len sé gi sza bá lyok figye lembe -
véte lével de le gál ha tó ak.

(3) Az aján la tok el bí rá lá sa so rán a bí rá ló bi zott ság nak
meg kell vizs gál nia, hogy az aján la tok meg fe lel nek-e az
aján la ti fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó ban, va la mint a jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek. Ez után a
bí rá ló bi zott ság az aján la ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott bí rá -
la ti szem pon tok alap ján ér té ke li az aján la to kat és dön té si
ja vas la tot ké szít. A dön té si ja vas lat nak a be ér ke zett aján la -
tok ról rö vid össze fog la ló ér té ke lést kell tar tal maz nia,
 valamint ja vas la tot a köz be szer zé si el já rás nyer tes aján lat -
te võ jé nek ki vá lasz tá sá hoz. A dön té si ja vas lat ban fe l kell
tün tet ni, hogy a kez de mé nye zõ, to váb bá – a nem ze ti ér ték -
ha tá ro kat meg ha la dó be szer zé sek ese tén – a hasz ná ló szer -
ve zet pa rancs no ka, illetve az ob jek tum pa rancs nok a dön -
té si ja vas lat ban fog lal tak kal egyet ért-e.

(4) Dön tés re az aján lat ké rõ hon vé del mi szer ve zet ve ze -
tõ je jo go sult az aján la tok ér té ke lé sét köve tõen, a bí rá ló
 bizottság ál tal ki ala kí tott dön té si ja vas lat figye lembe véte -
lével.

(5) Amennyi ben a nyer tes nek ja va solt aján lat vál la lá si
ár a meg ha lad ja az ere de ti leg ter ve zett és jó vá ha gyott ki -
adá si elõ irány za tot, az el já rást csak ab ban az eset ben nyil -
vá nít hat ja ered mé nyes nek a dön tés ho zó, ha a szük sé ges
pénz ügyi kü lön bö zet is ren del ke zés re ál l. A kü lön bö zet
meg lé té nek iga zo lá sa cél já ból – az aján lat ké rõ tájékozta -
tása alap ján – az el já rás kez de mé nye zõ je ál tal be nyúj tott,
költ ség vi se lõi zá ra dé kot tar tal ma zó 7. szá mú mel lék let
sze rin ti „Fe de zet biz to sí tá si ké re lem” el ne ve zé sû nyom tat -
ványt kell ké szí te ni, amely alap ján, a (6) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kat figye lembe vé ve hir det he tõ ki az ered -
mény. A „Fe de zet biz to sí tá si ké re lem” el len jegy zé sé re
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azon sze mély jo go sult, aki a fel adat egye di en ge dé lyez te -
té se ese tén a Ké re lem, il le tõ leg a Kis ér té kû Ké re lem ok -
mány el len jegy zé sé re jo go sul tág gal ren del ke zik.

(6) Amennyi ben a (köz)be szer zés vár ha tó el len ér té ke
és/vagy a szer zõ dés kö tés re ja va solt aján lat te võk ál tal meg -
aján lott tény le ges ellen ér ték meg ha lad ja az épí té si be ru há -
zás min den ko ri köz be szer zé si ér ték ha tá rát, az aján lat ké rõ -
nek a be szer zé si el já rás le foly ta tá sát köve tõen, a (5) be kez -
dés ben fog lalt dön tés meg ho za ta lát meg elõ zõ en – a 21.  §
(6) be kez dés ben fog lalt (köz)be szer zés ki vé te lé vel – az el -
já rás ról je len tést kell ké szí te nie a nyer tes ként szer zõ dés kö -
tés re ja va solt aján lat te võk meg je lö lé sé vel, és azt fe l kell ter -
jesz te nie a 19.  § (5) be kez dés nek meg fele lõen. Ha ti zen öt
na pon be lül az el já rás le zá rá sát ér dem ben be fo lyá so ló ész -
re vé tel nem ér ke zik, a (5) be kez dés ben fog lalt dön tés meg -
hoz ha tó, az el já rás ered mé nye ki hir det he tõ.

(7) Az el já rás ered mé nye alap ján a szer zõ dés meg kö té -
sé re az aján lat ké rõ vagy meg bí zott ja jo go sult. A szer zõ -
dés ter ve ze tet a kez de mé nye zõ vel egyez tet ni kell.

Nemzetbiztonsági célú infrastrukturális
beszerzések

24.  §

Az inf ra struk tu rá lis nem zet biz ton sá gi cé lú be szer zé sek
so rán a 21–23.  §-ok ban fog lal ta kat al kal maz ni kell.

25.  §

A nem ze ti ér ték ha tá ro kat el nem érõ be csült ér té kû be -
szer zé sek ese tén a HM JSZÁT jo go sult annak el dön té sé re, 
hogy az adott be szer zés érint-e ál lam tit kot, szol gá la ti tit -
kot, il le tõ leg alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de -
ket, illetve kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igé nyel-e.
Az er re vo nat ko zó ja vas la tot az el já rás kez de mé nye zõ jé -
nek a HM VTISZÁT út ján kell a HM JSZÁT ré szé re fel -
ter jesz te nie.

26.  §

A Kbt. al kal ma zá sát ki zá ró dön té si ja vas la tot a HM IÜ,
a HM VGF, a HM VTF, a HM VTI SZÁT, a HM JSZÁT, a
HM ka bi net fõ nök és a HM ál lam tit kár út ján kell a hon vé -
del mi mi nisz ter ré szé re fel ter jesz te ni. A ja vas lat nak az Or -
szág gyû lés ille té kes bi zott sá ga ré szé re tör té nõ to váb bí tá -
sát és a Kbt. al kal ma zá sát ki zá ró dön tés irán ti ké rést a hon -
vé del mi mi nisz ter kez de mé nye zi. A fel ter jesz tés el ké szí -
té sé ért a kez de mé nye zõ hon vé del mi szer ve zet fe le l, a tár ca 
kép vi se le tét az Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá ga elõtt a ki -
je lölt hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je lát ja el.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû
infrastrukturális beszerzések

27.  §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek az e pa rag ra fus alá tar -
tozó be szer zé se i ket a jó vá ha gyott, illetve mó do sí tott elõ -
irány za ta ik ter hé re, to váb bá a köz pon ti költ ség ve tés bõl
szár ma zó, va la mint egyéb be vé te li elõ irány za ta ik tel je sü -
lé sé vel össz hang ban – amennyi ben a be szer zés és a ki vi te -
le zés so rán a jog sza bá lyok és az egyéb sza bá lyo zók ál tal
elõ írt fel té te le ket biz to sí ta ni tud ják – a (2)–(4) bekez -
désekben, va la mint a 40–42. pa rag ra fu sok ban fog lal tak
figye lembe véte lével sa ját ha tás kör ben va ló sít hat ják meg.

(2) Az épí té si mun kák ese tén a Kis ér té kû Ké re lem jó vá -
ha gyá sá ra (az el já rás meg in dí tá sá nak en ge dé lye zé sé re) a
HM IÜ ve zér igaz ga tó ja, pénz ügyi el len jegy zé sé re a költ -
ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi és szám vi te li
szer ve zet ve ze tõ je jo go sult.

(3) Az el já rás kez de mé nye zõ je a Kis ér té kû Ké re lem
 okmányon annak jó vá ha gyá sa ese tén meg bí zást ad hat a
HM IÜ ré szé re az el já rás le foly ta tá sá ra.

(4) Amennyi ben az el já rás kez de mé nye zõ je az el já rást
sa ját ha tás kör ben kí ván ja le foly tat ni, de mû sza ki el len õrt a 
be szer zés alap ján el vég zen dõ mun ká la tok hoz – sa ját ál lo -
má nyá ból – nem tu d biz to sí ta ni, kö te les a Kis ér té kû Ké re -
lem ok má nyon a HM IÜ-tõl mû sza ki ellen õr biz to sí tá sát
kér ni.

VII. Fejezet

A (köz)beszerzési eljárásokkal kapcsolatos
sajátos szabályok

Keretmegállapodások alkalmazásának
sajátos szabályai

28.  §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek fo lya ma tos mû kö dé sé hez 
szük sé ges áruk és szol gál ta tá sok be szer zé sét, több év re át -
nyú ló (ha di)tech ni ka fenn tar tás, mo der ni zá ció, fej lesz tés
cé lú, va la mint in kur ren cia hasz no sí tá si fel ada to kat ke ret -
meg ál la po dá sos el já rás al kal ma zá sá val is meg le het
 oldani.

(2) A ke ret meg ál la po dá sos el já rás sal le bo nyo lí tan dó
be szer zé sek ter ve zé se so rán az ÉBT-ben csak a tárgy évi
be szer zé si igényt kell jó vá ha gyat ni, ugyan ak kor az ÉBT
„Ki mu ta tás a több költ ség ve té si évet érin tõ be szer zé sek -
rõl” el ne ve zé sû ré szé ben a tel jes fu tam idõ re (leg fel jebb
négy év) ter ve zett be szer zé si igé nye ket is sze re pel tet ni
kell.
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29.  §

(1) A ke ret meg ál la po dás ban fog lalt tel jes fu tam idõ re
ter ve zett be szer zé si fel adat le bo nyo lí tá sa a 15.  § (5) be kez -
dés ben, illetve a 22.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó -
don ki adott meg bí zás sal in dul. A meg bí zás ban a je len uta -
sí tás ban meg ha tá ro zot ta kon fe lül sze re pel tet ni kell a tel jes
be szer zen dõ mennyi sé get (szol gál ta tás mér té két), a ter ve -
zett brut tó költ sé get, a ter ve zett éves le bon tást, az in du ló
év ada ta it.

(2) A ke ret meg ál la po dás pénz ügyi ke re te in be lül re a li -
zá lan dó éves fel töl tés a 15.  §-ban, illetve a 22.  §-ban meg -
ha tá ro zott mó don ki adott meg bí zás sal in dít ha tó, mely ben
a tárgy év re vo nat ko zó be szer zés ada ta it kell sze re pel tet ni.
Meg bí zás nél kül ki egé szí tõ meg álla po dás nem köt he tõ.

(3) Az éves ki egé szí tõ meg álla po dás szer zõ dés ki vo na -
tát kö te le zett ség vál la ló ként a meg bí zó ál tal a meg bí zás ban 
ki je lölt kö te le zett ség vál la ló hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ -
je, be szer zõ ként min den eset ben a HM FLÜ, illetve a HM
IÜ ve zér igaz ga tó ja ír ja alá.

Központosított közbeszerzési eljárás lefolytatásának
rendje

30.  §

(1) Az or szá go san ki emelt ter mé kek és szol gál ta tá sok
be szer zé se i nél az R3.-ban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze -
rint kell el jár ni. E ter mé kek, szol gál ta tá sok jegy zé két az
R3. 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(2) A köz pon to sí tott köz be szer zés alá vont ki emelt ter -
mé kek tel jes kö ré re a Kormány ki je lölt köz pon ti be szer zõ
szer ve ze te (a továb biak ban: KKBSZ) fe lé igény be je len -
tés re jo go sult:

a) az MH vo nat ko zá sá ban – a b) pont ki vé te lé vel – ki -
zá ró la go san a HM FLÜ a köz pon to sí tott ter mé kek tel jes
kö ré re;

b) a HM IÜ azon or szá go san ki emelt ter mé kek kö ré re,
ame lyek te kin te té ben nin cse nek el lá tás ra más hon vé del mi
szer ve zet hez utal va, illetve a bú to rok or szá go san ki emelt
ter mék kö ré re ki zá ró la go san;

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek
(a továb biak ban: igény be je len tõk) a ki emelt ter mé kek
köz be szer zé sét a Kbt. sza bá lya i val össz hang ban sa ját ha -
tás kör ben is meg va ló sít hat ják, a R3. 7.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak fenn ál lá sa ese tén az R3. 7.  § (2)–(4), va la mint a
8–9.  § elõ írásainak be tar tá sa mel lett.

(4) Az igény be je len tõk kö te le sek a köz pon to sí tott köz -
be szer zé si por tá lon ke resz tül elekt ro ni ku san a köz pon to sí -
tott köz be szer zé si rend szer be be je lent kez ni, az ada ta ik ban 
be kö vet ke zett vál to zá so kat öt mun ka na pon be lül be je len -
te ni.

(5) Az igény be je len tõ a 11.  § (7) be kez dé se sze rint ki -
dol go zott Éves Köz be szer zé si Terv – a Kbt. sze rin ti éves
össze sí tett köz be szer zé si terv – köz pon to sí tott köz be szer -

zés alá tar to zó té te le it az R3. 17.  § (2) be kez dé se ál tal elõ írt 
ha tár idõ ben kö te les a köz be szer zé si por tá lon elekt ro ni ku -
san rög zí te ni.

(6) Az igény be je len tõk az or szá go san ki emelt ter mé kek
be szer zé si for rá sa i ról a KKBSZ hon lap ján (http://www.
koz be szer zes.gov.hu/) köz zé tett tá jé koz ta tás alap ján ér te -
sül nek.

(7) Az igény be je len tõk adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge -
i ket, illetve el já rá si cse lek mé nye i ket a KKBSZ fe lé kö te le -
sek az elekt ro ni ku san gya ko rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek
sza bá lya i ról, va la mint az elekt ro ni kus úton tör té nõ köz be -
szer zés sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály alap ján gya -
ko rol ni, amint az ab ban fog lal ta kat meg va ló sí tó rend szer
ar ra al kal mas sá vá lik.

(8) Az igény be je len tõ a köz pon to sí tott köz be szer zé si
el já rás so rán a R3. 28.  § (1) és (2), va la mint a 29.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti el já rás mó do kat al kal maz hat ja.

31.  §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek a köz pon to sí tott köz be -
szer zés ha tá lya alá tar to zó el sõ ne gyed év re vo nat ko zó be -
szer zé si igé nye i ket a nor ma tí va szám és min den egyes nor -
ma tí va szám ra vo nat ko zó be csült összeg meg adá sá val feb -
ru ár 20-ig, majd ezt köve tõen ne gyed éven te má jus,
 augusztus és no vem ber 20-ig a köz pon ti el lá tó szerv ré szé -
re meg kül dik (elekt ro ni ku san is). Az ál lam i nor ma tí va
szám és az egyes nor ma tí va szám hoz tar to zó be csült
összeg alap ján össze sí tett igé nye ket a köz pon ti el lá tó
szerv az MH ÖHP út ján, annak jó vá ha gyá sá val már ci us
1-ig, majd ezt köve tõen ne gyed éven te jú ni us, szep tem ber
és de cem ber 1-ig to váb bít ja az igény be je len tõ ré szé re. A
mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó hon vé del mi szer ve ze -
tek már ci us 1-ig, majd ezt köve tõen ne gyed éven te jú ni us,
szep tem ber és de cem ber 1-ig to váb bít ják a kö vet ke zõ ne -
gyed év re vo nat ko zó be szer zé si igé nye i ket köz vet le nül az
igény be je len tõk ré szé re. A tárgy évet kö ve tõ egész évi
szol gál ta tás ra vo nat ko zó igé nye ket az MH ÖHP és a mi -
nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó hon vé del mi szer ve ze tek
tárgy év ok tó ber 31-ig meg kül dik az igény be je len tõ ré szé -
re.

(2) Az ál lam i nor ma tí va szá mok táb lá za tát a HM FLÜ a
(köz)be szer zé si hir det mé nyek köz zé té te lé re ki ala kí tott
hon lap ján te szi köz zé.

(3) A HM IÜ ha tás kö ré be tar to zó be szer zé sek te kin te té -
ben a hon vé del mi szer ve ze tek a köz pon to sí tott köz be szer -
zés ha tá lya alá tar to zó be szer zé si igé nye i ket a HM IÜ
 részére áp ri lis 1-jé ig, majd ezt köve tõen ne gyed éven te
 június, szep tem ber és de cem ber 1-ig kül dik meg.

(4) A hon vé del mi szer ve ze tek az igé nye i ket az MH
ÖHP út ján, az MH ÖHP ál tal tör té nõ össze sí tést köve tõen,
a mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó hon vé del mi szer ve ze -
tek köz vet le nül az igény be je len tõ ré szé re meg kül den dõ
„Meg bí zás ki emelt ter mék be szer zé sé re” nyom tat vá nyon
kez de mé nye zik.
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(5) A meg bí zás nak tar tal maz nia kell a 4. sz. mel lék let -
ben fel so rol ta kon kí vül:

a) a be sze rez ni kí vánt ter mék vagy szol gál ta tás ál lam i
nor ma tí va szá mát;

b) a be szer zés brut tó költ ség ki ha tá sát nor ma tí va szá -
mon ként rész le tez ve;

c) az ÉBT szá mot és a ne gyed éves igény be je len tés
nyil ván tar tá si szá mát, illetve amennyi ben nem sze re pel az
ÉBT-ben, az igény be je len tõ nek meg kül dött ne gyed éves
be szer zé si igény nyil ván tar tá si szá mát (so ron kí vü li meg -
bí zás ese tén a „Köz be szer zé si en ge dé lye zé si ké re lem”
szá mát.).

Védelmi célú beszerzések lefolytatásának rendje

32.  §

(1) A vé del mi cé lú be szer zé se ket az R1.-be n meg ha tá -
ro zot tak sze rint kell le foly tat ni.

(2) A vé del mi cé lú be szer zé sek te kin te té ben a
12–16.  §-ban meg ha tá ro zot ta kat meg fele lõen al kal maz ni
kell.

33.  §

(1) A kül föl di szer ve ze tek ál tal fel aján lott ha di tech ni kai 
esz köz, harc anyag be szer zé sét és vé del mi szol gál ta tás
meg ren de lé sét az R1.-be n meg ha tá ro zot tak sze rint kell
vég re haj ta ni.

(2) A be szer zés jog alap ja az R1.-be n meg ha tá ro zott
szin tû szer ve ze tek ál tal meg kö tött meg álla po dás, egyez -
mény, vagy jegy zõ könyv.

(3) A be szer zé si el já rás meg in dí tá sát a fel sõ szin tû gaz -
dál ko dó szerv kez de mé nyez he ti.

Nemzetbiztonsági célú beszerzések lefolytatásának
rendje

34.  §

(1) Nem zet biz ton sá gi cé lú be szer zé si el já rá sok le foly ta -
tá sá ra az R2. sza bá lya it kell al kal maz ni. A nem ze ti ér ték -
ha tárt el érõ és meg ha la dó ér té kû be szer zé sek re az R2. ha -
tá lya csak ab ban az eset ben ter jed ki, ha vo nat ko zá suk ban
az Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá ga elõ ze tesen a Kbt. al -
kal ma zá sát ki zá ró dön tést ho zott.

(2) A Kbt. al kal ma zá sát ki zá ró dön té si ja vas la tot a HM
VGF, a HM VTF, a HM VTI SZÁT, a HM JSZÁT, a HM
ka bi net fõ nök és a HM ál lam tit kár út ján kell a hon vé del mi
mi nisz ter ré szé re fel ter jesz te ni. A ja vas lat nak az Or szág -
gyû lés ille té kes bi zott sá ga ré szé re tör té nõ to váb bí tá sát és a 
tör vény al kal ma zá sát ki zá ró dön tés irán ti ké rést a hon -
védelmi mi nisz ter kez de mé nye zi. A fel ter jesz tés el ké szí -

té sé ért a kez de mé nye zõ hon vé del mi szer ve zet fe le l, a tár ca 
kép vi se le tét az Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá ga elõtt a ki -
je lölt hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je lát ja el.

(3) Az el já rá sok le foly ta tá sá nak rend jé re a 12–16.  §-ban 
meg ha tá ro zot ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében
megvalósuló beszerzések lefolytatásának rendje

35.  §

A NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz kap cso -
ló dó be szer zé se ket az R4.-be n meg ha tá ro zot tak sze rint
kell le foly tat ni, meg fele lõen al kal maz va a 12–16.  §-ban
meg ha tá ro zot ta kat.

A NATO reagáló erõkbe vagy más nemzetközi
szervezetek által irányított válságkezelési

és békefenntartó mûveletekben történõ részvételre
felajánlott erõk felszerelésének (köz)beszerzése

36.  §

(1) A fel aján lott erõk ha di tech ni kai esz köz, harc anyag
be szer zé sét és vé del mi szol gál ta tás meg ren de lé sét az
R1.-be n meg ha tá ro zot tak sze rint kell vég re haj ta ni.

(2) A be szer zés in dí tá sá nak jog alap ja a fel aján lott erõk
fel ál lí tá sát és fel sze re lé sét el ren de lõ or szág gyû lé si, illetve
kor mány ha tá ro zat, va la mint a vég re haj tás ra ki adott bel sõ
ren del ke zés. Az ÉBT-ben nem sze rep lõ be szer zé sek in dí -
tá sa so rán a 14.  §-ban, illetve a 21.  §-ban meg ha tá ro zot ta -
kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

(3) A be szer zen dõ esz kö zö ket és fel sze re lé se ket (pon tos 
meg ne ve zés, mennyi ség) az el ren de lõ in téz ke dés vég re -
haj tá sá ra ki adott in téz ke dés ben, illetve szak uta sí tás ban
(vagy annak mel lék le té ben) kell té te le sen fel so rol ni.

(4) A be szer zé si el já rást a fel aján lott erõk fel ál lí tá sát el -
ren de lõ in téz ke dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól szá mí -
tott 30 na pon be lül kell kez de mé nyez ni, ame lyért az in téz -
ke dés vég re haj tá sá ról  szóló szak uta sí tást vagy in téz ke dést
ki adó pa rancs nok fe le l. A kez de mé nye zõ ok mány hoz csa -
tol ni kell a HM KPÜ ál tal el len jegy zett 7. szá mú mel lék let
sze rin ti „Fe de zet biz to sí tá si ké re lem” el ne ve zé sû nyom tat -
ványt.

37.  §

(1) Az or szág ha tá ron kí vül fel ada tot tel je sí tõ hon vé del -
mi szer ve ze tek egy sze rû köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem
érõ ér té kû (köz)be szer zé se it, a hon vé del mi szer ve zet szol -
gá la ti úton meg kül dött anyag igény lé se alap ján, a fel sõ -
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szin tû gaz dál ko dó szer vek ál tal össze ál lí tott meg bí zás
 szerint, a be szer zen dõ áruk és szol gál ta tá sok faj tá já tól füg -
gõ en a HM FLÜ, a HM IÜ vagy a köz pon ti el lá tó szer ve ze -
tek vég zik.

(2) Az egy sze rû köz be szer zé si ér ték ha tárt el érõ vagy
meg ha la dó ér té kû (köz)be szer zé se ket a HM FLÜ, illetve a
HM IÜ a je len uta sí tás al kal ma zá sá val vég zi.

(3) A be szer zé si el já rás meg in dí tá sát a fel sõ szin tû
 gazdálkodó szerv kez de mé nyez he ti. A kez de mé nye zõ ok -
mány hoz csa tol ni kell a be szer zés sel, szál lí tás sal, egyéb
költ sé gek kel kap cso la tos költ ség vi se lõi zá ra dé kot tar tal -
ma zó, a HM KPÜ ál tal el len jegy zett 7. szá mú mel lék let
sze rin ti „Fe de zet biz to sí tá si ké re lem” el ne ve zé sû nyom tat -
ványt.

A nemzetközi hadgyakorlatokon részt vevõ honvédelmi
szervezetek áru és szolgáltatás beszerzésének rendje

38.  §

(1) A nem zet kö zi had gya kor la ton részt ve võ hon vé del -
mi szer ve ze tek el lá tá sa biz to sí tá sá hoz szük sé ges áru és
szol gál ta tás be szer zé sét – amennyi ben ilyen alá írás ra ke -
rül – a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás ról  szóló nem zet kö zi
meg álla po dás alap ján kell biz to sí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nem zet kö zi meg álla po dás
hi á nyá ban a 32.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell el jár ni.

(3) A kez de mé nye zõ ok mány hoz csa tol ni kell a be szer -
zés sel, szál lí tás sal, egyéb költ sé gek kel kap cso la tos, költ -
ség vi se lõi zá ra dé kot tar tal ma zó, HM KPÜ ál tal el len jegy -
zett 7. szá mú mel lék let sze rin ti „Fe de zet biz to sí tá si ké re -
lem” el ne ve zé sû nyom tat ványt.

A jövedéki termékek (köz)beszerzésének rendje

39.  §

A jö ve dé ki ter mé ke ket ki zá ró lag a jö ve dé ki adó ról és a
jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról
 szóló 2003. évi CXXVII. tör vény ren del ke zé se i nek be tar -
tá sá val le het be sze rez ni, ér té ke sí te ni.

Az egyszerû közbeszerzési értékhatárt el nem érõ becsült
értékû beszerzések lefolytatásának rendje

40.  §

(1) Az ön ál ló költ ség ve tés sel ren del ke zõ, jo gi sze mé lyi -
ség gel fel ru há zott hon vé del mi szer ve ze tek a 11.  § (1) be -
kez dés sze rin ti ki vé te lek kel az egy sze rû köz be szer zé si ér -
ték ha tárt el nem érõ be csült ér té kû be szer zé se i ket az elõ -
irány za ta ik ter hé re sa ját ha tás kör ben va ló sít ják meg.

(2) A hon vé del mi szer ve ze tek nek az éves költ ség ve té si
tör vény ben meg ha tá ro zott egy sze rû köz be szer zé si ér ték -
ha tárt el nem érõ, de áru be szer zés és szol gál ta tás meg ren -
de lé se ese tén az 500 ezer Ft, épí té si be ru há zás ese tén a
2 mil lió Ft ér ték ha tárt el érõ vagy azt meg ha la dó be csült ér -
té kû, sa ját ha tás kör ben vég re haj tás ra ke rü lõ be szer zé si el -
já rá sá nak le foly ta tá sa so rán a 41.  § sze rin ti el já rá si ren det
kell al kal maz ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti be szer zé sek re vo nat ko zó ter -
vet 12.  § (2)–(3) be kez dés nek meg fele lõen kell jó vá ha -
gyat ni.

(4) Az áru be szer zés és szol gál ta tás meg ren de lé se ese tén 
az 500 ezer Ft, épí té si be ru há zás ese tén a 2 mil lió Ft ér ték -
ha tárt el nem érõ be csült ér té kû be szer zé sek le foly ta tá sa
so rán is tö re ked ni kell a gaz da sá gos ság, az esély egyen lõ -
ség és ver seny sem le ges ség kri té ri u ma i nak érvényesíté -
sére, le he tõ leg több ár aján lat be ké ré sé re.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti be szer zé si el já rá sok ról hir -
det ményt nem kell köz zé ten ni.

41.  §

(1) A be szer zés meg kez dé se elõtt írás ban leg alább há -
rom pá lyá za tot kell be kér ni.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás nak leg alább a kö vet ke zõ ket kell 
tar tal maz nia:

a) a pá lyá za tot be ké rõ ne vét, cí mét, te le fon- és te le fax -
szá mát (e-ma il cí mét);

b) a be szer zés tár gyát, mennyi sé gét, a be szer zé si mû -
sza ki le írást, illetve a mi nõ sé gi kö ve tel mé nye ket, tel je sít -
mény kö ve tel mé nye ket;

c) a szer zõ dés meg ha tá ro zá sát (vál lal ko zá si, ke ret szer -
zõ dés stb.);

d) a szer zõ dés idõ tar ta mát vagy a tel je sí tés ha tár ide jét;
e) a tel je sí tés he lyét;
f) az el len szol gál ta tás tel je sí té sé nek fel té te le it;
g) a pá lyá za tok bí rá la ti szem pont ja it;
h) az al kal mas sá gi kö ve tel mé nye ket;
i) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét, a be nyúj tás cí -

mét;
j) a pá lyá za ti fel hí vás meg kül dé sé nek nap ját.
(3) A pá lyá za tot be ké rõ hon vé del mi szerv az aján la tok -

ról szük ség sze rint tár gya lást kez de mé nyez het.
(4) A be szer zé si mû sza ki le írás nak a be sze rez ni kí vánt

áru vagy szol gál ta tás egy ér tel mû be azo no sí tá sá hoz szük -
sé ges meg ha tá ro zá sát kell tar tal maz ni, azon ban ez nem
tar tal maz hat egy meg ha tá ro zott szál lí tó ra vo nat ko zó uta -
lást.

(5) Ha nem ér ke zik be há rom pá lyá zat, a be ér ke zett pá -
lyá zat(ok) alap ján kell dön te ni.

(6) A nyer tes pá lyá zót el sõ sor ban a leg ala cso nyabb
 ellenszolgáltatás, vagy több áru fé le sé get, illetve szol gál ta -
tá si igényt tar tal ma zó pá lyá zat be ké ré se ese tén az összes -
sé gé ben leg ked ve zõbb pá lyá zat alap ján kell ki vá lasz ta ni.
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(7) In do kolt eset ben a nyer tes pá lyá zó ki vá lasz tá sa a
leg rö vi debb tel je sí té si ha tár idõ alap ján is tör tén het, de eb -
ben az eset ben is tö re ked ni kell a gaz da sá gos ság kri té ri u -
ma i nak biz to sí tá sá ra, vizs gál ni kell az ár aján la to kat, és az
el fo ga dott pá lyá zat ár aján la ta a leg ala cso nyabb el len szol -
gál ta tást tar tal ma zó pá lyá zat ár aján la tát 10 szá za lék nál na -
gyobb mér ték ben nem ha lad hat ja meg.

(8) A pá lyá za tot be ké rõ hon vé del mi szer ve zet kö te les
nyi lat ko za tot kér ni az aján lat te võk szál lí tá si, szol gál ta tá si
re fe ren ci á i ról, va la mint pénz ügyi al kal mas sá gá ról.

(9) Azo nos tel je sí té si fel té te lek ese tén a pá lyá za tot be -
ké rõ hon vé del mi szer ve zet tár gya lás út ján kö te les a nyer -
tes pá lyá zót ki vá lasz ta ni. A tár gya lás ról jegy zõ köny vet
kell ké szí te ni.

(10) A be nyúj tá si ha tár idõ le jár ta elõtt ti los a pá lyá za tok 
ér té ke lé sét meg kez de ni.

(11) A pá lyá za tok ér té ke lé sé rõl jegy zõ köny vet kell ké -
szí te ni.

(12) A pá lyá za tok le foly ta tá sát köve tõen, a szer zõ dés -
kö tés elõtt az MH ÖHP alá ren delt jei az MH ÖHP ré szé re,
a töb bi hon vé del mi szer ve zet a 12.  § (2) be kez dés
a)–c) pont já ban meg je lölt szer ve ze tek ré szé re dön té si
 javaslatot ter jeszt fe l a pá lyá zat vég re haj tá sá ról, ter ve zett
le zá rá sá ról. Amennyi ben a fel ter jesz tést kö ve tõ 10 na pon
be lül ész re vé tel nem ér ke zik, a dön té si ja vas lat nak meg -
felelõ ered mény ki hir det he tõ, a szer zõ dés meg köt he tõ.

(13) Az el já rás so rán ke let ke zõ ira to kat az ügy vi te li sza -
bá lyok be tar tá sá val ik tat ni kell, és 5 évig meg kell õriz ni.

(14) E pa rag ra fus sze rin ti el já rás alap ján olyan szer zõ -
dés is köt he tõ, amely alap ján a le kö tött ke ret ere jé ig egye di 
meg ren de lé sek kel (ki egé szí tõ meg ál la po dá sok kal) le het
le hív ni a szer zõ dés ben sze rep lõ árut, szol gál ta tást. A szer -
zõ dés fu tam ide je nem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si évet, 
szer zõ dés ben fog lalt tel je sí tés a költ ség ve té si év utá ni idõ -
szak ra nem hú zód hat át.

42.  §

(1) Nem kell a 41.  § sze rin ti el já rá si ren det al kal maz ni
ak kor:

a) ha elõ re nem lát ha tó ok ból elõ állt rend kí vü li sür gõs -
ség  miatt nem le het sé ges az al kal ma zá sa, amely azon ban
nem ered het a pá lyá za tot be ké rõ hon vé del mi szer ve zet
mu lasz tá sá ból;

b) áru be szer zés ese tén, ha a ko ráb ban be szer zett áru
rész be ni ki cse ré lé se vagy bõ ví té se szük sé ges, és a nyer tes
pá lyá zó más pá lyá zó val tör té nõ he lyet te sí té se el té rõ, nem
il lesz ke dõ áruk be szer zé sét ered mé nyez né;

c) épí té si mun ka és szol gál ta tás meg ren de lé se ese tén,
ha a ko ráb ban meg kö tött szer zõ dés ben sze rep lõ, de elõ re
nem lát ha tó okok  miatt ki egé szí tõ épí té si mun ka vagy
szol gál ta tás meg ren de lé se szük sé ges;

d) ha a szer zõ dést mû sza ki-tech ni kai sa já tos sá gok, mû -
vé sze ti, sport, kul tu rá lis vagy ke gye le ti szem pon tok, ki zá -

ró la gos jo gok vé del me vagy biz ton sá gi szem pon tok  miatt
há rom nál ke ve sebb szer ve zet, vagy sze mély ké pes tel je sí -
te ni;

e) a be szer zés ki vé te le sen ked ve zõ fel té te lei csak rö vid
ide ig áll nak fenn, és az el len szol gál ta tás a pi a ci árak nál lé -
nye ge sen ala cso nyabb.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a hon vé -
del mi szer ve zet ve ze tõ je ré szé re ké szí tett dön té si ja vas lat -
ban az el já rás al kal ma zá sát ki zá ró in do ko lást rög zí te ni
kell.

VIII. Fejezet

A pénzügyi ellenjegyzés rendje

43.  §

(1) A ki adá si elõ irány za to kat ter he lõ fi ze té si (vagy más
tel je sí té si) kö te le zett ség vál la lá sa a hon vé del mi szer ve zet
ve ze tõ jé nek, vagy az ál ta la meg bí zott sze mély nek a ha tás -
kö re.

(2) (Köz)be szer zés re irá nyuló kö te le zett ség vál la lás
(szer zõ dés kö tés) csak írás ban és elõ ze tes el len jegy zé si el -
já rás le foly ta tá sa után vál lal ha tó.

(3) Az el len jegy zés re jo go sult nak az el len jegy zést meg -
elõ zõ en meg kell gyõ zõd nie ar ról, hogy:

a) a kö te le zett ség vál la lás tár gyá val össze füg gõ, jó vá -
ha gyott ki adá si elõ irány zat fe l nem hasz nált, illetve le nem 
kö tött rész e, illetve a be folyt vagy vár ha tó an be fo lyó be vé -
tel biz to sít ja-e a fe de ze tet;

b) az elõ irány zat fel hasz ná lá si terv sze rint a ki fi ze tés
idõ pont já ban a fe de zet ren del ke zés re áll-e;

c) a kö te le zett ség vál la lás nem sér ti-e a gaz dál ko dás ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat.

(4) „Az el len jegy zés nél kü li kö te le zett ség vál la lást a
szük sé ges pénz ügyi fe de zet meg lé té re te kin tet tel tu do má -
sul vet tem” zá ra dék kal kell el lát ni a szer zõ dés kö té sek
meg tör tén te után el len jegy zés re fel ter jesz tett szer zõ dés ki -
vo na to kat, ta nú sít vá nyo kat. A hon vé del mi szer ve zet ve ze -
tõ je a mu lasz tást kö te les ki vizs gál ni, majd a vizs gá lat
ered mé nyé rõl a HM KPÜ-t tá jé koz tat ni.

(5) A HM KPÜ El len õr zé si és El len jegy zé si Igazgató -
sága jo go sult a (köz)be szer zé si el já rás sal össze füg gõ el -
len jegy zé si te vé keny sé get, va la mint az ah hoz kap cso ló dó
ok má nyo kat el len õriz ni.

(6) Hi á nyos do ku men tá ció ese té ben az ok má nyok át vé -
te le nél kül a 9. sz. mel lék let sze rin ti „In téz ke dé si la p a hi á -
nyo san be ter jesz tett el len jegy zé si ok má nyok ról” do ku -
men tum ki töl té sé vel a GTPER ve ze tõk, va la mint az ön ál ló 
pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze tek ve ze tõi kö te le sek fel -
jegy zést ké szí te ni. Ér te lem sze rû en ugyan ezt a nyom tat -
ványt kell al kal maz ni a HM KPÜ el len jegy zé si szak ál lo -
má nyá nak is.
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A közbeszerzések, a központosított közbeszerzések,
valamint a védelmi és a nemzetbiztonsági célú

beszerzések ellenjegyzésének rendje

44.  §

(1) A köz be szer zé se ket, a köz pon to sí tott köz be szer zé -
se ket, va la mint a vé del mi és a nem zet biz ton sá gi cé lú be -
szer zé se ket egye di leg a 8. szá mú mel lék let sze rin ti „Szer -
zõ dés ki vo nat az el len jegy zé si el já rás hoz” ok má nyon a
szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en el len je gyez tet ni kell.

(2) A szer zõ dés ki vo nat el len jegy zé se a HM KPÜ ve zér -
igaz ga tó ha tás kö ré be tar to zik, aki az el len jegy zé si jog kört
az ál ta la ki je lölt sze mély ré szé re át ru ház hat ja.

(3) A szer zõ dés ter ve zet alap ján 3 pél dány ban kell a
szer zõ dés ki vo na tot el ké szí te ni az aláb bi el osz tó sze rint:

1. sz. pld.: Költ ség vi se lõ GTPER, illetve ön ál ló pénz -
ügyi és szám vi te li szer ve zet

2. sz. pld.: Kö te le zett ség vál la ló
3. sz. pld.: Irat tár (Aján lat ké rõ)
(4) Az aján lat ké rõ nek a szer zõ dés ki vo nat hoz mellé -

kelnie kell az aján lat ké rõi dön té si ok mány má so la tát.
Amennyi ben a köz be szer zés a 14.  § (2) be kez dé se sze rint
en ge dé lyez te tett, a szer zõ dés ki vo nat hoz mel lé kel ni kell a
jó vá ha gyott Ké re lem má so la tát is. Amennyi ben a be szer -
zés a 24.  § vagy a 34.  § ha tá lya alá tar to zik, a szer zõ dés ki -
vo nat hoz mel lé kel ni kell az Or szág gyû lés ille té kes bi zott -
sá gá nak a Kbt. al kal ma zá sát ki zá ró dön té sét is.

(5) Az aján lat ké rõ alá írá sá val el lát va ad ja át a szük sé ges 
szá mú szer zõ dés ki vo na to kat, va la mint a mel lék le te ket a
költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi és szám -
vi te li szer ve zet ve ze tõ jé nek.

(6) A költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi
és szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je meg vizs gál ja a szer zõ dés -
ki vo nat és a mel lék le tek for mai és tar tal mi meg fe le lõ sé gét
és a szük sé ges kincs tá ri elõ irány za ti sza bad ke re tet, illetve
en nek hi á nyá ban az elõ irány zat fel hasz ná lá si en ge dély
meg lé tét, majd meg ha tá ro zott for má ban ki töl ti a pénz ügyi
és szám vi te li zá ra dé kot a szer zõ dés ki vo nat va la mennyi
pél dá nyán, és egy ide jû leg le kö ti a szük sé ges elõ irány za tot
a ter ve zett tel je sí té sek nek meg fe le lõ idõ pon tok ra.

(7) A költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi
és szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je a szük sé ges kincs tá ri elõ -
irány za ti sza bad ke ret iga zo lá sát je len tõ pénz ügyi és szám -
vi te li zá ra dék kal el lá tott szer zõ dés ki vo nat ada ta it a HM
KGIR Be szer zé si Mo du lon, a mel lék le te ket fa xon ke resz -
tül a szer zõ dés ki vo nat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott egy mun -
ka na pon be lül meg kül di a HM KPÜ El len jegy zé si Osz tály
ré szé re.

(8) A HM KPÜ El len jegy zé si Osz tá lya a szer zõ dés ki vo -
nat és a mel lék le tek ada ta it a 43.  § (3) be kez dé sé ben fel so -
rolt kri té ri u mok sze rint meg vizs gál ja. Po zi tív el bí rá lás
ese tén – az osz tály ve ze tõ ja vas la tá ra – az el len jegy zés re
jo go sult a HM KGIR-bõl ki nyom ta tott, ügy vi te li nyil ván -
tar tás ba vett szer zõ dés ki vo na tot egy pél dány ban, az
„ Ellenjegyzem” ki fe je zés al kal ma zá sá val el len jegy zi.

(9) Az el len jegy zett bi zony lat alap ján a HM KPÜ El len -
jegy zé si Osz tá lya a HM KGIR Be szer zé si Mo dul ban az ér -
ke zés tõl szá mí tott ket tõ mun ka na pon be lül vég re hajt ja a
jó vá ha gyást. A költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló
pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je a jó vá ha gyás
alap ján, a HM KGIR Be szer zé si Mo dul ból ka pott azono -
sító szám ra tör té nõ hi vat ko zás sal az el len jegy zés meg tör -
tén tét az ere de ti szer zõ dés ki vo nat va la mennyi pél dá nyán
az el len jegy zõi zá ra dék alá írá sá val iga zol ja.

(10) A költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi
és szám vi te li szer ve zet az ere de ti szer zõ dés ki vo nat 1. szá -
mú pél dá nyát nyil ván tar tás ba ve szi, a töb bi pél dányt az
ügy vi te li zá ra dék sze rint ha la dék ta la nul meg kül di az érin -
tet tek nek.

(11) A kö te le zett ség vál la lá sok pénz ügyi, fi nan szí ro zá si
jel le gû vál to zá sa ese tén a ko ráb ban le kö tött összeg mó do -
sí tá sát a (4)–(10) be kez dé sek ben meg ha tá ro zot tak sze rint,
az el té rés össze gé re vo nat ko zó an kell ren dez ni.

(12) A költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi
és szám vi te li szer ve zet a szer zõ dés ki vo nat 1. sz. pél dá nyát 
gyûj tõ ben tá rol ja. A szer zõ dés ki vo nat hoz tar to zó szám -
lá(ko)n a gyûj tõ bõl ka pott nyil ván tar tá si szá mot kell fel -
tün tet ni

(13) A szer zõ dés csak az el len jegy zés meg tör tén tét iga -
zo ló, el len jegy zõi zá ra dé kot tar tal ma zó szer zõ dés ki vo nat
meg lé te ese tén köt he tõ meg. Az el len jegy zés meg ta ga dá -
sát írás ban in do kol ni kell.

(14) Több évet fel öle lõ szer zõ dés, vagy ke ret meg ál la -
po dás ese tén az el len jegy zés az ere de ti szer zõ dés ki vo na -
ton, köz vet le nül az el len jegy zés re jo go sult ál tal tör té nik és 
a tel jes idõ szak ra vo nat ko zik. A költ ség vi se lõ GTPER,
illetve az ön ál ló pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je
az éven kén ti le kö té se ket tar tal ma zó pénz ügyi és szám vi te -
li zá ra dé kok kal el lá tott szer zõ dés ki vo nat va la mennyi pél -
dá nyát, va la mint a mel lék le te ket a kéz hez vé tel tõl szá mí -
tott egy mun ka na pon be lül to váb bít ja a HM KPÜ El len õr -
zé si és El len jegy zé si Igaz ga tó ság ré szé re. Az el len jegy zés
meg tör tén tét köve tõen – a kéz hez vé tel tõl szá mí tott ket tõ
mun ka na pon be lül – a tel jes do ku men tá ció vissza kül dés re
ke rül a fel adó hoz, ahol a költ ség vi se lõ GTPER, illetve az
ön ál ló pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet a (10) be kez dés
sze rint kö te les el jár ni.

(15) A több év re el len jegy zett szer zõ dés ki vo nat ak tu á -
lis év re vo nat ko zó pénz ügyi és szám vi te li zá ra dé ká nak
ada ta it a költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi
és szám vi te li szer ve zet a HM KPÜ El len jegy zé si Osz -
tállyal a HM KGIR Be szer zé si Mo du lon ke resz tül kö te les
jó vá ha gyat ni. A le kö tött összeg tárgy évi mó do sí tá sá ra, va -
la mint az éves ki egé szí tõ ke ret meg ál la po dás ra a (11) be -
kez dés ben meg fo gal ma zott elõ írás vo nat ko zik.

(16) A tárgy év ben el len jegy zett, de rész ben vagy egész -
ben nem tel je sü lõ (át hú zó dó) kö te le zett ség vál la lá so kat a
költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi és szám -
vi te li szer ve zet a HM KPÜ El len jegy zé si Osz tállyal a HM
KGIR Be szer zé si Mo du lon ke resz tül kö te les jóváha -
gyatni.
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A közbeszerzésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások
bejelentésének rendje

45.  §

(1) Az aján lat ké rõ, amennyi ben nem azo nos a köz be -
szer zé si el já rás kö te le zett ség vál la ló já val, a szer zõ dés kö -
tést köve tõen a szer zõ dés egy pél dá nyát ha la dék ta la nul
meg kül di a (köz)be szer zé si el já rás kö te le zett ség vál la ló já -
nak, aki er rõl a költ ség vi se lõ GTPER-t, illetve az ön ál ló
pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze tet ér te sí ti.

(2) A költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi
és szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je a kö te le zett ség vál la ló nál
lé võ szer zõ dést egyez te ti a szer zõ dés ki vo nat tal. Egye zõ -
ség ese tén az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ámr.) 162.  § (1) be kez dé sé nek elõ írásai sze rint a do lo gi és
in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá so kat ter he lõ kö te le zett ség -
vál la lá sa it egye di leg be je len tés re elõ ké szí ti. A két pél -
dány ban sza bá lyo san ki töl tött nyom tat ványt a HM KPÜ
El len õr zé si és El len jegy zé si Igaz ga tó ság ré szé re to váb bít -
ja, ahol azt for ma i lag el len õr zik, majd az 1. szá mú pél -
dányt a Kincs tár nál be je len tett mó don alá ír va a szám la ve -
ze tõ kincs tá ri fi ók hoz meg kül dik, a 2. szá mú pél dányt
vissza kül dik a költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló
pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je ré szé re, aki az
érin tett szer zõ dés ki vo nat hoz csa tol ja. A be je len tés nek a
kö te le zett ség vál la lás tól szá mí tott öt mun ka na pon be lül
meg kell tör tén nie.

(3) A több évet fel öle lõ köz be szer zé si fel ada to kat a
tárgy évi összeg gel kell a Kincs tár nál be je len te ni és le köt ni.

(4) Ha a be je len tett kö te le zett ség vál la lás ban vál to zás
tör té nik, ak kor az Ámr. 15. szá mú mel lék le te sze rin ti „Ki -
adá si kö te le zett ség vál la lás be je len tés mó do sí tá sa” nyom -
tat ványt meg fele lõen ki tölt ve a költ ség vi se lõ GTPER,
illetve az ön ál ló pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je
kö te les a (2)–(3) be kez dés ben le írt mó don az ere de ti be je -
len tést mó do sí ta ni.

(5) A szer zõ dés ki vo na tot, a kö te le zett ség vál la lás be je -
len tés 2. szá mú pél dá nyát és ezek mó do sí tá sa it a költ ség -
vi se lõ nél e cél ra fel fek te tett gyûj tõ ben egy fo lyó szám alatt
kell el he lyez ni.

(6) A kö te le zett ség vál la lás kincs tá ri be fo ga dá sa kor ka -
pott „hi vat ko zá si szá mot” a meg fe le lõ szer zõ dés ki vo nat ra
rá kell ve zet ni.

(7) Be je len tett köz be szer zés sel kap cso la tos pénz ügyi tel -
je sí tés kor át uta lást kez de mé nyez ni ki zá ró lag a kincs tá ri hi -
vat ko zá si szám fel tün te té sé vel, a le kö tött összeg bõl sza bad.
Tel je sí tés kor a kincs tá ri hi vat ko zá si szá mot és a „Kincs tá ri
Tranz ak ci ós Kó dot” (a továb biak ban: KTK) az elekt ro ni kus 
adat hor do zón, vagy az „Át uta lá si meg bí zás” mö gé csa tolt, a 
kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szol -
gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló 36/1999. (XII. 27.)
PM ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti „Át uta lá si meg bí -
zás ki egé szí tõ szel vény”-en kell fel tün tet ni és a meg bí zá son 
a KTK he lyé re „XXX”-et kell be ír ni.

(8) Ha kincs tá ri hi vat ko zá si szám hi á nyá ban az át uta lás
nem a le kö tött, ha nem a sza bad ke ret ter hé re tör tént, az Ámr.
15/a mel lék le te sze rin ti „Kö te le zett ség vál la lás hi vat ko zás
mó do sí tá sa” nyom tat vá nyon ha la dék ta la nul in téz ked ni kell a 
ko ráb ban le kö tött összeg fel sza ba dí tá sá ra a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak meg fe le lõ al kal ma zá sá val.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû
beszerzések ellenjegyzésének rendje

46.  §

(1) A köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ ér té kû be -
szer zé sek nél a 10. szá mú mel lék let sze rin ti „El len jegy zé si
ta nú sít vány” ok má nyon (a továb biak ban: ta nú sít vány) a
kö te le zett ség vál la lást – a be szer zést meg elõ zõ en – el len je -
gyez tet ni kell. Nem szük sé ges elõ ze tes, írás be li kö te le zett -
ség vál la lás a gaz da sá gi ese mé nyen ként 50 000 Ft-ot el
nem érõ ki fi ze té sek ese té ben.

(2) Az el len jegy zést a költ ség vi se lõ GTPER, illetve az
ön ál ló pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je vég zi.

(3) A költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi és 
szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je a ta nú sít vány és a hát tér anya -
gok ada ta it a 43.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt kri té ri u mok
sze rint meg vizs gál ja. Po zi tív el bí rá lás ese tén a ta nú sít ványt
ket tõ pél dány ban el len jegy zi. A ta nú sít vány 1. szá mú pél -
dá nyát nyil ván tar tás ba ve szi, a má sik pél dányt a be szer zést
vég re haj tó szer ve ze ti elem ré szé re át ad ja.

(4) A költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi
és szám vi te li szer ve zet a ta nú sít vány 1. szá mú pél dá nyát
gyûj tõ ben tá rol ja. A ta nú sít vány hoz tar to zó szám lá(ko)n a
gyûj tõ bõl ka pott nyil ván tar tá si szá mot kell fel tün tet ni.

(5) A be szer zés csak az el len jegy zés meg tör tén tét iga -
zo ló, el len jegy zõi zá ra dé kot tar tal ma zó ta nú sít vány meg -
lé te ese tén hajt ha tó vég re. Az el len jegy zés meg ta ga dá sát
írás ban in do kol ni kell.

(6) A költ ség vi se lõ GTPER, illetve az ön ál ló pénz ügyi
és szám vi te li szer ve zet az el len jegy zés vég re haj tá sá val
egy ide jû leg a ta nú sít vány ada ta it – a szer zõ dés kö tés nél -
kül tör té nõ be szer zé sek ki vé te lé vel – kö te les a HM KGIR
Be szer zé si Mo dul ban rög zí te ni.

A feladatfinanszírozás körébe vont elõirányzatok
felhasználásának ellenjegyzési rendje

47.  §

(1) A fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sát az Ámr.-be n elõ írt „Beruházásfinanszíro zási
Alap ok mány”-on (a továb biak ban: Alap ok mány), illetve a
„Fel adat fi nan szí roz ási En ge dély ok irat”-on (a továb biak -
ban: En ge dély ok irat) a Kincs tár hoz tör té nõ meg kül dé sét
meg elõ zõ en el len je gyez tet ni kell.
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(2) Az el len jegy zõi jog kört a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja, 
vagy az ál ta la ki je lölt sze mély gya ko rol ja.

(3) Az Alap ok mányt, illetve az En ge dély ok ira tot a fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá si rend jé rõl  szóló
HM ren de let ben meg ha tá ro zott, az adott fel adat fel ügye le -
tét el lá tó gaz dál ko dó szer ve zet (a továb biak ban: gaz dál ko -
dó szer ve zet) hat pél dány ban el ké szí ti, majd azt a kö te le -
zett ség vál la ló val alá írat ja.

(4) A kö te le zett ség vál la lói jog kört a hon vé del mi mi -
nisz ter ál tal jó vá ha gyott „Be ru há zás is mer te tõ” 5. pont já -
ban, illetve a „Fel adat is mer te tõ” 5. pont já ban meg ha tá ro -
zott sze mé lyek gya ko rol hat ják.

(5) A gaz dál ko dó szer ve zet a kö te le zett ség vál la ló ál tal
alá írt Alap ok mány, illetve En ge dély ok irat min d a hat pél -
dá nyát el len jegy zés cél já ból a HM KPÜ-nek meg kül di.

(6) A HM KPÜ az el len jegy zés re meg kül dött Alap ok -
mány, illetve En ge dély ok irat ada ta it össze ve ti a hon vé del -
mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ele mi költ ség ve tés sel, a
Kincs tár hoz be nyúj tott „Be ru há zás is mer te tõ”-vel, illetve
„Fel adat is mer te tõ”-vel, majd azt egye zõ ség ese tén azon -
nal, el té rés ese tén, az el té rés nek a gaz dál ko dó szer ve zet tel
tör té nõ egyez te té sét köve tõen el len jegy zi.

(7) A HM KPÜ az el len jegy zett Alap ok mány, illetve
En ge dély ok irat min d a hat pél dá nyát a gaz dál ko dó szer ve -
zet nek meg kül di.

(8) A hon vé del mi szer ve zet az el len jegy zett Alap ok -
mány, illetve En ge dély ok irat 1., 2. és 3. szá mú pél dá nyát a
Kincs tár nak, a 4. szá mú pél dá nyát a be ru há zás ban köz re -
mû kö dõ szer ve zet nek, az 5. szá mú pél dá nyát a mû sza ki le -
bo nyo lí tó szer ve zet nek meg kül di, a 6. szá mú pél dá nyát
irat tá roz za.

(9) A Kincs tár az Alap ok mány, illetve az En ge dély ok -
irat fel dol go zá sa után, annak 2. szá mú pél dá nyát a gaz dál -
ko dó szer ve zet nek, a 3. szá mú pél dá nyát a HM KPÜ-nek
kül di vissza.

IX. Fejezet

(Köz)beszerzési eljárások dokumentálási
és jelentési rendje

48.  §

(1) A (köz)be szer zé si el já rá sok do ku men tá lá sát a
Kbt.-be n meg ha tá ro zot tak sze rint kell vég re haj ta ni.

(2) Az (1) be kez dés alap ján a (köz)be szer zé si el já rá sok -
ról ma nu á lis vagy szá mí tó gé pes – ügy vi tel ál tal szám mal
el lá tott – nyil ván tar tást kell ve zet ni. Min den (köz)be szer -
zé si el já rás ra, illetve inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek
ese té ben min den fel adat ra kü lön gyûj tõ ív ke rül jön fel fek -
te tés re, amely be ik tat ni kell (több ügy in té zõ ese tén is) az
el já rás sal kap cso la tos összes ok mányt, le ve le zést, fel jegy -
zést.

(3) A fe je ze ti ke ze lé sû, va la mint a cél elõ irány za tok hoz
kap cso ló dó szol gál ta tá si és be szer zé si szer zõ dé sek ese tén

biz to sí ta ni kell, hogy az azo nos elõ irány zat hoz kap cso ló dó
szer zõ dé sek rõl egy sé ges szer ke zet be fog lalt össze sí tõ ki mu -
ta tás áll jon ren del ke zés re, mely mi ni má li san tar tal maz za:

a) a szál lí tá si, szol gál ta tá si szer zõ dés meg ne ve zé sét,
szá mát, kel tét;

b) a szer zõ dõ fél meg ne ve zé sét;
c) a meg ren delt cik kek, szol gál ta tá sok meg ne ve zé sét

és egy ség árát;
d) a szol gál ta tá si (tel je sí té si) ha tár idõ ket, ütem ter ve -

ket;
e) a szer zõ dés ben ki kö tött el len szol gál ta tást, a szer zõ -

dés vég össze gét (net tó ér ték, áfa, össze sen bon tás ban);
f) a le kö tött (vissza iga zolt) mennyi sé get;
g) szál lí tá si üte men ként össze sí tett szak mai és pénz -

ügyi tel je sí té se ket és el té ré se ket;
h) szer zõ dés mó do sí tás ra vo nat ko zó ada to kat (az ere de -

ti ada tok meg tar tá sa mel lett).

49.  §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek nek sa ját be szer zé si sza -
bály za tuk ban és éves el len õr zé si ter vük ben meg kell ha tá -
roz ni uk a be szer zé sek bel sõ el len õr zé sé nek rend jét.

(2) Az aján lat ké rõk a be szer zé sek hely ze té rõl és ta pasz -
ta la ta i ról, min den ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 10-ig je len tést 
ter jesz te nek fe l a HM VGF, a HM ka bi net fõ nök és a HM
ál lam tit kár út ján a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re. A je len -
tés for má ját és tar tal mát az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za. 
A je len tést nyom ta tott for má ban szol gá la ti úton, elekt ro ni -
kus for má ban köz vet le nül a HM VGF ré szé re kell fel ter -
jesz te ni.

(3) A Be szer zé si In for má ci ós Rend szer hez (BIR) be -
kap csolt szer ve ze tek je len té si kö te le zett sé gü ket elekt ro ni -
kus úton, a rend szer fo lya ma tos nap ra ké szen tar tá sá val tel -
je sí tik, más for má tu mú je len tést csak kü lön in téz ke dés re
ké szí te nek.

(4) Az aján lat ké rõk és a pá lyá zat ké rõk éven te egy al ka -
lom mal, má jus 31-ig az éves (köz)be szer zé si te vé keny ség -
rõl  szóló össze fog la ló je len tést ter jesz te nek fe l szol gá la ti
úton, a HM VGF út ján a mi nisz ter ré szé re.

(5) A (köz)be szer zé sek rõl  szóló je len té se ket kü lön
gyûj tõ ben kell tá rol ni, és 5 évig kell meg õriz ni.

X. Fejezet

Záró rendelkezések

50.  §

(1) Ez az uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it a ha tály ba lé pés után meg kez dett (köz)be szer -
zé sek re kell al kal maz ni.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ma gyar Hon véd ség, va la mint a hon vé del mi
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 miniszter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó
szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl  szóló
102/2005. (HK 22.) HM uta sí tás, a Ma gyar Hon véd ség,
va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és
fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si
rend jé rõl  szóló 102/2005. (HK 22.) HM uta sí tás mó do sí tá -
sá ról  szóló 91/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás, va la mint az
egy sze rû köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ be csült ér té -
kû be szer zé sek vég re haj tá sá ról és a (köz)be szer zé se ket
érin tõ egyes fel ada tok ról  szóló 60/2006. (HK 13.) HM
KÁT szak uta sí tás.

(3) A köz pon to sí tott köz be szer zés sel kap cso la tos meg -
fe le lõ in for má ció tar ta lom mal ren del ke zõ adat szol gál ta tás
biz to sí tá sa, va la mint az elekt ro ni kus köz be szer zés re va ló
át té rés ér de ké ben az elekt ro ni kus köz be szer zés rend sze ré -

nek kon cep ci ó já ról és a lét re ho zá sá val kap cso lat ban szük -
sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 2146/2000. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lal tak nak meg fele lõen a HM In for ma ti kai 
és In for má ció vé del mi Fõ osz tály fel ügye le té vel a HM FLÜ 
foly tas sa az elekt ro ni kus köz be szer zés re va ló át té rés elõ -
ké szí té sét.

(4) A kül föl dön tör té nõ, de vi zá ban fi ze ten dõ beszer -
zések pénz ügyi el len jegy zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a
HM KPÜ az uta sí tás hatályba lépését kö ve tõ 90 na pon
 belül ki dol goz za, és fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter
 részére.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

 sz. pél dány
 ,,Te le fa xon to váb bí tan dó!”

HON VÉ DEL MI SZER VE ZET

.........................................................
HM vé de lem gaz da sá gi

fõ osz tály ve ze tõ

Tárgy: (Köz)be szer zés ne gyed éves je len té se
    (a tárgy idõ szak fel tün te té se: pl. 2008. 01. 01.–2008. 03. 31.)*

Tisz telt Fõ osz tály ve ze tõ Úr!

I. Szö ve ges je len tés az aján lat ké rõ tárgy év ja nu ár 1-tõl meg kez dett be szer zé se i rõl

II. A tárgy idõ szak ban az el já rás(ok) jó vá ha gyá sá ra, meg in dí tá sá ra, a szer zõ dés kö tés re és a tel je sí tés re vo nat ko zó ada tok

ÉBT/KEK
szá ma Tárgy

KEK
 jóváhagyás

dá tu ma

A meg bí zás Az el já rás A szer zõ dés

Tel je sí tés
ál la po ta Meg jegy zés

el fo ga dá sá -
nak dá tu ma

brut tó
 értéke
(E Ft)

meg -
indításának

dá tu ma
faj tá ja ered mé nye

alá írá sá nak
dá tu ma

szer zõ dõ
fe lek

brut tó
 értéke
(E Ft)

költ sé gé nek 
éven kén ti

meg osz lá sa

Ál lo más hely, 200.......... ............................ hó .........-n

.........................................................
a szer ve zet ve ze tõ je

Ké szült: 2 pél dány ban
Egy pél dány … la p
Itsz.:
Ügy in té zõ (te l.):
Kap ja: 1. sz. pld.: Irat tár
   2. sz. pld.: Cím zett

* A tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 10-ig kell meg kül de ni fa xon és elekt ro ni kus for má ban a HM VGF (e-ma il ím: be szer zés@hm.gov.hu) ré szé re!



2. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) utasításhoz

HON VÉ DEL MI SZER VE ZET
Nyt. szám:

 sz. pél dány

Éves Beszerzési Terv
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míc

Ki adá sok Vé del mi
 Szakfeladatrend

sé zrez seb 
A
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di ttezevre t
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V
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C

Tárgy évi ér té ke
(E Ft)

sé zrez se
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Á
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S

sá zá hu re
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É

óizsse cn
o

k i sé típ
É

i sá ta tlá gloz
S

óizssecno k

sé
 dõ zrez ste re

K

i go lo
D

sá tíj
 úle

F
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B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

I. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK TERHÉRE FELTERJESZTETT BESZERZÉSEK

A) Kö zös sé gi ér ték ha tárt el érõ vagy meg ha la dó ér té kû köz be szer zé sek

össze sen: 0 0

B) Kö zös sé gi ér ték ha tárt el nem érõ és a nem ze ti ér ték ha tárt el érõ vagy meg ha la dó köz be szer zé sek

C) Nem ze ti ér ték ha tárt el nem érõ egy sze rû köz be szer zé sek

össze sen: 0 0

D) Köz pon to sí tott köz be szer zé sek

össze sen: 0 0
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ó tte
N

ó tt
ur

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

E) Vé del mi cé lú be szer zé sek

össze sen: 0 0

F) Nem zet biz ton sá gi cé lú be szer zé sek

össze sen: 0 0

G) Egyéb be szer zé sek

össze sen: 0 0

Tárgy évi költ ség ve tés ter hé re ter ve zett be szer zé sek mind össze sen:

II. TÁRGYÉVET KÖVETÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK TERHÉRE TÁRGYÉVBEN INDÍTÁSRA FELTERJESZETETT BESZERZÉSEK

A) Közösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzések

össze sen: 0 0

B) Közösségi értékhatárt el nem érõ, és a nemzeti értékhatárt elérõ vagy meghaladó közbeszerzések

össze sen: 0 0
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

C) Nemzeti értékhatárt el nem érõ egyszerû közbeszerzések

össze sen: 0 0

D) Központosított közbeszerzések

össze sen: 0 0

E) Védelmi célú beszerzések

össze sen: 0 0

F) Nemzetbiztonsági célú beszerzések

össze sen: 0 0

G) Egyéb beszerzések

össze sen: 0 0

A tárgy évet kö ve tõ évi költ ség ve tés ter hé re tárgy év ben in dí tás ra ter ve zett be szer zé sek mind össze sen: 0 0

TÁRGYÉVBEN INDÍTÁSRA TERVEZETT BESZERZÉSEK MINDÖSSZESEN: 0 0
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A több költségvetési évet érintõ beszerzések táblázata

Fsz.
ÉBT

szá ma
Tár gya Vég re haj tás idõ tar ta ma Be szer zés össz ér té ke

Éven ként ér té ke
(brut tó ér ték ben, E Ft)

kez de te vége net tó brut tó T–2 T–1 tárgy év T+1 T+2 T+3

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0

Bu da pest 200.... .................................. hó .........-n

.........................................................
Pa rancs nok

(szer ve zet ve ze tõ je)
         
Zá ra dék
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3. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖ TE LE ZETT SÉG VÁL LA LÓ  sz. pél dány

HON VÉ DEL MI SZER VE ZET

Nyt. szám:

(Köz)beszerzési engedélyezési kérelem

Be szer zés tár gya: ......................................................................
Kö zös Köz be szer zé si Szó sze det (CPV) kód: ......................................................................
Be szer zés mennyi sé ge, mér ték egy sé ge: ......................................................................
Kez de mé nye zõ meg ne ve zé se: ......................................................................
Kö te le zett ség vál la ló meg ne ve zé se: ......................................................................
Aján lat ké rõ meg ne ve zé se: ......................................................................
Be szer zés jel le ge1: ......................................................................
Be szer zés brut tó költ ség ki ha tá sa: ......................................................................
Eb bõl áfa: ......................................................................
A költ sé gek éven kén ti meg osz lá sa: ......................................................................
Be szer zés in dí tá sá nak ter ve zett idõ pont ja (év, hó, nap) ......................................................................
Jó vá ha gyott Éves Be szer zé si Terv fo lyó szá ma (mó do sí tás ese tén): ......................................................................
Be szer zés rö vid le írá sa, in do ko lá sa: ......................................................................

................................, 20..... év ................................... hó ....... n.

……………………………………………
(be osz tás)

kö te le zett ség vál la ló (kez de mé nye zõ)

P. H.

A szük sé ges költ ség ve té si elõ irány zat meg lé tét iga zo lom, a ki fi ze tés idõ pont já ban a fe de ze tet biz to sí tom. A fen ti köz -
be szer zés el szá mol ha tó a do lo gi-fel újí tá si-fel hal mo zá si ki adá sok ter hé re, ................. cím rend kó don.

................................, 20..... év ................................... hó ....... n.

………………………………………………
(be osz tás)

költ ség ve té si elõ irány za tot biz to sí tó szerv ve ze tõ je

P. H.

El len jegy zõi zá ra dék:

................................, 20..... év ................................... hó ....... n.

…………………………………………………
(be osz tás) el len jegy zõ

P. H.

A HM VGF fõ osz tály ve ze tõ zá ra dé ka:

A köz be szer zé si el já rás in dí tá sá val egyet ér tek – nem ér tek egyet. Ja vas lom jó vá ha gyás ese tén az Éves Be szer zé si
Terv ..... fe je ze té ben sze re pel tet ni.

Bu da pest, 20..... év ................................... hó ....... n.

……………………………………
(be osz tás)

P. H.

1 Áru be szer zés, szol gál ta tás, épí té si be ru há zás, épí té si kon cesszió, szol gál ta tá si kon cesszió.
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A 14. § (2) be kez dés b) pont ese tén a HM VTI SZÁT zá ra dé ka:

A köz be szer zé si el já rás in dí tá sá val egyet ér tek – nem ér tek egyet

Bu da pest, 20..... év ................................... hó ....... n.

……………………………………
(be osz tás)

P. H.

A 14. § (2) be kez dés b) pont ese tén a HM Ka bi net fõ nök zá ra dé ka:

A köz be szer zé si el já rás in dí tá sá val egyet ér tek – nem ér tek egyet

Bu da pest, 20..... év ................................... hó ....... n.

……………………………………
(be osz tás)

P. H.

A köz be szer zé si el já rás in dí tá sá nak en ge dé lye zé se:

A köz be szer zé si el já rás in dí tá sát en ge dé lye zem – nem en ge dé lye zem

Bu da pest, 20..... év ................................... hó ....... n.

……………………………………
(be osz tás)

en ge dé lye zõ

P. H.

Ké szült: 3 pél dány ban
Egy pél dány … la p
Itsz.:
Ügy in té zõ (te l.):
Kap ják: 1. sz. pld.: El len jegy zõ

2. sz. pld.: Aján lat ké rõ (ha szük sé ges)
3. sz. pld.: Irat tár

[A zá ra dék inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek ese té ben az aláb bi]

Ké szült: 2 pél dány ban
Egy pél dány … la p
Itsz.:
Ügy in té zõ (te l.):
Kap ják: 1. sz. pld.: El len jegy zõ

2. sz. pld.: Aján lat ké rõ
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4. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖ TE LE ZETT SÉG VÁL LA LÓ  sz. pél dány

HON VÉ DEL MI SZER VE ZET

Nyt.szám:

Megbízás (köz)beszerzési eljárás lefolytatására

1. Be szer zé si el já rás tár gyá nak meg ne ve zé se, Kö zös Be szer zé si Szó sze det (CPV) kód ja:

2. Be szer zés re ter ve zett áru mennyi sé ge, illetve a szol gál ta tás rész le tes le írá sa:

3. Be szer zés brut tó költ ség ki ha tá sa, és a költ sé gek el szá mo lá sá nak rend je, va la mint a tárgy év ben ko ráb ban ugyan -
azon for rás ból vég re haj tott azo nos tár gyú be szer zés ér té ke:

4. Eb bõl áfa:

5. A költ sé gek éven kén ti meg osz lá sa:

6. A be szer zés tel je sí té sé nek ha tár ide je, a szál lí tá sok üte me zé se, va la mint a tel je sí té sek he lye:

7. A be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó, a mû sza ki do ku men tá ció össze ál lí tá sá hoz szük sé ges rész le tes kö ve tel mé nyek
(mû sza ki, mi nõ ség biz to sí tá si kö ve tel mé nyek, a meg fe le lõ ség el len õr zé se és iga zo lá sa, va la mint mi nõ ség irá nyí tá si rend -
szer elõ írá sa stb.) le írá sa:

8. Cél sze rû sé gi és gaz da sá gos sá gi vizs gá lat so rán tet t meg ál la pí tá sok le írá sa:

9. A ga ran cia vál la lás (jót ál lás), ga ran ci á lis ja ví tás ter ve zett idõ tar ta má nak meg je lö lé se:

10. Az al kat rész után pót lás biz to sí tá sá nak fel té te le i re és idõ tar ta má ra vo nat ko zó igény:

11. Ter mék ko di fi ká ci ós adat szol gál ta tá si zá ra dék tel je sí té sé hez szük sé ges ada tok:

12. Üzem ben tar tá si adat szol gál ta tá si zá ra dék tel je sí té sé hez szük sé ges ada tok:

13. Egyéb spe ci fi ká ci ó kat, ame lyek az egyez te tés so rán a be szer zé si el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ge sek:

14. Szak ér tõi bi zott ság ba de le gált ta gok és szak ér tõk név so ra:

15. Nyi lat ko zat a Kbt. 10. § sze rin ti össze fér he tet len ség gel kap cso lat ban: (6. sz. mel lék let sze rint)

16. Az Éves Be szer zé si Terv fo lyó szá ma:

................................., 20..... év ................................... hó ....... n.

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

(be osz tás)
kö te le zett ség vál la ló

(kez de mé nye zõ)

Ké szült: 2 pél dány ban

Egy pél dány … la p

Itsz.:

Ügy in té zõ (te l.):

Kap ják: 1. sz. pld.: Aján lat ké rõ

2. sz. pld.: Irat tár
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5. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖ TE LE ZETT SÉG VÁL LA LÓ  sz. pél dány

HON VÉ DEL MI SZER VE ZET

Nyt. szám:

Kisértékû infrastrukturális (köz)beszerzési engedélyezési kérelem

Be szer zés tár gya:
Be szer zés mennyi sé ge:
Be szer zés net tó költ ség ki ha tá sa:
A be szer zést ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó:
Be szer zés brut tó költ ség ki ha tá sa:
A költ sé gek éven kén ti meg osz lá sa:
Be szer zé si terv fo lyó szá ma:
Be szer zés rö vid le írá sa:
A tel je sí tés ter ve zett üte me zé se:
A HM IÜ meg bí zá sa az el já rás le foly ta tás ra: igen – nem’
A HM IÜ meg bí zá sa ese tén a 22. §-ban fog lal tak meg adá sa
Sa ját ha tás kör ben bo nyo lí tott el já rás ese tén a HM IÜ fel ké ré se mû sza ki ellen õr biz to sí tá sá ra:

igen – nem’

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
kez de mé nye zõ

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
költ ség vi se lõ

El len jegy zõi zá ra dék:

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

....................................................... 
el len jegy zõ

Az en ge dé lye zõ dön té se:
....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
HM IÜ ve zér igaz ga tó

Ké szült: 1 pél dány ban
Egy pél dány … la p
Itsz.:
Ügy in té zõ (te l.):
Kap ja: 1. sz. pld.: Aján lat ké rõ
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6. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT

a (köz)beszerzési eljárásban résztvevõ személyek számára

Alul írott

Név: ................................................................................................................................................................................

Any ja ne ve: .....................................................................................................................................................................

Szü l. ada tok: ...................................................................................................................................................................

Lak cím:...........................................................................................................................................................................

Be osz tás:.........................................................................................................................................................................

Rend fo ko zat: ..................................................................................................................................................................

ki je len tem, hogy a ...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................ – mint aján lat ké rõ – ál tal meg hir de tett

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

közbeszerzési eljárásban személyemmel kapcsolatban a Kbt. 10. § (1) bekezdésében

meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

....................................., 20...... év ................................... hó ....... n.

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

alá írás

Ké szült: 2 pél dány ban

Egy pél dány … la p

Itsz.:

Ügy in té zõ (te l.):
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7. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖ TE LE ZETT SÉG VÁL LA LÓ  sz. pél dány

HON VÉ DEL MI SZER VE ZET

Nyt. szám:

Fedezetbiztosítási kérelem

a) Az en ge dé lye zett össze get meg ha la dó költ ség ki ha tás ese tén
b) NA TO Re a gá ló Erõk be vagy más nem zet kö zi mû ve le tek ben tör té nõ rész vé tel re fel aján lott erõk fel sze re lé sé nek

be szer zé se ese tén
c) Nem zet kö zi had gya kor la tok hoz szük sé ges áru és szol gál ta tás be szer zé se ese tén
d) Ki egé szí tõ épí té si be ru há zás vagy szol gál ta tás meg ren de lé se ese tén

Be szer zés tár gya: ...............................................................................................................................................................

Be szer zés mennyi sé ge: .......................................................................................................................................................

Aján lat ké rõ meg ne ve zé se: .................................................................................................................................................

Hi vat ko zás: ........................................................................................................................................................................

En ge dé lye zett brut tó költ ség ki ha tás: .................................................................................................................................

eb bõl áfa: ............................................................................................................................................................................

Tény le ges brut tó költ ség ki ha tás: ........................................................................................................................................

eb bõl áfa:.............................................................................................................................................................................

....................................., 20...... év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
(be osz tás)

kö te le zett ség vál la ló

A szük sé ges költ ség ve té si elõ irány zat meg lé tét iga zo lom, a ki fi ze tés idõ pont já ban a fe de ze tet biz to sí tom. A fen ti köz -
be szer zés el szá mol ha tó a do lo gi-fel újí tá si-fel hal mo zá si ki adá sok ter hé re, ................. cím rend kó don.

....................................., 20...... év ................................... hó ....... n.

P. H.

....................................................... 
(be osz tás)

költ ség ve té si elõ irány za tot biz to sí tó szerv ve ze tõ je

El len jegy zõi zá ra dék:

....................................., 20...... év ................................... hó ....... n.

P. H.

....................................................... 
(be osz tás)

el len jegy zõ

Ké szült: 3 pél dány ban
Egy pél dány … la p
Itsz.:
Ügy in té zõ (te l.):
Kap ják: 1. sz. pld.: El len jegy zõ

2. sz. pld.: Aján lat ké rõ (ha szük sé ges)
3. sz. pld.: Irat tár
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8. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

AJÁN LAT KÉ RÕ  sz. pél dány

HON VÉ DEL MI SZER VE ZET

Nyt. szám:

SZERZÕDÉS KIVONAT 

az ellenjegyzési eljáráshoz

SZER ZÕ DÉS AZO NO SÍ TÓ:

Jó vá ha gyott Éves Be szer zé si Terv..................................................................................................................................

 – fo lyó szá ma: .............................................................................................................................................................

 – áfa nél kü li (net tó) ér té ke: ........................................................................................................................................

(Köz)be szer zé si en ge dé lye zé si ké re lem nyt. szá ma: ......................................................................................................

Dön tés nyt. szá ma: ..........................................................................................................................................................

Szer zõ dés tár gya: ............................................................................................................................................................

Szer zõ dõ part ner ne ve:....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ sze mély ne ve, tel.: .........................................................................................................................................

Szer zõ dés ér té ke a szer zõ dés va lu ta ne mé ben: ................................................................................................................

A szer zõ dés ér té ke HUF-ban: .........................................................................................................................................

Szer zõ dés brut tó ér té ke (SZÉ): .......................................................................................................................................

Szer zõ dés áfa nél kü li ér té ke: ..........................................................................................................................................

Szer zõ dés vég ha tár ide je:.................................................................................................................................................

Tervezett teljesítések

Fsz. He lye Ide je (év, hó) Net tó összeg Meg jegy zés

........................, ...... év ............................ hó ........... nap, ........................, ...... év ............................ hó ........... nap,

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

(be osz tás) be osz tás

aján lat ké rõ kö te le zett ség vál la ló

P. H. P. H.
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Pénz ügyi és szám vi te li zá ra dék:

a) Költ ség ve té si (al)cím:................................................................................................................................................

Fõ köny vi szám la szám:....................................................................................................................................................

Elõ irány zat fel hasz ná lá si en ge dély szá ma: .....................................................................................................................

net tó össze ge: ..................................................................................................................................................................

en ge dé lye zõ: ...................................................................................................................................................................

Éves ke ret:.......................................................................................................................................................................

Le köt ve: ..........................................................................................................................................................................

Je len le gi le kö tés/ei. nyt. fo lyó szá ma: .............................................................................................................................

To váb bi sza bad ke ret: .....................................................................................................................................................

SZERZÕDÉS AZONOSÍTÓ: .........................................................................................................................................

b) Költ ség ve té si (al)cím:................................................................................................................................................

Fõ köny vi szám la szám:....................................................................................................................................................

Elõ irány zat fel hasz ná lá si en ge dély szá ma: .....................................................................................................................

net tó össze ge: ..................................................................................................................................................................

en ge dé lye zõ: ...................................................................................................................................................................

Éves ke ret:.......................................................................................................................................................................

Le köt ve: ..........................................................................................................................................................................

Je len le gi le kö tés/ei. nyt. fo lyó szá ma: .............................................................................................................................

To váb bi sza bad ke ret: .....................................................................................................................................................

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

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

(be osz tás)
re fe rens

El len jegy zõi zá ra dék:

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

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

(be osz tás)
pénz ügyi és szám vi te li ve ze tõ

Ké szült: 3 pél dány ban
Egy pél dány … la p
Itsz.:
Ügy in té zõ (te l.):
Kap ják: 1. sz. pld.: Költ ség vi se lõ GTPER, illetve ön ál ló pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet

2. sz. pld.: Kö te le zett ség vál la ló
3. sz. pld.: Irat tár (Aján lat ké rõ)
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9. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasítás

HON VÉ DEL MI SZER VE ZET  sz. pél dány

Nyt. szám:

INTÉZKEDÉSI LAP 

a hiányosan beterjesztett ellenjegyzési okmányokról

Kö te le zett ség vál la ló szer ve zet: ......................................................................................................................................

Ér ke zé si idõ: ........................... Ügy in té zõ ne ve: .............................................................................................................

Do ku men tum faj tá ja: ta nú sít vány – szer zõ dés ki vo nat nyt. szám: ................................................................................

Vissza tar tás okai: ..........................................................................................................................................................

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

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

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

Meg tett in téz ke dé sek: te le fo non, sze mé lye sen meg ke re sett érin tett sze mély ne ve, te le fon szá ma, a meg be szé lés idõ -
pont ja, a meg be szélt hi ány pót lás tár gya, ha tár ide je

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

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

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

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

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

Le zárt in téz ke dé sek ered mé nye, ide je: ........................................................................................................................

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

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

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

....................................., 20....... év ................................... hó ....... n.

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

(be osz tás)
pénz ügyi és szám vi te li ve ze tõ

Ké szült: 1 pél dány ban

Egy pél dány … la p

Itsz.:

Ügy in té zõ (te l.):
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10. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖ TE LE ZETT SÉG VÁL LA LÓ  sz. pél dány

HON VÉ DEL MI SZER VE ZET

Nyt. szám:

Ellenjegyzési tanúsítvány

Be szer zés tár gya: ............................................................................................................................................................
Be szer zés mennyi sé ge: ...................................................................................................................................................
Be szer zés brut tó költ ség ki ha tá sa: ...................................................................................................................................
Be szer zés áfa nél kü li (net tó) ér té ke: ...............................................................................................................................
Szál lí tó meg ne ve zé se:.....................................................................................................................................................
Be szer zés rö vid le írá sa, in dok lá sa: .................................................................................................................................

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

....................................................... 
(be osz tás)

kö te le zett ség vál la ló

Pénz ügyi és szám vi te li zá ra dék: .....................................................................................................................................
Költ ség ve té si (al)cím: .....................................................................................................................................................
Fõ köny vi szám la szám:....................................................................................................................................................
Elõ irány zat fel hasz ná lá si en ge dély szá ma: net tó össze ge: .............................................................................................
en ge dé lye zõ: ...................................................................................................................................................................
Éves ke ret:.......................................................................................................................................................................
Le köt ve: ..........................................................................................................................................................................
Je len le gi le kö tés/ei. nyt. fo lyó szá ma: .............................................................................................................................
To váb bi sza bad ke ret: .....................................................................................................................................................

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

....................................................... 
(be osz tás)
re fe rens

El len jegy zõi zá ra dék:

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

....................................................... 
(be osz tás)

pénz ügyi és szám vi te li ve ze tõ

Ké szült: 2 pél dány ban
Egy pél dány 1 la p
Itsz.:
Ügy in té zõ (te l.):
Kap ják: 1. sz. pld.: El len jegy zõ

2. sz. pld.: Irat tár
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A Honvédelmi Minisztérium
Védelmi Tervezési és Infrastrukturális

szakállamtitkárának
és a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar

fõnökének
125/2007. (HK 20.) HM VTI SZÁT–HM HVKF

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

a Magyar Honvédség nemzetközi békemûveletek
keretében résztvevõ erõi részére Magyarországon

beszerzett termékek és szolgáltatások
adómentességének érvényesítése érdekében

elvégzendõ feladatok végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a dip lo má cia és kon zu li
kép vi se le tek és azok tag jai, va la mint az ezek kel egy te kin -
tet alá esõ nem zet kö zi szer ve ze tek és azok tag jai szá má ra
ad ha tó ál ta lá nos for gal mi adó- és jö ve dé ki adó-vissza té rí -
tés rõl  szóló 237/1997. (XII. 18.) Korm. ren de let re, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve -
ze té sé nek rend jé rõl  szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha -
tá ro zat 6. pont já ra – az aláb bi

együttes intézkedést

ad juk ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a nem zet kö zi vál ság ke ze lés és 
bé ke mû ve le tek ér de ké ben az ENSZ, NA TO, EU és más
nem zet kö zi szer ve ze tek fel ké ré sé re részt ve võ erõk (továb -
biak ban: nem zet kö zi bé ke mû ve le tek ben részt ve võ erõk)
el lá tá sá nak szer ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban érin tett hon -
véd sé gi szer ve ze tek re ter jed ki.

2. Az áfa-vissza té rí tést min den vég le ges fel hasz ná lás -
ra, ki szál lí tás ra ke rü lõ anyag ra (kész élel mi sze rek re, élel -
me zé si el lá tás so rán fel hasz nált alap anya gok ra, fo gyó -
anya gok ra, író- és iro da sze rek re, tisz tí tó- és tisz tál ko dó
sze rek re, ja ví tó-, kar ban tar tó anya gok ra stb.), a kon tin gen -
sek kül föl di mû kö dé se so rán igény be vett szol gál ta tá sok -
ra, va la mint a ki szál lí tott tár gyi esz kö zök re és a hely szí ni
be ru há zá sok ra, kar ban tar tá sok ra, fel újí tá sok ra le het ér vé -
nye sí te ni.

3. Amennyi ben az áfa-vissza igény lés kö ré be vont esz -
köz Ma gyar or szág ra vissza szál lí tás ra ke rül, azt az ille té -
kes Vám ha tó ság nál be kell je len te ni és utá na az áfát meg
kell fi zet ni.

4. A nem zet kö zi bé ke mû ve le tek ben részt ve võ erõk
mû kö dé sé hez szük sé ges szol gál ta tá sok, esz kö zök, anya -
gok meg vá sár lá sát, be szer zé sét vég zõ ka to nai szer ve ze tek

(továb biak ban: el lá tó szer ve ze tek) áfa-vissza igény lé se az
APEH KA IG Ál ta lá nos Fõ osz tá lya ré szé re be nyúj tott ké -
re lem alap ján tör té nik. (1410 Bu da pest, Pf.: 137).

A ké re lem nek tar tal maz nia kell:
– a ké rel me zõ ka to nai szer ve zet ne vét,
– adó szá mát,
– a vissza kért for gal mi adó össze gét,
– az adó ha tó ság hoz be je len tett elõ irány zat-fel hasz ná -

lá si ke ret szám la szá mát (mely re az összeg át uta lá sát ké ri),
– jog sza bá lyi hi vat ko zást,
– a mel lék le tek re tör té nõ hi vat ko zást.
A ké rel met a vissza igény lés re jo go sult ka to nai szer ve -

zet pa rancs no ká nak lo gisz ti kai ügye kért fe le lõs gaz da sá gi
ve ze tõ je az el lá tást vég zõ HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség gaz dál ko dás tá mo ga tó és pénz ügyi el lá tó re fe -
ra tú ra köz re mû kö dé sé vel ter jesz ti elõ az adó ha tó ság fe lé
min den ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 25-ig. A ké rel met 3 pél -
dány ban kell el ké szí te ni, mely bõl egy pél dányt a pénz ügyi 
re fe ra tú ra ré szé re kell át ad ni.

5. A ké re lem mel lék le tét kell, hogy ké pez zék a vissza -
igény lés ben sze rep lõ esz kö zök, kész le tek

– be szer zé sét iga zo ló szám lák ere de ti pél dá nyai,
– a fel dol go zott esz köz utal vá nyok ere de ti pél dá nyai,
– a vám ok má nyok (hi te le sí tett má so la tai), me lyek iga -

zol ják, hogy az esz kö zök el hagy ták az or szá got.
A ké re lem hez csa tol ni kell to váb bá a fen tebb fel so rolt

ok má nyok ra tör té nõ té te les hi vat ko zás sal össze ál lí tott ki -
mu ta tást, mely tar tal maz za a vissza kért áfa alap ját és
össze gét is.

6. Az adó ha tó ság ré szé re a ké re lem mel lék le te ként
meg kül dött ere de ti szám lák ról, utal vá nyok ról, vám ok má -
nyok ról hi te le sí tett má so la tot kell ké szí te ni, me lyek az ere -
de ti bi zony la tok vissza ér ke zé sé ig a köny ve lés és a szám vi -
te li nyil ván tar tás alap ját ké pe zik. A ké rel me ket az adó zás
rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 164.  §-ban meg ha -
tá ro zott el évü lé si ide ig meg kell õriz ni, mi vel az adó ha tó -
ság el len õriz he ti a ka to nai szer ve zet (mint adó alany) nyil -
ván tar tá sai és a ké re lem ben sze rep lõ ter mé kek és szol gál -
ta tá sok egye zõ sé gét.

7. Az el lá tó szer ve ze tek lo gisz ti kai szol gá la ta i nak fel -
ada tai:

a) A kon tin gen sek ré szé re vég re haj tott olyan be szer zé -
sek nél vagy át adott rak tá ri kész let nél, ame lyek után az el -
lá tó szer ve zet áfa-vissza té rí tést kí ván ér vé nye sí te ni, tö re -
ked ni kell ar ra, hogy a be szer zett anya gok a le he tõ leg rö vi -
debb idõn be lül ki szál lí tás ra és át adás ra ke rül je nek a kon -
tin gen sek ré szé re.

b) A be szer zés ere de ti szám lá já ról hi te le sí tett má so la -
tot kell ké szí te ni ket tõ pél dány ban.
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c) A szak ágak az esz köz utal vány-ter ve ze tek be szer zé si 
ér té ken tör té nõ el ké szí té se kor azo kat az anya go kat, ame -
lyek után áfa-vissza té rí tést kí ván nak ér vé nye sí te ni, kü lön
esz köz utal vá nyon sze re pel tes sék.

d) Az esz köz utal vány ter ve ze te ken, va la mint a vég le -
ges esz köz utal vá nyo kon jól lát ha tó an fe l kell tün tet ni,
hogy az azon sze rep lõ té te lek után az el lá tó ka to nai szer ve -
zet vissza kí ván ja té rít tet ni az áfát.

e) Az el ké szí tett utal vány-ter ve ze te ket, va la mint a
jegy zõ köny ve ket az anya gok, esz kö zök ki szál lí tá sá val
egy ide jû leg küld jék meg a kon tin gen sek ré szé re.

f) A kon tin gen sek tõl vissza ér ke zett – a szük sé ges ala ki
kel lé kek kel el lá tott – esz köz utal vány ter ve ze te ket az esz -
köz rend szer ben dol goz zák fe l.

g) A fel dol go zást köve tõen az ere de ti esz köz utal vá -
nyok ról és a hoz zá juk csa tolt esz köz utal vány ter ve ze tek rõl 
hi te le sí tett má so la tot kell ké szí te ni.

h) A hi te le sí tett ok má nyok (szám lák, esz köz utal vá -
nyok, esz köz utal vány-ter ve ze tek) fog ják alap ját ké pez ni
az egy ség szin tû ana li ti kus nyil ván tar tás nak ad dig, amíg az 
adó ha tó ság a ké re lem el bí rá lá sát köve tõen az ere de ti
 bizonylatokat vissza kül di a ka to nai szer ve zet nek.

i) A he lyi be szer zé sû anya gok ról ké szí tett ere de ti esz -
köz utal vá nyok, az azon sze rep lõ té te lek be szer zé sét iga zo -
ló szám lák pénz ügyi re fe ra tú ra ál tal kéz be sí tõ köny vön át -
adott ere de ti pél dá nyai, va la mint a vám ok má nyok hi te le sí -
tett má so la tai alap ján ké szít se el az áfa-vissza igény lé si ké -
rel met az in téz ke dés 3. és 4. pont já ban meg ha tá ro zott for -
má ban és adat tar ta lom mal.

j) A köz pon ti tár in té ze tek tõl té rí tés men te sen ka pott
anya gok ról ké szí tett esz köz utal ványt, va la mint a vám ok -
mány má so la tát az anya go kat ere de ti leg be szer zõ (át adó)
szer ve ze tek ré szé re kell pos tai úton meg kül de ni.

8. A kon tin gen sek fel ada tai:
a) A kon tin gens a ré szé re ki kül dött utal vány ter ve ze te -

ken – a ki szál lí tott esz kö zök, anya gok té te les el len õr zé sét,
át vé te lét köve tõen – rög zít se a tény le ge sen át vett mennyi -
sé ge ket, majd kel te zés sel, vég sõ fel hasz ná lást iga zo ló alá -
írás sal lás sa el.

b) A meg kül dött esz köz utal vány-ter ve ze tek he lyi fel -
dol go zá sát az esz köz rend szer ben hajt sa vég re.

c) Az ere de ti vám pa pí rok ról ké szít sen hi te le sí tett má -
so la tot annyi pél dány ban, ahány ka to nai szer ve ze tet érint
az áfa-vissza té rí tés.

d) Az esz köz utal vány-ter ve ze te ket, az annak fel dol go -
zá sát iga zo ló esz köz utal vá nyo kat, va la mint a vám ok má -

nyok hi te le sí tett má so la ta it a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül 
küld je meg az MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai
Ez red ré szé re.

9. Az el lá tó ka to nai szer ve ze tek pénz ügyi re fe ra tú rá i -
nak fel ada tai:

a) A tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ban pén zü gyi leg
ren de zett – az áfa-vissza té rí té si kör ben érin tett – ere de ti
be szer zé si szám lá kat kéz be sí tõ köny vön ad ja át a lo gisz ti -
kai szol gá lat ré szé re min den hó nap 15-ig.

b) Az adó ha tó ság ál tal a ké re lem el bí rá lá sát köve tõen
vissza kül dött ere de ti bi zony la to kat a fõ köny vi köny ve lés
és az ana li ti kus nyil ván tar tás alap bi zony la ta i ként a hi te le -
sí tett má so la tok he lyé re he lyez ze vissza, a hi te le sí tett má -
so la to kat sa ját ha tás kör ben sem mi sít se meg.

c) Az adó ha tó ság ál tal vissza té rí tett áfa össze gét, az in -
téz mé nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
19/2007. HM uta sí tás 4.  § j) pont ja alap ján a HM tár ca
köz pon to sí tott be vé te le ként kell ke zel ni.

d) A vissza igény lés re ke rü lõ össze gek nagyságrend -
jére, va la mint a fel adat bo nyo lult sá gá ra va ló te kin tet tel ne -
gyed éven te utó lag pénz ügyi bel sõ ellen õr zés ke re té ben az
áfa-vissza té rí tés jo gos sá gá nak iga zo lá sá hoz szük sé ges
 okmányok meg lé tét és a vissza igény lés re ke rült összeg
 helyességét vizs gál ni kell.

10. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
ezzel egy ide jû leg az IFOR MMK ré szé re Ma gyar or szá gon 
be szer zett ter mé kek és szol gál ta tá sok adó men tes sé gé nek
ér vé nye sí té se ér de ké ben a Ma gyar Hon véd ség fel ada ta i ról 
 szóló 44/1996. MH ve zér kar fõ nö ki in téz ke dés, va la mint a 
nem zet kö zi bé ke mû ve le tek ke re té ben a dél szláv vál ság
meg ol dá sá ban részt ve võ erõk ré szé re Ma gyar or szá gon be -
szer zett ter mé kek és szol gál ta tá sok adó men tes sé gé nek ér -
vé nye sí té se ér de ké ben el vég zen dõ fel ada tok vég re haj tá sá -
nak rend jé rõl  szóló 38/2003. szá mú a HM KPSZH fõ igaz -
ga tó já nak és az MH ÖLTP pa rancs no ká nak együt tes in téz -
ke dé se ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fü re di Ká roly s. k., Hav ril And rás

ve zér ez re des s. k.,
HM VTI szak ál lam tit kár HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. szep tem ber 26.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

114/2007. (HK 20.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

õrzés-védelmi konferencia végrehajtására

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, „Az õr zés-vé de lem új ki hí vá sai” cí mû
õr zés-vé del mi kon fe ren cia elõ ké szí té sé re és vég re haj tá sá -
ra az aláb bi

parancsot

adom ki.

1. A Pa rancs ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM) Hon véd Ve zér kar Fõ nök alá ren -
delt sé gé be tar to zó HM szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re
ter jed ki.

2. A ka to nai és a szol gál ta tás ként vá sá rolt õr zés-vé del -
mi fel ada tok te rü le tén je lent ke zõ új ki hí vá sok ér té ke lé se, a 
fel ada tok egy sé ges ér tel me zé sé nek elõ se gí té se, a to vább -
lé pés irá nya i nak és fel ada ta i nak ki je lö lé se ér de ké ben
„Az õr zés-vé de lem új ki hí vá sai” cím mel õr zés-vé del mi
kon fe ren cia vég re haj tá sát ren de lem el.

3. A kon fe ren cia ide je: 2007. ok tó ber 31. 09.00–13.00

4. A kon fe ren cia he lye: MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis
(a továb biak ban: MH KKB) szín ház te rem (Szent end re,
Dó zsa György út)

5. A kon fe ren cia na pi ren di pont jai:

5.1. A Ma gyar Hon véd ség ob jek tu ma i nak ter ror ve szé -
lyez te tett sé ge, bûn el kö ve té si mó dok a hon véd sé gi tu laj -
don sé rel mé re és meg elõ zé sük le he tõ sé gei;

5.2. A Ma gyar Hon véd ség ob jek tu mai õr zés-vé del mi
tech ni kai fej lesz té sé nek irá nyai, az élõ erõ ki vál tá sá nak
 lehetõségei;

5.3. Az õr zé si szol gál ta tás igény be vé te le so rán szer zett 
ta pasz ta la tok, a ka to nai szer ve zet és a szol gál ta tó együtt -
mû kö dé sé nek kér dé sei, konf lik tu sai;

5.4. Hoz zá szó lá sok, kér dé sek, vá la szok;

6. A kon fe ren cia elõ ké szí té sé ért, meg tar tá sá ért, le ve ze -
té sé ért a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM HKF) fõ osz tály ve ze tõ a fe le lõs.

7. A kon fe ren cia ered mé nyes vég re haj tá sa ér de ké ben:

7.1. A HM HKF:
a) 2007. ok tó ber 16-ig ké szít se el a kon fe ren cia le ve ze -

té si ter vét, ál lít sa össze a részt ve võk lis tá ját és 2007. ok tó -
ber 19-ig küld je ki a be ren de lõ ket és a meg hí vó kat;

b) szer vez ze meg, együtt mû köd ve a MH KKB-val, a
kon fe ren cia hely szí né re tör té nõ be lép te tést, a ki emelt sze -
mé lyek fo ga dá sát;

c) biz to sít sa a kon fe ren cia le ve ze tõ el nö két;
d) ké szül jön fel elõ adás meg tar tá sá ra;
e) kér je fel a MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga -

tót a té má ban jár tas elõ adó biz to sí tá sá ra;
f) kér je fel az Or szá gos Rend õr Fõ ka pi tány ság ve ze tõ -

jét a té má ban jár tas elõ adó biz to sí tá sá ra;
g) kér je fel együtt mû kö dés re a HM EI Zrt. Biz ton sá gi

és Va gyon vé del mi Igaz ga tó sá gát;
h) hajt son vég re a hely szí nen szem re vé te le zést 2007.

ok tó ber 19-én;

7.2. A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály:
a) biz to sít sa meg bí zott já nak, illetve az õr zés-vé de lem -

mel fog lal ko zó szak tiszt jé nek és a Ke let, va la mint a
 Nyugat Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá gok
pa rancs no ka i nak rész vé te lét a kon fe ren ci án;

7.3. A MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság:
a) biz to sít sa a Pa rancs nok ság törzs fõ nö ké nek, az

 õrzés-védelemmel fog lal ko zó szak tiszt je i nek, a ka to nai
õr ség gel és szol gál ta tás sal õr zött ka to nai szer ve ze tek
 parancsnokainak, vagy törzs fõ nö ke i nek, a ka to nai szer ve -
ze tek õr zés-vé de lem mel fog lal ko zó szak ál lo má nyá nak
(szer ve ze ten ként 1-1 fõ) és az õr zött ob jek tu mok pa rancs -
no ka i nak rész vé te lét a kon fe ren ci án;

b) a Pa rancs nok ság törzs fõ nö ke ké szül jön fel hoz zá szó -
lás ra a kö zép szin tû pa rancs nok sá gon fo lyó õrzés- védelmi
ter ve zõ, szer ve zõ, irá nyí tó mun ka ta pasz ta la ta i ról;

c) ké szít se fel a MH 25. Klap ka György Lö vész dan dár
törzs fõ nö két 15 per ces elõ adás meg tar tá sá ra a ka to nai
szer ve zet és a szol gál ta tó együtt mû kö dé sé nek kér dé se i rõl,
konf lik tu sa i ról a ka to nai szer ve zet szem szö gé bõl, ja vas la -
to kat té ve a to vább lé pés hez;

d) ké szít se fel hoz zá szó lás ra a MH VEK törzs fõ nö két,
a ve szé lyes anyag rak tá rak meg erõ sí té sé nek té ma kö ré bõl;

7.4. A MH KKB:
a) biz to sít sa a bá zis törzs fõ nö ké nek és az õr zés-vé de -

lem mel fog lal ko zó szak tiszt jé(i)-nek rész vé te lét a kon fe -
ren ci án;

b) biz to sít sa a Dó zsa Gy úti ob jek tum szín ház ter mét;
c) fe le lõs a ren dez vény hely szí né nek be ren de zé sé ért, a

ki ve tí té sért és a han go sí tá sért;
d) a HM HKF-fel együtt mû köd ve szer vez ze meg és

biz to sít sa a kon fe ren ci án részt ve võk be lép te té sét az ob jek -
tum ba és a re giszt rá ci ót;

e) sa ját ha tás kö ré ben szer vez zen for ga lom sza bály zást
az ob jek tum te rü le tén;

f) biz to sít son a be ren del tek és meg hí vot tak szol gá la ti
gép jár mû ve i nek par ko lót és a gép jár mû ve ze tõk ré szé re
pi he nõ he lyi sé get;

g) je löl jön ki be ren de zett he lyi sé get a bü fé szol gál ta -
tás hoz;

h) biz to sít son ebé det a kon fe ren ci án részt ve võk ré szé re;



i) ké szít se fel kép vi se lõ jét hoz zá szó lás meg tar tá sá ra
„Az õr zés-vé del mi fel ada tok meg szer ve zé se a MH KKB
ob jek tu ma i ban, az õr zés-vé de lem té ma kö ré nek he lye, sze -
re pe az ok ta tás so rán” cím mel;

7.5. A MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi
Köz pont:

a) biz to sít sa a köz pont törzs fõ nö ké nek, az õr zés-vé de -
lem mel fog lal ko zó szak tiszt jé(i)-nek és a szol gál ta tás sal õr -
zött ob jek tu mok pa rancs no ka i nak rész vé te lét a kon fe ren ci án;

b) ké szít se fel kép vi se lõ jét hoz zá szó lás ra az egész ség -
ügyi ve szé lyes és kur rens anya gok õr zés-vé del mé nek ak -
tu á lis kér dé se i vel kap cso lat ban;

7.6. MH Tá mo ga tó dan dár:
a) biz to sít sa a dan dár mb. törzs fõ nö ké nek, az õr zés-vé -

de lem mel fog lal ko zó szak tiszt jé(i)-nek és a szol gál ta tás sal 
õr zött ob jek tu mok pa rancs no ka i nak rész vé te lét a kon fe -
ren ci án;

b) ké szít se fel kép vi se lõ jét hoz zá szó lás ra az üres ob -
jek tu mok õr zés-vé del mé nek ta pasz ta la ta i val, prob lé má i -
val és meg ol dá si ja vas la ta i val kap cso lat ban;

8. A kon fe ren ci á ra be ren del tek és meg hí vot tak 2007.
ok tó ber 27.-ig iga zol ják vissza a HM HKF-re a részt ve võk
név so rát.

9. Ez a pa rancs az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
2007. no vem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti. Je len pa ran csot az
érin tett ál lo mány elõtt ki kell hir det ni.

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

* A pa rancs alá írá sá nak nap ja 2007. ok tó ber 17.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

112/2007. (HK 20.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 10. váltás
készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (Hvt.) 101.  § (4) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a Ma gyar Hon -
véd ség ki je lölt ál lo má nyá nak a NA TO Re a gá ló Erõk ben
tör té nõ rész vé te lé rõl  szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá -
ro zat ra, a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li válság -
reagáló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos
 Magyar Hon véd sé get érin tõ fel ada tok ról  szóló 78/2007.
(HK 15.) HM uta sí tás ra, a NA TO Re a gá ló Erõk 10. vál tá -
sá ba részt ve võ erõk ki je lö lé sé rõl és fel ké szí té sé rõl  szóló
97/2007. (HK 17.) HM HVKF in téz ke dés re, va la mint az

ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról  szóló
102/2007. (HK 15.) HM ha tá ro zat ra, a Ma gyar Hon véd ség 
NA TO Re a gá ló Erõk 10. vál tás (a továb biak ban: MH
NRF 10.) ké szen lé ti be so ro lá sá ról és szol gá lat ba lép te té -
sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) azon ka to nai szer ve ze te i re, ame -
lyek az MH NRF 10. ké szen lé ti szol gá la tá nak el lá tá sá ban
érin tet tek.

2. Az MH NRF 10. 2008. ja nu ár 5-tõl–2008. jú ni us
30-ig tel je sít ké szen lé ti szol gá la tot.

3. Az MH NRF 10. ma gas ké szen lé tû, a had mû ve le ti
 értékelõ cso port (CBRN JAT) 1-es ké szen lé ti ka te gó ri á jú,
2 nap ké szen lé ti ide jû, a töb bi elem 2-es ké szen lé ti ka te gó -
ri á jú, 5 nap ké szen lé ti ide jû szer ve zet.

4. A ké szen lét fo ko zá sa az MH köz pon ti ri asz tá si ok -
má nya fel hasz ná lá sá val, a ri asz tá si utalt sá gi rend sze rint
tör té nik. A szer ve ze ti elem azo no sí tá sát a ké szen lé tért fe -
le lõs szer ve zet meg ala kí tá si fo lyó szá mát kö ve tõ „MH
NRF 10.” je lö lés biz to sít ja.

5. Az MH NRF 10. hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyát a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i -
ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let 51.  § (1) be kez dés alap ján az
51.  § (3) be kez dé sé ben meg ál la pí tott kü lön le ges igény be -
vé te li pót lék il le ti meg.

6. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba és 
2008. jú li us 1-jén 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

HM Honvéd Vezérkar fõnökének
012/2007. (HK 20.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség katonai szervezetei feltöltésének 
elkészítésérõl és a készenléti fenntartását és fokozását

biztosító hadkiegészítési szakfeladatokról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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HM Honvéd Vezérkar fõnökének
113/2007. (HK 20.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a 2007. október 23-i ünnepségekkel összefüggõ
feladatokról*

HM Honvéd Vezérkar fõnökének
116/2007. (HK 20.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének
szabályozásáról*

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

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
59/2007. (HK 20.) HM HVKFH

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírások hatálybaléptetésérõl

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

I. STA NAG 2437 AJOD (EDI TI ON 6) – AL LI ED
 JOINT DOCT RI NE AJP-O1(C)

– Té ma fe le lõs: HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály.
– Té ma ke ze lõ: HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály, Szö -

vet ség esi és Egy sé ge sí té si Osz tály.
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ok tó ber 31.
– Vég re haj tás mód ja: Ere de ti AJP-O1(C) do ku men tum 

ki adá sa an gol nyel ven.

II. STA NAG 2490 AJOD (EDI TI ON 2) – AL LI ED
 JOINT OPE RAT IONS AJP–3(A)

– Té ma fe le lõs: HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály.
– Té ma ke ze lõ: HM Had erõ ter ve zé se Fõ osz tály, Szö -

vet ség esi és Egy sé ge sí té si Osz tály.
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2008. ja nu ár 2.
– Vég re haj tás mód ja: Ere de ti AJP–03(A) do ku men tum 

ki adá sa an gol nyel ven.

III. STA NAG 2514 AJOD (EDI TI ON 1) – NON-GOM -
BA TANT EVA CU A TI ON OPE RAT IONS – AJP–3.4.2

– Té ma fe le lõs: MH Mû ve le ti Köz pont.
– Té ma ke ze lõ: MH Mû ve le ti Köz pont, Ka taszt ró fa-el -

há rí tá si és Vál ság ke ze lé si Osz tály.
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ok tó ber 31.
– Vég re haj tás mód ja: Ere de ti AJP–3.4.2 do ku men tum

ki adá sa an gol nyel ven.

A té ma fe le lõ sök ad ják ki a vég re haj tá sul szol gá ló do ku -
men tu mo kat. Ezzel együtt vé gez zék el az eset leg szük sé -
ges mó do sí tá so kat is: a be ve ze tett NA TO elõ írásnak nem
meg fe le lõ ko ráb bi sza bá lyo zá so kat he lyez zék ha tá lyon kí -
vül, illetve kez de mé nyez zék he lye zé sü ket.

Mi ki ta Já nos mk. al tá bor nagy s. k.,
HM HVKF he lyet te se

20. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1525

FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály
fõosztályvezetõjének

5/2007. (HK 20.) HM IIF

i n  t é z  k e  d é  s e

dokumentumok minõsítésének törlésérõl

A Ma gyar Nép had se reg Ha di tech ni kai In té zet
0320/6/1987. szá mú „Tit kos!” mi nõ sí té sû „Meg hí vás tu -
do má nyos mû sza ki ta nács ülés re” tár gyú és a Hon vé del mi
Mi nisz té rium Ma gyar Nép had se reg Ve zér ka ra ál tal ki -

adott 34/0621/MNVK Sza bály zat szer kesz tõ és Ko or di ná -
ci ós osz tály „Tit kos!” mi nõ sí té sû „A cser no bi li re ak tor -
bal eset ta nul sá gai és kö vet kez te té sei a fegy ve res erõk szá -
má ra” cí mû ki ad vány mi nõ sí té se 2007. ok tó ber 1-vel meg -
szûnt.

A fen ti ki ad vá nyok kal ren del ke zõ szer ve ze tek a mi nõ sí -
tés meg szû né sét a nyil ván tar tá sa ik ban és az ira ton is ve -
zes sék át.

Hal mai Ot tó mk. dan dár tá bor nok s. k.,
HM IIF fõ osz tá yl ve ze tõ
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A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
1246/2007. (HK 20.) MH HEK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Sürgõsségi háborús sebészet címû fõnökségi
kiadvány kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK 2.) HM uta sí tás ra, va la mint az Egy sé ges NATO Elõ -
írá sok el fo ga dá sá ról  szóló 11/2006. (HK 25.) HVKF el sõ
he lyet te si köz le mé nyé re – az egész ség ügyi szak fel ada tok
egy sé ges el vek sze rint tör té nõ vég re haj tá sa ér de ké ben a
Sür gõs sé gi há bo rús se bé szet cí mû fõ nök sé gi ki ad vány
(STANAG 2068 – Sür gõs sé gi há bo rús se bé szet – 5. ki -
adás) ki adá sá ról az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztérium és a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i -
re és ál lo má nyá ra.

2. A Sür gõs sé gi há bo rús se bé szet cí mû fõ nök sé gi ki ad -
ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti an gol nyel -
ven fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad vány cél ja a har ci sé rül tek el sõ el lá tá sa keze -
lési el ve i nek egy sé ge sí té se, út mu ta tó adá sa a NATO és
PfP nem ze tek egész ség ügyi szol gá la tai szá má ra. A szab -
vá nyo sí tá si do ku men tum a tel jes ség re tö rek vés igé nyé vel
tar tal maz za a mû ve le ti te rü le ten, az el múlt évek so rán fel -
hal mo zott ta pasz ta la tok alap ján össze ál lí tott harc té ri se bé -
sze ti alap- és irány el ve ket.

4. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*.
Az érin tet tek a do ku men tu mot kü lön el osz tó alap ján kap -
ják meg.

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH egész ség ügyi fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. ok tó ber 10.

A. Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
1278/2007. (HK 20.) MH HEK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Módszertani Útmutató a közegészségügyi
ellenõrzésrõl címû fõnökségi kiadvány kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Mód szer ta ni Út mu ta tó a köz egész -
ség ügyi el len õr zés rõl cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ki adá sá ról
az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
 Minisztériumra, a Hon vé del mi Mi nisz té rium hát tér in téz -
mé nye i re, a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re és
in téz mé nye i re, a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra,
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tin tar tóz ko dó kül föl di fegy -
ve res erõkre.

2. A Mód szer ta ni Út mu ta tó a köz egész ség ügyi ellen -
õrzésrõl cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés mel -
lék le te ként fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad vány cél ja, hogy egy sé ge sít se a Ma gyar Hon -
véd ség ben a köz egész ség ügyi el len õr zé sek rend jét és
mód sze rét.

4. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*.
Az érin tet tek a do ku men tu mot kü lön, el osz tó alap ján kap -
ják meg.

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH egész ség ügyi fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. ok tó ber 15.



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 és azo no sí tó ja*
A szer zõ dés

ér té ke**
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

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

Ki vi te le zé si Állami Egészségügyi Központ Podmaniczky úti telephelyén
az I–II. épület 3. emeletén az onkológiai osztály, a
szemészeti mûtõ és a fizikoterápiás részleg nedves kezelõtér
karbahelyezési munkái, valamint a magasföldszinten lévõ
tornateremben melegburkolat kialakítási munkái.

MEGA-LOGISTIC
Zrt.

13117429-2-51

43 294 2007. 10. 5. 2007.10.5. 2007.11.10.

  * 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 jelzése

MAGYAR HONVÉDSÉG TÁMOGATÓ DANDÁR

Sor -
szám

Szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

Szer zõ dés tár gya
Szer zõ dést kö tõ

fe lek ne ve,
azo no sí tó ja

Szer zõ dés
ér té ke

Szer zõ dés kö tés
dátu 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

1. Vál la lko zá si 3. KORK 9 db faház tetõhéjazat cseréje SENED-SYS Bt. 4 993 798 + 20% áfa 2007. 09. 27. 2007. 10. 01. 2007. 11. 10.

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
net tó Ft

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Repülõgép fedélzeti hidraulika rendszer oktatópanel ZMNE
Adó szám:

15708034-2-51
FESTO Kft.
Adó szám:

10159277-2-41

5 724 782 2007. 10. 19. 2007. 10. 19. 2007. 11. 19.

Szál lí tá si szer zõ dés 6 db interaktív multimédiás berendezés ZMNE
Adó szám:

15708034-2-51
RUFUSZ

Com pu ter Kft.
Adó szám:

12324574-2-13

7 662 000 2007. 09. 24. 2007. 09. 24. 2007. 10. 24.
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a HM Jo gi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/217-58
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Jó zsef Péter
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum -
ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 18 648 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 945 Ft áfá val. 
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 21 420 Ft áfá val, 2008. évi fél éves elõ fi ze té si díj:10 710 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1218–0378
07.3769 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.


