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Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá ly

309/2007. (XI. 15.)
Korm. ren de let

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vén Köz tár sa ság
 Kormánya kö zött a had isí rok ren de zé sé rõl szóló Meg álla po dás
ki hir de té sé rõl 1531

Ha tá ro za tok

217/2007. (X. 29.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl 1534

221/2007. (XI. 14.)
KE ha tá ro zat

Nyug ál lo má nyú ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl 1534

222/2007. (XI. 14.)
KE ha tá ro zat

Posz tu musz dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl 1534

127/2007. (HK 21.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1534

128/2007. (HK 21.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1536

129/2007. (HK 21.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1537

130/2007. (HK 21.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1539

131/2007. (HK 21.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1540

132/2007. (HK 21.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1542

133/2007. (HK 21.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1543

134/2007. (HK 21.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1545

135/2007. (HK 21.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 1546

Mi nisz te ri uta sí tá sok

121/2007. (HK 21.)
HM uta sí tás

Egyes HM uta sí tá sok és in téz ke dé sek mó do sí tá sá ról, va la -
mint ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 1548
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Szám Tárgy Ol dal

122/2007. (HK 21.)
HM uta sí tás

A 2008. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend rõl 1549

123/2007. (HK 21.)
HM uta sí tás

„A Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi Mi nisz te ré nek hu mán po -
li ti kai irány el vei a 2007–2008. sze mély ügyi év re” ki adá sá ról 1550

124/2007. (HK 21.)
HM uta sí tás

A vá rat lan lé gi tá ma dás ese tén a lé gi ri asz tás ren dszeré rõl
szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm. ren de let egyes ren del ke zé -
se i nek vég re haj tá sá ról 1554

125/2007. (HK 21.)
HM uta sí tás

A HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság fel ada ta i ról és mû kö dé si
rend jé rõl szóló 108/2006. (HK 21.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1554

126/2007. (HK 21.)
HM uta sí tás

A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la ká sok és nem lakás -
célú he lyi sé gek be szer zé sé hez kap cso ló dó el já rá sok rend jé rõl 1554

Ál lam tit ká ri ren del ke zé s

126/2007. (HK 21.)
HM JSZÁT–HM HVKF
együt tes  in téz ke dés

A 2007. no vem ber ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el -
lá tá sá ról 1557

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

120/2007. (HK 21.)
HM HVKF pa rancs

A 2007. évi Kö zép-Eu ró pai Vé del mi Fel sze re lé si és Re pü lé si
Szak ki ál lí tá son a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei
rész vé te lé nek meg szer ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról 1557

117/2007. (HK 21.)
HM HVKF in téz ke dés

A szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõk is mé telt fi zi kai
al kal mas sá gi vizs gá la tá ról 1557

119/2007. (HK 21.)
HM HVKF in téz ke dés

A szer zõ dé ses le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas je lent ke zõk
2008. évi be vo nu lá sá nak vég re haj tá sá ról 1558

121/2007. (HK 21.)
HM HVKF in téz ke dés

A KFOR Nyu ga ti Több nem ze ti Al kal mi Har ci Kö te lék ben
részt ve võ erõk ki je lö lé sé rõl és fel ké szí té sé rõl 1558

122/2007. (HK 21.)
HM HVKF in téz ke dés

Az ISAF Mû ve le ti Ta nács adó és Össze kö tõ Cso port ban részt
ve võ erõk ki je lö lé sé rõl és fel ké szí té sé rõl 1560

123/2007. (HK 21.)
HM HVKF in téz ke dés

Az ISAF Ka bul Nem zet kö zi Re pü lõ tér ve ze tõ nem ze ti fel ada -
ta i ban részt ve võ erõk ki je lö lé sé rõl és fel ké szí té sé rõl 1561

124/2007. (HK 21.)
HM HVKF in téz ke dés

Az ISAF Kü lön le ges Mû ve le ti Cso port ban részt ve võ erõk ki -
je lö lé sé rõl és fel ké szí té sé rõl 1563

125/2007. (HK 21.)
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség sze mé lyi és tech ni kai ál lo má nyát érin tõ 
köz úti köz le ke dé si bal ese tek ese tén kö ve ten dõ el já rás ról 1564

Fõ nö ki ren del ke zé sek

6/2007. (HK 21.)
HM JF in téz ke dés

A „Jog sza bály-gyûj te mény a Szol gá la ti Sza bály zat hoz” cí mû
fõ nök sé gi ki ad vány ki adá sá ról 1567

210/2007. (HK 21.)
HM IÜ in téz ke dés

Az in gat la nok 2007. évi va gyon lel tá ro zás ának végrehajtá -
sáról 1567

1410/2007. (HK 21.)
MH KJSZ HTF in téz ke dés

Az éves inf lu en za sze zon ra tör té nõ fel ké szü lés rõl 1569

1411/2007. (HK 21.)
MH KJSZ HTF in téz ke dés

A 2007/2008. évi inf lu en za sze zon ra tör té nõ fel ké szü lés el vi
szak mai ál lás fog la lá sá ról 1570

Szer zõ dé sek

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség 1572
MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red 1572

Köz le mé nyek

A hon vé del mi mi nisz ter
köz le mé nye

Pá lyá za ti fel hí vás a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Ka r és a Zrí nyi Mik lós
 Nemzetvédelmi Egye tem Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r
egye te mi ta ná ri mun ka köreinek be töl té sé re 1574

ZMNE Pá lyá zat ok ta tói és ku ta tói mun ka kö rök re 1576
OMSZ Az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat közleménye 1581
HM JF He lyes bí tések 1583
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JOGSZABÁLY

A Kormány
309/2007. (XI. 15.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén
Köztársaság Kormánya között a hadisírok

rendezésérõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kormány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vén Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zött a ha di sí rok ren de zé sé rõl  szóló Meg álla po -
dás (a továb biak ban: szer zõ dés) kö te le zõ ha tá lyá nak
elisme résére.

2.  §

A Kormány a szer zõ dést e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a követ -
kezõ:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovén Köztársaság Kormánya között

a hadisírok rendezésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vén Köz tár -
sa ság Kor mány a (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) azon
meg gyõ zõ dé sük tõl ve zé rel ve, hogy a ka to nák nak és a pol -
gá ri sze mé lyek nek, akik éle tü ket vesz tet ték a vi lág há bo -
rúk ban a kü lön bö zõ ha di ese mé nyek kö vet kez té ben, jo guk
van mél tó, örök nyug vó hely re;

ki in dul va a hu ma ni tá ri us nem zet kö zi jo gi sza bá lyok ból
és el vek bõl, a há bo rú ál do za ta i nak vé del mé re vonatko zóan
Genf ben, 1949. évi au gusz tus hó 12. nap ján kelt Egyez mé -
nyek és azok 1977. jú ni us 8-i Ki egé szí tõ Jegy zõkönyvei
ren del ke zé se i bõl, az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. Cikk

Fogalmak meghatározása

Je len Meg ál la po dás ban al kal ma zott fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:

a) ,,ha di sí rok” ki fe je zé sen olyan he lyek ér ten dõk, ahol
a fegy ve res erõk höz tar to zó sze mé lyek, fegy ve res össze tû -

zé sek kö vet kez té ben el eset tek, ha di fog ság ban el huny tak,
illetve pol gá ri el hur col tak nyug sza nak, be le ért ve az egyé -
ni és kö zös sí ro kat, jel te len sí ro kat, illetve a ne ve zett he -
lye ken fel ál lí tott em lék táb lá kat, em lék mû ve ket és em lék -
je le ket;

b) ,,ma gyar ha di sí rok” ki fe je zé sen olyan, a mai Szlo -
vén Köz tár sa ság te rü le tén le võ ha di sí rok ér ten dõk, ame -
lyek ben ma gyar nem ze ti sé gû sze mé lyek nyug sza nak;

c) ,,szlo vén ha di sí rok” ki fe je zé sen olyan, a mai
 Magyar Köz tár sa ság te rü le tén levõ ha di sí rok ér ten dõk,
ame lyek ben szlo vén nem ze ti sé gû sze mé lyek nyug sza nak;

d) ,,ha di sí rok ren de zé se” ki fe je zés je len ti a te me tõ
 határainak meg ha tá ro zá sát, em lék je lek el he lye zé sét vagy
fel újí tá sát, és olyan to váb bi in téz ke dé se ket, me lyek az em -
lék hely te rü le tén el vég zen dõ vál toz ta tá so kat, ha di sí rok és
osszá ri u mok épí té sét fog lal ják ma guk ban;

e) a „ha di sí rok fenn tar tá sa” ki fe je zés a ha di sí rok meg -
õr zé sét és fel is mer he tõ ál la po tuk ban való fenn tar tá sát
 jelenti, a nem zet kö zi meg ál la po dá sok kal össz hang ban;

f) a „fel is mer he tõ ál la pot ban való fenn tar tás” a hadi -
sírok olyan ál la po tát je len ti, hogy azon nal fel is mer he tõ le -
gyen a sír ka to nai jel le ge, ol vas ha tók az el huny tak ne vei,
rend fo ko za tuk, ál lam pol gár sá guk, szü le té si és elhalálo -
zási idõ pont juk és el ha lá lo zá suk szín he lye, ter mé sze te sen
amennyi ben mind ezen ada tok is mer tek.

2. Cikk

Tájékoztatás

(1) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy -
mást a má sik Fél sa ját ál la muk te rü le tén fel lel he tõ ha di sír -
ja i nak lé te zé sé rõl, hely szí né rõl és ál la po tá ról, és ki cse ré lik 
egy más kö zött az erre vo nat ko zó do ku men tu mo kat.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zett sé get vál lal nak, hogy az
ille té kes szer vek út ján le he tõ vé te szik egy más szá má ra
a ku ta tó mun kát és a ha di sí rok kal össze füg gõ ada tok cse ré -
jét, és köl csö nö sen se gí tik egy mást az adat gyûj tés ben.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy -
mást, ha a má sik Fe let érin tõ ha di sí ro kat fe dez nek fel, me -
lyek nin cse nek fel tün tet ve az elõ zõ be kez dés ben em lí tett
do ku men tu mok ban. Az új on nan fel fe de zett ha di sí rok nyil -
ván tar tás ba vé te lét a Szer zõ dõ Fe lek adat egyez te tés út ján
vég zik el.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják egy -
mást a má sik Fe let érin tõ ha di sí rok tu do má suk ra ju tott
 károsodásáról és a hely re ál lí tás ér de ké ben tett in téz ke dé -
sek rõl.
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3. Cikk

A hadisírok védelme, fenntartása és rendezése

(1) A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a sa ját ál la muk te rü le tén
le võ ha di sí rok vé del mét, fenn tar tá sát, gon do zá sát, s azt,
hogy azok mél tat lan kö rül mé nyek köz é ne ke rül je nek.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek a ha di sí rok vé del mét és fenn tar tá -
sát, va la mint az új on nan fel fe de zett ha di sí rok ren de zé sét
sa ját ál la muk tör vényeivel össz hang ban, egy más val lá si és 
egyéb ha gyo má nya i nak tisz te let ben tar tá sá val vég zik.

(3) Je len Meg álla po dás 2. Cikk (4) be kez dé sé ben em lí -
tett ese tek re néz ve a Szer zõ dõ Fe lek gon dos kod nak a
 károsodott ha di sí rok ere de ti ál la po tuk ba va ló vissza ál lí tá -
sá ról, és ér te lem sze rû en igye kez nek meg aka dá lyoz ni a
 hasonló ese tek új bó li elõ for du lá sát.

4. Cikk

A hadisírok látogathatósága

(1) A Szer zõ dõ Fe lek sa ját tör vényhozásukkal össz -
hang ban le he tõ vé te szik a má sik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá -
rai szá má ra ál la muk te rü le tén le võ ha di sí rok lá to gat ha tó -
sá gát.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen biz to sít ják egy más -
nak a má sik Szer zõ dõ Fél ál lam a te rü le tén le võ ha di sír jai
ál la po tá nak el len õr zé si jo gát az er re fel ha tal ma zott szer ve -
ze tek ál tal.

5. Cikk

A hadisírok elhelyezése

(1) A Szer zõ dõ Fe lek in gye ne sen, idõ be ni kor lá to zás
nél kül biz to sít ják egy más nak azon föld te rü le tek hasz ná la -
tát, ahol a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak ha di sír jai fek -
szenek.

(2) Amennyi ben va la mely föld te rü let ren del te té sé ben
vál to zás ál l be, az ab ban ér de kelt Szer zõ dõ Fél kö te les új
al kal mas hely rõl gon dos kod ni, és vál lal ni az ott nyug vók
föld i ma rad vá nya i nak ki han to lá sá val, át he lye zé sé vel,
 továbbá a sír kö vek és sír em lé kek át he lye zé sé vel, va la mint
az új ha di sí rok meg fe le lõ ren de zé sé vel kap cso la tos összes
költ sé ge ket.

(3) Az új föld te rü let ki vá lasz tá sa s az új ha di sír kiala -
kítása a má sik Szer zõ dõ Fél egyet ér té sé vel tör té nik.

(4) Az új on nan fel fe de zett ha di sí rok ren de zé sét azon a
he lyen kell el vé gez ni, ahol a föld i ma rad vá nyo kat meg ta -
lál ták. Ha ez nem le het sé ges, úgy a Szer zõ dõ Fe lek ál tal
meg ha tá ro zott más mél tó he lyen.

6. Cikk

Exhumálás

(1) A ha di sír ban nyug vók föld i ma rad vá nya i nak ex hu -
má lá sá ra és a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má ba va ló át szál lí tá -
sá ra csak a Szer zõ dõ Fe lek egyi ké nek ké rel mé re és a má -
sik Fél egyet ér té sé vel ke rül het sor. A ké rel met és az en ge -
délyt a Meg álla po dás vég re haj tá sá ért fe le lõs szer vek köz -
lik egy más sal.

(2) Az a Szer zõ dõ Fél, amely olyan ha di sí ro kat ren dez
és tar t fenn, ame lyek ben har ma dik or szág há bo rús ál do za -
tai is nyug sza nak, a föld i ma rad vá nyok eset le ges új ra te me -
té sét az érin tett har ma dik or szág gal ren de zi.

(3) A ha di sír ban nyug vók föld i ma rad vá nya i nak az új
nyug hely re tör té nõ át szál lí tá sa cél já ból vég zen dõ ex hu -
má lás nál az érin tett Szer zõ dõ Fe lek kép vi se lõi jo go sul tak
je len len ni.

(4) Az ex hu má lás ról jegy zõ könyv ké szül, mely ben rög -
zí tik az ex hu má lás ide jét és nap ját, hely szí nét, az ex hu mált 
sze mé lyek ada ta it, ha is mer tek vagy az eset le ges azo no sí -
tás hoz szük sé ge sek, az eset le ges más azo no sí tó je gye ket,
az egyes sír fel ira tok szö ve gét, va la mint az új sír hely hely -
szí nét, aho va az ex hu mált ma rad vá nyo kat új ra te me tik. Az
ex hu má lás di gi tá lis úton is rög zí tés re ke rül.

7. Cikk

Költségek

(1) A ma gyar ha di sí rok rend sze res fenn tar tá sá nak költ -
sé ge it a Szlo vén Köz tár sa ság Kor mány a fe de zi.

(2) A szlo vén ha di sí rok rend sze res fenn tar tá sá nak költ -
sé ge it a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a fe de zi.

(3) Mind két Szer zõ dõ Fél a má sik Szer zõ dõ Fél or szá -
gá nak te rü le tén és annak be le egye zé sé vel sa ját költ sé gén
ren dez he ti és gon doz hat ja ha di sír ja it.

(4) Az olyan ha di sí rok pót ló la gos ren de zé sé vel vagy
fel újí tá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé ge ket, ame lyek
fe lett a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke véd nök sé get vál lalt, sa ját
ma ga vi se li. Az a Szer zõ dõ Fél, amely olyan ha di sí rok
 felett kí ván véd nök sé get vál lal ni, ame lyek ben har ma dik
or szá gok ál lam pol gá ra i nak föld i ma rad vá nyai is nyug sza -
nak, be szer zi a har ma dik or szá gok hoz zá já ru lá sát.

8. Cikk

A Megállapodás végrehajtásáért felelõs szervezetek

(1) A szlo vén Szer zõ dõ Fél ré szé rõl a Meg álla po dás
vég re haj tá sá ért a ha di sí rok ren de zé sé ért ille té kes mi nisz -
té rium fe le lõs.
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(2) A ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl a Meg álla po dás
vég re haj tá sá ért a hon vé del mért fe le lõs mi nisz ter fe le lõs.

9. Cikk

Közös kormányközi vegyesbizottság

(1) Je len Meg álla po dás vég re haj tá sá nak egyez te té sé re
a Szer zõ dõ Fe lek kö zös kor mány kö zi ve gyes bi zott sá got
(a továb biak ban: ve gyes bi zott ság) hoz nak lét re. A ve gyes -
bi zott ság ba mind ket tõ Szer zõ dõ Fél há rom-há rom ta got
de le gál, a Meg álla po dás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat hó na -
pon be lül.

(2) Je len Meg álla po dás vég re haj tá sá val és értelmezé sével
kap cso la tos összes vi tás kér dést a Szer zõ dõ Fe lek tár gya lá sos 
úton ren de zik a ve gyes bi zott ság közremû ködésével.

(3) A ve gyes bi zott ság igény sze rint ülé se zik a kez de mé -
nye zõ ál tal meg je lölt hely szí nen. A fel me rü lõ költ sé ge ket
a Szer zõ dõ Fe lek mind egyi ke sa ját maga fe de zi. A tol má -
cso lá si költ sé ge ket a ven dég lá tó fi ze ti.

(4) A ve gyes bi zott ság el fo gad ja ügy rend jét, amellyel a
mun ká já ra vo nat ko zó el já rá si kér dé se ket sza bá lyoz za.

10. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Je len Meg álla po dás ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.
A Szer zõ dõ Fe lek hi va ta lo san, dip lo má ci ai úton ér te sí tik
egy mást ar ról, hogy a Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé hez
szük sé ges bel sõ jo gi kö ve tel mé nyek nek ele get tet tek.
A Meg álla po dás a ké sõb bi, a ha tály ba lé pés hez szük sé ges
bel sõ kö ve tel mé nyek tel je sí té sét iga zo ló ér te sí tés kéz hez -
vé te lé vel lép ha tály ba.

(2) Je len Meg álla po dás nem érin ti a Fe lek azon nem zet -
kö zi szer zõ dé sek ben fog lalt jo ga it és kö te le zett sé ge it,
ame lyek nek a Fe lek a je len Meg álla po dás ha tály ba lé pé se -
kor már ré sze sei.

(3) A je len Meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek bár mi kor
írás ban mó do sít hat ják. A mó do sí tás ha tály ba lé pé sé hez
a je len Cikk (1) be kez dé sé ben írt el já rás szük sé ges.

(4) Je len Meg álla po dás fel mon dá sá ra irá nyuló szán dé kot 
a Szer zõ dõ Fe lek írás ban köz lik egy más sal. A je len Meg -
álla po dás a má sik Fél tõl ér ke zõ fel mon dás kéz hez vé te lé nek 
nap já tól szá mí tott hat hó nap el tel té vel ha tá lyát vesz ti.

Ké szült Lend ván, 2007. ok tó ber 17-én, két ere de ti pél -
dány ban, mind egyik pél dány ma gyar és szlo vén nyel ven,
és mind két nyel vû vál to zat egy aránt  hiteles.

(Aláírások)”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a szer zõ dés 10. cik ké ben meg -
határozott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A szer zõ dés, illetve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is mert té
 válását köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Köz tár sa sá gi El nök
217/2007. (X. 29.) 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 -
tésére Len key Lász ló Zol tán 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. ok tó ber 11.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/4242/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
221/2007. (XI. 14.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

nyugállományú 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 Kis s Ti bor nyug ál lo má nyú dan dár tá bor no kot 2007.
no vem ber 11-ei ha tállyal nyug ál lo má nyú ve zér õr naggyá
elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. no vem ber 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/4615/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
222/2007. (XI. 14.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

posztumusz 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 del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé -
re Kó sa Sán dor ez re dest 2007. no vem ber 6-ai ha tállyal,
posz tu musz, dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. no vem ber 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/4617/2007.

A honvédelmi miniszter
127/2007. (HK 21.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a NATO irá nyí tás alatt
vég re haj tott bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar tó mû ve le tek hez
tör té nõ ma gyar hoz zá já ru lás ról  szóló 94/2001. (XII. 21.)
OGY ha tá ro zat ban, a NATO irá nyí tá sú bal ká ni ka to nai bé -
ke fenn tar tó mû ve le tek ben részt vevõ ma gyar ka to nai kon -
tin gen sek rõl  szóló 2040/2002. (II. 27.) Korm. ha tá ro zat -
ban, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál -
ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos
Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel ada tok ról  szóló 78/2007.
(HK 15.) HM uta sí tás 4.  §-ában fog lal tak ra – ide ig le nes
ka to nai szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. A ko szo vói bé ke fenn tar tás ban va ló rész vé tel cél jából
az MHPK, VKF 1999. jú ni us 30-i szer ve zé si intéz kedésére
fi gye lem mel 2006. szep tem ber 1-jei ha tállyal a Ma gyar
Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak -
ban: MH ÖHP) rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet ho zok lét re.
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2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
Ma gyar Hon véd ség Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH ÕBZ
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:

1999. jú li us 15.

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye:
7400  Kaposvár, Fü re di u.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/ÕBZ
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Ko szo vó

4. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ, zász ló alj jog ál lá sú, Ál lo mány táb lá val és Fel sze re lé -
si Jegy zék kel meg ala kí tott ide ig le nes ka to nai szer ve zet.
Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech -
ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál lo má nyá ból kell fel töl te ni.

5. A ka to nai szer ve zet a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te -
gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás 2.  § b) pont ja alap ján a 3. ka te gó ri á ba tar to zik.

6. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A KFOR erõk fõ pa rancs nok sá gá nak köz vet len biz to sí -

tá sa, õr zés-vé del mi fel ada tok el lá tá sa, já rõ rö zés, szál lít -
má nyok kí sé ré se, ren dez vé nyek biz to sí tá sa, el len õr zõ-át -
eresz tõ pon tok fel ál lí tá sa és mû köd te té se, va la mint a
KFOR Fõ pa rancs nok sá gon Meg elõ zõ Egész ség ügyi La -
bo ra tó ri um mû köd te té se.

A tér ség NA TO pa rancs nok sá ga in (KFOR Pa rancs nok -
ság, NA TO Szkop jei Pa rancs nok ság) egyé ni be osz tás ban
szol gá la tot tel je sí tõ ma gyar ka to nák szol gá lat tel je sí té se
nem ze ti fe le lõs ség alá tar to zó fel té te le i nek – mû ve le ti te -
rü le ten tör té nõ – biz to sí tá sa, amely a lo gisz ti kai és pénz -
ügyi el lá tást fog lal ja ma gá ba.

7. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn -
tartója a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a meg ala kí -
tás ra ki je lölt ka to nai szer ve zet az MH ÖHP.

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP, pa rancs nok szol gá -
la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si kör -
zet ben te vé keny sé gét a KFOR erõk fõ pa rancs no ka uta sí tá -
sai sze rint lát ja el.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze té se a mû ve let vég re haj tá sa
so rán:

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: pa rancs nok;

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka 
ve zény li;

c) a pa rancs nok az ide ig le nes ka to nai szer ve zet élén
 álló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo -
má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed 

a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re. En -
nek ke re té ben – mint a ve zény lé si hely állományille té kes
pa rancs no ka – a jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás
egyéb jo gi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -
ko rol ja az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos jo -
go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket;

d) a pa rancs nok fe le lõs a zász ló alj alaptevékenysé -
gébõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a
zász ló alj jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi
esz kö ze i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mûkö -
déséért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a
zász ló alj had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké -
szí té sé ért, gaz dál ko dá si ha tás kör ben a mû kö dés biztosí -
tásáért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért. Fe le lõs a
zász ló alj gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li
rend be tar tá sá ért.

10. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar -
to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá -
la tot.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

A pénz ügyi, el lá tá si és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a pénz ügyi
és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet tel együtt mû kö dés ben vég zi.

El he lye zé si biz to sí tá sá ért a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség fe le lõs.

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

12. A ka to nai szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Alap te vé keny ség ke re té ben mun ka he lyi ét -
kez te tést va ló sít meg, ki egé szí tõ te vé keny ség ként kan tint
üze mel tet.

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mûkö -
dési rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a meg ala -
kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését
kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.
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14. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg szû né sé rõl kü -
lön mi nisz te ri ha tá ro zat ren del ke zik, mely ben a ka to nai
szer ve ze tet meg il le tõ jo gok ról, illetve ter he lõ kö te le zett -
sé gek rõl is ren del kez ni kell.

15. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
egy ide jû leg az ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról
 szóló 35/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat és az azt mó do sí tó
58/2007. (HK 8.) HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 15.

A honvédelmi miniszter
128/2007. (HK 21.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a
Ma gyar Hon véd ség nek az ENSZ cip ru si bé ke fenn tar tó
misszi ó ban (UN FI CYP) va ló rész vé te lé rõl  szóló
2156/1995. (V. 29.) Korm. ha tá ro zat ban, va la mint a Ma -
gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá -
mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar Hon véd sé get
érin tõ fel ada tok ról  szóló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás
4.  §-ában fog lal tak ra – ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re -
ho zá sa ér de ké ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség nek az ENSZ cip ru si bé ke -
fenn tar tó misszi ó ban (UN FI CYP) va ló rész vé te lé rõl  szóló
2156/1995. (V. 29.) Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro zot tak
vég re haj tá sa ér de ké ben 2006. szep tem ber 25-i ha tállyal
az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH ÖHP) rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ 
ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet ho zok lét re.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
ENSZ Cip ru si Bé ke fenn tar tó Misszió Ma gyar Kon -

tin gens
Rö vi dí tett meg ne ve zé se:
UN FI CYP Ma gyar Kon tin gens (UN FI CYP HUN -

CON)
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:
1995. no vem ber 14.

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye:
7400 Ka pos vár, Fü re di u.
Pos ta cí me:
7401 Ka pos vár, Pf.: 179/UNIF CYP HUN CON
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Cip rus

4. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP jo gi sze mé lyi ség gel 
nem ren del ke zõ, ön ál ló szá zad jog ál lá sú, Ál lo mány táb lá -
val és Fel sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott ide ig le nes ka -
to nai szer ve ze te. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl
 vezényléssel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH eszköz -
állományából kell fel töl te ni.

5. A ka to nai szer ve zet a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te -
gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás 2.  § b) pont ja alap ján a 4. ka te gó ri á ba tar to zik.

6. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A cip ru si gö rög és a cip ru si tö rök kö zös ség kö zöt ti bé -

kés lég kör fenn tar tá sa ér de ké ben az ENSZ Cip ru si Bé ke -
fenn tar tó Misszió (UN FI CYP) fe le lõs sé gi te rü le tén, annak 
alá ren delt sé gé ben lé võ Task For ce Aqu i la (a továb biak -
ban: TFA) pa rancs no ká nak köz vet len alá ren delt sé gé ben
az ENSZ Biz ton sá gi Ta nács ha tá ro za ta i ban, va la mint a
Misszió mû kö dé si sza bály za ta i ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok vég re haj tá sa, kü lö nö sen:

a) az üt kö zõ zó na já rõ rö zés út ján, illetve te le pí tett meg -
fi gye lõ pon to kon ke resz tül tör té nõ fo lya ma tos fel ügye le te;

b) az erõ szak he lyi ki ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa
cél já ból, az üt kö zõ zó ná ban ki ala ku ló in ci den sek re va ló
re a gá ló ké pes ség fenn tar tá sa, meg fe le lõ esz kö zök kel va ló
erõ je len lét biz to sí tá sa;

c) a szem ben ál ló fe lek kö zöt ti tûz szü net fi gye lem mel
kí sé ré se, rend sze res kap cso lat tar tás a szem ben ál ló erõk -
kel és a ci vil, he lyi kor mány za ti igaz ga tás sal, a rend õri
szer vek kel;

d) az UN FI CYP ka to nai és ci vil tag jai, va la mint a fog -
lal koz ta tott he lyi la ko sok és hoz zá tar to zó ik vé del mé nek
biz to sí tá sá ban va ló rész vé tel, fe nye ge tett ség ese tén.

7. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar -
tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a meg ala kí tás -
ra ki je lölt ka to nai szer ve zet az MH ÖHP.

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP pa rancs no ká nak
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá -
si kör zet ben te vé keny sé gét az ENSZ alá-fö lé ren delt sé gi
rend szer e sze rin ti pa rancs nok uta sí tá sai sze rint lát ja el.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze té se a mû ve let vég re haj tá sa
so rán:

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: kon tin gens pa rancs nok;
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b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka 
ve zény li;

c) a pa rancs nok az ide ig le nes ka to nai szer ve zet élén
 álló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo -
má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed 
a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
 Ennek ke re té ben – mint a ve zény lé si hely állományille té -
kes pa rancs no ka – a jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás 
egyéb jo gi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -
ko rol ja az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos
 jogokat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket;

d) a kon tin gens pa rancs nok fe le lõs a szá zad alap te vé -
keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá -
ért, a szá zad jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás egyéb
jo gi esz kö ze i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö -
dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a szá -
zad had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té -
sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az ál lo -
mány ma gas fo kú fe gyel mé ért. Fe le lõs a szá zad gaz dál ko -
dá sá nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

10. Az ide ig len tes ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó
hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot.

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

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet. El lá tá sa a TFA el lá tá si
rend sze ré ben va ló sul meg.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

A pénz ügyi, el lá tá si és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a pénz ügyi
és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet tel együtt mû kö dés ben vég zi.

El he lye zé si biz to sí tá sá ért a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség fe le lõs.

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

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé -
si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz -
za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a meg ala kí tá -
sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö -
ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg szû né sé rõl kü -
lön mi nisz te ri ha tá ro zat ren del ke zik, mely ben a ka to nai
szer ve ze tet meg il le tõ jo gok ról, illetve ter he lõ kö te le zett -
sé gek rõl is ren del kez ni kell.

15. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
egy ide jû leg az ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról
 szóló 100/2006. (HK 20.) HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 15.

A honvédelmi miniszter
129/2007. (HK 21.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a
Ma gyar Hon véd ség ál tal EG 4229 NA TO fel aján lás ként
tet t híd épí tõ ké pes ség meg va ló sí tá sá ra, va la mint a Ma gyar 
Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga -
tó mû ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar Hon véd sé get érin tõ
fel ada tok ról  szóló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás
4.  §-ában fog lal tak ra – ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re -
ho zá sa ér de ké ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. Ma gyar Hon véd ség ál tal EG 4229 NA TO fel aján lás -
ként tet t híd épí tõ ké pes ség meg va ló sí tá sa ér de ké ben 2007. 
ja nu ár 1-jei ha tállyal a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ -
ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP) rész jog -
kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ ide ig le nes ka to -
nai szer ve ze tet ho zok lét re.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
Ma gyar Hon véd ség Ve gyes Híd épí tõ Szá zad
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH VH SZD

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye:
7400 Ka pos vár, Fü re di u.
Pos ta cí me: Pf. 179/MH VH Szd.
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág
Kül föl di al kal ma zá si kör ze te meg fe le lõ köz jo gi dön tés

el fo ga dá sát köve tõen ke rül meg ha tá ro zás ra.
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4. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ, ön ál ló szá zad jog ál lá sú, Ál lo mány táb lá val és Fel -
sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott ide ig le nes ka to nai szer -
ve zet. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban:
MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve zény lés sel, anya -
gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál lo má nyá ból kell
fel töl te ni.

5. A ka to nai szer ve zet bé ke fenn tar tó mû ve le tek sze -
rinti ka te gó ri á ba so ro lá sa, va la mint devizaellátmány-
 kiegészítés mér té ké nek meg ha tá ro zá sa a fel adat-vég re haj -
tás ra vo nat ko zó köz jo gi dön tés után tör té nik.

6. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge: a NA TO pa -
rancs nok ság nak alá ren delt szak al egy ség ként, kü lön bö zõ
tí pu sú híd át ke lõ he lyek be ren de zé se és fenn tar tá sa ke re té -
ben:

– kü lön bö zõ tí pu sú át ke lõ he lyek mû sza ki fel de rí té se,
be ren de zé se és mû köd te té se (fenn tar tá sa);

– leg fel jebb 300 fm. 60 ton na te her bí rá sú úszó alj za tú
sza lag híd meg épí té se, illetve leg fel jebb há rom kes keny –
össze sen 39 fm. szé les – te rep aka dály gé pi híd dal tör té nõ
át hi da lá sa;
vagy

– szö vet sé gi igény alap ján – az elõ írt alap te vé keny sé -
gén túl – Ma bey and John son had szín té ri híd meg épí té se a
szö vet ség ál tal biz to sí tott híd anyag ból.

A ké szen lét el éré se és a meg fe le lõ köz jo gi dön tés után a
ka to nai szer ve zet mû ve le ti fel ada ta it – a had mû ve le ti
át-alá ren de lést köve tõen – a NA TO ille té kes pa rancs no kai
ha tá roz zák meg.

7. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar -
tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a meg ala kí tás -
ra ki je lölt ka to nai szer ve zet az MH Szá raz föl di Pa rancs -
nok ság (a továb biak ban: MH SZFP), 2007. ja nu ár 1-jét
köve tõen az MH ÖHP.

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP, pa rancs nok szol gá -
la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze té se a mû ve let vég re haj tá sa
so rán:

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: szá zad pa rancs nok;

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka 
ve zény li;

c) a pa rancs nok az ide ig le nes ka to nai szer ve zet élén
 álló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo -
má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed 
a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
 Ennek ke re té ben – mint a ve zény lé si hely állományille té -
kes pa rancs no ka – a jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás 
egyéb jo gi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -
ko rol ja a ne ki alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la -

tos jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket. Az állományille -
té kes pa rancs no ki jog kö rö ket a meg fe le lõ köz jo gi dön tés
után a mû ve le ti te rü le ten gya ko rol ja;

d) a pa rancs nok fe le lõs az ide ig le nes ka to nai szer ve zet
alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek
el lá tá sá ért, a jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás egyéb
jo gi esz kö ze i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö -
dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az
ide ig le nes ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze -
mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú
biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért.
 Felelõs a gaz dál ko dás tör vényességéért, a szám vi te li rend
be tar tá sá ért.

10. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar -
to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá -
la tot.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

A pénz ügyi, el lá tá si és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a pénz ügyi
és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet tel együtt mû kö dés ben vég zi.

El he lye zé si biz to sí tá sá ért a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség fe le lõs.

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

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mûkö -
dési rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a meg ala -
kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését
kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg szû né sé rõl kü -
lön mi nisz te ri ha tá ro zat ren del ke zik, mely ben a ka to nai
szer ve ze tet meg il le tõ jo gok ról, illetve ter he lõ kö te le zett -
sé gek rõl is ren del kez ni kell.
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15. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
egy ide jû leg az ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról
 szóló 110/2006. (HK 22.) HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 15.

A honvédelmi miniszter
130/2007. (HK 21.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
egy ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si
cso port lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé nek elõ ké szí té sé rõl  szóló 
2115/2006. (VI. 29.) Korm. ha tá ro zat 3. pont já ban, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló
és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar Hon -
véd sé get érin tõ fel ada tok ról  szóló 78/2007. (HK 15.) HM
uta sí tás 4.  §-ában fog lal tak ra – ide ig le nes ka to nai szer ve -
zet lét re ho zá sa ér de ké ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. A NA TO ve ze té sû af ga nisz tá ni Nem zet kö zi Biz ton -
sá gi Tá mo ga tó Erõ (ISAF) bé ke misszi ó já nak elõ se gí té se
ér de ké ben, az egy ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni tar to má -
nyi új já épí té si cso port lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé nek elõ ké -
szí té sé rõl  szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. ha tá ro zat
3. pont já ban meg ha tá ro zot tak alap ján a Ma gyar Hon véd -
ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
ÖHP) rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ ide -
ig le nes ka to nai szer ve ze tet ho zok lét re.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
Ma gyar Hon véd ség Tar to má nyi Új já épí té si Cso port
Rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH PRT
Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ala ku lá sá nak idõ -

pont ja: 2006. au gusz tus 1.

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye:
7400 Ka pos vár, Fü re di u.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/PRT
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Af ga nisz tán

4. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ, ez red jog ál lá sú, Ál lo mány táb lá val és Fel sze re lé si
Jegy zék kel meg ala kí tott ide ig le nes ka to nai szer ve zet.
 Állományát a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech -
ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál lo má nyá ból kell fel töl te ni.

5. A ka to nai szer ve zet a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te -
gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás 2.  § a) pont ja alap ján az 1. ka te gó ri á ba tar to zik.

6. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge: a ma gyar ve -
ze té sû tar to má nyi új já épí té si cso port te vé keny sé gé nek ka -
to nai biz to sí tá sa, ezen be lül:

a) a PRT tá bor üze mel te té se, fenn tar tá sa, õr zés-vé del me;
b) ci vil szak ér tõk, ta nács adók el he lye zé se, el lá tá sa és

vé del me;
c) a ci vil kör nye zet, he lyi la kos ság bi zal má nak erõ sí té se;
d) a mû ve le ti te rü le ten ál ta lá nos és ka to nai in for má ci ók 

gyûj té se;
e) sze mé lyek, szál lít má nyok kí sé ré se, biz to sí tá sa;
f) a NATO, és ezen be lül a ma gyar ka to nai je len lét de -

monst rá lá sa;
g) a PRT te vé keny ség aka dá lyo zá sa kor szük ség ese tén

rend fenn tar tás;
h) át vo nu ló szö vet sé ges erõk nek, sze mé lyek nek se gít -

ség nyúj tás;
i) az Af gán Nem ze ti Had se reg ki kép zé sé nek, fel ké szí -

té sé nek se gí té se;
j) az af gán rend õrség ta nács adás sal tör té nõ se gí té se.

7. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar -
tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a meg ala kí tás -
ra ki je lölt ka to nai szer ve zet az MH ÖHP.

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP, pa rancs nok szol gálati
alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si  körzetben, az 
ISAF Észa ki Re gi o ná lis Pa rancs nok ság (ISAF  Regional
 Command-North: a továb biak ban: ISAF RC-North) mû ve le ti
alá ren delt sé gé ben, Af ga nisz tán Bagh lan tar to mány ban Pol-e
Khom ri szék hellyel hajt ja vég re fela datait.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze té se a mû ve let vég re haj tá sa
so rán:

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: pa rancs nok;

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka 
ve zény li;

c) a pa rancs nok az ide ig le nes ka to nai szer ve zet élén
 álló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo -
má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed 
a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
 Ennek ke re té ben – mint a ve zény lé si hely állományille té -
kes pa rancs no ka – a jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás 
egyéb jo gi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -
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ko rol ja az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos jo -
go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket;

d) a pa rancs nok fe le lõs az ide ig le nes ka to nai szer ve zet
alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek
el lá tá sá ért, a ka to nai szer ve zet jog sza bá lyok ban, az ál lam i
irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ
tör vényes mû kö dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség -
gel tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze -
mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú
biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért.
 Felelõs a ka to nai szer ve zet gaz dál ko dá sá nak tör vényessé -
géért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért;

e) a pa rancs nok – ma ga sabb rend fo ko za tú, vagy be osz -
tá sú MH ál lo má nyú sze mély tar tós af ga nisz tá ni ve zény lé -
sé nek hi á nyá ban – egy ide jû leg el lát ja a nem ze ti rang idõs
fel ada to kat is, szol gá la ti elöl já ró ja az ISAF kö te lé ké ben
szol gá la tot tel je sí tõ tel jes ma gyar sze mé lyi ál lo mány nak.

10. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar -
to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá -
la tot.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet. Gaz dál ko dá sá nak rend -
jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gát a
vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel
össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg.

A pénz ügyi, el lá tá si és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a pénz ügyi
és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet tel együtt mû kö dés ben vég zi.

El he lye zé si biz to sí tá sá ért a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség fe le lõs.

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

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mûkö -
dési rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a meg ala -
kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését
kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg szû né sé rõl kü -
lön mi nisz te ri ha tá ro zat ren del ke zik, mely ben a ka to nai

szer ve ze tet meg il le tõ jo gok ról, illetve ter he lõ kö te le zett -
sé gek rõl is ren del kez ni kell.

15. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
egy ide jû leg az ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról
 szóló 87/2006. (HK 18.) HM ha tá ro zat és az azt mó do sí tó
59/2007. (HK 8.) HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 15.

A honvédelmi miniszter
131/2007. (HK 21.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a NA TO irá nyí tá sa alatt
vég re haj tott bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar tó mû ve le tek hez
tör té nõ ma gyar hoz zá já ru lás ról  szóló 94/2001. (XII. 21.)
OGY ha tá ro zat ban, a NA TO irá nyí tá sú ko szo vói bé ke -
fenn tar tás ban részt ve võ nem zet kö zi erõk ben (KFOR) tör -
té nõ ma gyar ka to nai rész vé tel rõl  szóló 2258/2005.
(XI. 25.) Korm. ha tá ro zat ban, va la mint a Ma gyar Köz tár -
sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû -
ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel -
ada tok ról  szóló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás 4.  §-ában
fog lal tak ra – ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sa ér -
de ké ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. A NA TO irá nyí tá sú ko szo vói bé ke fenn tar tás ban
részt ve võ nem zet kö zi erõk ben (KFOR) tör té nõ ma gyar
ka to nai rész vé tel rõl  szóló 2258/2005. (XI. 25.) Korm. ha -
tá ro zat ban fog lal tak ra fi gye lem mel, a Ma gyar Hon véd ség
KFOR MLF Szá zad fel ada tá nak foly ta tá sa ér de ké ben, a
Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH ÖHP) rész jog kö rû költ ség ve té si
egy sé ge ként mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet ho zok 
lét re.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
Ma gyar Hon véd ség KFOR Szá zad
Rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH KFOR SZD
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Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ala ku lá sá nak idõ -
pont ja: 2006. jú li us 1.

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye:
7400 Ka pos vár, Fü re di u.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH KFOR SZD
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, va la mint kül föl -

dön a KFOR NA TO mû ve le ti te rü let

4. A ka to nai szer ve zet jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ, ön ál ló szá zad jog ál lá sú, Ál lo mány táb lá val és Fel -
sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott ide ig le nes ka to nai szer -
ve zet. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban:
MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve zény lés sel,
 anyagi-technikai esz kö ze it az MH esz köz ál lo má nyá ból
kell fel töl te ni.

5. A ka to nai szer ve zet a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te -
gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás 2.  § b) pont ja alap ján a 3. ka te gó ri á ba tar to zik.

6. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A Több nem ze ti Har ci Kö te lék – Nyu gat (Mul ti na ti o nal

Task For ce – West, a továb biak ban: MNTF-W) dan dár -
szin tû kö te lék alá ren delt sé gé ben lé võ – zász ló alj szin tû
kö te lék pa rancs no ká nak köz vet len alá ren delt sé gé ben,
annak fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó mû ve le ti te rü le ten KFOR
bé ke fenn tar tó te vé keny ség ben tör té nõ rész vé tel. Az al egy -
ség fel ada ta to váb bá kon vo jok kí sé ré se, te rü le tek biz to sí -
tá sa (el len õr zõ-, át eresz tõ pon tok és meg fi gye lõ pon tok
mû köd te té se, já rõ rö zés), te rü let zá rás és ellen õr zés, va la -
mint tö meg ke ze lés.

7. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn -
tartója a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a meg ala kí -
tás ra ki je lölt ka to nai szer ve zet az MH ÖHP.

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP, pa rancs nok szol gá -
la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si kör -
zet ben te vé keny sé gét a TFS pa rancs nok uta sí tá sai sze rint
lát ja el.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze té se a mû ve let vég re haj tá sa
so rán:

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: szá zad pa rancs nok;

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka 
ve zény li;

c) a pa rancs nok az ide ig le nes ka to nai szer ve zet élén
 álló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo -
má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed 
a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
 Ennek ke re té ben – mint a ve zény lé si hely állományille té -
kes pa rancs no ka – a jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás 

egyéb jo gi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -
ko rol ja az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos
 jogokat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket;

d) a pa rancs nok fe le lõs a szá zad alap te vé keny sé gé bõl
adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá ért, a szá zad
jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i -
ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért. Tel jes
és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik a szá zad had ra fog ha -
tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, gaz dál ko -
dá si ha tás kör ben a mû kö dés biz to sí tá sá ért és az ál lo mány
ma gas fo kú fe gyel mé ért. Fe le lõs a szá zad gaz dál ko dá sá -
nak tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

10. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar -
to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá -
la tot.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet. El lá tá sa a MNTF-W el -
lá tá si rend sze ré ben va ló sul meg.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

A pénz ügyi, el lá tá si és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a pénz ügyi
és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet tel együtt mû kö dés ben vég zi.

El he lye zé si biz to sí tá sá ért a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség fe le lõs.

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

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mûkö -
dési rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a meg ala -
kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését
kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg szû né sé rõl kü -
lön mi nisz te ri ha tá ro zat ren del ke zik, mely ben a ka to nai
szer ve ze tet meg il le tõ jo gok ról, illetve ter he lõ kö te le zett -
sé gek rõl is ren del kez ni kell.
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15. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
egy ide jû leg az ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról
 szóló 65/2006. (HK 14.) HM ha tá ro zat és az azt mó do sí tó
56/2007. (HK 8.) HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 15.

A honvédelmi miniszter
132/2007. (HK 21.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel 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 ban, va la mint a Ma gyar Köz tár sa -
ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve -
le tek kel kap cso la tos Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel ada -
tok ról  szóló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás 4.  §-ában fog -
lal tak ra – ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké -
ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség ki je lölt ál lo má nyá nak a
 NATO Re a gá ló Erõk ben tör té nõ rész vé te lé rõl  szóló
2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben 2008. ja nu ár 11-tõl 2008.
jú ni us 30-ig ter je dõ idõ szak ra a Ma gyar Hon véd ség Össz -
ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)
rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ ide ig le nes 
ka to nai szer ve ze tet ho zok lét re.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
Ma gyar Hon véd ség NA TO Re a gá ló Erõk 10. vál tás
Rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH NRF 10. vál tás

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye:
7400 Ka pos vár, Fü re di u.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH NFR 10. vál tás
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, va la mint kül föl -

dön a NA TO szer ve ze ti leg ille té kes NRF pa rancs nok ság
fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó mû ve le ti te rü let.

4. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP jo gi sze mé lyi ség gel 
nem ren del ke zõ, ön ál ló szá zad jog ál lá sú, Ál lo mány táb lá -
val és Fel sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott ide ig le nes ka -
to nai szer ve ze te. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl
 vezényléssel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál -
lo má nyá ból kell fel töl te ni.

5. A ka to nai szer ve zet bé ke fenn tar tó mû ve le tek sze -
rinti ka te gó ri á ba so ro lá sa, va la mint de vi za el lát mány-ki -
egé szí tés mér té ké nek meg ha tá ro zá sa a fel adat-vég re haj -
tás ra vo nat ko zó köz jo gi dön tés után tör té nik.

6. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
Az MH NRF 10. vál tás – a NATO szer ve ze ti leg ille té -

kes pa rancs nok sá gá nak alá ren delt sé gé ben – ké pes az NRF 
ré szé re meg ha tá ro zott mû ve le ti fel ada tok vég re haj tá sá ban 
va ló rész vé tel re.

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

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

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

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

d) a ké szen lé ti idõ szak ban a meg fe le lõ köz jo gi dön tést
köve tõen rész vé tel konk rét fel adat vég re haj tá sá ban.

7. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar -
tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a meg ala kí tás -
ra ki je lölt ka to nai szer ve zet az MH ÖHP.

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP, pa rancs nok szol gá -
la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si kör -
zet ben te vé keny sé gét az azt el ren de lõ köz jo gi dön tés után,
az MH NRF 10. vál tás kü lön bö zõ szin tû, szer ve ze ti leg
ille té kes pa rancs no ka i nak uta sí tá sai sze rint lát ja el.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze té se a mû ve let vég re haj tá sa
so rán:

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: nem ze ti tá mo ga tó elem pa rancs nok
(kon tin gens pa rancs nok);

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka 
ve zény li;

c) a pa rancs nok az ide ig le nes ka to nai szer ve zet élén
 álló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo -
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má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed 
a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
 Ennek ke re té ben – mint a ve zény lé si hely állományille té -
kes pa rancs no ka – a jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás 
egyéb jo gi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -
ko rol ja a ne ki alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la -
tos jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket. Az állományille -
té kes pa rancs no ki jog kö rö ket a meg fe le lõ köz jo gi dön tés
után a mû ve le ti te rü le ten gya ko rol ja;

d) a pa rancs nok fe le lõs az ide ig le nes ka to nai szer ve zet
alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el -
lá tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi
esz kö ze i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö dé sé ért.
Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az ide ig le nes
ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi ál lo mány 
fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sá ért és az 
ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért.  Felelõs a gaz dál ko dás
tör vényességéért, a szám vi te li rend be tar tá sá ért.

10. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó
hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:

A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

A pénz ügyi, el lá tá si és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a pénz ügyi
és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet tel együtt mû kö dés ben vég zi.

El he lye zé si biz to sí tá sá ért a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség fe le lõs.

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

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mûkö -
dési rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a meg ala -
kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését
kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
2008. jú ni us 30-án ha tá lyát vesz ti. A ha tá ro zat hatályba -
lépésével egy ide jû leg 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 ha tá -
lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 15.

A honvédelmi miniszter
133/2007. (HK 21.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség ki je -
lölt ál lo má nyá nak a NA TO Re a gá ló Erõk ben tör té nõ rész -
vé te lé rõl  szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá ro zat ban,
va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a -
gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar
Hon véd sé get érin tõ fel ada tok ról  szóló 78/2007. (HK 15.)
HM uta sí tás 4.  §-ában fog lal tak ra – ide ig le nes ka to nai
szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség ki je lölt ál lo má nyá nak a
 NATO Re a gá ló Erõk ben tör té nõ rész vé te lé rõl  szóló
2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben 2009. ja nu ár 5-tõl 2009.
jú ni us 30-ig ter je dõ idõ szak ra a Ma gyar Hon véd ség Össz -
ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)
rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ ide ig le nes 
ka to nai szer ve ze tet ho zok lét re.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
Ma gyar Hon véd ség NA TO Re a gá ló Erõk 12. vál tás
Rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH NRF 12. vál tás

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye:
7400 Ka pos vár, Fü re di u.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH NRF 12. vál tás
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, va la mint kül föl -

dön a NA TO szer ve ze ti leg ille té kes NRF pa rancs nok ság
fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó mû ve le ti te rü let.
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4. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP jo gi sze mé lyi ség gel 
nem ren del ke zõ, zász ló alj jog ál lá sú, Ál lo mány táb lá val és
Fel sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott ide ig le nes ka to nai
szer ve ze te. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve zény lés -
sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál lo má nyá -
ból kell fel töl te ni.

5. A ka to nai szer ve zet bé ke fenn tar tó mû ve le tek sze -
rinti ka te gó ri á ba so ro lá sa, va la mint de vi za el lát mány-ki -
egé szí tés mér té ké nek meg ha tá ro zá sa a fel adat-vég re haj -
tás ra vo nat ko zó köz jo gi dön tés után tör té nik.

6. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
Az MH NRF 12. vál tás – a NATO szer ve ze ti leg ille té -

kes pa rancs nok sá gá nak alá ren delt sé gé ben – ké pes az NRF 
ré szé re meg ha tá ro zott mû ve le ti fel ada tok vég re haj tá sá ban 
va ló rész vé tel re.

Fel ada tai:
a) ve gyi, bi o ló gi ai, ra di o ló gi ai, nuk le á ris, termé szeti,

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

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

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

d) a ké szen lé ti idõ szak ban a meg fe le lõ köz jo gi dön tést
köve tõen rész vé tel konk rét fel adat vég re haj tá sá ban.

7. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn -
tartója a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a meg ala kí -
tás ra ki je lölt ka to nai szer ve zet az MH ÖHP.

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP, pa rancs nok szol gá -
la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si kör -
zet ben te vé keny sé gét az azt el ren de lõ köz jo gi dön tés után
az MH NRF 12. vál tás kü lön bö zõ szin tû, szer ve ze ti leg
ille té kes pa rancs no ka i nak uta sí tá sai sze rint lát ja el.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze té se a mû ve let vég re haj tá sa
so rán:

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: nem ze ti tá mo ga tó elem pa rancs nok
(kon tin gens pa rancs nok);

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka 
ve zény li;

c) a pa rancs nok az ide ig le nes ka to nai szer ve zet élén
 álló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo -
má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed 
a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
 Ennek ke re té ben – mint a ve zény lé si hely állományille té -
kes pa rancs no ka – a jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás 
egyéb jo gi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -

ko rol ja a ne ki alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la -
tos jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket. Az állományille -
té kes pa rancs no ki jog kö rö ket a meg fe le lõ köz jo gi dön tés
után a mû ve le ti te rü le ten gya ko rol ja;

d) a pa rancs nok fe le lõs az ide ig le nes ka to nai szer ve zet
alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek
el lá tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb
jo gi esz kö ze i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö -
dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az
ide ig le nes ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze -
mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú
biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért. Fe -
le lõs a gaz dál ko dás tör vényességéért, a szám vi te li rend
be tar tá sá ért.

10. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó
hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot.

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

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

A pénz ügyi, el lá tá si és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a pénz ügyi
és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet tel együtt mû kö dés ben vég zi.

El he lye zé si biz to sí tá sá ért a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség fe le lõs.

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

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé -
si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz -
za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a meg ala kí tá -
sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö -
ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
2009. jú ni us 30-án ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 15.
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A honvédelmi miniszter
134/2007. (HK 21.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a NATO irá nyí tá sú bal ká -
ni ka to nai bé ke fenn tar tó mû ve le tek ben részt vevõ ma gyar
ka to nai kon tin gen sek rõl  szóló 2040/2002. (II. 27.) Korm.
ha tá ro zat ban, az Euró pai Unió irá nyí tá sa alatt vég re haj tott
bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar tó (ALTHEA) mû ve let hez tör -
té nõ ma gyar hoz zá já ru lás ról  szóló 128/2004. (XI. 23.)
OGY ha tá ro zat ban, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá -
ra in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel
kap cso la tos Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel ada tok ról
 szóló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás 4.  §-ában foglal -
takra – ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben
az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. Az EU ALTHEA mû ve let be fel aján lott MH EUFOR
al egy ség ki je lö lé sé rõl, össze ál lí tá sá ról és fel ké szí té sé rõl
 szóló 139/2006. (HK 1/2007.) HM uta sí tás ra te kin tet tel a
Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH ÖHP) rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé -
ge ként mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet ho zok lét re.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
Ma gyar Hon véd ség EUFOR Kon tin gens
Rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH EUFOR KONT
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja: 2007. áp ri lis 20.

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye:
7400 Ka pos vár, Fü re di u.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/EUFOR SZD
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Bosz nia Herce -

govina

4. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP jo gi sze mé lyi ség gel 
nem ren del ke zõ, ön ál ló szá zad jog ál lá sú, Állománytáb -
lával és Fel sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott ide ig le nes
ka to nai szer ve ze te. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve -
zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál lo -
má nyá ból kell fel töl te ni.

5. A ka to nai szer ve zet a bé ke fenn tar tó mû ve le tek ka te -
gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint de vi za el lát mány-ki egé szí tés 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 16/2005. (HK 5.) HM
uta sí tás 2.  § b) pont ja alap ján a 3. ka te gó ri á ba tar to zik.

6. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A dél szláv vál ság ren de zé sé nek vég re haj tá sát biz to sí tó

– az Euró pai Unió (a továb biak ban: EU) ál tal irá nyí tott

ALTHEA el ne ve zé sû – mû ve let ben a vál ság ke ze lé si és bé -
ke fenn tar tó te vé keny sé gek kel össz hang ban tö meg ke ze lés,
fegy ver be gyûj tés, ob jek tum vé de lem, VIP-kí sé rés, KFOR
har cá sza ti tar ta lék (TÁCRES) fel ada tok, me lyek vég re haj -
tá sa lé gi (he li kop ter) és köz úti szál lí tás sal tör té nik.

A kon tin gens bá zi sán lét re ho zott Nem ze ti Tá mo ga tó
Elem (Na ti o nal Sup port Ele ment, NSE) fel ada ta a tér ség -
ben (Bosz nia-Her ceg ovi na) ál lo má so zó ma gyar ka to nák
szol gá lat tel je sí té se fel té te le i nek – mû ve le ti te rü le ten
 történõ – biz to sí tá sa, amely ma gá ban fog lal ja – töb bek
 között – a sze mély ügyi mun kát, a jo gi ta nács adást, illetve a 
lo gisz ti kai biz to sí tást. Ezen fel adat kör el lá tá sa ki ter jed az
EUFOR HQ, NATO HQ Sa ra je vo, PSOTC ál lo má nyá ban
szol gá ló ka to nák ra is.

7. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn -
tartója a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a meg ala kí -
tás ra ki je lölt ka to nai szer ve zet az MH ÖHP.

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP, pa rancs nok szol gá -
la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si kör -
zet ben te vé keny sé gét a spa nyol ve ze té sû ma nõ ver zász ló -
alj pa rancs no ká nak mû ve le ti irá nyí tá sa alatt hajt ja vég re.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze té se a mû ve let vég re haj tá sa
so rán:

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: nem ze ti tá mo ga tó elem pa rancs nok
(kon tin gens pa rancs nok);

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka 
ve zény li;

c) a pa rancs nok az ide ig le nes ka to nai szer ve zet élén
 álló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo -
má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed 
a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
 Ennek ke re té ben – mint a ve zény lé si hely állományille té -
kes pa rancs no ka – a jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás 
egyéb jo gi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -
ko rol ja az alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos jo -
go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket;

d) a pa rancs nok fe le lõs a ka to nai szer ve zet alap te vé -
keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek el lá tá sá -
ért, a ka to nai szer ve zet jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí -
tás egyéb jo gi esz kö ze i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör -
vényes mû kö dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel
tar to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé -
lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú biz -
to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért. Fe le lõs 
a ka to nai szer ve zet gaz dál ko dá sá nak tör vényességéért, a
szám vi te li rend be tar tá sá ért.

10. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar -
to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá -
la tot.
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11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

A pénz ügyi, el lá tá si és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a pénz ügyi
és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet tel együtt mû kö dés ben vég zi.

El he lye zé si biz to sí tá sá ért a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség fe le lõs.

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

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé -
si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz -
za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a meg ala kí tá -
sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö -
ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg szû né sé rõl kü -
lön mi nisz te ri ha tá ro zat ren del ke zik, mely ben a ka to nai
szer ve ze tet meg il le tõ jo gok ról, illetve ter he lõ kö te le zett -
sé gek rõl is ren del kez ni kell.

15. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
egy ide jû leg az ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról
 szóló 60/2007. (HK 8.) HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 15.

A honvédelmi miniszter
135/2007. (HK 21.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség ki je -

lölt ál lo má nyá nak a NA TO Re a gá ló Erõk ben tör té nõ rész -
vé te lé rõl  szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá ro zat ban,
va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a -
gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar
Hon véd sé get érin tõ fel ada tok ról  szóló 78/2007. (HK 15.)
HM uta sí tás 4.  §-ában fog lal tak ra – ide ig le nes ka to nai
szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség ki je lölt ál lo má nyá nak a
 NATO Re a gá ló Erõk ben tör té nõ rész vé te lé rõl  szóló
2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben 2008. jú li us 1-jé tõl 2009.
ja nu ár 4-ig ter je dõ idõ szak ra a Ma gyar Hon véd ség Össz -
ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)
rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ ide ig le nes 
ka to nai szer ve ze tet ho zok lét re.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
Ma gyar Hon véd ség NA TO Re a gá ló Erõk 11. vál tás
Rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH NRF 11. vál tás

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye:
7400 Ka pos vár, Fü re di u.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH NRF 11. vál tás
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, va la mint kül föl -

dön a NA TO szer ve ze ti leg ille té kes NRF pa rancs nok ság
fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó mû ve le ti te rü let.

4. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP jo gi sze mé lyi ség gel 
nem ren del ke zõ, ön ál ló szá zad jog ál lá sú, Ál lo mány táb lá -
val és Fel sze re lé si Jegy zék kel meg ala kí tott ide ig le nes ka -
to nai szer ve ze te. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve -
zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál lo -
má nyá ból kell fel töl te ni.

5. A ka to nai szer ve zet bé ke fenn tar tó mû ve le tek sze -
rinti ka te gó ri á ba so ro lá sa, va la mint de vi za el lát mány-ki -
egé szí tés mér té ké nek meg ha tá ro zá sa a fel adat-vég re haj -
tás ra vo nat ko zó köz jo gi dön tés után tör té nik.

6. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
Az MH NRF 11. vál tás – a NA TO szer ve ze ti leg ille té -

kes pa rancs nok sá gá nak alá ren delt sé gé ben – ké pes az NRF 
ré szé re meg ha tá ro zott mû ve le ti fel ada tok vég re haj tá sá ban 
va ló rész vé tel re.

Fel ada tai:
a) ve gyi, bi o ló gi ai, ra di o ló gi ai, nuk le á ris, termé szeti,

és hu ma ni tá ri us ka taszt ró fák kö vet kez mé nye i nek fel mé ré -
sé ben és fel szá mo lá sá ban va ló rész vé tel;
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b) köz re mû kö dés vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû -
ve le tek ben, ter ro ris ták el le ni mû ve le tek tá mo ga tá sá ban,
em bar gó ér vény re jut ta tá sá ban, nem had vi se lõk eva ku á lá -
sá nak meg ter ve zé sé ben, meg szer ve zé sé ben és vég re haj tá -
sá ban;

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

d) a ké szen lé ti idõ szak ban a meg fe le lõ köz jo gi dön tést
köve tõen rész vé tel konk rét fel adat vég re haj tá sá ban.

7. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet ala pí tó ja és fenn tar -
tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM), a meg ala kí tás -
ra ki je lölt ka to nai szer ve zet az MH ÖHP.

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP, pa rancs nok szol gá -
la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si kör -
zet ben te vé keny sé gét az azt el ren de lõ köz jo gi dön tés után
az MH NRF 11. vál tás kü lön bö zõ szin tû, szer ve ze ti leg
ille té kes pa rancs no ka i nak uta sí tá sai sze rint lát ja el.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze té se a mû ve let vég re haj tá sa
so rán:

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: nem ze ti tá mo ga tó elem pa rancs nok
(kon tin gens pa rancs nok);

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka 
ve zény li;

c) a pa rancs nok az ide ig le nes ka to nai szer ve zet élén
 álló egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ, a szer ve zet sze mé lyi ál lo -
má nyá nak szol gá la ti elöl já ró ja. Szol gá la ti jog kö re ki ter jed 
a ka to nai szer ve zet mû kö dé sé nek min den te rü le té re.
 Ennek ke re té ben – mint a ve zény lé si hely állományille té -
kes pa rancs no ka – a jog sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás 
egyéb jo gi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -
ko rol ja a ne ki alá ren delt sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la -
tos jo go kat, tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket. Az állományille -
té kes pa rancs no ki jog kö rö ket a meg fe le lõ köz jo gi dön tés
után a mû ve le ti te rü le ten gya ko rol ja;

d) a pa rancs nok fe le lõs az ide ig le nes ka to nai szer ve zet
alap te vé keny sé gé bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek
el lá tá sá ért, a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb
jo gi esz kö ze i ben elõ ír tak nak meg fe le lõ tör vényes mû kö -
dé sé ért. Tel jes és oszt ha tat lan fe le lõs ség gel tar to zik az
ide ig le nes ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze -
mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé ért, a mû kö dés min den ol da lú

biz to sí tá sá ért és az ál lo mány ma gas fo kú fe gyel mé ért.
 Felelõs a gaz dál ko dás tör vényességéért, a szám vi te li rend
be tar tá sá ért.

10. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar -
to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá -
la tot.

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

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség ként mû -
kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet.

Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg.

A pénz ügyi, el lá tá si és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a pénz ügyi
és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet tel együtt mû kö dés ben vég zi.

El he lye zé si biz to sí tá sá ért a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség fe le lõs.

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

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mûkö -
dési rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a meg ala -
kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését
kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
2009. ja nu ár 4-én ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 15.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
121/2007. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

egyes HM utasítások és intézkedések módosításáról,
valamint hatályon kívül helyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján – 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 ra,
to váb bá a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let, a Köz pon ti Köz le ke -
dé si Fel ügye let, a me gyei köz le ke dé si fel ügye le tek, a Pol -
gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság meg szün te té sé rõl, va la mint
a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság meg ala pí tá sá ról  szóló
2213/2006. (XII. 7.) Korm. ha tá ro zat 4. pont já ra fi gye lem -
mel – a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

A ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz gá sok en ge dé lye zé sé -
nek elõ ké szí té sé rõl  szóló 32/2001. (HK 9.) HM uta sí tás
4.  §-ának (3) be kez dé sé ben „a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Ka to nai Lég ügyi Hi va ta lá hoz” szö veg rész he lyé be „az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság hoz” szö veg rész lép.

2.  §

A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák 2006. évi il let mény -
fej lesz té sé rõl  szóló 1/2006. (HK 3.) HM uta sí tás 6.  §-ának
(1) és (2) be kez dé sé ben a „2006. év so rán” szö veg rész
 helyébe a „2006. év so rán vagy azt köve tõen” szö veg rész
lép.

3.  §

Ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

1. a lé gi ku ta tó-men tõ szol gá lat meg ala kí tá sá ról, ri asz -
tá sá ról és al kal ma zá sá ról  szóló 10/1999. (HK 6.) HM uta -
sí tás 3.  §-a, 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „és a Ha tó ság
Ké szen lé ti Re pü lõ bal ese ti Szol gá la ta” szö veg rész,
6.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint 7.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben „– a Ha tó ság elõ ze tes egyet ér té sé vel –” szö veg rész;

2. az Ide ig le nes Köz szol gá la ti Sza bály zat ról  szóló
42/2002. (HK 16.) HM uta sí tás 1.  §-ában „a Hon vé del mi
Mi nisz té rium Ka to nai Lég ügyi Hi va ta la” szö veg rész, va -
la mint mel lék le te 4. pont ja a) al pont já nak har ma dik gon -
do lat je les be kez dé se;

3. a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a költ ség ve té si fel -
ügye le te alá tar to zó hi va ta lok köz tiszt vi se lõ i nek egyes
költ ség té rí té se i rõl  szóló 53/2002. (HK 20.) HM uta sí tás
1.  §-ában „a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal” szö veg rész;

4. a köz tiszt vi se lõk és a köz igaz ga tá si szer vek nél fog -
lal koz ta tott mun ka vál lalók 2006. évi il let mény fej lesz té se
vég re haj tá sá ról  szóló 4/2006. (HK 3.) HM uta sí tás;

5. a köz ér de kû ada tok köz zé té te lé nek mód já ról  szóló
12/2006. (HK 4.) HM uta sí tás 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben
a „HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal (a továb biak ban: HM
KLH),” szö veg rész;

6. 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 17/2006. (HK 6.) HM
uta sí tás 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „va la mint lé gi köz le -
ke dé si” szö veg rész, az „illet ve a HM Ka to nai Lég ügyi Hi -
va tal (a továb biak ban: HM KLH)” szö veg rész, a 18.  §
c) pont já ban a „HM KLH, fõ igaz ga tó,” szö veg rész, va la -
mint a 2. szá mú mel lék le té nek 5. pont já ban „a HM
KLH-t,” szö veg rész;

7. a te le pü lés ren de zé si ter vek és a he lyi épí té si sza bály -
za tok vé le mé nye zé si el já rá sa i ban, va la mint a pol gá ri be ru -
há zá sok kal össze füg gõ ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok -
ban  való rész vé tel sza bá lya i ról  szóló 62/2006. (HK 13.)
HM uta sí tás 3.  §-ának b) pont ja, 5.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja, va la mint a 7.  §-a;

8. a HM ob jek tu mok csök ken té sé vel kap cso la tos szak -
mai fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 128/2006. (HK 24.)
HM uta sí tás;

9. a Ma gyar Hon véd ség ve ze té sét biz to sí tó ügye le ti és
ké szen lé ti szol gá la tok mû kö dé sé rõl  szóló 20/2007.
(HK 4.) HM uta sí tás 4.  §-ának f) pont ja, va la mint a 14.  §-a
és az azt meg elõ zõ al cím;

10. a Ma gyar Hon véd ség re pü lé si pót lék ra jo go sult ál -
lo má nyá nak had ra fog ha tó sá gi szint sze rin ti ka te gó ri á ba
so ro lá sá nak meg ha tá ro zá sá ról  szóló 24/2007. (HK 5.) HM 
uta sí tás 4.  §-ában „a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal nál,”
szö veg rész, va la mint az 5.  § (2) be kez dé se;

11. a Ma gyar Hon véd ség Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj el -
lá tá sá ról  szóló 38/2002. (HK 19.) HM KÁT-HVKF együt -
tes in téz ke dés 4. pont ja és 8. pont já ban a „lé gi szál lí tás
ese tén pe dig a HM KLH” szö veg rész;

12. a Hon vé del mi Mi nisz té rium Ka to nai Lég ügyi
 Hivatal igaz ga tói be osz tá sá nak át adás-át vé te lé rõl  szóló
47/2003. (HK 14.) HM KÁT in téz ke dés;

13. a Ma gyar Hon véd ség nél fog lal koz ta tott köztiszt -
viselõk év vé gi meg aján dé ko zá sá ról  szóló 178/2005.
(HK 1/2006.) HM KÁT in téz ke dés.
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4.  §

2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Hon véd ség
lé gi for ga lom-szer ve zé sé nek kor sze rû sí té sé rõl  szóló
40/2004. (HK 10.) HM uta sí tás, va la mint az azt mó do sí tó
107/2005. (HK 25.) HM uta sí tás, to váb bá az egyes HM
uta sí tá sok mó do sí tá sá ról és ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló 45/2007. (HK 10.) HM uta sí tás 72.  §-a.

5.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba,
és 2008. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

A hon vé del mi mi nisz ter
122/2007. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2008. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendrõl

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
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a 2008. évi
mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend rõl  szóló 27/2007.
(IX. 29.) SZMM ren de let ren del ke zé se i re – a 2008. évi
mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend del kap cso lat ban
az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

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

2.  §

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

a) áp ri lis 26. (szom bat): mun ka nap, pén te ki mun ka -
rend del,

má jus 2. (pén tek): pi he nõ nap,

b) ok tó ber 18. (szom bat): mun ka nap, pén te ki mun ka -
rend del,

ok tó ber 24. (pén tek): pi he nõ nap,
c) de cem ber 19. (pén tek): mun ka nap, szer dai mun ka -

rend del,
de cem ber 20. (szom bat): mun ka nap, pén te ki mun ka -

rend del,
de cem ber 24. (szer da): pi he nõ nap.

3.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nél 2008. de -
cem ber 29. és 2008. de cem ber 31. kö zött a hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ka to nák, köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak, mun ka -
vál lalók ré szé re az éves sza bad ság, illetve a ki nem adott, ki -
fi ze tés re nem ke rü lõ és ér vény ben lé võ sza bad na pok ter hé re
biz to sí ta ni kell a szol gá la ti hely tõl  való tá vol ma ra dást.

(2) A HM-ben és a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé -
gé be tar to zó HM szer ve ze tek nél csak a hi va ta li ügy in té -
zés hez mi ni má li san szük sé ges lét szá mot – szer ve ze ti egy -
sé gen ként (tit kár ság, fõ osz tály) leg alább 1 fõ – ve ze tõ be -
osz tá sú – hi va ta li ügye le test és 1 fõ ügy in té zõt – kell a
szol gá la ti (mun ka)he lyen biz to sí ta ni. A hi va ta li ügye le tes
szük ség ese tén le gyen ké pes az adott szer ve zet sze mé lyi
ál lo má nyá nak ki ér te sí té sé re.

(3) A (2) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó szer ve ze tek
ve ze tõi biz to sít sák te le fo non tör té nõ el ér he tõ sé gü ket.

(4) Az ál lo mány 2008. évi sza bad sá gá nak fel hasz ná lá -
sát az állományille té kes pa rancs no kok (ve ze tõk) olyan
mó don ter vez zék, hogy az biz to sít sa az (1)–(2) be kez dés -
ben fog lal tak vég re haj tá sát.

4.  §

Je len uta sí tás ban fog lal tak vég re haj tá sa nem érin ti a ké -
szen lé ti és ügye le ti, va la mint a la kos sá gi el lá tá si fel ada tok
fo lya ma tos biz to sí tá sát.

5.  §

Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek a 2008. évi
te vé keny ség re vo nat ko zó ter ve i ket a je len uta sí tás ban fog -
lal tak figye lembe véte lével ké szí tik el.

6.  §

Fel ha tal ma zást kap a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, az
MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal, az MK Ka to nai Fel de rí tõ
Hi va tal és az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd,
Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) fõ igaz ga tó ja,
va la mint a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem rek to -
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ra, hogy az alá ren delt szer ve ze tei mun ka rend jét – kü lö nös
te kin tet tel az ál ta lá nos tól el té rõ mun ka idõ-be osz tás ban
fog lal koz ta tot tak mun ka rend jé re – a je len uta sí tás sal össz -
hang ban rész le te sen sza bá lyoz za.

7.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té tel 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
123/2007. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

„A Magyar Köztársaság Honvédelmi Miniszterének
Humánpolitikai Irányelvei

a 2007–2008. személyügyi évre”
kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

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

2.  §

Ezen uta sí tás mel lék le te ként ki adom a Ma gyar Köz tár -
sa ság Hon vé del mi Mi nisz te ré nek hu mán po li ti kai irány el -
ve it a 2007–2008. sze mély ügyi év re.

3.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ok tó ber 31.

Melléklet
a 123/2007. (HK 21.) HM utasításhoz

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Miniszterének
Humánpolitikai Irányelvei

a 2007–2008. személyügyi évre

A had erõ-át ala kí tást kö ve tõ sta bi li zá ció ér de ké ben a
2007–2008. sze mély ügyi év hu mán- és sze mély ügyi igaz -
ga tá si fel ada ta i nak vég re haj tá sa so rán az aláb bi a kat kell
figye lembe ven ni:

Fõ cél ki tû zé sek:

– Pro fesszi o ná lis és ha té ko nyan al kal maz ha tó, ex pe dí -
ci ós ké pes sé gek kel ren del ke zõ, nem zet kö zi együtt mû kö -
dés re ké pes had erõ szá má ra meg fe le lõ mu ta tók kal ren del -
ke zõ sze mé lyi ál lo mány biz to sí tá sa.

– A sze mé lyi ál lo mány, kü lö nös te kin tet tel a szerzõ -
déses le gény sé gi ál lo mány fel töl tött sé gi mu ta tó já nak ja ví -
tá sa ér de ké ben ki emelt, cél irá nyos to bor zó te vé keny ség
foly ta tá sa.

– A had erõ szer ve ze ti sta bi li zá ci ó ja so rán a nem zet kö zi 
gya kor lat nak meg fe le lõ kor sze rû ál lo mány szer ke zet, va la -
mint rend fo ko za ti ará nyok ki ala kí tá sa.

– A sze mé lyi ál lo mány szá má ra hi te le sebb, a je len le gi
elõ me ne te li rend szer re épü lõ pá lya kép és élet pá lya mo dell 
ki dol go zá sa, a meg vál to zott szer ve ze ti fel té te lek hez iga -
zo dó fog lal koz ta tás po li ti ka to vább fej lesz té se.

– A tisz ti, tiszt he lyet te si és szer zõ dé ses le gény sé gi
 állomány elõ me ne te li rend sze ré nek kor sze rû sí té se, a tel je -
sít mény ér té ke lés egy sze rû sí té se és kor sze rû sí té se, bü rok -
ra ti kus je gye i nek csök ken té se.

– A ka to nai mun ka kö rök höz köt he tõ egyé ni kom pe ten -
ci ák meg ha tá ro zá sa, a kom pe ten cia ala pú tel je sít mény ér té -
ke lés ki dol go zá sá nak foly ta tá sa össz hang ban a köz igaz ga -
tás-fej lesz tés kor mány za ti cél ki tû zé se i vel.

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

– Az esély egyen lõ ség alap ve tõ kö ve tel mé nye i nek  érvé -
nyesítése, kü lö nös te kin tet tel a nõk és fér fi ak társa dalmi
egyen lõ sé gé re, va la mint a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já ra.

– A sze mély ügyi el já rá sok tör vényességének to váb bi
erõ sí té se ér de ké ben az alá ren delt ve ze tõ és sze mély ügyi
szak ál lo mány fel ké szí té se, a jog sza bá lyi vál to zá sok meg -
is mer te té se.

I. A humánerõforrás-tervezéssel összefüggõ
humánpolitikai irányelvek

A Kormány ál tal meg ha tá ro zott lét szám figye lembe -
véte lével egy ha té ko nyan, sok ol da lú an és ru gal ma san al -
kal maz ha tó, nem zet kö zi együtt mû kö dés re ké pes had erõ
hu mán erõ for rás szük ség le te i nek biz to sí tá sa.
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Konk rét ja vas la tok ki dol go zá sa egy ki kép zett, fel töl tött
és be vet he tõ szer ve ze tek kel ren del ke zõ had erõ igé nye i nek 
meg fe le lõ sze mé lyi ál lo mány mennyi sé gi és mi nõ sé gi mu -
ta tó i ra.

A tár ca szá má ra szük sé ges és a ren del ke zés re ál ló mun -
ka erõ nagy sá gá nak, mi nõ sé gi össze té te lé nek vizs gá la ta,
ja vas la tok meg fo gal ma zá sa a had erõ-fej lesz té si cé lok
meg valósulása ér de ké ben.

A had erõ-fej lesz tés cél ja i val össz hang ban, fi gye lem mel 
az egyes szer ve ze tek sa já tos sá ga i ra a nem ki fe je zet ten ka -
to nai is me re te ket igény lõ be osz tá sok ese té ben a pol gá ri ál -
lo mány fog lal koz ta tá sá nak elõny ben ré sze sí té se.

A je len le gi fog lal koz ta tás po li ti ka kor sze rû sí té se, a tel -
je sít mé nyen és az egész sé ges ver seny szel le men ala pu ló
elõ me ne te li, jut ta tá si és el lá tá si, va la mint kép zé si rend szer 
ki dol go zá sa és szer ve ze ti kul tú rá ba il lesz té se.

A szer ve ze ti sta bi li zá ci ót se gí tõ hu mán erõ for rás-gaz -
dál ko dá si alap el vek ki dol go zá sa, a sze mé lyi ál lo mány ra
vo nat ko zó jog vi szo nyok tar tal má nak pon to sí tá sa, szük ség 
ese tén kor rek ci ó ja.

A szol gá la ti ér dek szem pont já ból ki emelt fon tos sá gú
 állomány – kü lön le ges ka to nai-szak mai is me re tek kel, ide -
gen nyelv tu dás sal, kül föl di szol gá lat tel je sí tés so rán szer -
zett ta pasz ta la tok kal – meg tar tá sá ra vo nat ko zó ösz tön zõk
ki dol go zá sa.

A Ma gyar Hon véd ség fej lesz té sét meg ha tá ro zó 10 éves
terv cél ki tû zé se i bõl és lét szám ada ta i ból kö vet ke zõ hu mán -
erõ for rás igény pon tos meg ha tá ro zá sa éves bon tás ban.

A NA TO pa rancs nok sá gok nak át-alá ren de lés re és nem -
zet kö zi együtt mû kö dés re ki je lölt ka to nai szer ve ze tek nél
rend sze re sí tett, illetve az Euró pai Uni ó nak fel aján lott be -
osz tá sok fel töl té sé nek elõ tér be he lye zé se.

Új mun ka kö rök lét re ho zá sa, meg lé võk höz kap cso ló dó
kö ve tel mé nyek mó do sí tá sa, va la mint mun ka kö rök meg -
szün te té se ki zá ró lag mun ka kör elem zés vég re haj tá sa után,
az MH Mun ka kö ri Tér kép, illetve a Jegy zék mó do sí tá sá -
val egy ide jû leg tör tén het.

A köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak mun ka kör azo -
no sí tó kód já nak ál lo mány táb lák ban és mun ka kö ri jegy zé -
kek ben tör té nõ rög zí té se, a szak ágak kal együtt mû köd ve a
mun ka kör azo no sí tó kó dok pon to sí tá sa.

Rész vé tel az Or szá gos Kép zé si Jegy zék (OKJ) és a Fog -
lal ko zá sok Egy sé ges Or szá gos Rend szer e (FE OR) fo lya -
ma tos át dol go zá sá ban, a hon vé del mi tár ca ér de ke it meg je -
le nít ve.

A hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás sal össze füg gõ szak fel -
ada tok vég re haj tá sa so rán szo ros együtt mû kö dés az ér dek -
kép vi se le ti szer vek kel.

II. A személyügyi-gazdálkodással összefüggõ
humánpolitikai irányelvek

A) To bor zás

Cél zott kom mu ni ká ci ós te vé keny ség foly ta tá sa a
 Magyar Hon véd ség is mert sé gé nek és el fo ga dott sá gá nak

nö ve lé sé re, kü lö nös te kin tet tel a mi nõ sé gi to bor zás elõ se -
gí té se ér de ké ben.

A to bor zás a had erõ lét szám szük ség le té nek meg fele -
lõen fõ leg a le gény sé gi ál lo mány pót lá sá ra kon cent rál jon
úgy, hogy a je lent ke zett, de jog vi szonyt nem lé te sí tett
 állomány ké pes le gyen a ki áram lá si vesz te ség kom pen zá -
lá sá ra.

A szük sé ges szá mú és meg fe le lõ mi nõ sé gi mu ta tók kal
ren del ke zõ szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány ál lan dó biz -
to sí tá sa ér de ké ben a pol gá ri szak kép zõ in téz mé nyek vég -
zõs hall ga tói kö ré ben cél zott to bor zó te vé keny ség kifej -
tése.

Kap cso la tok to vább fej lesz té se az Ál la mi Foglalkozta -
tási Szol gá lat (ÁFSZ) re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont ja i -
val. Rész vé tel ál lás bör zé ken, az in ter ne tes to bor zás le he -
tõ sé ge i nek ki mun ká lá sa.

A szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány után pót lá sa kor – to -
vább ra is – a szak kép zett ség gel, spe ci á lis kép zett ség gel,
an gol nyelv is me ret tel és gép jár mû ve ze tõi jo go sít vánnyal
ren del ke zõk elõny ben ré sze sí té se, ese ten kén ti cél irá nyos
meg ke re sé se.

Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a szer zõ dé ses ál lo mány 
be il lesz ke dé si fo lya ma tá nak ki mun ká lá sá ra, a be il lesz ke -
dést elõ se gí tõ prog ra mok szak mai ala pok ra tör té nõ he lye -
zé sé vel.

A szer zõ dé ses tiszt he lyet te si ál lo mány után pót lá sa el sõ -
sor ban a szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány ból bel sõ to bor -
zás sal tör tén jen, a ki vá lasz tás alap ja a ki ma gas ló tel je sít -
mény, a meg szer zett szak mai tu dás és ta pasz ta lat le gyen.

Az egy szer re je lent ke zõ mun ka erõ hi ány, és fe les leg fel -
szá mo lá sa ér de ké ben a sze mély ügyi szer vek, to bor zó iro -
dák kö zöt ti bel sõ in for má ció át adá sa, a kom mu ni ká ció és
adat szol gál ta tás ja ví tá sa.

A kül sõ, va la mint a bel sõ to bor zás ro tá ci ó val és elõ me -
ne tel lel össze füg gõ egy sé gé nek meg te rem té se és al kal ma -
zá sa, egy sé ges elõ me ne te li rend be tör té nõ in teg rá lá sa.

A to bor zás so rán a ne mek kö zöt ti esély egyen lõ ség biz -
to sí tá sá nak ki emelt fon tos sá gú te rü let ként  való ke ze lé se,
va la mint a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ prog -
ra mok, in téz ke dé sek figye lembevétele.

A had erõ re pü lõ gép-ve ze tõ kép zé si szük ség le tét ki elé -
gí tõ be is ko lá zá si lét szám biz to sí tá sa ér de ké ben a fõ is ko lák 
és egye te mek vég zõs hall ga tói kö ré ben cél zott to bor zás
foly ta tá sa.

B) Al kal mas ság vizs gá lat

Az al kal mas sá gi vizs gá la tok kal kap cso la tos el já rá si
rend gyor sí tá sa ér de ké ben az érin tett szer ve ze tek kö zöt ti
in for má ció áram lás szer ve zet teb bé té te le, a ha té kony ság
elõ tér be he lye zé se.

A sze mé lyi ál lo mány moz ga tá sá ra csak ab ban az eset -
ben ke rül het sor, amennyi ben az érin tett az új be osz tás hoz
ren delt is ko lai vég zett sé gi, szak kép zett sé gi, nem zet biz -
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ton sá gi, va la mint egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas -
sá gi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel.

A ka to nai szol gá lat ra tör té nõ fi zi kai al kal mas ság figye -
lembevétele min d a ha zai, min d a NA TO-nak fel aján lott és 
a nem zet kö zi együtt mû kö dés re ki je lölt szer ve ze tek ál lo -
má nya ese té ben.

A szer zõ dé ses jog vi szonyt új on nan vál la lók ese té ben a
ma ga sabb szin tû fi zi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek tel -
je sí té sé nek elõ se gí té se a pró ba idõ vé gé ig.

C) Sze mé lyi ál lo mány moz ga tá sa

A pol gá ri élet bõl, köz tiszt vi se lõi és köz al kal ma zot ti
 állományból tör té nõ tisz ti, tiszt he lyet te si ál lo mány ba vé -
tel, va la mint más rend fo ko za ti ál lo mány cso port ból tisz ti
ál lo mány ba vé tel csak ab ban az eset ben le het sé ges,
amennyi ben az üres be osz tás fel töl té se el sõd le ge sen bel sõ
moz ga tás sal, má sod sor ban ren del ke zé si ál lo mány ból,
 valamint a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze -
tõ je ál tal ki írt pá lyá zat alap ján nem re a li zál ha tó.

Az üres be osz tá sok fel töl té se kor a vi selt rend fo ko za tuk -
nál ala cso nyabb be osz tás ban szol gá la tot tel je sí tõk, kül -
szol gá lat ról ha za té rõk, illetve a ren del ke zé si ál lo mány ban
lé võk szá má ra pri o ri tás biz to sí tá sa.

Az ál ta lá nos elõ me ne te li rend be tar to zó be osz tást be töl -
tõk ese tén meg ál la pí tott ma xi má lis vá ra ko zá si idõ tar ta mot 
vár ha tó an le szol gá lók to váb bi ka to nai pá lya fu tá sá nak az
idõ tar tam le jár ta elõtt egy év vel tör té nõ meg ter ve zé se.

A szer zõ dé ses ál lo mány hi va tá sos ál lo mány ba vé te lé re
– a szer zõ dé ses szol gá lat ban el tölt he tõ ma xi má lis idõ tar -
tam le tel te elõtt – csak rend kí vül in do kolt eset ben, a szol -
gá la ti ér dek figye lembevétele mel lett ke rül het sor.

A ma ga sabb be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés kor a ter ve -
zett be osz tás be töl té sé hez meg adott al kal ma zá si fel té te lek
ér vé nye sí té se, a szük sé ges kép zé si kö ve tel mé nyek tel je sí -
té sé nek idõ be ni meg ter ve zé se.

Az el té rí tés jog sza bály ban biz to sí tott in téz mé nyé nek al -
kal ma zá sá ra csak ab ban az eset ben ke rül het sor, amennyi -
ben az érin tett sze mély az elõ me ne tel összes egyéb fel té te -
lé nek meg fe lel.

A sze mé lyi ál lo mány elõ me ne te lé nek, be is ko lá zá sá nak
név sze rin ti ter ve zé se, a be is ko lá zá si lét szá mok pon tos
meg ha tá ro zá sa a had erõ-fej lesz té si cél ki tû zé sek, az elõ -
me ne te li le he tõ sé gek, va la mint a költ ség ve té si té te lek is -
me re té ben.

D) Sze mé lyi ál lo mány fej lesz té se

Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a had erõ át ala kí tás le -
zá rá sát köve tõen az új be osz tás hoz kap cso ló dó kö ve tel mé -
nyek nek  való meg fe le lés ér de ké ben a sze mé lyi ál lo mány
át kép zé sé re.

A Ma gyar Hon véd ség had erõ-fej lesz té si prog ram jai és
fel ada tai vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó hu mán erõ for rás

szük ség le tek költ ség ha té kony ter ve zé se, a költ ség igé nyek 
nagy ba ni meg ál la pí tá sa, egyez te té se.

A ka to nai ok ta tás- és kép zés szer ve zés so rán a költ ség -
ha té kony fel ké szí tés elõ tér be he lye zé se, a kép zé sek gya -
kor la ti vég re haj tá sa so rán a táv ok ta tás min d szé le sebb
 körû al kal ma zá sa, az Euró pai Uni ós pá lyáz ta tá si le he tõ sé -
gek ha té ko nyabb ki hasz ná lá sa.

Az éves be is ko lá zá si ter vek össze han go lá sa az elõ me -
ne te li bi zott sá gok ál tal ja va solt sze mé lyi moz ga tá sok kal.
A kép zé si igé nyek meg ha tá ro zá sa kor min den kor a ha té -
kony fog lal koz ta tá si szem lé let elõ tér be he lye zé se.

Az éves be is ko lá zá si ter vek össze ál lí tá sa kor a szak irány 
re fe ren sek és a ka ma rai jog kört gya kor lók szé le sebb kö rû
be vo ná sa, az át- és to vább kép zé sek rend sze ré nek egy sze -
rûb bé, költ ség ha té ko nyab bá té te le erõ for rás ala pú ter ve -
zés sel.

A bel föl di és kül föl di kép zé sek szer ve zé sé nek vég re -
haj tá sa so rán a meg sze rez he tõ ké pe sí té sek egy más ra épü lõ 
jel le gé nek erõ sí té se, az azo nos ké pe sí té si szint meg is mét -
lé sé nek ki kü szö bö lé sé vel.

Az ide gen nyel vi fel ké szí tés so rán a kül szol gá lat ra
 felkészülõ ál lo mány elõny ben ré sze sí té se, a be osz tá si
 követelményekben elõ ír tak meg szer zé se ér de ké ben fo lyó
nyel vi kép zé sek mun kál ta tói tá mo ga tá sá nak kon cent rál -
tabb fel hasz ná lá sa.

A köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti ál lo mány to vább -
kép zé si rend sze ré nek to vább fej lesz té se, a kép zés ter ve zet -
teb bé, szer ve zet teb bé té te le, a vár ha tó an meg vál to zó kép -
zé si rend szer gyors és ha té kony al kal ma zá sa.

A ha zai és kül föl di kép zé sek, tan fo lya mok, va la mint az
ide gen nyel vi fel ké szí tés ha té kony sá gá nak fo lya ma tos
vizs gá la ta, elem zé se, a vizs gá la tok ered mé nyei alap ján a
szük sé ges kor rek ci ók vég re haj tá sa.

E) Tel je sít mény ér té ke lés

A kor mány za ti cél ki tû zé sek kel össz hang ban lé võ ösz -
tön zõ rend szer ki dol go zá sa és a Ma gyar Hon véd ség ben
meg lé võ tel je sít mény ér té ke lé si rend szer hez  való kap cso -
lá sá nak meg vizs gá lá sa.

A tel je sít mény ér té ke lé si rend szer kor sze rû sí té sé nek ré -
sze ként az össze sí tett tel je sít mény ér té ke lés rend szer e ki -
dol go zá sá nak meg kez dé se és az ön ér té ke lés ér té ke lé si
rend sze ren be lü li ál ta lá nos sá té te le.

A tel je sít mény ér té ke lé sek meg kez dé se elõtt a hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo mány rész le tes tá jé koz ta tá sa – töb bek
kö zött – az ér té ke lés rend jé rõl, kö ve tel mé nye i rõl, a vég re -
haj tás üte me zé sé rõl.

A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány tel je sít mény -
ér té ke lé sé nek vég re haj tá sa, rang so ro lá sa, ha za té ré sü ket
köve tõen – el ért tel je sít mé nyük alap ján – be osz tás ba he -
lye zé sük biz to sí tá sa.

A sze mé lyi ál lo mány moz ga tá sá ra az éves tel je sít mény -
ér té ke lés és a rang so ro lás alap ján ke rül jön sor, a sú lyo zás -

1552 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 21. szám



sal ki ala kí tott pont szám csak az azo nos pont szá mot el ér tek 
rang so ro lá sá ra szol gál jon.

A tel je sít mény ér té ke lés so rán, pont egyen lõ ség ese tén a
2005–2006. sze mély ügyi év re vo nat ko zó sú lyo zá si el vek
ér vé nye sí té se. Az Elõ me ne te li Bi zott sá gok, illetve tag ja ik
fel ké szí té sé nek, fel ké szü lé sé nek biz to sí tá sa.

F) Szer ve zet fej lesz tés

A ka to nai fel sõ ok ta tás át ala kí tá sá nak foly ta tá sa a kép -
zés ha té kony sá gá nak és fi nan szí roz ha tó sá gá nak elõ tér be
he lye zé sé vel, a tisz ti és tiszt he lyet te si ál lo mány át-, és to -
vább kép zé sé nek fo lya ma tos sá ga biz to sí tá sá val.

A had erõ szer ve ze ti sta bi li zá ci ó ja so rán a sze mély ügyi
szak igaz ga tá si rend szer mû kö dé sé nek biz to sí tá sa, a sze -
mély ügyi szak te vé keny ség bü rok ra ti kus ele me i nek csök -
ken té se a fel ada tok vég re haj tá sa so rán.

A hu mán in for ma ti kai rend szer fe lül vizs gá la ta és ja vas -
lat té tel a rend szer al kal maz ha tó sá gá ra, a pa pír ala pú, kor -
sze rût len sze mély ügyi el já rá sok mo dern, elekt ro ni kus el -
já rá sok kal tör té nõ ki vál tá sá ra.

A kar ri er ter ve zés in for ma ti kai hát te ré nek fe lül vizs gá la -
ta és ja vas lat té tel a sze mély ügyi nyil ván tar tá si rend szer
ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re és a sze mély ügyi el já rá si
rend gyor sí tá sá ra.

A szer ve zet fej lesz té si cé lok meg valósítása ér de ké ben a
hu mán szak ál lo mány szak mai fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó
kü lön bö zõ prog ra mok szer ve zé se, illetve cél irá nyos mû -
köd te té se.

A Ma gyar Hon véd ség hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá sa
ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben hu mán és sze mély -
ügyi kont roll ing te vé keny ség foly ta tá sa, szük ség ese tén
ja vas lat té tel azon na li té ma- vagy cél vizs gá la tok ra.

III. A humán szolgáltatásokkal összefüggõ
humánpolitikai irányelvek

Kül sõ és bel sõ ku ta tó bá zi sok be vo ná sá val a sze mé lyi
ál lo mány szo ciá lis jel lem zõi, élet- és mun ka kö rül mé nyei
ada ta i nak gyûj té se, az elem zé sek alap ján ter vek és ja vas la -
tok meg fo gal ma zá sa.

Az egyes ál lo mány ka te gó ri ák men tál hi gi é nés jel lem zõ -
i nek fo lya ma tos vizs gá la ta, a szük ség le tek nek meg fe le lõ
pre ven tív prog ra mok fõ irá nya i nak, és alap el ve i nek meg -
ha tá ro zá sa.

A je len le gi szo ciá lis és el lá tó rend sze rek kor sze rû sí té se, 
a tény le ges ál lo má nyú ak és a nyug ál lo má nyú ak jut ta tá si
rend sze ré nek át te kin té se, a vál toz ta tá si irá nyok kidolgo -
zása.

Az ál lo mány le ter helt sé gé hez iga zo dó, eg zakt mó don
meg ha tá ro zott, kö te le zõ re ge ne rá ló pi hen te tés szi go rí tás -
sal egy be kö tött fe lül vizs gá la ta, fej lesz té se a tel jes hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo mány ra vo nat ko zó an.

A tár ca ked vez mé nyes üdül te té si rend jé nek fe lül vizs gá -
la ta és fej lesz té se, az ál lo mány el vá rá sa i nak, ér de ke i nek
meg fe le lõ, kor sze rû rend szer alap ja i nak ki dol go zá sa.

A lak ha tá si tá mo ga tá si rend szer, mint élet kö rül ményt
alap ve tõ en meg ha tá ro zó té nye zõ mû köd te té se és fej lesz té -
se az in do kolt ság, az esély egyen lõ ség, va la mint az ál lo -
mány és a rend fo ko za ti cso por tok kö zöt ti sú lyo zás szük sé -
ges sé ge sze rint.

A lak ha tá si tá mo ga tá si rend szer ke re tén be lül az ál lam i
ke zes ség vál la lás ki ter jesz té se le he tõ sé ge i nek vizs gá la ta a
szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány ese té ben.

A sze mé lyi ál lo mány szo ciá lis jel lem zõ i ben, élet- és
mun ka kö rül mé nye i ben be kö vet ke zõ vál to zá sok, va la mint
a had erõ fej lesz tés bõl ere dõ fog lal koz ta tás po li ti kai ki hí vá -
sok fi gye lem mel kí sé ré se és elem zé se.

A sze mé lyi ál lo mány meg tar tá sa ér de ké ben a mun ka -
vál la lói elé ge dett ség szint jé nek fo lya ma tos mé ré se, a
vissza jel zé sek és ered mé nyek fo lya ma tos elem zé se, ér té -
ke lé se.

A kü lön bö zõ csa lád tá mo ga tó prog ra mok cél irá nyos
szer ve zé sé vel a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás ban részt 
ve võk és hoz zá tar to zó ik fel ké szí té sé nek, a ha za té rést kö -
ve tõ vissza il lesz ke dé sük nek se gí té se, tá mo ga tá sa.

A mû ve le ti te rü le ten és kü lön bö zõ misszi ók ban szol -
gáló sze mé lyi ál lo mány szol gá lat tel je sí té se so rán ke let ke -
zett ta pasz ta la tok rend sze re zé se, összeg zé se és be épí té se a 
Ma gyar Hon véd ség hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá sá ba.

A kül föl di kép zés ben, fel ké szí tés ben részt vet tek
 tapasztalatainak fel dol go zá sa, illetve azok eset le ges,
 szükségszerû be épí té se a ha zai kép zé si, fel ké szí té si rend -
szer be.

Az át ala ku ló in téz mény-, és el lá tó rend szer mû kö dé sé -
nek elem zé se, az eset le ges kor rek ci ók ra vo nat ko zó ja vas -
la tok ki dol go zá sa, kü lö nös te kin tet tel a Ma gyar Hon véd -
ség mun ka vál la ló i nak ér de ke i re.

A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány fi zi kai ter hel he tõ -
sé gé nek fej lesz té se ér de ké ben a szer ve ze ti kö ve tel mé nyek 
tel je sí té sét tá mo ga tó mun ka he lyi sport te vé keny ség fel té -
te le i nek sza bály zá sa.

Az ál ta lá nos elõ me ne te li rend be tar to zó be osz tást be töl -
tõk ese tén a meg ál la pí tott ma xi má lis vá ra ko zá si idõ tar ta -
mot vár ha tó an le szol gá lók pol gá ri élet be tör té nõ vissza il -
lesz ke dé sé nek tá mo ga tá sa.

A szer ve zet bõl ki vá ló és a pol gá ri élet be vissza té rõ,
illetve nyug ál lo mány ba ke rü lõ ál lo mány sze mé lyi ügye i -
nek hu má nus ren de zé se, a szer ve zet és az egyén ér de ke i -
nek össze han go lá sa.

A szer ve ze tet el ha gyók re kon ver zi ós le he tõ sé ge i nek
bõ ví té se a kor mány zat ál tal biz to sí tott új prog ra mok kal és
a mun ká ba he lye zést elõ se gí tõ prog ra mok to vább fej lesz -
té se, a hoz zá fé rés tel jes kö rû vé té te lé vel.

A Hu mán po li ti kai Irány el vek ben fog lal tak ér vé nye sü -
lé sét a HM Ka bi net fõ nök fo lya ma to san kí sér je fi gye lem -
mel, és annak meg valósításáról a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium Kol lé gi u mát tá jé koz tas sa.
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A honvédelmi miniszter
124/2007. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

a váratlan légitámadás esetén a légiriasztás
rendszerérõl  szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) és 97.  §-a (1) be -
kez dé sé nek h) pont ja alap ján a vá rat lan lé gi tá ma dás ese tén a
lé gi ri asz tás rend sze ré rõl  szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: ren de let) egyes ren del ke zé se i nek
vég re haj tá sá ról a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség azon szer ve ze te i -
re ter jed ki, ame lyek a ren de let vég re haj tá sá ban érin tet tek.

2.  §

A ren de let 1.  § f) pont ja sze rin ti, az or szág te rü le te lég -
vé del mi ké szen lé ti erõk kel  való ol tal ma zá sá ért fe le lõs ka -
to nai szer ve zet ként a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi 
Pa rancs nok sá got je lö löm ki.

3.  §

A ren de let 3.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ügye le -
tes tá bor nok alatt a Ma gyar Hon véd ség lé gi erõ ügye le tes
tá bor no kát kell ér te ni.

4.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.*
(2) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke az uta sí tás ha tály ba lé pé -

sét kö ve tõ 5 na pon be lül in téz ke dés ben sza bá lyoz za a ren -
de let 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott össze köt te tés lé -
te sí té sé nek és fenn tar tá sá nak kö ve tel mé nye it a ki je lölt ka to -
nai szer ve zet Had mû ve le ti Köz pont vál tás pa rancs no ka, az
Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság fõ ügye le te, a
Ma gyar Rá dió Zrt. mû sza ki ügye le te, a Ma gyar Te le ví zió
Zrt. mû sor ügye le te és a Du na Te le ví zió Zrt. mû sor ügye le te
kö zött. Sza bá lyoz za to váb bá a ren de let 3.  § (2) be kez dé sé -
nek b) pont já ban meg ha tá ro zott lé gi ri asz tás el ren de lé sé re,
illetve fel ol dá sá ra vo nat ko zó ér te sí té si ok mány rend szer ki -
dol go zá sá nak fel ada ta it. Az érin tett szer ve ze tek ré szé re
2007. no vem ber 6-ig ki ad ja a ri asz tá si ok mányt.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 15.

A honvédelmi miniszter
125/2007. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

a HM Védelmi Tervezõ Bizottság feladatairól
és mûködési rendjérõl  szóló

108/2006. (HK 21.) HM utasítás
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján a HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság fel ada ta i ról és
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 108/2006. (HK 21.) HM uta sí -
tást (a továb biak ban: Ut.) az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

„A HM VTB tag jai: HM jo gi szak ál lam tit kár, HM vé de -
lem po li ti kai szak ál lam tit kár, HM vé del mi ter ve zé si és inf -
ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár, Hon véd Ve zér kar fõ nö ke,
Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se, HM ter ve zé si és ko or -
di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ, HM kom mu ni ká ci ós és to bor zó
fõ osz tály ve ze tõ, HM vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ,
HM in for ma ti kai és in for má ció vé del mi fõ osz tály ve ze tõ.”

2.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.*

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 15.

A honvédelmi miniszter
126/2007. (HK 21.) HM

u t a  s í  t á  s a

a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakások
és nem lakáscélú helyiségek beszerzéséhez kapcsolódó 

eljárások rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 97.  §-a (1) be kez dé sé nek l) és n) pont jai, va -
la mint a HM ren del ke zé sû la kás bérbeadá sával és a la kás cé lú 
tá mo ga tá sok kal össze füg gõ, a hon védelmi szer vek re há ru ló
egyes fel ada tok el lá tá sá ról, a la kás gaz dál ko dá si és la kó -
ház-ke ze lé si szer vek fel ada ta i ról, a la kás bi zott sá gok mû kö -
dé sé rõl, to váb bá a szál ló fé rõ hely gaz dál ko dás és a szál ló
bér let sza bá lya i ról  szóló 63/1995. (HK 33.) HM uta sí tás mó -
do sí tá sá ról ké szült 18/2007. (HK 3.) HM uta sí tás 16.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján –  figyelemmel a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium ren del ke zé se alatt lé võ la ká sok és he lyi sé gek bér le té -
rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló
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6/1994. (IV. 30.) HM ren de let re – a ma gán be fek te tõi HM
ren del ke zé sû la ká sok és nem la kás cé lú he lyi sé gek be szer zé -
sé hez kap cso ló dó el já rá sok rend jé rõl a kö vet ke zõ uta sí tást
adom ki:

Az utasítás hatálya

1.  §

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

Elõkészítõ szakasz

2.  §

(1) A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la ká sok be -
szer zé sé vel fej lesz tés re ter ve zett hely õr sé gek ki je lö lé sé rõl 
és pri o ri zált sor rend jük re vo nat ko zó ja vas lat el fo ga dá sá ról 
a HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv nek a Hon véd Ve -
zér kar fõ nö ke út ján elõ ter jesz tett ja vas la ta alap ján a hon -
vé del mi mi nisz ter dönt.

(2) Ki zá ró lag olyan hely õr sé gek vo nat ko zá sá ban le het
elõ ter jesz tést ten ni az (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mi -
nisz te ri dön tés re, ame lyek ben a Ma gyar Hon véd ség
hosszú táv ú je len lé te biz to sí tott.

3.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mi nisz te ri
dön tést köve tõen a ma gán be fek te tõi pro jek tet Bi zott ság
ke re té ben kell elõ ké szí te ni.

(2) A Bi zott ság el nö ke: a HM vé del mi ter ve zé si és inf -
ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár.

(3) A Bi zott ság tag ja it az aláb bi hon vé del mi szer ve ze -
tek de le gál ják:

a) a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM VGF),

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

c) a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály,
d) a HM Jo gi Fõ osz tály,
e) a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály,
f) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség

(a továb biak ban: HM KPÜ),
g) a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség,
h) a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb biak ban:

HM IÜ), va la mint
i) a Bi zott ság el nö ke ál tal ese ti leg fel kért hon vé del mi

szer ve zet.
(4) A Bi zott ság fel ada ta ma gán be fek te tõi ala pon tör té nõ 

la kás fej lesz té si pro jek tek ki dol go zá sa, ezzel összefüg -
gõen az érin tett hon vé del mi szer ve ze tek kö zöt ti szak mai
ko or di ná ció el lá tá sa, va la mint a HM ve ze tõi dön té sek elõ -

ké szí té se. A Bi zott ság fel ada ta kü lö nö sen annak vizsgá -
lata, hogy az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó be szer zé se ket
 milyen jo gi, pénz ügyi konst ruk ci ó ban le het le foly tat ni.

(5) Amennyi ben a Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
 magánbefektetõi ala pú la kás fej lesz té si konst ruk ció hosszú
táv ú ál lam i kö te le zett ség vál la lás sal jár, a HM IÜ ve zér igaz -
ga tó ja és a HM VGF fõ osz tály ve ze tõ je együt tes elõ ter jesz -
tésben a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re elõ ké szí ti a pro jekt
Hosszú Táv ú Fej lesz té sek Rang so rá ba tör té nõ fel vé tel hez
szük sé ges ja vas la tot, ezzel egy ide jû leg a HM IÜ ve zér igaz -
ga tó ja er rõl tá jé koz tat ja a Hon véd Ve zér kar fõ nö két.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lalt ja vas lat nak tar tal maz nia kell:
a) a pro jekt cél ját és annak ha tá sa it,
b) a ma gán be fek te tõi ala pú fej lesz tés alap ján be sze rez ni

ter ve zett la ká sok szá mát, lé nye ges mû sza ki pa ra mé te re it,
c) a pro jekt bõl fa ka dó együtt mû kö dés jo gi konstruk -

cióját és az ab ból fa ka dó koc ká zat (fe le lõs ség) meg osz tá -
sát a ma gán szfé ra és köz szfé ra kö zött,

d) a pro jekt vár ha tó költ sé ge i nek becs lé sét, illetve azok 
éves meg osz lá sát.

(7) A Bi zott ság nak mun ká ja so rán vizs gál nia kell azt,
hogy a ma gán be fek te tõi ala pú fej lesz tés fi nan szí ro zá sá ra
az Euró pai Unió ál tal ren del ke zés re bo csá tott pénz ügyi
for rá sok fel hasz nál ha tók-e.

(8) A Bi zott ság a fel ada ta i nak el lá tá sa so rán kü lö nö sen
in do kolt eset ben kül sõ PPP szak ér tõt igény be ve het.

(9) A HM IÜ ve zér igaz ga tó ja és a HM VGF fõ osz tály -
ve ze tõ je együt tes elõ ter jesz tésében a pro jekt kidolgozá -
sáról és annak be fe je zé sé rõl a HM vé del mi ter ve zé si és
inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár út ján tá jé koz tat ja a hon -
vé del mi mi nisz tert, aki egyet ér tõ dön té sé ben in téz ke dik
az ál lam ház tar tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rin ti el já rás
– be le ért ve a PPP Tár ca kö zi Bi zott ság gal tör té nõ ko or di -
ná ci ót – le foly ta tá sá ra.

4.  §

(1) A Bi zott ság – le he tõ ség sze rint – leg alább há rom fé le 
pro jek tet dol go z ki a HM ren del ke zé sû la kás ál lo mány biz -
to sí tá sá ra. A pro jek tek nek össz hang ban kell len nie a HM
há rom-, illetve tíz éves erõ for rás ki adá si igény terv vel
(a továb biak ban: erõ for rás terv). Amennyi ben az erõ for rás
terv ben a pro jekt meg valósítása nem ter ve zett, a Bi zott ság
ja vas la tot tesz a szük sé ges for rá sok biz to sí tá sá ra.

(2) A pro jek tek kö zött leg alább egy ha gyo má nyos
 finanszírozásában meg valósuló vál to za tot (la kás vá sár lás,
ille tõ leg -épí tés) is be kell mu tat ni. A ki dol go zás so rán
 figyelemmel kell len ni a he lyi vi szo nyok kö zött el ér he tõ
leg na gyobb ered mé nyes ség re, ha té kony ság ra, gaz da sá -
gos ság ra. Az egyes konst ruk ci ók nak vá laszt kell ad ni uk a
kö vet ke zõ kér dé sek re:

– fu tam idõ,
– költ ség becs lés (éves bon tás ban is),
– a tár cát meg il le tõ jo gok és kö te le zett sé gek,
– a ma gán be fek te tõt meg il le tõ jo gok és kö te le zett sé gek,
– ma gán erõs fi nan szí ro zás (költ ség)ha té kony sá ga,
– ga ran ci á lis biz to sí té kok rend szer e,
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– a vál lal ko zó ál tal el lá tan dó fel ada tok, kü lö nös te kin -
tet tel a la ká sok ke ze lé sé re, üze mel te té sé re, karbantartá -
sára, fel újí tá sá ra vo nat ko zó an,

– fu tam idõ alatt tör té nõ la kás el ide ge ní tés ren de zé se,
– koc ká zat vi se lés,
– fu tam idõ le jár ta kor az el szá mo lá si vi szo nyok ren de zé se.
(3) Biz to sí ta ni kell, hogy a Bi zott ság ban részt ve võ

szer ve ze tek együtt mû köd je nek és a konst ruk ci ók ki dol go -
zá sá ban részt ve gye nek.

(4) A pro jek tek kü lö nö sen in do kolt eset ben kül sõ szak -
ér tõ be vo ná sá val is ki dol goz ha tó ak.

(5) Le he tõ ség sze rint olyan pro jek te ket kell ki dol goz ni,
me lyek ered mé nye ként a ma gán be fek te tõi HM ren del ke -
zé sû la ká sok és he lyi sé gek a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba és
a HM va gyon ke ze lé sé be ke rül nek.

5.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter egyet ér té se ese tén a HM
VGF fõ osz tály ve ze tõ je in téz ke dik a pro jekt PPP Tárca -
közi Bi zott ság hoz tör té nõ elõ ter jesz tése iránt. A PPP
 Tárcaközi Bi zott ság ülé sén a HM kép vi se le tét a HM VGF
– szük ség ese tén a HM IÜ, a HM VTF és a HM KPÜ be vo -
ná sá val – lát ja el.

(2) A PPP Tár ca kö zi Bi zott ság vé le mé nye, ja vas la ta
alap ján a Bi zott ság a pro jek tet fe lül vizs gál ja. A pro jekt
 felülvizsgálatára a 3.  §-ban fog lal ta kat kell meg fele lõen
al kal maz ni.

6.  §

A jó vá ha gyott pro jekt pénz ügyi fe de ze té nek biz to sí tá sa
ér de ké ben a Bi zott ság

a) a net tó je len ér té ken az 50 Mrd Ft-ot el nem érõ pro -
jek tek ese té ben, amennyi ben a jó vá ha gyott pro jekt ben
elõ írásra ke rül, a köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sa elõtt,
kor mány ha tá ro zat-ter ve ze tet ké szít a Kormány ré szé re;

b) a net tó je len ér té ken az 50 Mrd Ft-ot el érõ, vagy azt
meg ha la dó pro jek tek ese té ben a köz be szer zé si pá lyá zat
ki írá sa elõtt elõ ze tes fel ha tal ma zás cél já ból or szág gyû lé si
ha tá ro zat ter ve ze tet ké szít a Kormány ré szé re.

Beszerzés

7.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter dön té se alap ján a HM IÜ
kö te les a 3.  § (9) be kez dé se sze rint jó vá ha gyott pro jekt nek
meg fele lõen a köz be szer zé si el já rást le foly tat ni.

(2) A köz be szer zé si el já rás és annak alap ján meg kö ten -
dõ szer zõ dés meg kö té se so rán tö re ked ni kell az el fo ga dott
pro jekt ben meg ha tá ro zott fel té te lek ma ra dék ta lan ér vény -
re jut ta tá sá ra. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le az en ge -

dé lyes ter vek meg lé te. A szer zõ dés meg kö té sé hez en ge dé -
lye zett ki vi te li ter vek szük sé ge sek.

(3) A szer zõ dés ben a kö vet ke zõ fel té te le ket kell rög -
zíteni:

a) a be sze rez ni kí vánt la ká sok szá ma és mi nõ ség e,
b) az együtt mû kö dés bõl fa ka dó jo gok és kö te le zett sé -

gek meg ha tá ro zá sa, ezen be lül:
– a bér be adói jo gok és kö te le zett sé gek a hon vé del mi

szer ve ze tet vagy a vál lal ko zót il le tik-e meg,
– a bér lõ sze mé lyé nek meg je lö lé se a hon vé del mi szer -

ve ze tet ho gyan és mi lyen for má ban il le ti meg,
– a vál lal ko zót meg il le tõ el len ér té ket és fi ze té sé nek

mód ját,
– a jog cím nél kü li la kás hasz ná lat tal össze füg gõ el já rás

le foly ta tá sá nak kö te le zett sé ge a hon vé del mi szer vez tet
vagy a vál lal ko zót ter he li-e,

– a la ká sok ke ze lé sé bõl, üze mel te té sé bõl, fenn tar tá sá -
ból fa ka dó kö te le zett sé gek meg ha tá ro zá sát,

– a fu tam idõ alatt tör té nõ la kás el ide ge ní tés ren de zé sé -
nek kér dé sét,

– a jog vi szony kez de tét és vé gét,
– a fu tam idõ vé gén az el szá mo lá si vi szo nyok ren de zé -

sé nek kér dé se it, így kü lö nö sen a be szer zett la ká sok tu laj -
don át szál lá sá nak mód ját, annak el len ér té két.

8.  §

Az uta sí tás vo nat ko zá sá ban vég re haj tás ra ke rü lõ köz be -
szer zé si el já rá sok le foly ta tá sá val kap cso lat ban – az uta sí -
tás ban fog lalt el té ré sek kel – 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 re vo nat ko zó HM uta sí tás ren del ke zé se it kell meg -
fele lõen al kal maz ni.

Záró rendelkezések

9.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.*

10.  §

A 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott Bi zott sá got,
ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül
kell meg ala kí ta ni.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 13.
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

126/2007. (HK 21.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a 2007. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

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

HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
120/2007. (HK 21.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a 2007. évi Közép-Európai Védelmi Felszerelési
és Repülési Szakkiállításon a Magyar Honvédség

katonai szervezetei részvételének megszervezésérõl
és végrehajtásáról*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
117/2007. (HK 21.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a szerzõdéses katonai szolgálatra jelentkezõk ismételt
fizikai alkalmassági vizsgálatáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé se alap ján a szer -
zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõk is mé telt fi zi kai al -
kal mas sá gi vizs gá la tá ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök 
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek összes -
sé gé re ter jed ki.

2. A Ma gyar Hon véd ség HM Hon véd Egész ség ügyi
Köz pont (a továb biak ban: MH HEK) Egész ség ügyi Al kal -
mas ság-vizs gá ló In té zet (a továb biak ban: AVI) Egész ség -
ügyi Pá lya al kal mas ság-vizs gá ló Bi zott sá ga az in téz ke dés
mel lék le te sze rin ti iga zo lás meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja az
al kal mas sá gi vizs gá la tot kez de mé nye zõ ka to nai szer ve ze -

tet, amennyi ben a szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra je lent ke -
zõ sze mély a ter ve zett be osz tás hoz elõ írt kö ve tel mé nyek
alap ján „egész sé gi leg al kal mas”, „pszi chi ka i lag al kal mas”,
„ fizikailag al kal mat lan” mi nõ sí tést sze rez.

3. Ha a szer zõ dés kö tés re jo go sult ka to nai szer ve zet pa -
rancs no ka az 2. pont sze rin ti iga zo lás alap ján – fi gye lem -
mel a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény (a továb biak ban: Hjt.) 45.  § (1) be kez dé sé re – a szer -
zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ vel szol gá la ti jog vi -
szonyt lé te sít, úgy az össze sí tett al kal mas sá gi mi nõ sí tést
csak a meg is mé telt fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la tot köve -
tõen kell meg hoz ni.

4. A szer zõ dés kö tés re jo go sult ka to nai szer ve zet pa -
rancs no ka az össze sí tett al kal mas sá gi mi nõ sí tés hez szük -
sé ges fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la tot a pró ba idõ le tel te
elõtt két hó nap pal kez de mé nye zi. Az al kal mas sá gi vizs gá -
la tot az MH HEK AVI Ad mi niszt rá ci ós rész le gé vel egyez -
te tett idõ pont ban kell vég re haj ta ni.

5. A 2. pont sze rin ti iga zo lás kéz hez vé te lét köve tõen a
szer zõ dés kö tés re jo go sult ka to nai szer ve zet pa rancs no ka a 
szol gá la ti vi szony lé te sí té sé rõl és annak meg szû né sé rõl, az 
al kal mas sá gi vizs gá la tot kez de mé nye zõ ka to nai szer ve zet
a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé nek el ma ra dá sá ról ér te sí ti az
MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó sá got.

6. A szol gá la ti jog vi szony lé te sí té sé re irá nyuló szer zõ -
dés ben a pró ba idõ ki kö té se mel lett rög zí te ni kell, hogy a
je lent ke zõ a fi zi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nye ket leg ké -
sõbb a pró ba idõ le tel té ig tel je sít he ti, ami nek el ma ra dá sa
ese tén a szol gá la ti jog vi szony a Hjt. 62.  § (1) be kez dé sé -
nek f) pont ja alap ján meg szû nik.

7. Ez az in téz ke dés a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
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MAGYAR HONVÉDSÉG
DR. RADÓ GYÖRGY HONVÉD

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

                   szá mú pél dány

Nyt. szám:

Igazolás a szerzõdéses katonai állományba jelentkezõ személy vizsgálati eredményérõl

Név:
Any ja ne ve:
Szü le té si hely, idõ:
Vizs gá lat idõ pont ja:
Vizs gá la tot ké rõ ka to nai szer ve zet:

Egész sé gi leg:
Pszi chi ka i lag:
El ért fi zi kai pont szám: pont

Ezen ira ban ki adott al kal mas sá gi mi nõ sí té sek az össze sí tett al kal mas sá gi mi nõ sí tés ki adá sa kor, illetve a pró ba idõ le -
tel te után ér vé nyü ket vesz tik.

Bu da pest,   év    hó nap  nap

.......................................................................
Pá lya al kal mas ság-vizs gá ló

fõ or vos

Ké szült: 2 pél dány ban
Egy pél dány: 1 lap
Itsz.: 0508
Ügy in té zõ (tel.): PAB fõorvos
Kap ja: 1. sz. pld.: vizs gá la ti lap
   2. sz. pld.: a vizs gá la tot kérõ ka to nai szervezet
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
119/2007. (HK 21.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas
jelentkezõk 2008. évi bevonulásának végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 101.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. A szer zõ dé ses le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas
 jelentkezõknek az MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis ra tör té nõ
be vo nul ta tá sát 2008. év ben az aláb bi idõ pon tok ban kell
vég re haj ta ni:

– ja nu ár 15. (tar ta lék)
– már ci us 4.
– má jus 13.
– jú li us 1.
– szep tem ber 2.
– no vem ber 4.

2. Ez az in téz ke dés 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és
2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

121/2007. (HK 21.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a KFOR Nyugati Többnemzeti Alkalmi Harci
Kötelékben részt vevõ erõk kijelölésérõl

és felkészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (Hvt.) 101.  § (4)–(5) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a Ma gyar Köz -
tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó
mû ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel -
ada tok ról  szóló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás ra, a KFOR 



Nyu ga ti Több nem ze ti Al kal mi Har ci Kö te lék ben részt
 vevõ erõk ki je lö lé sé rõl és fel ké szí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nök (a továb biak ban: HM HVKF) köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó, illetve a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) azon ka to nai szer ve ze te i re, ame lyek a KFOR 
Nyu ga ti Több nem ze ti Al kal mi Har ci Kö te lék ben részt ve võ 
ál lo mány ki je lö lé sé ben és fel ké szí té sé ben érin tet tek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH ál lo má nyá ból a KFOR Nyu ga ti Több nem ze -
ti Al kal mi Har ci Kö te lék ben részt ve võ erõk szer ve ze te
HM ha tá ro zat tal, mint rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség,
az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH ÖHP) pa rancs nok köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó
Ide ig le nes Ka to nai Szer ve zet ke rül meg ala kí tás ra.

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:  Magyar
Hon véd ség KFOR Zász ló alj. Rö vi dí té se: MH KFOR Z.

4. Az MH KFOR Z fel ada ta it 2008. au gusz tus
1-tõl–2009. ja nu ár 31-ig hajt ja vég re.

5. Az MH ÖHP 2008. ja nu ár 31-ig a meg ala kí tá sá ra,
ide ig le nes be fo ga dá sá ra, va la mint pénz ügyi és szám vi te li,
illetve lo gisz ti kai el lá tá sá ra ki je lölt ka to nai szer ve zet meg -
je lö lé sé vel, kez de mé nye zi a HM Ter ve zé si és Koordiná -
ciós Fõ osz tály fe lé a HM ha tá ro zat ki adá sát az MH KFOR
Z meg ala kí tá sá ra.

Dokumentumok kidolgozása

6. Az MH KFOR Z ál lo mány táb lá val, fel sze re lé si jegy -
zék kel va la mint Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tal
ren del ke zik.

7. A HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály az ál lo mány táb lát
és a fel sze re lé si jegy zé ket jó vá ha gyás után 5 mun ka na pon
be lül meg kül di a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM VTF), HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi 
Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ), HM Inf ra struk tu -
rá lis Ügy nök ség (a továb biak ban: HM IÜ), MH Dr. Ra dó
György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban:
MH HEK) ré szé re az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti és ki -
adá si igény ter vek össze ál lí tá sa érde kében.

8. Az MH ÖHP a HM HVKF ille té kességébe tar to zó
ter ve ket, in téz ke dé se ket a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si
Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HKF), – in for má ció vé de -

lem vo nat ko zá sá ban a HM In for ma ti kai és Információ -
védelmi Fõ osz tály – út ján ter jesz ti fe l jó vá ha gyás ra.

9. A HM HKF 2008. jú ni us 30-ig in téz ke dést ké szít az
MH KFOR Z mû ve le ti al kal ma zá sá ra.

Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

10. A HM HKF 2007. de cem ber 1-ig in téz ke dést ad ki
az MH KFOR Z ki kép zé si kö ve tel mé nyek rõl, nem ze ti fel -
ké szí té sét le zá ró CRE VAL el len õr zés rõl.

11. A HM HKF az MH ÖHP-vel együtt mû köd ve
 tervezi, ko or di nál ja és biz to sít ja a rész vé telt a ha zai és kül -
föl di ki kép zé si ren dez vé nye ken és gya kor la to kon.

12. A HM HKF – az MH Mû ve le ti Köz pont be vo ná sá -
val, együtt mû köd ve az MH ÖHP-val – ko or di nál ja a kap -
cso lat tar tást az MH KFOR Z elöl já ró szer ve ze te i vel (JFC
Ná poly, KFOR HQ) és a rész vé telt a szak mai egyez te té se -
ken, kon fe ren ci á kon.

Az MH ÖHP a nem zet kö zi pa rancs nok sá gok igé nye
sze rint meg ad ja az MH KFOR Z-ra vo nat ko zó ada to kat.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi és pénzügyi
feladatok

13. Az MH ÖHP a had fel sze re lést alap ve tõ en sa ját
kész le te i nek fel hasz ná lá sá val ter ve zi és szer ve zi. A meg -
lé võ kész let bõl nem biz to sít ha tó had fel sze re lés re, illetve
szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó igé nyét meg kül di a HM Fej -
lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb biak ban: HM
FLÜ) és a HM IÜ ré szé re.

14. Az MH ÖHP a szál lí tó ka pa ci tás és az en ge dé lyek
be szer zé si igé nye it a szál lí tá si fel adat meg kez dé se elõtt
leg alább 60 nap pal meg kül di a HM FLÜ ré szé re.

15. Az MH ÖHP a pénz ügyi biz to sí tá si terv el ké szí té -
sé hez 2007. de cem ber 1-ig össze ál lít ja a fel adat sze mé lyi
és pénz ügyi jel le gû ki adá si igé nye it, és meg kül di a HM
KPÜ ré szé re. A ki adá si igé nyek tar tal maz zák az MH
KFOR Z fel ada ta i nak, fel ké szí té se i nek és gya kor la ta i nak
erõ for rás és ki adá si igé nye it.

16. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Ka to nai
Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont tal együttmû -
ködve – be szer zi, biz to sít ja, illetve elõ ké szí ti a diplomá -
ciai en ge dé lye ket, és mind azon úti ok má nyo kat, sze mé lyi
és kol lek tív do ku men tu mo kat (szol gá la ti út le vél, sze mé lyi 
iga zo ló jegy, NA TO me net pa rancs stb.), ame lyek kel a
 kihelyezetteknek ren del kez ni ük kell.

17. Az állományille té kes pa rancs no kok kez de mé nye -
zik a ki je lölt ál lo mány biz ton sá gi el len õr zé sét.

18. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyez tet ve – kez -
de mé nye zi az MH KFOR Z ál lo má nyá nak al kal mas sá gi
vizs gá la tát, meg elõ zõ egész ség ügyi el lá tá sát, egész ség -
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ügyi fel ké szí té sét, egész ség ügyi esz kö zök kel és szak anya -
gok kal tör té nõ el lá tá sát.

19. Az al kal ma zá si te rü let re az ENSZ Vi lág-egész ség -
ügyi Szer ve zet, illetve a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ja va -
solt im mu ni zá ci ós pro to koll alap ján, a vé dõ ol tá so kat és az
er rõl  szóló nem zet kö zi ol tá si bi zo nyít ványt az MH HEK
biz to sít ja. Vé dõ ol tás ban csak az al kal mas mi nõ sí tés sel
ren del ke zõ, ki uta zó ál lo mány ré sze sít he tõ.

20. Az MH HEK együtt mû köd ve az MH ÖHP Egész -
ség ügyi Fõ nök ség gel 2007. de cem ber 1-ig össze ál lít ja az
egész ség ügyi biz to sí tás kö ré be tar to zó fel ada tok erõ for -
rás- és költ ség szük ség le te it, va la mint ki adá si igé nye it, és
meg kül di a HM VTF-nek.

Záró rendelkezések

21. Az MH ÖHP pa rancs no ka 2008. jú li us 15-ig je len t
a HM HVKF-nek a ké szen lét el éré sé rõl.

22. A jö võ be ni nem zet kö zi tár gya lá sok, illetve a ki -
adás ra ke rü lõ kor mány ha tá ro zat kö ve tel mé nye i nek függ -
vényében a szer ve zet össze té te le, lét szá ma, fel sze re lé se
pon to sí tás ra ke rül.

23. Ez az in téz ke dés köz zé té te le nap ján lép ha tály ba és
2009. feb ru ár 6-án 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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

122/2007. (HK 21.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

az ISAF Mûveleti Tanácsadó
és Összekötõ Csoportban részt vevõ erõk kijelölésérõl

és felkészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (Hvt.) 101.  § (4)–(5) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a Ma gyar Köz -
tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó
mû ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel -
ada tok ról  szóló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás ra, az ISAF
Mû ve le ti Ta nács adó és Össze kö tõ Cso port ban részt ve võ
erõk ki je lö lé sé rõl és fel ké szí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nök (a továb biak ban: HM HVKF) köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó, illetve a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) azon ka to nai szer ve ze te i re, ame lyek az
ISAF Mû ve le ti Ta nács adó és Össze kö tõ Cso port ban
(a továb biak ban: OMLT) részt ve võ ál lo mány ki je lö lé sé -
ben és fel ké szí té sé ben érin tet tek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH ál lo má nyá ból az OMLT cso port ban részt
 vevõ erõk szer ve ze te HM ha tá ro zat tal, mint rész jog kö rû
költ ség ve té si egy ség, az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs -
nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP) pa rancs nok köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó Ide ig le nes Ka to nai Szer ve zet ke -
rül meg ala kí tás ra.

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
 Magyar Hon véd ség ISAF Mû ve le ti Ta nács adó és Össze -
kö tõ Cso port. Rö vi dí té se: MH OMLT.

4. Az MH OMLT fel ada ta it vár ha tó an 2008. õsz tõl egy
év idõ tar tam ban hajt ja vég re.

5. Az MH ÖHP 2008. ja nu ár 31-ig a meg ala kí tá sá ra,
ide ig le nes be fo ga dá sá ra, va la mint pénz ügyi és szám vi te li,
illetve lo gisz ti kai el lá tá sá ra ki je lölt ka to nai szer ve zet meg -
je lö lé sé vel, kez de mé nye zi a HM Ter ve zé si és Koordiná -
ciós Fõ osz tály fe lé a HM ha tá ro zat ki adá sát az MH OMLT
meg ala kí tá sá ra.

Az MH OMLT szervezete

6. Az MH OMLT lét szá ma leg fel jebb 40 fõ ál lo mány -
táb la sze rint.

Dokumentumok kidolgozása

7. Az MH OMLT ál lo mány táb lá val, fel sze re lé si jegy -
zék kel va la mint Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tal
ren del ke zik.

8. A HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály az ál lo mány táb lát
és a fel sze re lé si jegy zé ket jó vá ha gyás után 5 mun ka na pon
be lül meg kül di a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM VTF), HM Köz gaz da sá gi és
 Pénzügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ), HM
Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb biak ban: HM IÜ),
MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont
(a továb biak ban: MH HEK) ré szé re az erõ for rás-, költ ség -
szük ség le ti és ki adá si igény ter vek össze ál lí tá sa érde -
kében.
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9. Az MH ÖHP a HM HVKF ille té kességébe tar to zó
ter ve ket, in téz ke dé se ket a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si
Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HKF), – in for má ció vé de -
lem vo nat ko zá sá ban a HM In for ma ti kai és In for má ció vé -
del mi Fõ osz tály – út ján ter jesz ti fe l jó vá ha gyás ra.

10. A HM HKF 2008. jú ni us 30-ig in téz ke dést ké szít az 
MH OMLT mû ve le ti al kal ma zá sá ra.

Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

11. A HM HKF 2007. de cem ber 01-ig in téz ke dést ad ki 
az MH OMLT ki kép zé si kö ve tel mé nyek rõl, nem ze ti fel -
ké szí té sét le zá ró CRE VAL el len õr zés rõl.

12. A HM HKF az MH ÖHP-vel együtt mû köd ve
 tervezi, ko or di nál ja és biz to sít ja a rész vé telt a ha zai és kül -
föl di ki kép zé si ren dez vé nye ken és gya kor la to kon.

13. A HM HKF – az MH Mû ve le ti Köz pont be vo ná sá -
val, együtt mû köd ve az MH ÖHP-val – ko or di nál ja a kap -
cso lat tar tást az OMLT elöl já ró szer ve ze te i vel (JFC Bruns -
sum, ISAF HQ, ve ze tõ nem zet) és a rész vé telt a szak mai
egyez te té se ken, kon fe ren ci á kon.

14. Az MH ÖHP a nem zet kö zi pa rancs nok sá gok igé -
nye sze rint meg ad ja az MH OMLT-re vo nat ko zó ada to kat.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi és pénzügyi
feladatok

15. Az MH ÖHP a had fel sze re lést alap ve tõ en sa ját
kész le te i nek fel hasz ná lá sá val ter ve zi és szer ve zi. A meg -
lé võ kész let bõl nem biz to sít ha tó had fel sze re lés re, illetve
szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó igé nyét meg kül di a HM Fej -
lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb biak ban: HM
FLÜ) és a HM IÜ ré szé re.

16. Az MH ÖHP a szál lí tó ka pa ci tás és az en ge dé lyek
be szer zé si igé nye it a szál lí tá si fel adat meg kez dé se elõtt
leg alább 60 nap pal meg kül di a HM FLÜ ré szé re.

17. Az MH ÖHP a pénz ügyi biz to sí tá si terv el ké szí té -
sé hez 2007. de cem ber 1-ig össze ál lít ja a fel adat sze mé lyi
és pénz ügyi jel le gû ki adá si igé nye it, és meg kül di a HM
KPÜ ré szé re. A ki adá si igé nyek tar tal maz zák az MH
OMLT fel ada ta i nak, fel ké szí té se i nek és gya kor la ta i nak
erõ for rás és ki adá si igé nye it.

18. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Ka to nai
Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont tal együttmû -
ködve – be szer zi, biz to sít ja, illetve elõ ké szí ti a diplomá -
ciai en ge dé lye ket, és mind azon úti ok má nyo kat, sze mé lyi
és kol lek tív do ku men tu mo kat (szol gá la ti út le vél, sze mé lyi 
iga zo ló jegy, NA TO me net pa rancs stb.), ame lyek kel a ki -
he lye zet tek nek ren del kez ni ük kell.

19. Az állományille té kes pa rancs no kok kezdemé -
nyezik a ki je lölt ál lo mány biz ton sá gi el len õr zé sét.

20. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyez tet ve – kez -
de mé nye zi az MH OMLT ál lo má nyá nak al kal mas sá gi
vizs gá la tát, meg elõ zõ egész ség ügyi el lá tá sát, egész ség -
ügyi fel ké szí té sét, egész ség ügyi esz kö zök kel és szak anya -
gok kal tör té nõ el lá tá sát.

21. Az al kal ma zá si te rü let re az ENSZ Vi lág-egész ség -
ügyi Szer ve zet, illetve a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ja va -
solt im mu ni zá ci ós pro to koll alap ján, a vé dõ ol tá so kat és az
er rõl  szóló nem zet kö zi ol tá si bi zo nyít ványt az MH HEK
biz to sít ja. Vé dõ ol tás ban csak az al kal mas mi nõ sí tés sel
ren del ke zõ, ki uta zó ál lo mány ré sze sít he tõ.

22. Az MH HEK, együtt mû köd ve az MH ÖHP Egész -
ség ügyi Fõ nök ség gel 2007. de cem ber 1-ig össze ál lít ja az
egész ség ügyi biz to sí tás kö ré be tar to zó fel ada tok erõ for -
rás- és költ ség szük ség le te it, va la mint ki adá si igé nye it, és
meg kül di a HM VTF-nek.

Záró rendelkezések

23. Az MH ÖHP pa rancs no ka 2008. szep tem ber 15-ig
je len t a HM HVKF-nek a ké szen lét el éré sé rõl.

24. A jö võ be ni nem zet kö zi tár gya lá sok, illetve a ki -
adás ra ke rü lõ kor mány ha tá ro zat kö ve tel mé nye i nek függ -
vé nyé ben a szer ve zet össze té te le, lét szá ma, fel sze re lé se
pon to sí tás ra ke rül.

25. Ez az in téz ke dés köz zé té te le nap ján lép ha tály ba és
2009. má jus 6-án 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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

123/2007. (HK 21.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

az ISAF Kabul Nemzetközi Repülõtér
vezetõ nemzeti feladataiban részt vevõ erõk

kijelölésérõl és felkészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (Hvt.) 101.  § (4)–(5) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a Ma gyar Köz -
tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó
mû ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel -
ada tok ról  szóló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás ra, az ISAF
Ka bul Nem zet kö zi Re pü lõ tér ve ze tõ nem ze ti fel ada ta i ban
részt ve võ erõk ki je lö lé sé rõl és fel ké szí té sé rõl az aláb bi
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intézkedést

adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nök (a továb biak ban: HM HVKF) köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó, illetve a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) azon ka to nai szer ve ze te i re, ame lyek az
ISAF Ka bul Nem zet kö zi Re pü lõ tér (a továb biak ban:
 KAIA) ve ze tõ nem ze ti fel ada ta i ban részt ve võ ál lo mány
ki je lö lé sé ben és fel ké szí té sé ben érin tet tek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH ál lo má nyá ból a KA IA ve ze tõ nem ze ti fel -
ada ta i ban részt ve võ ál lo mány HM ha tá ro zat alap ján, az
MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH ÖHP) pa rancs nok köz vet len alá ren delt sé gé ben – ál lo -
mány jegy zék sze rint – ke rül ki je lö lés re.

3. Az ál lo mány jegy zék sze rin ti cso port meg ne ve zé se:
Ma gyar Hon véd ség KA IA Törzs tisz ti Cso port. Rövidí -
tése: MH KA IA TTCS.

4. Az MH KA IA TTCS fel ada ta it 2008. ok tó ber 1-tõl
2009. már ci us 30-ig hajt ja vég re.

5. Az MH ÖHP 2008. ja nu ár 31-ig a meg ala kí tá sá ra,
ide ig le nes be fo ga dá sá ra, va la mint pénz ügyi és szám vi te li,
illetve lo gisz ti kai el lá tá sá ra ki je lölt ka to nai szer ve zet meg -
je lö lé sé vel, kez de mé nye zi a HM Ter ve zé si és Koordiná -
ciós Fõ osz tály fe lé a HM ha tá ro zat ki adá sát az MH KA IA
TTCS meg ala kí tá sá ra.

Az MH KAIA TTCS szervezete

6. Az MH KA IA TTCS lét szá ma leg fel jebb 40 fõ ál lo -
mány jegy zék sze rint.

Dokumentumok kidolgozása

7. Az MH KA IA TTCS ál lo mány- és fel sze re lé si jegy -
zék kel ren del ke zik.

8. A HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály az ál lo mány jegy zé -
ket és a fel sze re lé si jegy zé ket jó vá ha gyás után 5 mun ka na -
pon be lül meg kül di a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM VTF), HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi 
Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ), HM Inf ra struk tu -
rá lis Ügy nök ség (a továb biak ban: HM IÜ), MH Dr. Ra dó
György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban:
MH HEK) ré szé re az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti és ki -
adá si igény ter vek össze ál lí tá sa ér de ké ben.

9. Az MH ÖHP a HM HVKF ille té kességébe tar to zó
ter ve ket, in téz ke dé se ket a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si
Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HKF), – in for má ció vé de -
lem vo nat ko zá sá ban a HM In for ma ti kai és Információ -
védelmi Fõ osz tály – út ján ter jesz ti fe l jó vá ha gyás ra.

10. A HM HKF 2008. jú ni us 30-ig in téz ke dést ké szít az 
MH KA IA TTCS mû ve le ti al kal ma zá sá ra.

Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

11. A HM HKF 2007. de cem ber 1-ig in téz ke dést ad ki
az MH KA IA TTCS ki kép zé si kö ve tel mé nyek rõl, nem ze ti
fel ké szí té sét le zá ró CRE VAL el len õr zés rõl.

12. A HM HKF az MH ÖHP-val együtt mû köd ve
 tervezi, ko or di nál ja és biz to sít ja a rész vé telt a ha zai és kül -
föl di ki kép zé si ren dez vé nye ken és gya kor la to kon.

13. Az MH ÖHP az ISAF KA IA ve ze tõi, lé gi for gal mi
irá nyí tói ál lo má nyát, va la mint a Lé gi Mû ve le ti Köz pont
szak ál lo má nyát a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r Lé gi erõ Mû ve le ti Tan -
szék kel együtt mû köd ve ter vez ze.

14. A HM HKF – az MH Mû ve le ti Köz pont be vo ná sá -
val, együtt mû köd ve az MH ÖHP-val – ko or di nál ja a kap -
cso lat tar tást az ISAF KA IA elöl já ró szer ve ze te i vel (JFC
Bruns sum, ISAF HQ) és a rész vé telt a szak mai egyez te té -
se ken, kon fe ren ci á kon.

15. Az MH ÖHP a nem zet kö zi pa rancs nok sá gok igé -
nye sze rint meg ad ja az MH KA IA TTCS-re vo nat ko zó
ada to kat.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi és pénzügyi
feladatok

16. A fel adat vég re haj tá sá hoz szük sé ges had fel sze re lést
az MH ÖHP alap ve tõ en sa ját kész le te i nek fel hasz ná lá sá val
ter ve zi és szer ve zi. A meg lé võ kész let bõl nem biz to sít ha tó
had fel sze re lés re, illetve szol gál ta tá sok ra vonat kozó igé nyét 
meg kül di a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség
(a továb biak ban: HM FLÜ) és a HM IÜ ré szé re.

17. Az MH ÖHP a szál lí tó ka pa ci tás és az en ge dé lyek
be szer zé si igé nye it a szál lí tá si fel adat meg kez dé se elõtt
leg alább 60 nap pal meg kül di a HM FLÜ ré szé re.

18. Az MH ÖHP a pénz ügyi biz to sí tá si terv el ké szí té -
sé hez 2007. de cem ber 1-ig össze ál lít ja a fel adat sze mé lyi
és pénz ügyi jel le gû ki adá si igé nye it, és meg kül di a HM
KPÜ ré szé re. A ki adá si igé nyek tar tal maz zák az MH
 KAIA TTCS fel ada ta i nak, fel ké szí té se i nek és gya kor la ta i -
nak erõ for rás és ki adá si igé nye it.

19. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Ka to nai
Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont tal együttmû -
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ködve – be szer zi, biz to sít ja, illetve elõ ké szí ti a diplomá -
ciai en ge dé lye ket, és mind azon úti ok má nyo kat, sze mé lyi
és  kollektív do ku men tu mo kat (szol gá la ti út le vél, sze mé lyi 
iga zo ló jegy, NA TO me net pa rancs stb.), ame lyek kel a ki -
he lye zet tek nek ren del kez ni ük kell.

20. Az állományille té kes pa rancs no kok kez de mé nye -
zik a ki je lölt ál lo mány biz ton sá gi el len õr zé sét.

21. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyez tet ve – kez -
de mé nye zi az MH KA IA TTCS ál lo má nyá nak al kal mas -
sá gi vizs gá la tát, meg elõ zõ egész ség ügyi el lá tá sát, egész -
ség ügyi fel ké szí té sét, egész ség ügyi esz kö zök kel és szak -
anya gok kal tör té nõ el lá tá sát.

22. Az al kal ma zá si te rü let re az ENSZ Vi lág-egész ség -
ügyi Szer ve zet, illetve a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ja va -
solt im mu ni zá ci ós pro to koll alap ján, a vé dõ ol tá so kat és az
er rõl  szóló nem zet kö zi ol tá si bi zo nyít ványt az MH HEK
biz to sít ja. Vé dõ ol tás ban csak az al kal mas mi nõ sí tés sel
ren del ke zõ, ki uta zó ál lo mány ré sze sít he tõ.

23. Az MH HEK együtt mû köd ve az MH ÖHP Egész -
ség ügyi Fõ nök ség gel 2007. de cem ber 1-ig össze ál lít ja az
egész ség ügyi biz to sí tás kö ré be tar to zó fel ada tok erõ for -
rás- és költ ség szük ség le te it, va la mint ki adá si igé nye it, és
meg kül di a HM VTF-nek.

Záró rendelkezések

24. Az MH ÖHP pa rancs no ka 2008. szep tem ber 15-ig
je len t a HM HVKF-nek a ké szen lét el éré sé rõl.

25. A jö võ be ni nem zet kö zi tár gya lá sok, illetve a ki -
adás ra ke rü lõ kor mány ha tá ro zat kö ve tel mé nye i nek függ -
vé nyé ben a szer ve zet össze té te le, lét szá ma, fel sze re lé se
pon to sí tás ra ke rül.

26. Ez az in téz ke dés köz zé té te le nap ján lép ha tály ba és
2009. áp ri lis 6-án 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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

124/2007. (HK 21.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

az ISAF Különleges Mûveleti Csoportban
részt vevõ erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény (Hvt.) 101. § (4)–(5) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a Ma gyar Köz -

tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó
mû ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel -
ada tok ról szóló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás ra, az ISAF
Kü lön le ges Mû ve le ti Cso port ban részt ve võ erõk ki je lö lé -
sé rõl és fel ké szí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nök (a to váb bi ak ban: HM HVKF) köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó, illetve a Ma gyar Hon véd ség (a to váb -
bi ak ban: MH) azon ka to nai szer ve ze te i re, ame lyek az
ISAF Kü lön le ges Mû ve le ti Cso port ban részt ve võ ál lo -
mány ki je lö lé sé ben és fel ké szí té sé ben érin tet tek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH ál lo má nyá ból az ISAF Kü lön le ges Mû ve le ti
Cso port ban részt ve võ erõk szer ve ze te HM ha tá ro zat tal,
mint rész jog kö rû költ ség ve té si egy ség, az MH Össz -
haderõnemi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH ÖHP)
 parancsnok köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó Ide ig le nes
Ka to nai Szer ve zet ke rül meg ala kí tás ra.

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
 Magyar Hon véd ség ISAF Kü lön le ges Mû ve le ti Cso port.
Rö vi dí té se: MH KMCS.

4. Az MH KMCS fel ada ta it 2008. de cem ber 1-tõl
2009. no vem ber 30-ig hajt ja vég re.

5. Az MH ÖHP 2008. ja nu ár 31-ig a meg ala kí tá sá ra,
ide ig le nes be fo ga dá sá ra, va la mint pénz ügyi és szám vi te li,
illetve lo gisz ti kai el lá tá sá ra ki je lölt ka to nai szer ve zet meg -
je lö lé sé vel, kez de mé nye zi a HM Ter ve zé si és Koordiná -
ciós Fõ osz tály fe lé a HM ha tá ro zat ki adá sát az MH KMCS
meg ala kí tá sá ra.

Az MH KMCS szervezete

6. Az MH KMCS lét szá ma leg fel jebb 14 fõ, amely ma -
gá ba fog lal ja:

a) Törzs tisz tek (2 fõ);
b) Kü lön le ges mû ve le ti cso port (12 fõ).

Dokumentumok kidolgozása

7. Az MH KMCS ál lo mány táb lá val, fel sze re lé si jegy -
zék kel, va la mint Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tal
ren del ke zik.
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8. A HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály az ál lo mány táb lát
és a fel sze re lé si jegy zé ket jó vá ha gyás után 5 mun ka na pon
be lül meg kül di a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály (a to -
váb bi ak ban: HM VTF), HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség (a to váb bi ak ban: HM KPÜ), HM Inf ra struk tu -
rá lis Ügy nök ség (a to váb bi ak ban: HM IÜ), MH Dr. Ra dó
György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban:
MH HEK) ré szé re az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti és ki -
adá si igény ter vek össze ál lí tá sa ér de ké ben.

9. Az MH ÖHP a HM HVKF il le té kes sé gé be tar to zó
ter ve ket, in téz ke dé se ket a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si
Fõ osz tály (a to váb bi ak ban: HM HKF) –, in for má ció vé de -
lem vo nat ko zá sá ban a HM In for ma ti kai és In for má ció vé -
del mi Fõ osz tály – út ján ter jesz ti fel jó vá ha gyás ra.

10. A HM HKF 2008. jú ni us 30-ig in téz ke dést ké szít az 
MH KMCS mû ve le ti al kal ma zá sá ra.

Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

11. A HM HKF 2007. de cem ber 1-ig in téz ke dést ad ki
az MH KMCS ki kép zé si kö ve tel mé nyek rõl, nem ze ti fel -
ké szí té sét le zá ró CREVAL el len õr zés rõl.

12. A HM HKF az MH ÖHP-vel együtt mû köd ve ter ve -
zi, ko or di nál ja és biz to sít ja a rész vé telt a ha zai és kül föl di
ki kép zé si ren dez vé nye ken és gya kor la to kon.

13. A HM HKF – az MH Mû ve le ti Köz pont be vo ná sá -
val, együtt mû köd ve az MH ÖHP-val – ko or di nál ja a kap -
cso lat tar tást az MH KMCS elöl já ró szer ve ze te i vel (JFC
Bruns sum, ISAF SOCCE) és a rész vé telt a szak mai egyez -
te té se ken, kon fe ren ci á kon.

Az MH ÖHP a nem zet kö zi pa rancs nok sá gok igé nye
sze rint meg ad ja az MH KMCS-re vo nat ko zó ada to kat.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi és pénzügyi
feladatok

14. Az MH ÖHP a had fel sze re lést alap ve tõ en sa ját
kész le te i nek fel hasz ná lá sá val ter ve zi és szer ve zi. A meg -
lé võ kész let bõl nem biz to sít ha tó had fel sze re lés re illetve
szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó igé nyét meg kül di a HM Fej -
lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a to váb bi ak ban: HM
FLÜ) és a HM IÜ ré szé re.

15. Az MH ÖHP a szál lí tó ka pa ci tás és az en ge dé lyek
be szer zé si igé nye it a szál lí tá si fel adat meg kez dé se elõtt
leg alább 60 nap pal meg kül di a HM FLÜ ré szé re.

16. Az MH ÖHP a pénz ügyi biz to sí tá si terv el ké szí té sé -
hez 2007. de cem ber 1-ig össze ál lít ja a fel adat sze mé lyi és
pénz ügyi jel le gû ki adá si igé nye it, és meg kül di a HM KPÜ
ré szé re. A ki adá si igé nyek tar tal maz zák az MH KMCS fel -
ada ta i nak, fel ké szí té se i nek és gya kor la ta i nak erõ for rás és
ki adá si igé nye it.

17. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Ka to nai
Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont tal együttmû -

ködve – be szer zi, biz to sít ja, illetve elõ ké szí ti a diplomá -
ciai en ge dé lye ket, és mind azon úti ok má nyo kat, sze mé lyi
és kol lek tív do ku men tu mo kat (szol gá la ti út le vél, sze mé lyi 
iga zo ló jegy, NATO me net pa rancs, stb.), ame lyek kel a ki -
he lye zet tek nek ren del kez ni ük kell.

18. Az ál lo mány il le té kes pa rancs no kok kez de mé nye zik 
a ki je lölt ál lo mány biz ton sá gi el len õr zé sét.

19. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyez tet ve – kez de -
mé nye zi az MH KMCS ál lo má nyá nak al kal mas sá gi vizs -
gá la tát, meg elõ zõ egész ség ügyi el lá tá sát, egész ség ügyi
fel ké szí té sét, egész ség ügyi esz kö zök kel és szak anya gok -
kal tör té nõ el lá tá sát.

20. Az al kal ma zá si te rü let re az ENSZ Vi lág-egész ség -
ügyi Szer ve zet illetve a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ja va solt 
im mu ni zá ci ós pro to koll alap ján, a vé dõ ol tá so kat és az er -
rõl szóló nem zet kö zi ol tá si bi zo nyít ványt az MH HEK biz -
to sít ja. Vé dõ ol tás ban csak az al kal mas mi nõ sí tés sel ren -
del ke zõ, ki uta zó ál lo mány ré sze sít he tõ.

21. Az MH HEK, együtt mû köd ve az MH ÖHP Egész -
ség ügyi Fõ nök ség gel 2007. de cem ber 1-ig össze ál lít ja az
egész ség ügyi biz to sí tás kö ré be tar to zó fel ada tok erõ for -
rás- és költ ség szük ség le te it, va la mint ki adá si igé nye it, és
meg kül di a HM VTF-nek.

Záró rendelkezések

22. Az MH ÖHP pa rancs no ka 2008. no vem ber 15-ig
je len t a HM HVKF-nek a ké szen lét el éré sé rõl.

23. A jö võ be ni nem zet kö zi tár gya lá sok, illetve a ki -
adás ra ke rü lõ kor mány ha tá ro zat kö ve tel mé nye i nek függ -
vé nyé ben a szer ve zet össze té te le, lét szá ma, fel sze re lé se
pon to sí tás ra ke rül.

24. Ez az in téz ke dés köz zé té te le nap ján lép ha tály ba és
2009. de cem ber 6-án 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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

125/2007. (HK 21.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség személyi és technikai
állományát érintõ közúti közlekedési balesetek esetén

követendõ eljárásról

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, fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség
Szol gá la ti Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 24/2005.
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(VI. 30.) HM ren de let 727.1 pont já ra, a Ma gyar Hon véd -
ség sze mé lyi és tech ni kai ál lo má nyát érin tõ köz úti köz le -
ke dé si bal ese tek ese tén kö ve ten dõ el já rá si rend sza bá lyo -
zá sa ér de ké ben 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) sze mé lyi ál lo má nyá ra, va la mint a
MH ál tal üze mel te tett gép- és harc jár mû vek re (a továb -
biak ban: jár mû vek).

2. Ka to nai gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ csak az a sze -
mély le het, aki a ka to nai spe ci á lis gép jár mû bal eset hely -
szí ne lõ tan fo lya mot ered mé nye sen el vé gez te, és ren del ke -
zik az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság ha di tech ni kai
fõ nök-, vagy az al kal ma zá si kör let fe le lõ se (hely õr ség pa -
rancs nok) ál tal alá írt arc ké pes iga zol vánnyal.

3. Amennyi ben a bal eset hely szí nén in téz ke dõ (el já ró)
rend õr a bal eset ben érin tett sze mé lyek te kin te té ben meg ál -
la pí tot ta, hogy az MH sze mé lyi ál lo má nyá ba tar toz nak, és
en nek alap ján ér te sí tet te a bal ese ti ese mény he lye sze rint
ille té kes ka to nai ren dé sze ti al kal ma zá si kör let tel rendel -
kezõ hely õr ség (1. szá mú mel lék let) lak ta nya ügye le ti
szol gá la tát, a ka to nai gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ kö -
teles ha la dék ta la nul a bal eset hely szí nén meg je len ni az
aláb bi ese tek ben:

a) az MH tu laj do ná ban lé võ (vagy ál ta la üze mel te tett) jár -
mû vek köz le ke dé sé vel kap cso la tos bal eset ha lált vagy sze -
mé lyi sé rü lést oko zott, illetve a bal eset so rán 100 000 Ft-ot
nyil ván va ló an meg ha la dó össz do lo gi kár ke let ke zett,

b) az MH ál lo má nyá ba tar to zó sze mély ál tal ve ze tett,
de nem a MH tu laj do ná ban, vagy üze mel te té sé ben lé võ
jár mû köz le ke dé sé vel kap cso la tos bal eset az õ vagy a jár -
mû ben uta zó más sze mély ha lá lát vagy sé rü lé sét okoz ta,

c) az a) és b) pont ba nem tar to zó bal eset so rán az in téz -
ke dés ha tá lya alá tar to zó, bal eset tel érin tett sze mély ké ri,

d) a hon vé del mi mi nisz ter, az ál lam tit kár, a ka bi net fõ -
nök, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és annak he lyet te se vagy a 
szak ál lam tit kár mint bal eset ben érin tett sze mély azt ké ri.

4. A ka to nai gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ kö te les
min den kor tisz te let ben tar ta ni, hogy a bal eset hely szí nén
az in téz ke dés (el já rás) szak sze rû vég re haj tá sá ért az in téz -
ke dõ (el já ró) rend õr a fe le lõs.

5. A ka to nai gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ, az olyan
ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya alá tar to zó bal ese tek hely -
szí ne lé sé nél, ahol a ka to nai ügyész is je len van, a ka to nai
ügyész uta sí tá sa sze rint kö te les el jár ni.

6. A le fog la lás ese tét ki vé ve, a ka to nai szol gá la ti ér dek
vé del mé ért (fegy ver, lõ szer, tit kos ira tok, meg ron gá ló dott
gép jár mû õr zé sé ért, el szál lí tá sá ért) a ka to nai gépjármû-
 baleseti hely szí ne lõ fe le lõs.

7. Az MH állományille té kes szer ve ze té tõl ki ren delt
(ki je lölt) bi zott ság az in téz ke dõ (el já ró) rend õr, va la mint a
ka to nai gép jár mû-bal ese ti hely szí ne lõ ré szé re a szem le és
egyéb el já rá si cse lek mé nyek vég re haj tá sá val kap cso la tos
szak mai uta sí tást nem ad hat.

8. A bal eset hely szí nén tör té nõ el já rás so rán fi gye lem -
mel kell len ni a rend fo ko zat te kin té lyé nek meg óvá sá ra.

9. Ez az in téz ke dés 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 te kin te té ben ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Hon véd ség sze -
mé lyi és tech ni kai ál lo má nyát érin tõ köz úti köz le ke dé si
bal ese tek ese tén kö ve ten dõ el já rás ról  szóló 152/2006.
(HK 9.) MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa -
rancs no ki és Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Köz biz ton -
sá gi Fõ igaz ga tói együt tes in téz ke dés.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,

HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
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Melléklet a 125/2007. (HK 21.) HM HVKF intézkedéshez

KIMUTATÁS
a közúti közlekedési baleset esetén értesítendõ rendészeti alkalmazási körlettel rendelkezõ ügyeletes

szolgálatokról

Kör let fe le lõs hely õr ség
pa rancs nok ság

Hely õr ség/
szol gá lat

Al kal ma zá si kör le te HM Vá ro si

MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakéta
Ezred

Gyõr LAKT.Ü. Gyõr-Moson-Sopron megye egész területe. 02 33 5111
02 33 5055

06 (96) 622-711
06 (96) 622-755

MH Pápa
Bázisrepülõtér

Pápa LAKT.Ü. Vas-megye egészterülete, valamint Veszprém-megye
Bakonyszentlászló–Bakonybél–Városlõd útszakasztól a
8. sz. fõút Városlõd és Jánosháza közötti útszakasza és
az attól észak – északnyugatra esõ terület.

02 33 8111
02 33 8955
02 33 8956

06 (89) 513-600
06 (89) 513-680
06 (89) 513-681



Kör let fe le lõs hely õr ség
pa rancs nok ság

Hely õr ség/
szol gá lat

Al kal ma zá si kör le te HM Vá ro si

MH 54.
Légtérellenõrzõ Ezred

Veszp rém
LAKT.Ü.

Zala megye egész területe, valamint Veszprém-megye
Bakonyszentlászló–Bakonybél–Farkasgyepü–Városlõd
útszakasz; a 8. sz. fõ út Városlõd és Jánosháza közötti
utszakasza, a Bakonyoszlop–Dudar–Bakonynána–
Hajmáskér–Sóly–Balatonkenese–Balatonfõkajár
útvonal, valamint a megye határok közé esõ területe ide
értve a felsorolt településeket és útvonalakat is.

02 32 4100 06 (88) 543 099

MH 64. Boczonádi
Szabó József
Logisztikai Ezred

Ka pos vár
LAKT.Ü.

Somogy- megye területe, Baranya megye. 02 35 3111
02 35 3555

06 (82) 508-811

MH Bakony
Harckiképzõ Központ

Vár pa lo ta
LAKT.Ü.

Veszprém-megye: Bakonyoszlop–Dudar–Bakonynána–
Hajmáskér–Sóly–Balatonkenese–Balatonfõkajár
útvonal, valamint a megye határ közé esõ területe.

02 34 3111
02 34 3155

06 (88) 543-099
06 (88) 549-555

MH 25. Klapka
György Lövész Dandár

Tata LAKT.Ü. Komárom-Esztergom megye egész területe 02 34 9111
02 34 9166

06 (34) 589-111
06 (34) 589-166

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság

Szé kes fe hér vár 
LAKT.Ü.

Fejér-megye területe, Tolna-megye területe 02 34 4111
02 34 4355

06 (22) 542-811
06 (22) 542-822

MH Szentendrei
Kiképzõ Központ

Szent end re
LAKT.Ü.

Pest-megye: Pilisjászfalu–Piliscsaba–Pilisszentiván–
Pilisvörösvár–Pilisborosjenõ–Solymár–Üröm–Budakalász 
útvonaltól északra, a Duna vonala és a megye határ által
bezárt terület ideértve a felsorolt településeket és
útvonalakat is valamint a Szentendrei-sziget teljes
területét.

02 52 1111
02 52 1015

06 (26) 501-180

MH Támogató Dandár, 
MH Logisztikai Ellátó
Központ,
Közlekedésbiztonsági
Részleg

Bu da pest
LAKT.Ü.

Budapest, Pest megye, a Pilisjászfalu–Piliscsaba–
Pilisszentiván–Pilisvörösvár–Pilisborosjenõ–Solymár–
Üröm–Budakalász útvonaltól északra esõ terület a
megyehatár és a Duna által behatárolt terület
kivételével.

02 2 46-049
02 2 46-313
02 2 59-932
02 2 59-926
02 2 59-927
02 2 59-929

06 (1) 237-5592
06 (30) 815-0811
06 (1) 401-2387
06 (30) 815-0642

MH 59. Szentgyörgyi
Dezsõ Repülõbázis

Kecs ke mét
LAKT.Ü.

Bács-Kiskun megye területe. 02 43 2110
02 43 1555

06 (76) 510-800
06 (76) 510-810

MH 5. Bocskai István
Lövész Dandár

Hód me zõ vá -
sár hely

LAKT.Ü.

Békés megye: Orosháza–Kaszaper–Mezõkovácsháza–
Battonya útvonaltól dél-nyugatra–megyehatár–
országhatár által bezárt terület ide értve a felsorolt
településeket és útvonalakat is,
Csongrád megye: Pusztaszer–Ópusztaszer–Baks–
Mindszent–Derekegyház–Nagymágocs útvonaltó
délre–megyehatár–országhatár által bezárt terület.

02 42 3211
02 42 3255

06 (56) 505-100
06 (62) 530–755

MH 86. Szolnok
Helikopter Bázis

Szol nok
LAKT.Ü.

Jász-Nagykun-Szolnok megye területe, Heves megye
területe, Nógrád megye területe

02 43 7111
02 43 7166

06 (56) 505-100
06 (56) 505-120

MH 37. II. Rákóczi
Ferenc Mûszaki
Zászlóalj

Szen tes
LAKT.Ü.

Megyehatár–Pusztaszer–Ópusztaszer–Baks–Mindszent–
Derekegyház–Nagymágocs–Orosháza–Kaszaper–Mezõk
ovácsháza–Battonya–országhatár,
Nagyrév–Kungyalu–Kunszentmárton–Öcsöd útvonal
valamint a megyehatárok által bezárt terület, ide értve a
felsorolt településeket és útvonalakat is.

02 42 4111
02 42 4155

06 (56) 505-100
06 (63) 510-700

MH 5. Bocskai István
Lövész Dandár

Deb re cen
LAKT.Ü.

Hajdú-Bihar megye területe, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye területe, Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe.

02 43 6111
02 43 6355

06 (56) 505-100
06 (52) 505-200

Szükség esetén értesítendõ ügyészségek

Kör let fe le lõs hely õr ség
pa rancs nok ság

Hely õr ség HM Vá ro si

Ügyészség ügyelet Bu da pest 02 2 22-217
02 2 21-460

06 (30) 971-3091

Debreceni Katonai Ügyészség Deb re cen 02 43 60-05 02 (52) 415-488
Gyõri Katonai Ügyészség Gyõr 02 33 59-83

02 33 59-44
06 (96) 317-166

Kaposvári Katonai Ügyészség Ka pos vár 02 35 30-09 06 (82) 310-778
06 (82) 310-779

Szegedi Katonai Ügyészség Sze ged 02 42 11-43
(Fax is)

06 (62) 543-416
06 (62) 543-415
06 (62) 543-418
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
jogi fõosztályvezetõjének
6/2007. (HK 21.) HM JF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Jogszabály-gyûjtemény
a Szolgálati Szabályzathoz” 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 szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki -
ad vá nyok ki adá sá nak rend jé rõl 93/2006. (HK 18.) HM
uta sí tás 4.  §-á ra és az MH Szol gá la ti Sza bály za tá nak
hatályba lépésével kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 95/2005. 
(HK 16.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí tás) 3.  §-á ra
fi gye lem mel, a Jog sza bály-gyûj te mény a Szol gá la ti Sza -
bály zat hoz 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 mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer -
ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve -
ze te i re és ál lo má nyá ra.

2. A Jog sza bály-gyûj te mény a Szol gá la ti Sza bály zat -
hoz 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 a 24/2005. (VI. 30.) HM ren de let tel
ki adott, Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za ta (Ált/23) 
hasz ná la tá nak, az ar ra va ló ki kép zés nek és fel ké szí tés nek
se gí té se az ál tal, hogy

– a hon vé del met érin tõ egyes tör vényeknek és vég re -
haj tá si ren de le tek nek a ka to nai nap i élet ben – jel lem zõ en a 
csa pa tok nál – ér vé nye sü lõ ren del ke zé se it – a Szol gá la ti
Sza bály za tot al kal ma zó ál lo mánnyal meg is mer tes se,

– az alap sza bály zat és az érin tett jog sza bá lyok tárgy kö -
re i nek össze füg gé sét be mu ta tas sa,

– a ki vo na to san vagy cím sze rint kö zölt jog sza bá lyok
tar tal mát össze gez ze és ma gya ráz za.

4. Az Uta sí tás sze rint a ki ad vány a Szol gá la ti Sza bály -
zat tar to zé ka. Ön ma gá ban azon ban nem kö te le zést tar tal -
ma zó, ha nem tá jé koz ta tó ki ad vány nak mi nõ sül.

5. Az in téz ke dés 2007. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.
Az érin tet tek a ki ad ványt kü lön el osz tó alap ján kap ják
meg.

Dr. Jó zsef Pé ter s. k.,
jo gi fõ osz tály ve ze tõ

A Honvédelmi Minisztérium
Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatójának

210/2007. (HK 21.) HM IÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

az ingatlanok 2007. évi vagyonleltározásának
végrehajtásáról

A hon vé del mi mi nisz ter 108/2007. (HK 19.) HM uta sí -
tá sa a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet 2007. évi ál ta lá -
nos és tel jes kö rû va gyon fel mé rõ lel tá ro zá sá nak vég re haj -
tá sá ról (a továb biak ban: Uta sí tás) 13.  § (1), il le tõ leg a
18.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
Hon vé del mi Mi nisz té rium va gyon ke ze lé sé ben lé võ föld -
te rü le tek, il le tõ leg a Hon vé del mi Mi nisz té rium va gyon ke -
ze lé sé ben lé võ épü le tek, épít mé nyek a HM fe je ze ti szin tû
ál ta lá nos és tel jes kö rû va gyon fel mé rõ lel tá ro zás vég re haj -
tá sá ra a kö vet ke zõk sze rint in téz ke dem:

I. fejezet

Az intézkedés hatálya

1. Az in téz ke dés tár gyi ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi
Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM) va gyon ke ze lé sé ben
lé võ föld te rü le tek re, épü le tek re, épít mé nyek re, la ká sok ra
(a továb biak ban: in gat la nok).

2. Az in téz ke dés sze mé lyi ha tá lya ki ter jed az Uta sí tás
1.  § (1) be kez dé sé ben ki je lölt hon vé del mi szer ve ze tek re,
to váb bá együtt mû kö dé si kö te le zett ség gel a MK honvé -
delmi mi nisz te re ál tal ala pí tott gaz da sá gi tár sa sá gok ra
(Kht, Zrt.) az „ala pí tói ha tá ro zat” alap ján.

II. fejezet

Általános rendelkezések

3. Az in gat la nok va gyon fel mé rõ lel tá ro zá sá nak cél ja a
hon vé del mi tár ca va gyon ke ze lé sé ben lé võ ál lam i in gat -
lan va gyon a nyil ván tar tá sok alap ján tör té nõ té te les
mennyi sé gi fel vé tel lel tör té nõ meg ál la pí tá sa.

4. Az in gat la nok va gyon fel mé rõ lel tá ro zá sa so rán
„A Hon vé del mi Mi nisz té rium In gat lan ke ze lé si Hi va tal
Fõ igaz ga tó já nak és a Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti
Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va tal Fõ igaz ga tó já nak 62/2004.
(HK 16.) szá mú együt tes in téz ke dé se az in gat la nok ana li -
ti kus nyil ván tar tá si rend jé rõl” (a továb biak ban: Együt tes
in téz ke dés) elõ írásait ma ra dék ta la nul al kal maz ni kell.
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5. Az in gat la nok va gyon lel tá ro zá sa so rán nem ke rül nek
lel tá ro zás ra a ren del te tés sze rû en hasz ná lat ba nem vett,
üzem be nem he lye zett in gat la nok, illetve a már ko ráb ban
hasz ná lat ba vett – és így az ana li ti ká ban nyil ván tar tott –
in gat la no kon vég zett bõ ví té sek, át ala kí tá sok, élet tar tam
nö ve lõ fel újí tá si mun kák – még nem ak ti vált – ele mei.
Eze ket az in gat la nok lel tá ro zá sá tól füg get le nül, a be ru há -
zá sok, fel újí tá sok lel tá ro zá sa kor kell szám ba ven ni.

6. A szám vi te li és az ana li ti kus nyil ván tar tás ban az épü -
le tek-, épít mé nyek ér té ké ben sze re pel nek azok al ko tó ré -
szét (al kat ré szét) – az épü le tek tar to zé ka it – ké pe zõ épü let -
fel sze re lé sek, be ren de zé sek, füg get le nül at tól, hogy be épí -
té sük az épü let lé te sí té sé vel egy idõ ben, vagy at tól el té rõ en 
tör tént. Az in gat la nok lel tá ro zá sa so rán té te le sen ki kell
mu tat ni eze ket is. Azon ban a tar to zé kok kö zött nem sza -
bad szám ba ven ni azo kat a tár gyi esz kö zö ket, me lyek az
épü let be ugyan be épí tés re ke rül tek, de ér té kük az épü let
brut tó ér té ké be nem szá mít ha tó ak be le, eze ket az adott
szak anya gok lel tá ro zá sa kor kell lel tá roz ni (pél dá ul: tech -
no ló gi ai célt szol gá ló gé pek, be ren de zé sek, és az el he lye -
zé si szak anyag el lá tás ha tás kö ré be tar to zó nagy kony hai
be ren de zé sek, mo bil- és ab lak-klí ma be ren de zé sek, csil lá -
rok). Az in gat la nok lel tá ro zá sa so rán lel tá ro zan dó épü let -
tar to zé kok fel so ro lá sát az Együt tes in téz ke dés 12. szá mú
mel lék le té nek g) pont ja tar tal maz za.

III. fejezet

Leltározás végrehajtása

7. Az in gat la nok va gyon lel tá ro zá sát mennyi sé gi fel vé -
tel lel a nyil ván tar tá sok alap ján az Uta sí tás ban meg ha tá ro -
zott for du ló nap pal a 95/65/2001. (HK 17.) HM köz le mény 
1. szá mú mel lék le te ként ki adott „Lel tá ro zá si és Lel tár ké -
szí té si Sza bály zat” (a továb biak ban: Lel tá ro zá si Sza bály -
zat) elõ írásainak és ezen in téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak -
nak meg fele lõen kell vég re haj ta ni.

8. Az in gat la nok vo nat ko zá sá ban a hasz ná ló szer ve ze -
ten ként, eze ken be lül ob jek tu mon ként kell a lel tá ro zás
alap já ul szol gá ló Nyil ván tar tá si tab ló kat el ké szí te ni
(a továb biak ban: Nyil ván tar tá si tab lók). A Nyil ván tar tá si
tab ló kat a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a továb biak -
ban: HM IÜ) ké szí ti el. A Nyil ván tar tá si tab lók tar tal maz -
zák a hasz ná ló szer ve zet ré szé re ren del ke zés re bo csá tott
föld te rü le tek, hely raj zi szá mok, ob jek tu mok, épü le tek,
épít mé nyek ada ta it, ka pa ci tás ada ta it.

9. A Nyil ván tar tá si tab ló kat a HM IÜ az Uta sí tás ban
meg ha tá ro zott elõ ké szí té si idõ szak vég e elõtt 15 nap pal
2–2 pél dány ban ké szí ti el, és ké szí ti elõ át adás ra a lel tá ro -
zást vég zõ hasz ná ló szer ve ze tek ré szé re.

10. A hasz ná ló szer ve ze tek a ki nyom ta tott Nyil ván tar -
tá si tab ló kat az Uta sí tás ban meg ha tá ro zott elõ ké szí té si

idõ szak utol só 15 nap ja alatt (a HM IÜ Köz gaz da sá gi és
Va gyon nyil ván tar tá si Osz tály [te le fon 06 (1) 358-6138,
HM 56138) elõ re egyez te tett idõ pont ban] a HM IÜ-nél
(Bu da pest, IX. ke r. So rok sá ri út 152. VII. ép. 1. em.) ve -
gyék át.

11. Az át adott do ku men tu mo kat nyil ván tar tás ba kell
ven ni. A Nyil ván tar tá si tab ló kat a lel tá ro zást meg elõ zõ en
a lel tá ro zó szer ve zet nek pe csét le nyo ma tá val és alá írá sá val 
iga zol nia (hi te le sí te nie) kell, hogy a lel tá ro zás so rán az
iga zolt do ku men tum (nyil ván tar tás) alap ján vé gez ték el a
mennyi sé gi fel vé telt. A hasz ná lók a Nyil ván tar tá si tab lók
bir to ká ban a Lel tá ro zá si Sza bály zat ban fog lal tak be tar tá -
sá val a lel tá ro zást azon nal kezd jék meg úgy, hogy az leg -
ké sõbb az Uta sí tás ban meg ha tá ro zott lel tár fel vé tel idõ -
szak vé gé re be fe je zõd jön.

12. A hasz ná lók ál tal vég re haj tás ra ke rü lõ in gat lan lel -
tá ro zá si fo lya ma tá nak el len õr zé sét az Uta sí tás alap ján
meg ha tá ro zott Fõ bi zott sá gi ta gok kü lön fel adat terv sze rint 
hajt ják vég re.

13. A lel tá ro zást vég zõ hasz ná lók a ki adott Nyil ván tar -
tá si tab lók ada ta i nak a szer ve zet ré szé re hasz ná lat ra, ren -
del ke zés re bo csá tott in gat la nok fi zi kai és ka pa ci tás ada ta i -
nak (fi zi kai mé ret, mennyi ség, és épü let-épít mény kapa -
citás ada tok) össze ve té sé vel kell a lel tá ro zást vég re haj ta ni. 
A fel tárt el té ré se ket do ku men tál ni kell. A do ku men tált el -
té ré sek oka it vizs gál ni kell.

14. Az épü le tek, épít mé nyek tar to zé ka it is szám ba kell
ven ni. A tar to zé kok meg ne ve zé sét, da rab szá mát, az érin -
tett épü let-épít mény azo no sí tó szá mát tar tal ma zó elekt ro -
ni kus adat ál lo mány for má tu mot (adat táb lá za tot) a Nyil -
ván tar tá si tab lók kal együtt kell ki ad ni a lel tá ro zást vég zõ
hasz ná ló szer ve ze tek ré szé re.

15. Az Együt tes in téz ke dés 12. szá mú mel lék le té nek
g) pont já ban fel so rolt tar to zé ko kat épü le ten ként meg -
szám lál va kell rög zí te ni az adat táb lá ba, min den sor ban
min den osz lop ada tát ki tölt ve még is mét lõ dés ese tén is.
Az elekt ro ni kus adat táb lán az ada tok be rög zí té sén kí vül
sem mi lyen át ala kí tást, for má tum vál toz ta tást, me zõ össze -
vo nást ne hajt sa nak vég re, mert ezzel nagy ban hát rál tat nák 
az ada tok fel dol goz ha tó sá gát.

16. Kül föl dön lé võ in gat la no kat a bel föl di in gat la nok -
kal azo nos mó don kell lel tá roz ni, de csak ab ban az eset -
ben, ha az in gat lan a HM va gyon ke ze lé sé ben van.

IV. fejezet

A leltározás értékelése, a leltár elkészítése

17. A hasz ná ló szer ve ze tek az ál ta luk el vég zett in gat -
lan lel tá ro zás ról lel tá ro zá si jegy zõ köny vet kö te le sek ké szí -
te ni. A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell:

– a jegy zõ könyv nyil ván tar tá si szá mát,
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– a hasz ná ló szer ve zet meg ne ve zé sét,

– a ké szí tõ (alá író) sze mé lyek ne vét, be osz tá sát, el ér he -
tõ sé gét,

– a jegy zõ könyv tár gyát: „In gat la nok 2007. évi va -
gyon lel tá ro zá si jegy zõ köny ve”,

– a lel tá ro zás alap já ul szol gá ló Nyil ván tar tá si tab lók
sor szá mát (nyt. szá mát),

– a lel tá ro zás meg kez dé sé nek és be fe je zé sé nek idõ -
pont ját,

– a lel tár for du ló nap ját,

– a lel tá ro zott ob jek tu mok azo no sí tó szá ma it,

– a do ku men tált el té ré se ket és az el té ré sek oká ra vo nat -
ko zó (vizs gá la ti) meg ál la pí tá so kat, ob jek tum azo no sí tón -
kén ti cso por to sí tás ban, il le tõ leg épü let-épít mény re vo nat -
ko zó an az ob jek tum azo no sí tó mel lett épü let gé pi fo lyó -
szám (azo no sí tó) meg je lö lés sel együtt,

– az el té rés vizs gá lat ered mé nyé tõl füg gõ en az el té rés
meg szün te té se ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket, a fe -
le lõs sze mé lyek (szer ve zet) meg je lö lé sét,

– a lel tá ro zás vég re haj tá sá ért és el len õr zé sé ért fe le lõs
sze mé lyek alá írá sát, a szer ve zet bé lyeg zõ le nyo ma tát.

18. Ha az el té rés a hasz ná ló szer ve zet te vé keny sé ge
nyo mán ke let ke zett, in téz ked ni kell az el té rés meg szün te -
té sé re. Az el té ré sek meg szün te té sét az Együt tes in téz ke -
dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell kez de mé nyez ni.

19. Az in gat lan lel tá ro zá si jegy zõ köny ve ket, a tar to zék
adat táb lá kat nyil ván tar tá si szá mok kal, alá írás sal és pe csét -
le nyo mat tal el lát va nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban
egy-egy pél dány ban-, az alá írás sal és pe csét le nyo mat tal
vissza iga zolt Nyil ván tar tá si tab lók egy-egy pél dá nyá val
együtt kell a HM IÜ Lel tá ro zá si Fõ bi zott ság hoz meg kül -
de ni az ügy vi te li sza bá lyok szi go rú be tar tá sa mel lett, úgy
hogy az az Uta sí tás ban meg ha tá ro zott lel tár fel vé tel idõ -
sza ka vé gé ig a HM IÜ-hoz be ér kez zen.

20. A lel tá ro zá si do ku men tu mok Lel tá ro zá si Sza bály zat 
elõ írásainak meg fele lõen szi go rú szám adá sú bizony latok.

V. fejezet

Záró rendelkezések

21. A lel tá ro zást vég re haj tó bi zott sá gok, lel tá ro zás ba
be osz tott sze mé lyek te gye nek meg min dent annak ér de ké -
ben, hogy az in téz ke dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok ma ra -
dék ta la nul vég re haj tás ra ke rül je nek.

22. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba
és az Uta sí tás ha tály vesz té sé vel egy idõ ben ha tá lyát
 veszti.

Csák Gá bor mk. dan dár tá bor nok s. k.,
HM IÜ ve zér igaz ga tó

A Magyar Honvédség
Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata

honvéd-tiszti fõorvosának
1410/2007. (HK 21.) MH KJSZ HTF

i n  t é z  k e  d é  s e

az éves influenza szezonra történõ felkészülésrõl

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, to váb bá fi gye lem mel a Ma gyar Hon -
véd ség fel ada tá val kap cso la tos köz egész ség ügyi-jár vány -
ügyi kö ve tel mé nyek rõl, azok el lá tá sá nak, va la mint az
 Állami Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat tal va ló
együtt mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 21/2003. (VI. 24.)
HM–ESZCSM együt tes ren de let 5.  § (4) be kez dés c) al -
pont já ra az éven kén ti inf lu en za sze zon ra tör té nõ fel ké szü -
lés re a kö vet ke zõk sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed az MH 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, va la mint az MH tel jes sze mé lyi ál lo má nyá -
ra (az MH ha zai és kül szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to na ál lo má nyá ra, ön kén tes tar ta lé kos ál lo -
má nyá ra, köz tiszt vi se lõ i re, köz al kal ma zot ta i ra és mun ka -
vál la ló i ra, va la mint a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek hallga -
tóira).

2. Az Inf lu en za ví rus okoz ta jár vá nyok Ma gyar or szá -
gon sze zo ná lis jel leg gel, jel lem zõ en a té li idõ szak ban,
 november ele jé tõl áp ri lis vé gé ig for dul hat nak elõ. A ma -
gas kon ta gi o zi tás és a rö vid in ku bá ci ós idõ  miatt a fo gé -
kony kö zös sé gek ben rö vid idõ alatt nagy szá mú meg be te -
ge dés je lent kez het, mely a Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyát
érint ve aka dá lyoz hat ja a ren del te tés sze rin ti fel ada tok vég -
re haj tá sát.

3. Az inf lu en za jár vá nyok meg elõ zé sé ben a té li idõ szak 
hi gi é nés rend sza bá lya i nak be tar tá sa mel lett kulcs fon tos -
sá gú sze re pe van, az ál lo mány inf lu en za el le ni spe ci fi kus
im mun pro fi la xi sá nak a WHO éves aján lá sán ala pu ló inf -
lu en za el le ni vé dõ ol tás út ján, va la mint a jár vány ügyi je -
len tõ szol gá lat mû köd te té sé nek.

4. A Ma gyar Hon véd ség a szer ve ze ti sa ját sá gok és
 járványügyi szak mai aján lá sok figye lembe véte lével min -
den év ben biz to sít ja sze mé lyi ál lo má nya ré szé re az adott
inf lu en za sze zon ban fel hasz nál ha tó té rí tés men tes vé dõ ol -
tá so kat.

5. A MH KJSZ hon véd-tisz ti fõ or vos az éven te ki -
adásra ke rü lõ el vi szak mai ál lás fog la lá sá ban ha tá roz za
meg az ak tu á lis inf lu en za sze zon ban

– az inf lu en za el le ni vé dõ ol tás ban kö te le zõ en ré sze sí -
ten dõk kö rét,
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– az inf lu en za el le ni vé dõ ol tás szét osz tá sá nak, nyil ván -
tar tá sá nak és je len té sé nek mód ját,

– a jár vány ügyi je len tõ szol gá lat mû köd te té sé nek rend jét.

6. Ez az in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH KJSZ hon véd-tisz ti fõ or vos

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. ok tó ber 30.

A Magyar Honvédség
Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata

honvéd-tiszti fõorvosának
1411/2007. (HK 21.) MH KJSZ HTF

i n  t é z  k e  d é  s e

a 2007/2008. évi influenza szezonra történõ felkészülés 
elvi szakmai állásfoglalásáról

A Ma gyar Hon véd ség fel ada tá val kap cso la tos köz egész -
ség ügyi-jár vány ügyi kö ve te le mé nyek rõl, azok el lá tá sá nak,
va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat tal va ló együtt mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 21/2003.
(VI. 24.) HM-ESzCsM együt tes ren de let (a továb biak ban:
ER) 7.  § (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel az ER 5.  § (4) be kez dés c) al pont já ra, va la -
mint a MH KJSZ hon véd-tisz ti fõ or vo sá nak 1410/2007.
(HK 21.) MH KJSZ HTF in téz ke dé sé ben foglal takra, a
2007/2008. évi inf lu en za sze zon ra tör té nõ fel ké szü lés re
– ha tó sá gi jog kö röm ben – a kö vet ke zõ

elvi szakmai állásfoglalást

adom ki:

1. A fel sõ lég úti fer tõ zõ meg be te ge dé sek hal mo zó dá sá -
nak és az inf lu en za jár vá nyok meg elõ zé sé re a Ma gyar
Hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya kö ré ben 2007. év ben is
mód nyí lik a spe ci fi kus im mun pro fi la xis al kal ma zá sá ra té -
rí tés men tes vé dõ ol tá si kam pány be ve ze té sé vel.

2. A Ma gyar Hon véd ség nél 2007. no vem ber 19.–
 december 21. kö zöt ti idõ szak ban inf lu en za el le ni vé dõ ol -
tás ban kell ré sze sí te ni:

– a MH egész ség ügyi szol gá la tá nak tel jes szak ál lo má -
nyát,

– az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont tel jes egész ség ügyi 
szak ál lo má nyát,

– a MH kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mé nye i nek
tel jes hall ga tói és ok ta tói ál lo má nyát,

– a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ vagy 2008. már ci us
31. elõtt kül föl di szol gá la tát meg kez dõ tel jes sze mé lyi
 állományt,

– a jár vány ügyi ér dek bõl ki je lölt ál lo mányt: a pa rancs -
no kok ál tal meg ha tá ro zott, a szol gá lat el lá tás szempont -
jából kulcs fon tos sá gú nak ítélt be osz tá sok ban szol gá ló
sze mé lyek, va la mint az egész ség ügyi szol gá la tok ál tal jár -
vány ügyi ok ból ki je lölt ál lo mány.

3. Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal ál tal té rí tés men -
te sen ren del ke zés re bo csá tott ol tó anyag a Flu val AB in ak -
ti vált tri va lens inf lu en za el le ni ol tó anyag. Az im mu ni zá lás 
egy sze ri ol tás sal tör té nik, int ra musz ku lá ri san adan dó del -
ta izom ba, az ol tó anyag hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó sze rint.

4. Az ol tó anya got a fel hasz ná lá sig hû tõ szek rény ben
+2 – +8 Cel si us fok hõ mér sék le ten, fény tõl véd ve kell tá -
rol ni. Az ol tó anyag le fa gyasz tá sa ti los! A ko ráb bi év ben
ki adott ma ra dék ol tó anyag fel hasz ná lá sa ti los!

5. Az ol tó anyag szét osz tá sát a MH Dr. Ra dó György
Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Pre ven tív Igaz ga tó ság,
Köz egész ség ügyi In té zet, Jár vány ügyi-mik ro bi o ló gi ai
Osz tá lya (to váb bi ak ban Jár vány ügyi Osz tály) szer vez ze
meg és bo nyo lít sa le! Az egész ség ügyi szol gá la tok 2007.
no vem ber 09-ig küld jék meg ol tó anyag igé nyü ket a MH
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont ré szé re,
2007. no vem ber 16-ig a szá muk ra biz to sí tott ol tó anya got
vé te lez zék fe l [1097 Bu da pest, Gyá li út 17–19. HM
 tel./fax (2) 223-84, te l./fax (1) 282-8216].

6. Az egész ség ügyi szol gá la tok a mel lé kelt min ta – Inf -
lu en za el le ni vé dõ ol tá sok nyil ván tar tá sa a 2007/2008. évi
sze zon ban – sze rint kö te le sek nyil ván tar ta ni az ol tot ta kat.
Az ol tás vég re haj tá sát az egyé ni egész ség ügyi do ku men tá -
ci ó ba is (nem zet kö zi ol tá si iga zol vány, egész ség ügyi
könyv, egész ség ügyi kar ton, szá mí tó gé pes adat bá zis) be
kell je gyez ni, hogy az OEP ál tal a té rí tés men tes sé gi jo go -
sult ság ra és a fel hasz ná lás ra el ren delt szú ró pró ba sze rû
ellen õr zés bár mi kor el vé gez he tõ le gyen.

7. A kül föl di szol gá lat ra fel ké szü lõ ál lo má nyok inf lu -
en za el le ni vé dõ ol tá sát a cél te rü let re elõ írt ala pim mu ni zá -
ci ós ol tá sok kal együtt a Jár vány ügyi Osz tály Ol tó köz pont -
ja vég zi.

8. Az ol tá sok vég re haj tá sát a le zárt Inf lu en za el le ni
 védõoltások nyil ván tar tá sa a 2007/2008. évi sze zon ban
táb lá zat má so la tá nak meg kül dé sé vel 2008. már ci us 31-ig
kell je len te ni a MH KJSZ hon véd-tisz ti fõ or vos ré szé re.
A MH KJSZ hajt son vég re szú ró pró ba sze rû el len õr zé se ket 
az ala ku la tok nál és in téz mé nyek nél.

9. A jár vány ügyi hely zet ala ku lá sá nak fi gye lem mel
 kísérése és ak tu á lis ér té ke lé se ér de ké ben 2007. év 45. he -
té vel kez dõ dõ en és a 2008. év 20. he té nek vé gé vel be zá ró -
an jár vány ügyi je len tõ szol gá lat mû köd te té sét ren de lem el
a kö vet ke zõ szer ve ze tek nél:

– MH 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár
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– MH 25. Klap ka György Lö vész dan dár

– MH 25/88 Könnyû Ve gyes Zász ló alj

– MH 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti
 Zászlóalj

– MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis

– MH 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta ez red

– MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis

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

– MH 93. Pe tõ fi Sán dor Ve gyi vé del mi Zász ló alj

– MH 43. Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red

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

– MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Zász ló alj

– MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red

– MH Tá mo ga tó Dan dár

10. Az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek he ten te, hét fõn
14.00 órá ig re giszt rál ják és je lent sék a MH KJSZ [HM
 tel./fax (2) 223-84, te l./fax (1) 282-8216] szá má ra a ren de -
lé sen meg je lent összes inf lu en za sze rû, láz zal (37,3 Cel si us 
fok fe lett), to rok-, fej fá jás sal, izom fáj da lom mal, el esett -
ség gel já ró meg be te ge dé se ket. A je len tést a kö vet ke zõ for -
má ban te gyék meg: Az am bu láns nap ló ban sze rep lõ inf lu -
en za sze rû tü ne tek kel je lent ke zõk he ti szá mát, és a be te gek
meg osz lá sát vé dõ ol tás ban ré sze sü lés sze rint 2008. má jus
20-ig be zá ró lag. (Pl. 49. hét – 15/3. Ér tel me zé se: A 49. hé -
ten össze sen 15 inf lu en za sze rû meg be te ge dés tör tént, eb -
bõl 3 eset ben be te ge dett meg inf lu en za ellen ol tott sze -
mély.)

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,

MH KJSZ hon véd-tisz ti fõ or vos
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Influenza elleni védõoltások nyilvántartása a 2007/2008. évi szezonban

Ol tó hely: ......................................

Fsz. Név Rf.
Szü le té si

 dátum

Nem zet kö zi
 oltási

 igazolvány
szá ma

Ol tá si
 indikáció

Ol tás ide je Ol tó or vos neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja*
A szer zõ dés

ér té ke**

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

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

Ki vi te le zé si Állami Egészségügyi Központ Podmaniczky úti
telephelyén a Sürgõsségi Betegellátó Osztály
mûködéséhez szükséges karbahelyezési munkák

CASTRUTI Kft.
12982334-2-43

26 378 2007. 10. 20. 2007. 10. 20. 2007. 12. 20.

Ki vi te le zé si Állami Egészségügyi Központ Podmaniczky úti
telephelyén a „C” épület gasztroenterológiai osztály,
õrzõ és endoszkópos vizsgáló karbahelyezési munkái

KLIMA VILL Zrt.
13053242-2-41

44 219 2007. 10. 12. 2007. 10. 12. 2007. 12. 20.

Vál lal ko zá si NATURA 2000 Gyõr-gönyûi Homokvidék;
természetvédelmi szakkezelési feladatok

Gre en light
 Környezetvédelmi

Ta nács adó
és Szol gál ta tó Kft. –

DUVIÉP 2000
 Építõipari

és Szol gál ta tó Kft.
Szerz. azo no sí tó:
224/14/23/2007/

KÖVO

11 650 2007. 10. 25. 2007. 10. 25. 2008. 03. 01.

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

Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft)
A szer zõ dés lét re jöt -

té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Szikla objektum 1. sz. épület tetõszigetelés, bádogos-
munkák

MH 54.
Veszp rém lte. e.

adósz.:
15704528-2-51

Kõ bal ta Kft.
cég jegyz. sz.:
07-09-008903

7 994 2007. 09. 07. 2007. 09. 07. 2007. 12. 01.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft)
A szer zõ dés lét re jöt -

té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Szikla objektum banképület kémény karbahelyezési
munkái

MH 54.
Veszp rém lte. e.

adósz.:
15704528-2-51

Fer rok re á tor Kft.
cég jegyz. sz.:
07-09-012040

6 393 2007. 08. 31. 2007. 08. 31. 2007. 10. 15.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

MH 2. sz. KORK tetõfelújítási munkák MH 54.
Veszp rém lte. e.

adósz.:
15704528-2-51
Ba u me is ter Rt.
cég jegy zék sz.:
19-09-500658

7 990 2007. 07. 26. 2007. 07. 26. 2007. 10. 15.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

MH 2. sz. KORK fürdõmedence medencefedési munkái MH 54.
Veszp rém lte. e.

adósz.:
15704528-2-51

Aqu a szer–
Víz tech ni ka Kft.

adósz.:
13327295-2-19

6 453 2007. 07. 20. 2007. 07. 20. 2007. 09. 15.
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KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

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

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Bolyai János Katonai Mûszaki Kar egyetemi tanári

munkakörök betöltésére

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

Az ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket a fel sõ ok ta tás ról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény 87.  § (4) be kez dé se tar tal maz za.

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem fog lal koz ta -
tá si kö ve tel mény rend szer sza bály za ta 9.  §-a sze rint az pá -
lyáz hat aki:

– tel je sí tet te az egye te mi do cens sel szem ben tá masz tott 
kö ve tel mé nye ket;

– ren del ke zik tu do má nyos fo ko zat tal, ha bi li tá ci ó val, az
adott tu do mány te rü let nem zet kö zi leg el is mert kép vi se lõ je,
és ki emel ke dõ tu do má nyos ku ta tói mun kás sá got fejt ki;

– az ok ta tás ban, a ku ta tás ban, a ku ta tás szer ve zés ben
szer zett ta pasz ta la tai alap ján al kal mas a hall ga tók, a dok -
to ri kép zés ben részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és
tu do má nyos mun ká já nak ve ze té sé re. Ké pes ide gen nyel -
ven pub li kál ni, sze mi ná ri u mot, elõ adást tar ta ni;

– leg alább 10 éves ok ta tói, ku ta tói, ku ta tás szer ve zé si
gya kor lat tal ren del ke zik;

– az egye tem ok ta tá si és tu do má nyos köz éle té ben el is -
me rik szak mai fel ké szült sé gét.

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar -
tal maz za.

Az egye te mi ta ná ri mun ka kör be tör té nõ al kal ma zás
együtt jár az egye te mi ta ná ri mun ka kö ri cím ado má nyo zá -
sá val és e mun ka kö ri cím hasz ná la tá nak jo gá val.

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, Bo lyai  János
Ka to nai Mû sza ki Kar, Ka to nai Gé pész-, Mû sza ki és
Biz ton ság tech ni kai Mér nö ki In té zet, Gé pész mér nö ki,
Biz ton ság tech ni kai és Mi nõ ség ügyi Tan szék egye te mi
ta ná ri mun ka kör (1 fõ köz al kal ma zott)

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
a pá lyá zó ren del kez zen
– a biz ton ság tech ni kai mér nök kép zés hez kap cso ló dó

egye te mi, szak mér nö ki vég zett ség gel;
– több éves ok ta tói múlt tal a biz ton ság tech ni kai mér -

nök kép zés ben;
– a biz ton ság tech ni kai tu do mány te rü let hez kap cso ló dó 

pub li ká ci ók kal;
– ve gyen részt a biz ton ság tech ni kai tu do mány te rü let -

hez kap cso ló dó dok to ri kép zés ben.

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, Bo lyai  János
Ka to nai Mû sza ki Kar, Ka to nai Gé pész-, Mû sza ki
és Biz ton ság tech ni kai Mér nö ki In té zet, Mû sza ki és Ka -
taszt ró fa vé del mi Tan szék egye te mi ta nár (1 fõ köz al -
kal ma zott)

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
a pá lyá zó ren del kez zen
– szak irá nyú ka to nai egye te mi/aka dé mi ai végzett séggel;
– le gyen fel ké szült a mû sza ki tiszt kép zés hez (ezen be -

lül a ka to nai rob ban tás tech ni ka, a rob ban tá sos cse lek mé -
nyek és az el le nük va ló vé de lem, va la mint a mû sza ki zá rak 
lé te sí té se és le küz dé se há bo rús és nem há bo rús vi szo nyok
kö zött szak te rü le tek), va la mint a Ka to nai Mû sza ki Dok to -
ri Is ko la, Ka to nai mû sza ki inf ra struk tú ra el mé le te tu do -
mány sza kon be lül, a je lölt szak te rü let hez kap cso ló dó tan -
tár gyak ok ta tá sá ra.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a kül föl di szak -
beosztásban szer zett ta pasz ta lat, az ok ta tás szer ve zés ben
va ló jár tas ság, va la mint a pe da gó gi ai vég zett ség.

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, Bo lyai Já nos
Ka to nai Mû sza ki Kar, Vil la mos és Ter mé szet tu do má -
nyi In té zet, Elekt ro ni kai Tan szék, egye te mi ta nár (1 fõ
köz al kal ma zott)

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
a pá lyá zó ren del kez zen
– had tu do má nyi dok to ri (PhD) fo ko zat tal;
– ha bi li tá ci ó val a ka to nai mû sza ki tu do má nyok tu do -

mány ág ban;
– Bu da pes ti Mû sza ki Egye tem ok le ve les vil la mos mér -

nö ki vég zett ség gel,
– leg alább ti zen öt éves ok ta tá si gya kor lat tal a ka to nai

mû sza ki fel sõ ok ta tás ban;
– ve ze tõi, tan tárgy fej lesz tõi gya kor lat tal a ka to nai mû -

sza ki fel sõ ok ta tás ban;
– szak mai kap cso la tok kal és ok ta tá si gya kor lat tal a

pol gá ri fel sõ ok ta tás ban.

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, Bo lyai Já nos
Ka to nai Mû sza ki Kar, Ka to nai Lo gisz ti kai In té zet,
Had táp, Pénz ügyi és Köz gaz da sá gi Tan szék, egye te mi
ta nár (1 fõ köz al kal ma zott)

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
a pá lyá zó ren del kez zen
– a had tu do mány ban szer zett tu do má nyos fo ko zat tal;
– ok le ve les gé pész mér nö ki és gaz da ság mér nö ki vég -

zett ség gel;
– a vé de lem gaz da ság tan te rü le tén szer zett fel sõ ok ta tá si 

ok ta tói és ve ze tõi gya kor lat tal;
– ta pasz ta lat tal a dok to ri ok ta tás ban és té ma ve ze tés ben.
A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré sé vel azon nal, illetve az

egye te mi ta ná ri ki ne ve zés hatályba lépésével tölt he tõ be. A 
pá lyá za tot el nyert egye te mi ta nár ki ne ve zé se ha tá ro zat lan
idõ re szó l.

Köz al kal ma zot tak be so ro lá sa (il let mé nye) a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
sze rint tör té nik.

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

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

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

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

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

tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat köz jegy zõ ál tal hi -
te le sí tett má so la tát;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy pá lyá za ti anya -
gá ba az ille té kes bi zott sá gok, ta ná csok, sze mé lyek be te -
kint het nek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi
Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a MAB ha tá ro zat kéz be sí té sét
kö ve tõ Sze ná tu si ülé sen ke rül sor.

A pá lyá za tot két pél dány ban az aláb bi cím re kell be -
nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest, Pf. 15.

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Ka r
egye te mi ta ná ri mun ka kö ré re”.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást ad:
Em ber i Erõ for rás Osz tály, te le fon: 06/1–432–9009;
HM 29–009.

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

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

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

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar egyetemi tanári

munkakör betöltésére

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

Az ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket a fel sõ ok ta tás ról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény 87.  § (4) be kez dé se tar tal -
maz za.

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem fog lal koz ta -
tá si kö ve tel mény rend szer sza bály za ta 9.  §-a sze rint az pá -
lyáz hat aki:

– tel je sí tet te az egye te mi do cens sel szem ben tá masz tott 
kö ve tel mé nye ket;

– ren del ke zik tu do má nyos fo ko zat tal, ha bi li tá ci ó val, az
adott tu do mány te rü let nem zet kö zi leg el is mert kép vi se lõ je,
és ki emel ke dõ tu do má nyos ku ta tói mun kás sá got fejt ki;

– az ok ta tás ban, a ku ta tás ban, a ku ta tás szer ve zés ben
szer zett ta pasz ta la tai alap ján al kal mas a hall ga tók, a dok -
to ri kép zés ben részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és
tu do má nyos mun ká já nak ve ze té sé re. Ké pes ide gen nyel -
ven pub li kál ni, sze mi ná ri u mot, elõ adást tar ta ni;

– leg alább 10 éves ok ta tói, ku ta tói, ku ta tás szer ve zé si
gya kor lat tal ren del ke zik;

– az egye tem ok ta tá si és tu do má nyos köz éle té ben el is -
me rik szak mai fel ké szült sé gét.

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar -
tal maz za.

Az egye te mi ta ná ri mun ka kör be tör té nõ al kal ma zás
együtt jár az egye te mi ta ná ri mun ka kö ri cím ado má nyo zá -
sá val és e mun ka kö ri cím hasz ná la tá nak jo gá val.

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, Kos suth
 Lajos Had tu do má nyi Kar, Össz ha de rõ ne mi Mû ve le ti
In té zet, Geo in for má ci ós Tan szék egye te mi ta nár (1 fõ
hi va tá sos ka to na)

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
– ren del kez zen föld rajz sza kos és ka to nai egye te mi

vég zett ség gel;
– le gyen ké pes a biz ton ság- és vé de lem föld rajz zal, a

NATO part ner sé gi kap cso la ta i val, te rü le ten kí vü li mû ve le ti
ka to na föld raj zi és biz ton ság föld raj zi tá mo ga tá sá val kap -
cso la tos tár gyak ok ta tá sá ra, azok ön ál ló meg hir de té sé re;

– le gyen ké pes a szak te rü le tet il le tõ té ma kö rök ben ide -
gen nyel ven is elõ ad ni;

– is mer je a szak te rü let leg újabb ha zai és nem zet kö zi
ered mé nye it;

– ren del kez zen a szak te rü let tel kap cso la tos ha zai és
kül föl di pub li ká ci ók kal, ha zai és nem zet kö zi ok ta tá si és
ok ta tás szer ve zé si ta pasz ta la tok kal;

– ren del kez zen pro jekt ve ze té si, va la mint kon fe ren cia
és ku ta tá si pá lyá za toknál szer ve zé si, ve ze té si gya kor lat tal.

A Szö vet ség stra té gi ai szin tû ok ta tá si in téz mé nyé ben
el töl tött ok ta tá si és ku ta tá si ta pasz ta lat, va la mint kül föl di
ve zér ka ri tan fo lya mi vég zett ség elõnyt je len t.

A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré sé vel azon nal, illetve az
egye te mi ta ná ri ki ne ve zés hatályba lépésével tölt he tõ be. A 
pá lyá za tot el nyert egye te mi ta nár ki ne ve zé se ha tá ro zat lan
idõ re szó l.

Az egye te mi ta ná ri mun ka kör höz rend sze re sí tett rend -
fo ko zat ez re des, il let mény ka te gó ria I/VI. ál ta lá nos elõ me -
ne te li rend alá tar to zik.

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

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

jegy zé két;
– ide gen nyelv-tu dá sát;
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– ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos mun ká já ra vo nat ko zó
jö võ be ni cél ki tû zé se it, ter ve it.

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

tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat köz jegy zõ ál tal hi -
te le sí tett má so la tát;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy pá lyá za ti anya -
gá ba az ille té kes bi zott sá gok, ta ná csok, sze mé lyek be te -
kint het nek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi
Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a MAB ha tá ro za tá nak kéz be sí té -
sét kö ve tõ Sze ná tu si ülé sen ke rül sor.

A pá lyá za tot két pél dány ban az aláb bi cím re kell be -
nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest, Pf. 15.

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r
egye te mi ta ná ri mun ka kö ré re”.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást ad:
Em ber i Erõ for rás Osz tály, te le fon: 06/1-432-9009; HM 
29-009.

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

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora

p á  l y á  z a  t o t  h i r  d e t

oktatói munkakörök betöltésére

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

A munkakörök betöltésének általános feltételei

Egye te mi do cens sé az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve -
tel mé nyek nek  való meg fe le lé sen túl:

a) tel je sí tet te az egye te mi ad junk tus sal szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket;

b) az ál ta la ok ta tott tu do mány te rü le ten dok to ri fo ko zat -
tal ren del ke zik, al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben
részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és tu do má nyos
mun ká já nak ve ze té sé re;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Ka r

Sa já tos kö ve tel mé nyek:

Ka to nai Lo gisz ti kai In té zet, Had táp, Pénz ügyi és
Köz gaz da sá gi Tan szék

– egye te mi do cens (1 fõ köz al kal ma zott)
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A pá lyá zó ren del kez zen:

– a köz gaz da ság-tu do mány te rü le tén el ért dok to ri
(PhD) fo ko zat tal;

– pénz ügyi sza kon szer zett ok le ve les köz gaz dász vég -
zett ség gel;

– iga zol ha tó ku ta tá si ered mé nyek kel a kont roll ing té -
ma kö ré bõl;

– a ka to nai pénz ügyi el lá tás te rén szer zett szak mai gya -
kor lat tal;

– an gol nyelv bõl STA NAG 3.3.3.3. nyelv vizs gá val.

Az el bí rá lás nál elõnyt je len te nek a kül föl di vé del mi
erõ for rás ter ve zõi ta nul má nyok.

Ka to nai Lo gisz ti kai In té zet, Ka to nai Lo gisz ti kai Tan -
szék

– ta nár se géd (1 fõ köz al kal ma zott)

– ren del kez zen több nem ze ti lo gisz ti kai tá mo ga tás ban
szer zett ta pasz ta lat tal;

– ren del kez zen ta pasz ta lat tal a ka to nai lo gisz ti kai ve -
ze tés NA TO el mé le té ben és gya kor la tá ban;

– ren del kez zen nem zet kö zi ta pasz ta lat tal a lo gisz ti kai
tá mo ga tás te rü le tén.

Ka to nai Gé pész-, Mû sza ki és Biz ton ság tech ni kai
Mér nö ki In té zet, Gé pész mér nö ki, Biz ton ság tech ni kai
és Mi nõ ség ügyi Tan szék

– egye te mi do cens (1 fõ köz al kal ma zott)

– ren del kez zen is me re tek kel, vég zett ség gel a szer ve -
zés pszi cho ló gia, szo ci ál pszi cho ló gia te rén,

– ren del kez zen is me re tek kel, kép zett ség gel a fi zi ka,
ma te ma ti kai fi zi ka tár gyak ok ta tá sá hoz,

– ren del kez zen is me re tek kel a biz ton ság szer ve zés,
köz igaz ga tá si ve ze tés, fel sõ ok ta tás és tu do mány szer ve zés
te rén,

– vál lal jon tu do má nyos te vé keny sé get (ku ta tás, ok ta -
tás) a biz ton ság szer ve zés te rü le tén.

Ka to nai Gé pész-, Mû sza ki és Biz ton ság tech ni kai
Mér nö ki In té zet, Gé pész mér nö ki, Biz ton ság tech ni kai
és Mi nõ ség ügyi Tan szék

– ad junk tus (1 fõ köz al kal ma zott)

– ren del kez zen a gé pé szet, vagy a biz ton ság tech ni ka
te rü le té hez kap cso ló dó pub li ká ci ók kal,

– ren del kez zen tu do má nyos fo ko zat tal a ka to nai mû -
sza ki tu do má nyok te rén,

– ren del kez zen ok ta tói vagy fej lesz tõi ta pasz ta la tok -
kal, gya kor la ti is me re tek kel a gé pé szet hez, a biz ton ság -
tech ni ká hoz kap cso lódó tan tár gyak területén ( mû sza ki
kom mu ni ká ció, fegy ver is me ret, nem ha lá los tech ni kák
stb.),

– vál lal jon tu do má nyos te vé keny sé get (ku ta tás, ok ta -
tás) a gé pé szet és a biz ton ság tech ni ka te rü le tén.

Ka to nai Gé pész-, Mû sza ki és Biz ton ság tech ni kai
Mér nö ki In té zet, Gé pész mér nö ki és Biz ton ság tech ni -
kai és Mi nõ ség ügyi Tan szék

– ad junk tus (1 fõ köz al kal ma zott)
– ren del kez zen a gé pé szet, vagy a biz ton ság tech ni ka

te rü le té hez kap cso ló dó pub li ká ci ók kal,
– ren del kez zen tu do má nyos fo ko zat tal a gé pé szet, a

biz ton ság tech ni ka, a mû sza ki tu do má nyok te rén,
– ren del kez zen ok ta tói ta pasz ta la tok kal, gya kor la ti is -

me re tek kel a gé pé szet hez kap cso lódó tan tár gyak területén
(me cha ni ka, szer ke zet tan, mû sza ki kom mu ni ká ció, mû -
szer-, és sza bá lyo zás tech ni ka, gyár tás tech no ló gia, ro bot -
tech ni ka, fegy ver ze ti is me re tek stb.),

– vál lal jon tu do má nyos te vé keny sé get (ku ta tás, ok ta -
tás) a gé pé szet és a biz ton ság tech ni ka te rü le tén.

Ka to nai Gé pész-, Mû sza ki és Biz ton ság tech ni kai
Mér nö ki In té zet, Fegy ver zet tech ni kai, Pán cé los és
Gép jár mû Tan szék

– ad junk tus (1 fõ köz al kal ma zott)
– ren del kez zen ok le ve les vil la mos mér nö ki vég zett ség -

gel;
– ren del kez zen leg alább 8 év fel sõ ok ta tá si és csa pat -

gya kor lat tal;
– ren del kez zen meg fe le lõ ké pes ség gel a hall ga tói

TDK-dol go za tok, szak dol go za tok té ma ve ze té sé ben;
– ren del kez zen meg fe le lõ jár tas ság gal a nap pa li és a le -

ve le zõ kép zés hez tar to zó ta nul má nyi ügyek ben.

Ve gyi- és Ka taszt ró fa vé del mi In té zet, Ka taszt ró fa -
vé del mi Tan szék

– egye te mi do cens (1 fõ köz al kal ma zott);
He ti 20 óra fog lal koz ta tás ra.
– ren del kez zen szak irá nyú (or vos tu do má nyi) egye te mi 

vég zett ség gel;
– ren del kez zen leg alább 5 év fel sõ ok ta tá si ok ta tói ta -

pasz ta lat tal;
– ren del kez zen ha bi li tá ci ó val;
– ren del kez zen tûz vé del mi ve ze tõi gya kor lat tal;
– foly tas son ma gyar és ide gen nyel vû pub li ká ci ós te vé -

keny sé get;
– le gyen jár tas a dok to ran dusz kép zés ben.

Ve gyi- és Ka taszt ró fa vé del mi In té zet, Ka taszt ró fa -
vé del mi Tan szék

– egye te mi do cens (1 fõ köz al kal ma zott);
He ti 20 óra fog lal koz ta tás ra.
– ren del kez zen szak irá nyú (tûz vé del mi vagy tûz ol tó)

egye te mi vég zett ség gel;
– ren del kez zen leg alább 5 év fel sõ ok ta tá si ok ta tói ta -

pasz ta lat tal;
– ren del kez zen ka taszt ró fa-egész ség ügyi képzett séggel;
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– ren del kez zen ma gyar és ide gen nyel vû pub li ká ci ós
te vé keny ség gel;

– le gyen jár tas a dok to ran dusz kép zés ben.

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

– egye te mi do cens (1 fõ köz al kal ma zott)
– a pá lyá zó ren del kez zen egye te mi (ka to nai akadé -

miai) vég zett ség gel;
– ren del kez zen leg alább 8 év szak mai ve ze tõi, vagy

fel sõ ok ta tá si ok ta tói ta pasz ta lat tal;
– ren del kez zen a vé del mi igaz ga tás te rü le tén szer zett

ha zai és kül föl di is me re tek kel;
– ren del kez zen pub li ká ci ós te vé keny ség gel, kon fe ren -

cia szer ve zé si gya kor lat tal.
A pá lyá zat el nye ré sé nél elõnyt je len t a kül föl dön foly ta -

tott misszi ós te vé keny ség so rán szer zett szak mai ta pasz ta -
lat.

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

– ta nár se géd (1 fõ köz al kal ma zott)
– a pá lyá zó ren del kez zen a ZMNE Vé del mi igaz ga tá si

szak ön kor mány za ti vé del mi igaz ga tá si szak irá nyán szer -
zett egye te mi vég zett ség gel;

– ren del kez zen ta nul má nyi te rü le ten szer zett oktatás -
szervezõi ta pasz ta lat tal;

– ren del kez zen leg alább egy nyelv bõl kö zép fo kú
nyelv vizs gá val;

– ren del kez zen pub li ká ci ós te vé keny ség gel.
A pá lyá zat el nye ré sé nél elõnyt je len t a Vé del mi Igaz ga -

tá si dok to ri tu do mány sza kon dok to ran dusz kép zé sen  való
rész vé tel.

Vil la mos és Ter mé szet tu do má nyi In té zet, Elekt ro ni -
kai Tan szék

– egye te mi do cens (1 fõ köz al kal ma zott)
– ren del kez zen tu do mány egye te mi ma te ma ti kus vagy

ma te ma ti kus–fi zi ka ta ná ri ok le vél lel;
– ren del kez zen a ma te ma ti ka te rü le tén PhD-fo ko zat tal;
– ren del kez zen leg alább öt éves fel sõ ok ta tás ban szer -

zett ok ta tá si gya kor lat tal.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a fo lya ma tos pub -

li ká ci ós te vé keny ség.

Re pü lõ és Lég vé del mi In té zet Fe dél ze ti Rend sze rek
Tan szék

– fõ is ko lai do cens (1 fõ hi va tá sos ka to na)
– ren del kez zen egye te men szer zett re pü lõ vil la mos -

mér nö ki vég zett ség gel, leg alább 5 éves fel sõ ok ta tá si gya -
kor lat tal a Fe dél ze ti élet kö rül mé nye ket biz to sí tó rend sze -
rek, Lé gi jár mû vek fe dél ze ti mû sze rei és mû szer rend sze -
rei, Lé gi jár mû vek na vi gá ci ós rend sze rei tan tár gyak ok ta -
tá sá ban;

– pub li ká ci ói kap cso lód ja nak a tan szék szak mai te vé -
keny sé gé hez.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t az ok le ve les mér -
nök ta ná ri vég zett ség, orosz és an gol nyelv bõl fel sõ fo kú
nyelv vizs ga meg lé te.

Re pü lõ és Lég vé del mi In té zet Fe dél ze ti Rend sze rek
Tan szék

– egye te mi do cens (1 fõ köz al kal ma zott)
– ren del kez zen re pü lõ mû sza ki szak te rü le ten szer zett

ok le ve les rá dió mér nö ki vég zett ség gel;
– ren del kez zen orosz- és an gol nyelv-is me ret tel.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t gya kor la ti ta pasz -

ta lat a mik ro hul lá mú tech ni ka ka to nai és ipar i al kal ma zá sa 
te rü le tén, fel sõ fo kú avi o ni kai vég zett ség.

Re pü lõ és Lég vé del mi In té zet, Fe dél ze ti Rend sze rek
Tan szék

– szak ok ta tó (1 fõ köz al kal ma zott)
– ren del kez zen re pü lõ-mû sza ki hír adás tech ni kai üzem -

mér nö ki vég zett ség gel;
– ren del kez zen szá mí tó gé pes al kal ma zói is me re tek kel

(ECDL vizs gá val).
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t szak irá nyú vég -

zett ség, a tan szék ál tal ok ta tott re pü lõ fe dél ze ti na vi gá ci ós,
hír adás tech ni kai és rá dió lo ká ci ós be ren de zé sek is me re té -
ben  való jár tas ság, mû sza ki ta ná ri vég zett ség, va la mint kö -
zép fo kú an gol nyelv-is me ret.

Re pü lõ és Lég vé del mi In té zet Re pü lõ Sár kány-haj -
tó mû Tan szék

– fõ is ko lai do cens (1 fõ hi va tá sos ka to na)
– ren del kez zen okl. gé pész mér nö ki vég zett ség gel re -

pü lõ mû sza ki szak irá nyon,
– leg alább ötéves gya kor lat tal a re pü lõ mû sza ki fel sõ -

ok ta tás ban,
– ren del kez zen fel sõ fo kú nyelv is me ret tel.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t gya kor la ti ta pasz -

ta lat, köz gaz da sá gi vég zett ség.

Re pü lõ és Lég vé del mi In té zet, Re pü lés irá nyí tó és
Re pü lõ-ha jó zó Tan szék

– egye te mi do cens I. (1 fõ hi va tá sos ka to na)
– ren del kez zen ZMNE re pü lõ és lég vé del mi ha de rõ ne -

mi szak irá nyú dip lo má val, és leg alább 8 éves fel sõ ok ta tá si 
(csa pat-) gya kor lat tal a lé gi ve ze tés és irá nyí tás, a lé gi for -
ga lom-szer ve zés és a lé gi for gal mi irá nyí tás el mé le ti te rü -
le te i nek át fo gó is me re te i bõl;

– le gyen ké pes a lé gi for gal mi irá nyí tás és a va dász irá -
nyí tás szi mu lá ci ós gya kor la tai fog lal ko zá sa i nak meg ter -
ve zé sé re és le ve ze té sé re;

– ren del kez zen az irá nyí tói gya kor ló be ren de zé sek prog -
ramozásához szük sé ges in for ma ti kai is me re tek kel (ECDL-
vizs ga);
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– ren del kez zen mi ni mum kö zép fo kú nyelv vizs gá val és 
egy má sik ide gen nyelv alap fo kú is me re té vel, va la mint
Rá dió táv be szé lõ-ke ze lõi jo go sí tás sal;

– ren del kez zen szé les kö rû ki te kin tés sel és szak mai
kap cso la tok kal a lé gi ve ze tés és irá nyí tás, va la mint a lé gi -
for ga lom-szer ve zés jö võ jét érin tõ kér dé sek ben.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a ka to nai fel sõ ok -
ta tás ban – el sõ sor ban a Lég tér gaz dál ko dás és lég té ri gény -
be vé tel el mé le té nek, va la mint a Re pü lés irá nyí tás gya kor -
la tá nak té ma kö re i bõl – szer zett ok ta tá si ta pasz ta lat és pe -
da gó gi ai vég zett ség.

Re pü lõ és Lég vé del mi In té zet, Re pü lés irá nyí tó és
 Repülõ-hajózó Tan szék

– egye te mi do cens III. (1 fõ hi va tá sos ka to na)
– ren del kez zen hu mán bi o ló gi ai (hu mán ki ne zi o ló gia)

szak te rül eten meg szer zett egye te mi dip lo má val, és leg -
alább 8 éves fel sõ ok ta tá si (csa pat-) gya kor lat tal el sõ sor -
ban a re pü lõ-ha jó zó szak te rü le ten foly ta tott spe ci á lis (el -
mé le ti és gya kor la ti) fel ké szí tés ben;

– le gyen ké pes a re pü lés hez kap cso ló dó hu mán-bi o ló -
gi ai, pszi cho ló gi ai és er go nó mi ai tan tár gyak ok ta tá sá ra;

– ren del kez zen mi ni mum kö zép fo kú nyelv vizs gá val és 
egy má sik ide gen nyelv alap fo kú is me re té vel;

– ren del kez zen szé les kö rû ki te kin tés sel és szak mai
kap cso la tok kal az al kal mas ság vizs gá la ti rend sze rek jö võ -
jét érin tõ kér dé sek ben.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a ka to nai fel sõ ok -
ta tás ban – el sõ sor ban a ka to nai te vé keny ség, ezen be lül ki -
e mel ten a re pü lés és a hu mán fak tor kap cso la ta el mé le té -
nek, va la mint a tel je sít mény fo ko zás ka to nai te rü le ten tör -
té nõ al kal ma zá sa gya kor la tá nak té ma kö re i bõl – szer zett
ok ta tá si ta pasz ta lat és pe da gó gi ai vég zett ség.

Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r

Össz ha de rõ ne mi Mû ve le ti In té zet, Szá raz föl di
Mûve leti Tan szék

Lö vész és Harc ko csi zó szak cso port
– egye te mi do cens (hi va tá sos ka to na)
– ren del kez zen szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel,

had mû ve le ti har cá sza ti ké pe sí tés sel;
– le gyen ké pes ku ta tói ta pasz ta la tai alap ján ak tí van

részt ven ni a tan szék el mé le ti és gya kor la ti ku ta tá si, va la -
mint tan anyag-fej lesz tõi te vé keny sé gé ben;

– ren del kez zen an gol és még egy ide gen nyelv bõl kom -
mu ni ká cióké pes nyelv is me ret tel, elõ adói kész ség gel;

– le gyen ké pes szi mu lá ci ó val tá mo ga tott gya kor la tok
szer ve zé sé nek, ter ve zé sé nek és vég re haj tá sá nak irá nyí tá -
sá ra;

– foly tas son pub li ká ci ós te vé keny sé get a had tu do mány 
tu do mány te rü le tén;

– le gye nek ta pasz ta la tai el sõ sor ban a lö vész, harc ko -
csi zó kö te lé kek ke re té ben ter ve zett har cá sza ti, harc ve ze té -
si fel ada tok vég re haj tá sá ban;

– is mer je az MH és a NA TO har ci erõ i nek fel épí té si
rend sze rét, har ci, va la mint bé ke mû ve le tek ben  való al kal -
ma zá sá nak el ve it.

A pá lyá zat nál elõnyt je len t a ka to nai fel sõ ok ta tás ban
szer zett leg alább tíz éves szak mai gya kor lat, mi ni mum
tízéves csa pat gya kor lat, pe da gó gi ai vég zett ség, va la mint a 
had tu do má nyok te rü le tén szer zett PhD-fo ko zat.

Biz ton ság po li ti kai és Ka to nai Stra té gia In té zet,
Had tör té ne lem Tan szék

Had tör té ne lem Szak cso port

– ta nár se géd (1 fõ köz al kal ma zott)
– ren del kez zen böl csé szet tu do má nyi dip lo má val;
– fo lya ma to san ve gyen részt a had tör té ne lem mel kap -

cso la tos ku ta tás ban;
– ren del kez zen had tör té ne lem mel kap cso la tos PhD tu -

do má nyos fo ko zat tal, vagy az eh hez szük sé ges meg kez -
dett ta nul má nyok kal;

– ren del kez zen a had tör té ne lem te rén leg alább kétéves
ok ta tói ta pasz ta lat tal;

– ren del kez zen ál ta lá nos PC-is me re tek kel, is mer je a
NEP TUN-rend szert.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a had tör té ne lem -
mel kap cso la tos is me re tek ok ta tás ban  való al kal ma zá sa;
an gol vagy né met nyelv is me re te.

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

Az egye te mi do cens, fõ is ko lai do cens mun ka kö rök höz
rend sze re sí tett rend fo ko zat al ez re des, il let mény ka te gó ria:
I/V. spe ci á lis elõ me ne te li rend alá tar to zik, a ta nár se gé di
mun ka kör höz rend sze re sí tett rend fo ko zat õr nagy, il let -
mény ka te gó ria I/IV. spe ci á lis elõ me ne te li rend alá tar to -
zik, a gya kor la ti ok ta tó mun ka kör höz rend sze re sí tett rend -
fo ko zat õr nagy, il let mény ka te gó ria I/IV. spe ci á lis elõ me -
ne te li rend alá tar to zik.

Köz al kal ma zot tak be so ro lá sa (il let mé nye) a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény
sze rint tör té nik.

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

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

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

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

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

tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat köz jegy zõ ál tal hi -
te le sí tett má so la tát;

21. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1579



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

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy pá lyá za ti anya -
gá ba az ille té kes bi zott sá gok, ta ná csok, sze mé lyek be te -
kint het nek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi
Köz löny ben  való meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ
 Szenátusi Ülé sen tör té nik.

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

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós
 Nemzetvédelmi Egye tem .................................................
mun ka kö ré re”.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást ad:
Em ber i Erõ for rás Osz tály, te le fon: 06/1 432-9009; HM
29-009.

Prof. Dr. Sza bó Já nos DSc. s. k.,
ZMNE rek tor

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora

p á  l y á  z a  t o t  h i r  d e t

kutatói munkakörök betöltésére

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 4.  §-a (1) be kez dé se alap ján pá -
lyá za tot hir de tek az aláb bi mun ka kö rök be töl té sé re:

A tu do má nyos fõ mun ka tár si mun ka kör be töl té sé -
nek ál ta lá nos fel té te lei, ki ne ve zé si kö ve tel mé nyek

– meg fe le lõ szin tû ku ta tás szer ve zé si és irá nyí tá si ké -
pes ség;

– leg alább 6–8 éves ered mé nyes ku ta tói (ok ta tói) gya -
kor lat;

– dok to ri (PhD) fo ko zat;
– al kal mas ság a hall ga tók és a tu do má nyos után pót lás

ku ta tó mun ká já nak ve ze té sé re;
– két ide gen nyelv leg alább kö zép szin tû is me re te mel -

lett ké pes ség az egyik nyel ven szak mai elõ adá sok meg tar -
tá sá ra;

– szé les kö rû ön ál ló ku ta tá si (szak mai) gya kor lat, meg -
fe le lõ szin tû (ha zai és kül föl di) ku ta tá si és kap cso lat rend -
szer, rész vé tel a kar i és a tu do má nyos köz élet ben.

Stra té gi ai Vé del mi Ku ta tó in té zet

– tu do má nyos fõ mun ka társ (ig.h.) (1 fõ közalkal -
mazott)

A tu do má nyos fõ mun ka társ (ig.h.) fel ada ta:
– kap cso lat tar tás a vé del mi szfé ra in téz mé nye i vel, az

In té zet tel együtt mû kö dõ ha zai és kül föl di part ner szer ve -
ze tek kel;

– ku ta tá si prog ra mok fel ügye le te, ko or di ná lá sa;
– az In té zet tu do má nyos ki ad vá nya i nak, pe ri o di ká i nak

gon do zá sa, a szer kesz tõk mun ká já nak ko or di ná lá sa, kap -
cso lat tar tás a ki adó val, a ter jesz tés szer ve zé se.

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar -
tal maz za.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
– ren del kez zen ka to nai tan in té zet ben szer zett ve ze tõi

(ok ta tói) ta pasz ta lat tal;
– ren del kez zen meg bíz ha tó szá mí tó gép-fel hasz ná lói

(mi ni má li san Win dows Of fi ce, SPSS, In ter net) is me re tek -
kel;

– ren del kez zen a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXI II. tör vénynek a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ ku ta tó- és ku ta tást ki egé szí tõ in té ze tek -
nél és ku ta tó kat fog lal koz ta tó egyes in téz mé nyek nél tör té nõ 
vég re haj tás ról  szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de let 13.  §
(2) be kez dés c) pont ja sze rin ti tu do má nyos fo ko zat tal.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a biz ton ság- és vé -
de lem po li ti kai kér dé sek ben  való jár tas ság mel lett, a ka to -
nai szer ve ze tek mû kö dé sé nek, a szer ve ze tek ben meg -
valósuló hu mán po li ti ka kér dés kö re i nek át fo gó is me re te,
eze ken a te rü le te ken szer zett em pi ri kus ku ta tói, ku ta tás ve -
ze tõi gya kor lat, ezzel össze füg gés ben ka to nai és szo ci o ló -
gus vég zett ség.

Stra té gi ai Vé del mi Ku ta tó in té zet

Stra té gi ai és Vé del mi Ku ta tó cso port

– tu do má nyos fõ mun ka társ (1 fõ köz al kal ma zott)

A tu do má nyos fõ mun ka társ fel ada ta:
– A ku ta tó cso port pro fil já nak meg fe le lõ, el sõ sor ban a

ka to nai tech ni kai fej lesz té si irá nyok kal és az ah hoz kap -
cso ló dó stra té gi ai/tak ti kai el já rá sok kal, le he tõ sé gek kel,
ezen be lül ki e mel ten a lé gi erõ és lég vé de lem te rü le té vel
kap cso la tos ku ta tá si cé lok kö rül ha tá ro lá sa, ku ta tá si prog -
ra mok ki ala kí tá sa, irá nyí tá sa.

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar -
tal maz za.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
– ren del kez zen ka to nai tan in té zet ben szer zett ve ze tõi

(ok ta tói) ta pasz ta lat tal;
– ren del kez zen meg bíz ha tó szá mí tó gép-fel hasz ná lói

(mi ni má li san Win dows Of fi ce, SPSS, In ter net) is me re tek -
kel;

– ren del kez zen a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXI II. tör vénynek a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ ku ta tó- és ku ta tást ki egé szí tõ in té ze tek -
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nél és ku ta tó kat fog lal koz ta tó egyes in téz mé nyek nél tör té -
nõ vég re haj tás ról  szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de let
13.  § (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti tu do má nyos foko -
zattal.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a biz ton ság- és vé -
de lem po li ti kai kér dé sek ben  való jár tas ság mel lett, azon
túl me nõ en, a ka to nai tech ni kai fej lesz té sek, illetve azok
al kal ma zá sá nak te rü le tén be lül, a lé gi erõ, lég vé de lem irá -
nyok ban szer zett ku ta tói, ku ta tás ve ze tõi ta pasz ta lat, ezzel
össze füg gés ben lég vé del mi – ka to nai fel sõ ve ze tõi – vég -
zett ség.

Stra té gi ai Vé del mi Ku ta tó in té zet

Nem zet kö zi Biz ton sá gi Ku ta tó cso port
– tu do má nyos se géd mun ka társ (1 fõ köz al kal ma zott)

A tu do má nyos se géd mun ka társ fel ada ta:
– a ku ta tó cso port pro fil já nak meg fe le lõ, ezen be lül kü -

lö nö sen az Orosz or szág gal és az utód ál la mok kal össze füg -
gõ biz ton ság- és vé de lem po li ti kai in for má ci ók gyûj té se és
rend sze re zé se;

– ku ta tá si te rü le té vel kap cso la tos rö vid tá jé koz ta tók,
elõ adá sok meg tar tá sa, je len té sek, spe ci á lis igé nyû össze -
fog la lók össze ál lí tá sá ban tör té nõ köz re mû kö dés.

Ki ne ve zé si kö ve tel mé nyek:
– ren del kez zen a Ku ta tó in té zet ál tal elõ írt idõ tar ta mú

és mi nõ sé gû szak mai gya kor lat tal, mely tõl egye di eset ben
– az in té zet ve ze tõ ja vas la ta alap ján – el le het tér ni;

– ren del kez zen ku ta tá si té má já ban az egye te mi dip lo -
ma kö ve tel mé nye it meg ha la dó tu dás sal és eh hez kap cso ló -
dó szé les kö rû tá jé ko zott ság gal;

– le gyen al kal mas alap szin tû fog lal ko zá sok, sze mi ná ri -
u mok ve ze té sé re, irá nyí tá sá ra;

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

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

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar -
tal maz za.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
– kezd jen meg/foly tas son tu do má nyos (PhD) kép zés

té má já nak meg fe le lõ irá nyú ku ta tá so kat, ku ta tá si rész -
ered mé nye it pub li kál ja;

– ren del kez zen meg bíz ha tó szá mí tó gép-fel hasz ná lói
(mi ni má li san Win dows Of fi ce, SPSS, In ter net) is me re tek -
kel;

– ren del kez zen orosz nyel ven fel sõ fo kú is me ret tel.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a biz ton ság- és vé -

de lem po li ti kai kér dé sek ben  való jár tas ság mel lett, azon
túl me nõ en az Orosz or szág, illetve utód ál la mok biz ton ság-
és vé de lem po li ti ká já nak is me re te és a had tu do má nyi dok -
to ri (PhD) kép zé si prog ram ban  való rész vé tel, va la mint
po li to ló gu si vég zett ség.

A mun ka kö rök a pá lyá zat el nye ré se után azon nal be tölt -
he tõk, a köz al kal ma zot ti ki ne ve zé sek ha tá ro zat lan idõ re
szól nak.

Köz al kal ma zot tak be so ro lá sa (il let mé nye) a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
sze rint tör té nik.

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

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

jegy zé két;
– ide gen nyelv-tu dá sát;
– tu do má nyos mun ká já ra vo nat ko zó jö võ be ni cél ki tû -

zé se it, ter ve it.

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

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

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

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

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ
Sze ná tu si ülé sen tör té nik.

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

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a ................................. 
mun ka kör re”.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az
aláb bi he lyen le het kér ni:

Em ber i Erõ for rás Osz tály
te le fon: 06 (1) 432-9009; HM 29-009.

Prof. Dr. Sza bó Já nos DSc s. k.,
ZMNE rek tor

Az Országos Meteorológiai Szolgálat

k ö z  l e  m é  n y e

Az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gál tat El nök sé ge – a
6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let alap ján – a Me te o ro ló gi ai
Vi lág nap al kal má ból (2008. már ci us hó 23.), mi nisz te ri
 elismerések ado má nyo zá sá ra kí ván elõ ter jesz tést ten ni.
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En nek meg fe le lõ en a ha zai és a nem zet kö zi me te o ro ló -
gia te rü le tén ki ma gas ló tu do má nyos ku ta tá sok és szak mai
ered mé nyek el is me ré sé ül két Schenzl Gu i dó-díj, va la mint
négy Pro Me te o ro lo gia Em lék pla kett ado má nyo zá sá ra ke -
rül het sor.

A Szol gá lat El nök sé ge fel hív ja a szak mai, tu do má nyos
és tár sa dal mi szer ve ze te ket, egye sü le te ket, ka ma rá kat,
gaz dál ko dó szer ve ze te ket, in téz mé nye ket, ön kor mány za -
to kat, va la mint a me te o ro ló gia iránt ér dek lõ dést ta nú sí tó
ma gán sze mé lye ket, hogy az el is me ré sek re te gyék meg
 javaslataikat a mel lé kelt ûr lap nak meg fe le lõ for má ban.

A ja vas la to kat 2008. ja nu ár hó 23. nap já ig kell az
 Országos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat El nö ki Iro dá já ra, a sze -
mély ügyi re fe rens nek el jut tat ni. (1024 Bu da pest, Ki ta i -
bel Pál u. 1.)

A ja vas lat nak tar tal maz nia kell a je lölt ne vét, sze mé lyi
ada ta it, mun ka he lyét, be osz tá sát, tu do má nyos fo ko za tát,
ko ráb bi ki tün te té se it, to váb bá szük sé ges is mer tet ni az in -
dít ványt meg ala po zó ered mé nye ket is.

Az el is me ré sek ado má nyo zá sá ra be ér ke zett ja vas la to -
kat az er re a cél ra ala kult bi zott ság ér té ke li, amely ben a
Szol gá la ton kí vül kép vi sel te ti ma gát a Ma gyar Hon véd ség 
Geo in for má ci ós Szol gá la ta, a Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia, az EL TE Me te o ro ló gi ai Tan szé ke, va la mint a Ma -
gyar Me te o ro ló gi ai Társaság.

Az el is me ré se ket a mi nisz ter vagy meg bí zott ja a Me te o -
ro ló gi ai Vi lág na pon ün ne pé lyes ke re tek köz t ad ja át.

Országos Meteorológiai Szolgálat
Elnöki Iroda
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Mel lék let az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat köz le mé nyéhez

…………………………………………..
Ja vas lat te võ meg ne ve zé se

JA VAS LAT

…………………………………………………………..
díj, em lék pla kett, ér dem érem és ok le vél ado má nyo zá sá ra

A ja va solt sze mély ne ve: ....................................................................................................................................................
Szü le té si he lye, év, hó, nap: ...............................................................................................................................................
Any ja ne ve: ........................................................................................................................................................................
Mun ka he lye: ......................................................................................................................................................................
Be osz tá sa (fog lal ko zá sa):  ..................................................................................................................................................
Tu do má nyos fo ko za ta:  ......................................................................................................................................................
Lak cí me:  ...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Az át adás ra ja va solt idõ pont:  ………………………………………………………... .....................................................

A ja vas lat in dok lá sa:
(Az in dok lás nak tar tal maz nia kell mind azon ered mé nye ket, ame lyek meg ala poz zák az el is me rés oda íté lé sét.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt ……………………………………

………………………………………
a ja vas lat te võ alá írá sa



He lyes bí tések

A 2007. év ben a Hon vé del mi Köz löny ben meg je lent, a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és
 ellenõrzésének bõ ví té sé vel össze füg gõ adat szol gál ta tás és köz zé té te li kö te le zett ség sza bá lya i ról  szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta sí tás 2. szá mú mel lék le té ben fog lal -
tak tól el té rõ for má ban meg je len te tés re fel ter jesz tett és ezért  téves összeg sze rû ség gel meg je le nõ szer zõ dé sek adatlap jait (a he lyes össze gek kel) az aláb bi ak ban
 közöljük.

1. A HK 2007. évi 1. szá má ban az MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár ál tal kö tött szer zõ dé sek he lye sen:

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
ér té ke

(brut 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

Egy sze rû
köz be szer zés

Ásványvíz, üdítõital MH 37. II. RF.
Mû.Dd. – M és Tár sa

Kft.

10 119 600 2006. 12. 22. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Egy sze rû
 közbeszerzés

Zöldség, gyümölcs MH 37. II. RF.
Mû.Dd. – M és Tár sa

Kft.

11 566 920 2006. 12. 22. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

2. A HK 2007. évi 2. szá má ban az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont ál tal kö tött szer zõ dé sek he lye sen:

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
ér té ke

(E Ft net tó)

A szer zõ dés
lét re jöt té nek

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

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

52 936 2006. 12. 27. 2006. 12. 27. 2007. 03. 23.
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3. A HK 2007. évi 19. szá má ban meg je le nõ szer zõ dé sek he lye sen:

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve és 

azo no sí tó ja
A szer zõ dés

ér té ke
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Áru be szer zé si
szer zõ dés

Al pintech ni kai esz kö zök be szer zé se MH 86. SZHB,
15713801-2-51

MOUNTEX OUTDOOR
 Kereskedelmi Kft.

12815708-2-41

500 000 Ft 2007. 09. 11. 2007. 09. 12. 2007. 12. 31.

MH Bakony Harckiképzõ Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés

ér té ke
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Ital au to ma ta-
fel sze re lé si szer zõ dés

Ital au to ma ták el he lye zé se cél já ból te rü let biz to sí tá sa
bér le ti díj el le né ben

MH BHK
Alo is Dall ma yr

Au to ma ten-Ser vi ce Kft.
11000860-2-43

60 000 Ft/év 2007. 09. 06. 2007. 09. 06. 2009. 09. 06.

Bér le ti szer zõ dés Au tó sport ren dez vény MH BHK
Plast ro nik Kft.

(Szé kes fe hér vár,
 Janicsár köz 4.)

60 000 Ft 2007. 09. 19. 2007. 09. 19. 2007. 09. 24.

MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés

ér té ke
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Szol gál ta tá si
szer zõ dés

Bá nya men tõ bá zis igény be vé te le a TMMSZ bá nya men tõ 
kép zés hez és gya kor la tá hoz

MH 54. Vp.Lte.e.
Vér te si Erõ mû Zrt.

10744842-2-44

150 000 Ft  + áfa 2007. 09. 07. 2007. 09. 10. 2007. 09. 13.

Szol gál ta tá si
szer zõ dés

Tûz vé del mi fõ elõ adó tan fo lyam MH 54. Vp.Lte.e.
„Tûz meg elõ zés”

Tûz-, Mun ka,
és Környezet -

védelmi-, Ta nács adó
és Szol gál ta tó

Ke res ke del mi Kft.
13829065-2-15

150 000 Ft 2007. 09. 10. 2007. 09. 12. 2008. 04. 30.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés

ér té ke
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Szol gál ta tá si
szer zõ dés

Köz be szer zé si re fe rens kép zés MH 54. Vp.Lte.e.
DFT Hun ga ria Kft.

12674532-2-15

285 000 Ft 2007. 09. 18. 2007. 09. 26. 2008. 04. 30.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Te tõ szi ge te lés, bá do gosmun ka MH 54. Vp.Lte.e.
Kõ bal ta Kft.

13695149-2-07

7 944 014 Ft + áfa 2007. 09. 07. 2007. 09. 10. 2007. 12. 01.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Fes té si mun ká la tot MH 54. Vp.Lte.e.
Hor váth Gá bor
54115637-2-39

3 154 861 Ft + áfa 2007. 09. 18. 2007. 09. 19. 2007. 12. 01.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Be épí tett bú to rok el ké szí té se MH 54. Vp.Lte.e.
Nagy üveg-

és Fa ipa ri Szol gál ta tó 
Kft. 10574508-2-19

797 387 Ft + áfa 2007. 08. 31. 2007. 08. 31. 2007. 09. 15.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Ké mény kar ban tar tá sa MH 54. Vp.Lte.e.
Fer ro ke rá tor Kft.
13695149-2-07

6 393 226 Ft + áfa 2007. 08. 31. 2007. 08. 31. 2007. 09. 15.

MH Béketámogató Kiképzõ Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés

ér té ke
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Meg bí zá si
szer zõ dés

Fog lal ko zás tar tá sa MH BKK
MODE-N Bt.

8 000 Ft 2007. 09. 12. 2007. 09. 12. 2007. 09. 12.

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés

ér té ke
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Kép- és hang fel vé tel DVD-le mez re tör té nõ rög zí té se MH 43. N.J. Hír adó
és Vez.tám.E. 
STU DI max 

Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Bt.

370 560 Ft 2007. 09. 17. 2007. 09. 17. 2007. 10. 17.
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MH Pápa Bázisrepülõtér

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés

ér té ke
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Ve szé lyeshul la dék-tá ro ló szek rény ké szí té se MH PBRT
Ko vá csi-Fal Kft.
13023654-2-19

355 514 Ft 2007. 09. 26. 2007. 09. 26. 2007. 10. 31.

MH Katonai Közlekedési Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés

ér té ke
A szer zõ dés kö tés

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

HM ipar vá gá nyok biz ton sá gi gyo mír tá sa MH KKK
Sztár-Gipsz Bt.

3 000 000 Ft
(brut tó)

2007. 09. 25. 2007. 09. 25. 2007. 10. 22.

Ko csi meg ren de lés TWA–800 vas úti ko csi bér le te MH KKK
 Raabersped Kft.

670 000 Ft
(brut tó)

2007. 09. 21. 2007. 09. 21. 2007. 10. 31.

4. A HK 2007. évi 20. szá má ban meg je le nõ MH Tá mo ga tó Dan dár ál tal kö tött szer zõ dés he lye sen:

MH Támogató Dandár

Szer zõ dés
meg ne ve zé se

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
dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Vál la lko zá si 3. KORK 9 db faház tetõhéjazat cseréje SENED-SYS Bt. 4 993 798 + áfa 2007. 09. 27. 2007. 10. 01. 2007. 11. 10.

A 2007. évi HK 19. szám ban az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak
 kiadásáról  szóló 110/2007. (HK 19.) HM uta sí tás 1.  §-ában meg je lölt Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot az érin tet tek kü lön kap ták meg.

1
5

8
6

H
O

N
V

É
D

E
L

M
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2
1

. szám



21. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1587

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Se reg And rás

Bo ross – Had ap ród is ko lá tól a mi nisz ter el nö ki szé kig

cí mû köny vét

A kö tet ti zen négy be szél ge tés ben, szá mos szí nes tör té net ben mu tat ja be Bo ross Pé ter volt mi niszterelnököt. A mai
 magyar po li ti kai élet egyik leg iz gal ma sabb alak já nak pá lya fu tá sát vé gig kér dezõ mû egy ben tör té nel mi ol va só könyv
is: a sze mé lyes élet utat ki egé szí tik a hu sza dik szá za di ma gyar his tó ria, a kor sza kot és az in ter jú alany éle tét meg -
határozó sze mé lyi sé gek rö vid élet raj zai, sze mel vé nyek, dokumen tumértékû fo tók. Bo ross sa já tos fény szög ben lát ja és 
lát tat ja a ma gyar tör té nel met, a po li ti ka bel vi lá gát. Bölcs, nagy életta pasztalatú po li ti kus, aki sa ját ká rán is ta nult a
 történtekbõl, ké pes szem be néz ni egy ko ri ön ma gá val. Az élet raj zi könyv a múlt szá zad má so dik fe lé nek lát le le te, a tör -
té nel mi és po li ti kai fo lya ma tok szub jek tív, vi tá ra in ger lõ elem zé se. Aki ke zébe ve szi a kö te tet, vá laszt kap töb bek
 között ar ra, ho gyan me ne kült meg  Németországból a had ap ród fõ hõs, mi lyen össze es kü vés ben vett részt köz vet le nül
a há bo rú után, mi ért ép pen Ke resz tes-Fis cher Fe renc a bel ügy mi nisz te ri pél da ké pe, mi ért ka pott de di kált köny vet
a het ve nes évek kö ze pén a ké sõb bi No bel-dí jas író tól, Ker tész Im ré tõl, ho gyan lett nyug dí jas ven dég lá tó-ipa ri igaz ga -
tó ból kor mány tag, lé tez tek-e ügynök listák, hány be sú gó volt az el sõ de mok ra ti ku san meg vá lasz tott Or szág gyû lés ben,
kik lá to gat ták meg An tall Jó zse fet a be teg ágyá nál, mi cél ból vál lalt 216 nap ra mi nisz ter el nök sé get, mi ért lett Or bán
Vik tor kor mányfõi ta nács adó ja, majd mi ért állt fél re ud va ri a san, mi ag gaszt ja ma, mi ért pesszi mis ta kö zép tá von, és
 miért csak a mai har minc év alattiak ban bí zik. Kér dé sek és vá la szok két száz ol da lon.

A kö tet 200 ol dal ter je del mû, ár a 3444 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Se reg And rás

Bo ross – Had ap ród is ko lá tól a mi nisz ter el nö ki szé kig

cí mû, 200 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 3444 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te

Dr. Ki rály Ti bor aka dé mi kus for dí tá sá ban

Vu che tich Má tyás
(1767–1824)

A ma gyar bün te tõ jog rend szer e

II. könyv
Gya kor la ti bün te tõ jog

cí mû köny vét

1819-ben ír ta, még la tin nyel ven, a hor vát szár ma zá sú pes ti egye te mi ta nár, Vu che tich Má tyás a ma gyar bün te tõ jog
rend sze rét be mu ta tó mû vét. A De ák Fe renc-fé le 1843. évi euró pai szin tû tör vény ter ve ze tet meg elõ zõ el sõ tu do má nyos 
ér té kû mû volt az, amely ben a szer zõ a ma is val lott em ber i jo gi el vek mel lett kö te lez te el ma gát. A Ki adó ál tal
 közreadott kö tet Vu che tich Má tyás mû vé nek má so dik, na gyobb je len tõ sé gû ré szét tar tal maz za, amely a 18. szá za di,
még a ren di jel le get vi se lõ ma gyar bün te tõ el já rá si jo got tár gyal ja, eb ben azon ban már a tor tú ra el uta sí tá sát, az ár tat lan -
ság vé lel mét, az em ber i mél tó ság tisz te let ben tar tá sá nak igé nyét fo gal maz za meg a szerzõ. E mû vet a jog tör té ne tet,
a ma gyar jo gi kul túr a tör té ne tét ku ta tó, ta nu ló, értékelõ ol va sók fi gyel mé be ajánl ja a Ki adó.
A könyv Dr. Mát hé Gá bor és Dr. Me zey Bar na szer kesz té sé ben je len t meg.

A kö tet 272 ol dal ter je del mû, ár a 5124 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Vu che tich Má tyás
(1767–1824)

A ma gyar bün te tõ jog rend szer e

II. könyv
Gya kor la ti bün te tõ jog

cí mû, 272 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 5124 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad hajnalán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók
lehetnek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la ti
 alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so kat
 figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend szer
eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér de ké ben,
hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap -
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza -
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ jo gi
jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.  Haszonnal
for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku sok, a mé dia
mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 2856 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2856 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te tei
 révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ekkép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i Jo gi
 Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan alap ve tõ
 kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog
he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras bourgi eset jog
alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi zony ta lan ság
 észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az össz hang a vé le mény -
nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le gyen a tör vény sér tõ en meg -
szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl szó l a könyv. Meg  sok min den
 másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 7938 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 7938 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás



TARIFAJEGYZÉK

Ér vé nyes 2008. ja nu ár 1-jé tõl

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal gon do zott hi va ta los la pok ban (köz lö nyök ben) el he lye zett hir de tés egy-egy szak ma, ága zat kép vi se lõ i -
nek pon to san cél zott el éré sét te szi le he tõ vé. A nyom ta tott pél dány szám túl nyo mó rész e elõ fi ze té ses rend szer ben ke rül az ol va só hoz, re mit ten -
da így gya kor la ti lag nem lé te zik, s ez a hir de tés költ ség ha té kony sá gát nagy ban meg nö ve li. A Ma gyar Köz löny a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los
lap ja ként hir de té se ket nem kö zöl. Rend sze re sen meg je le nik vi szont a Ma gyar Köz löny mel lék le te, a Hi va ta los Ér te sí tõ, amely ben a hi va ta los
köz le mé nye ken, hir det mé nye ken kí vül üz le ti cé lú hir de té sek is el he lyez he tõk. 

A Hi va ta los Ér te sí tõ ben meg je len tet ni kí vánt egyéb köz le mé nyek és hir det mé nyek dí ja meg kez dett kéz irat ol da lan ként 47 000 Ft + áfa.

A köz lö nyök ben el he lye zett üz le ti hir de té sek ta ri fái a kö vet ke zõk:

I. hir de té si ka te gó ria II. hir de té si ka te gó ria

1/1 bel ív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

    hát só bo rí tó 234 000 144 000

    szí nes 458 000 – 

1/2 fek võ (174 x 120 mm)  99 000  63 000

    ál ló (87 x 240 mm)  99 000  63 000

1/4 ál ló (87 x 120 mm)  54 000  35 000

Hir det mé nyek, köz le mé nyek dí ja (az ún. kö te le zõ köz zé té te lek dí ja et tõl el té rõ le het):

Bé lyeg zõk, ok ira tok, iga zol vá nyok
stb. ér vény te le ní té se egységesen 13 000 13 000

Egyéb köz le mé nyek, hir det mé nyek
meg kez dett kéz irat ol da lan ként 11 000 11 000

Be hú zott anya gok ol dal szám tól, súly tól és mé ret tõl füg gõ en egye di meg álla po dás sze rint he lyez he tõk el. Nyom da kész film hi á nyá ban 10%
tech ni kai költ sé get szá mí tunk fe l. A fen ti árak az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák. A ki adó fenn tart ja a hir de té sek év köz be ni ár vál toz -
ta tá sá nak jo gát. 

A hir de tés el he lye zõ je el fo gad ja a ki adó min den ko ri hir de té si üz let sza bály za tát, ame lyet ké rés re meg kül dünk. A ki adó fenn tart ja a jo got, hogy
jog sza bály ba vagy a hir de té si üz let sza bály za tá ba üt kö zõ hir de té se ket vissza uta sít ja.

A la pok ka te gó ri án kén ti be so ro lá sa a kö vet ke zõ:

I. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Bel ügyi Köz löny 24

Egész ség biz to sí tá si Köz löny 12

Egész ség ügyi Köz löny 25

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 28

Gaz da sá gi Köz löny 22

Hi va ta los Ér te sí tõ (a Ma gyar Köz löny mel lék le te) 52

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24

Kul tu rá lis Köz löny 26

Mun ka ügyi Köz löny 12

Ok ta tá si Köz löny 36

Ön kor mány za tok Köz lö nye 12

Pénz ügyi Köz löny 18

Szo ciá lis Köz löny 12

II. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 12

Bá nyá sza ti Köz löny  6

El len õr zé si Fi gye lõ  4

Hír köz lé si Ér te sí tõ 12

Hon vé del mi Közlöny 36

Igaz ság ügyi Köz löny 12

Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 12

Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 12

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 18

Sportér te sí tõ 12

Sta tisz ti kai Köz löny 12

Tu risz ti kai Ér te sí tõ 12
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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
07.3976 – 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.


