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Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bály

40/2007. (XI. 28.)
HM ren de let

A ka to nai szol gá la ti vi szony mél tat lan ság cí mén tör té nõ meg -
szün te té sé nek el já rá si sza bá lya i ról 1596

Ha tá ro za tok

106/2007. (XII. 6.)
OGY. ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá má ról 1598

1088/2007. (XI. 21.)
Korm. ha tá ro zat

A Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya lét re ho zá sá ról szóló
1116/1994. (XII. 9.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról 1599

142/2007. (HK 22.)
HM ha tá ro zat

Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont  (Hon véd, Ren dé sze ti és
 Vasútegészségügyi Köz pont) köz pon ti költ ség ve té si szerv ala -
pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 1600

89/2007. (HK 12.)
HM ha tá ro zat

Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont  (Hon véd, Ren dé sze ti és
 Vasútegészségügyi Köz pont) köz pon ti költ ség ve té si szerv ala -
pí tá sá ról (egy sé ges szer ke zet ben) 1600

Mi nisz te ri uta sí tá sok

127/2007. (HK 22.)
HM uta sí tás

A szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és hasz ná lat sza bá lya i ról
szóló 64/2007. (HK 12.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1603

128/2007. (HK 22.)
HM uta sí tás

Az osz tály ba so ro lás rend jé rõl 1605

129/2007. (HK 22.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség ha di tech ni kai esz kö ze in fel tün te tés re
ke rü lõ je lek és jel zé sek egy sé ges rend sze ré rõl és al kal ma zá -
suk kal kap cso la tos fel ada tok ról szóló 143/2006. (HK 2/2007.)
HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1607
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130/2007. (HK 22.)
HM uta sí tás

A NA TO in for má lis vé del mi mi nisz te ri ta lál ko zó elõ ké szí té -
sé nek fel ada ta i ról 1615

131/2007. (HK 22.)
HM uta sí tás

A hon véd sé gi köz al kal ma zot tak 2007. évi ru há za ti költ ség té -
rí té sé nek ki egé szí té sé rõl 1616

132/2007. (HK 22.)
HM uta sí tás

A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák 2007. évi ru há za ti il let mé -
nyé nek ki egé szí té sé rõl 1617

133/2007. (HK 22.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi szer ve ze tek in téz mé nyi költ ség ve té si alap -
okmányának össze ál lí tá sá ról és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl 1618

134/2007. (HK 22.)
HM uta sí tás

Az egyes fon tos és bi zal mas mun ka kö rök meg ha tá ro zá sá nak
el ren de lé sé rõl 1618

Ál lam tit ká ri in téz ke dé sek

141/2007. (HK 22.)
HM KF  in téz ke dés

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a köz tiszt vi se lõ ket fog lal koz -
ta tó HM szer ve ze tek köz tiszt vi se lõ i nek és mun ka vál la ló i nak
2007. év vé gi meg aján dé ko zá sá ról 1619

136/2007. (HK 22.)
HM VTI SZÁT- HM HVKF
együt tes in téz ke dé se

A Ma gyar Köz tár sa ság af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si
fel ada ta i ban részt ve võ mi nisz té ri u mai és a Hon vé del mi
 Minisztérium kö zöt ti el szá mo lá sok össze ál lí tá sá nak rend jé rõl 1619

140/2007. (HK 22.)
HM JSZÁT-HM HVKF
együt tes in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Elekt ro ni kus Irat ke ze lõ Rend sze ré nek
kí sér le ti al kal ma zá sá ról 1622

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

129/2007. (HK 22.)
HM HVKF pa rancs

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi lét szám kor rek ci ó já nak vég -
re haj tá sá ról 1623

131/2007. (HK 22.)
HM HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes he lyet te sí té sé rõl 1623

133/2007. (HK 22.)
HM HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség szer ve ze te i nek 2007. évi ka rá cso nyi és
új évi  mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend jé rõl 1623

126/2007. (HK 22.)
HM HVKF in téz ke dés

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 egyes ren del ke zé -
se i vel kap cso la tos fel ada tok ról 1623

127/2007. (HK 22.)
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség 2008. (2009–2010.) évi ki kép zé si és
fel ké szí té si fel ada ta i ról 1624

132/2007. (HK 22.)
HM HVKF in téz ke dés

A pol gá ri mû hol das szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek szak mai 
fel ada ta i ról 1630

Fõ nö ki ren del ke zé sek

17/2007. (HK 22.)
HM HKF in téz ke dés

A „Ka to nai Kis le xi kon 4000” cí mû HM HKF ki ad vány ki adá -
sá ról 1631

18/2007. (HK 22.)
HM HKF in téz ke dés

Az „MH Ka to nai kö zel harc-ké zi tu sa szak anyag (alap fok)”
 címû HM HKF ki ad vány ki adá sá ról 1631

19/2007. (HK 22.)
HM HKF in téz ke dés

„Az ál ta lá nos ka to nai ki kép zés ké zi köny ve” cí mû fõ nök sé gi
ki ad vány ki adá sá ról 1631
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394/2007. (HK 22.) MH ÖHP
in téz ke dés

A „Ko szo vó CI MIC Ké zi köny ve” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány
ha tály ba lép te té sé rõl 1631

410/2007. (HK 22.)
MH ÖHP in téz ke dés

„Az ENSZ rá dió-kom mu ni ká ció alap jai ki kép zé si se géd let”
cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1632

1487/2007. (HK 22.)
MH HEK in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont Koc ká zat ke ze lé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról 1632

415/2007. (HK 22.)
HM KPÜ in téz ke dés

A ter mé szet be ni jut ta tá sok után a mun kál ta tót ter he lõ adók és
já ru lé kok meg fi ze té sé hez és be val lá sá hoz szük sé ges adat -
szol gál ta tás tel je sí té sé rõl 1632

Szer zõ dé sek

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség 1638

HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség be szer zé si igaz -
gatóság 1638

Köz le mé nyek

137/2007. (HK 22.)
HM VTI SZÁT köz le mény

NA TO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról, mó do sí tá -
sá ról 1639

64/2007. (HK 22.)
HM HVKFH köz le mény

Egy sé ges NA TO Elõ írás el fo ga dá sá ról 1640

HM JF He lyes bí tés 1640

Lap zár ta után ér ke zett mi nisz te ri uta sí tás,
ál lam tit ká ri in téz ke dé sek

és HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ki pa rancs

135/2007. (HK 22.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi tár ca 2008. (2009., 2010.) évi rész le tes rövid -
távú ter vé nek ki dol go zá sára 1641

143/2007. (HK 22.)
HM JSZÁT-HM HVKF 
együt tes in téz ke dés

A 2007. de cem ber ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el -
lá tá sá ról 1644

145/2007. (HK 22.)
HM JSZÁT-HM HVKF 
együt tes in téz ke dés

A 2007. ok tó ber ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el lá -
tá sá ról 1645

144/2007. (HK 22.)
HM VTI SZÁT in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ból ki vált hi va tá sos és szer -
zõ dé ses tá bor no kok, fõt isz tek, zász ló sok és tiszt he lyet te sek
ru há za ti anyag le adá sá ról 1645

130/2007. (HK 22.)
HM HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség „Misszi ó sok Ka rá cso nya” el ne ve zé sû
köz pon ti ren dez vé nye vég re haj tá sá val össze füg gõ felada -
tokról 1648
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JOGSZABÁLY

A hon vé del mi mi nisz ter
40/2007. (XI. 28.) HM

r e n  d e  l e  t e

a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén
történõ megszüntetésének eljárási szabályairól

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.) 287.  §-a (2) be kez dé sé nek ah) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a
Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
51.  §-ában fog lalt fel adat kö röm ben az aláb bi a kat ren de -
lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos, szer -
zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ál lo má nyú ka to ná i ra ter -
jed ki.

2.  §

A Hjt. 59.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti mél -
tat lan ná vá lást a szol gá la ti jog vi szony meg szün te té sé re jo -
go sult pa rancs nok, ve ze tõ (a továb biak ban: pa rancs nok)
mél tat lan sá gi el já rás ke re té ben ál la pít ja meg.

3.  §

(1) A pa rancs nok mél tat lan sá gi el já rást ren del el, ha a tu -
do má sá ra ju tott té nyek alap ján az ál lo mány tag ja ál tal el kö -
ve tett cse lek mény al kal mas le het a Hjt. 59.  §-a (6) be kez dé -
sé nek c) pont ján ala pu ló ka to nai szol gá lat ra  való mél tat lan -
ság meg ál la pí tá sá ra. A pa rancs nok a tu do má sá ra ju tott té -
nyek alap ján a mél tat lan sá got kü lön el já rás nél kül is meg ál -
la pít hat ja, ha az ál lo mány tag ja eh hez írás ban hoz zá já rul.

(2) A mél tat lan sá gi el já rást ha tá ro zat tal kell el ren del ni,
amely nek egy pél dá nyát az el já rás alá vont sze mély nek,
kép vi se lõ jé nek kell kéz be sí te ni. A ha tá ro zat nak tar tal maz -
nia kell az el já rás alap já ul szol gá ló té nye ket, kö rül mé nye -
ket, az el já rás le foly ta tá sá val kap cso la tos ha tár idõ ket, to -
váb bá az el já rás alá vont sze mély jo ga i ról  való tájékoz -
tatást.

(3) A pa rancs nok a (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat ban a
mél tat lan sá gi el já rás el ren de lé sé vel egy ide jû leg vizs gá lót
je löl ki az irá nyí tá sa alá tar to zó ka to nai szer ve zet jo gi és
igaz ga tá si szol gá la tá nak ál lo má nyá ból a tény ál lás meg ál -
la pí tá sá hoz, a mél tat lan sá got vagy annak hi á nyát meg ala -
po zó kö rül mé nyek tisz tá zá sá hoz szük sé ges bi zo nyí té kok
fel de rí té sé re és össze gyûj té sé re.

(4) A pa rancs nok a vizs gá ló ja vas la ta alap ján az el já rást
meg szün te ti vagy az ügy el bí rá lá sá ra há rom ta gú mél tat -
lan sá gi bi zott sá got (a továb biak ban: bi zott ság) hoz lét re.
Az el já rás alá vont sze mély írás be li ké rel me alap ján a pa -
rancs nok a vizs gá ló ja vas la tai alap ján a bi zott ság lét re ho -
zá sa nél kül is ér de mi dön tést hoz hat.

(5) A bi zott ság el nö két és to váb bi két tag ját a pa rancs -
nok az irá nyí tá sa alá tar to zó szerv hi va tá sos ál lo má nyá ból
az el já rás alá vont tal leg alább azo nos rend fo ko za ti ál lo -
mány cso port ba tar to zók kö zül je lö li ki. Amennyi ben ilyen
sze mély nincs az adott szerv nél, a bi zott ság el nö két, illetve 
tag ja it – a pa rancs nok meg ke re sé sé re – az elöl já ró pa -
rancs nok je lö li ki az ál ta la irá nyí tott szer vek ál lo má nyá -
ból.

(6) A mél tat lan sá gi el já rás ban vizs gá ló ként, bi zott ság
el nö ke ként és tag ja ként nem jár hat el az, aki tõl az ügy el fo -
gu lat lan meg íté lé se nem vár ha tó.

(7) A bi zott ság el nö ke ként és tag ja ként nem jár hat el az,
aki a mél tat lan sá gi el já rás ban, mint vizs gá ló vesz részt,
ille tõ leg a vizs gá ló ként el já ró, va la mint az el já rás alá vont
sze mély nek a Hjt. 2.  § (28) be kez dé se sze rin ti kö ze li hoz -
zá tar to zó ja.

(8) Az el já rás alá vont sze mély a vizs gá ló, a bi zott ság el -
nö ke, illetve tag ja ellen ki zá rá si okot je lent het be. A ki zá -
rás ról a pa rancs nok 3 na pon be lül ha tá roz.

(9) A (6)–(8) be kez dé sek ben fog lalt ki zá rás ra vonat -
kozó sza bá lyok a jegy zõ könyv ve zet õre is irány adók.

4.  §

(1) A mél tat lan sá gi el já rás alap já ul szol gá ló cse lek -
mény  miatt nem in dít ha tó mél tat lan sá gi el já rás, ha az ala -
pul szol gá ló cse lek mény el kö ve té se óta 1 év, vagy a pa -
rancs nok nak e cse lek mény rõl  való tu do más szer zé sé tõl
szá mít va 30 nap el telt.

(2) Ha a mél tat lan sá gi el já rás alap já ul szol gá ló cse lek -
mény egy ben bûn cse lek mény nek is mi nõ sül – az (1) be -
kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en –, az el já rás mind ad dig
meg in dít ha tó, amíg az a Bün te tõ Tör vény könyv 33.  §-a
sze rint el nem évült.

(3) Ha a cse lek mény rõl a pa rancs nok az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõn túl sze rez tu do mást, a mél tat -
lan sá gi el já rást csak az ál lo mány tag já nak a bün te tõ el já -
rás ban gya nú sí tott ként tör té nõ be vo ná sát köve tõen, az er -
rõl  való tu do más szer zés tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül
le het meg in dí ta ni.

(4) A mél tat lan sá gi el já rás alap já ul szol gá ló cse lek -
mény (1) be kez dés sze rin ti ha tár ide jé nek a kez dõ nap ja:

a) a cse lek mény el kö ve té sé nek nap ja,
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b) ha a cse lek ményt va la mely kö te le zett ség el mu lasz -
tá sa vagy nem tel je sí té se  valósítja meg, az a nap, ami kor a
kö te le zett ség tel je sí té sé re ren del ke zés re ál ló ha tár idõ
 eltelt,

c) ha a cse lek mény va la mely jog el le nes ál la pot fenn tar -
tá sá ban  valósul meg, az a nap, ami kor ez a jog el le nes ál la -
pot meg szû nik.

(5) Nincs he lye a mél tat lan sá gi el já rás meg in dí tá sá nak,
ha az ala pul szol gá ló cse lek ményt a pa rancs nok a mél tat -
lan sá gi el já rás meg szün te té sé vel már el bí rál ta.

5.  §

(1) A vizs gá ló a vizs gá la tot 15 na pon be lül je len tés el -
ké szí té sé vel fe je zi be. A vizs gá ló a je len té sé ben össze fog -
lal ja a ki fo gás olt cse lek mény el kö ve té sét, va la mint a
Hjt.-be n meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sát bi zo nyí tó
 tényeket és kö vet kez te té se ket, és ezek alap ján ja vas la tot
tesz a mél tat lan sá gi el já rás meg szün te té sé re, vagy a bi zott -
ság lét re ho zá sá ra és a bi zott ság dön té sé re. Je len té sét a
vizs gá lat be fe je zé sét kö ve tõ 5 na pon be lül fel ter jesz ti a pa -
rancs nok nak.

(2) A vizs gá ló a vizs gá lat so rán össze gyûj ti mind azo kat
a bi zo nyí té ko kat, ame lyek alap ján a bi zott ság dönt het a
szol gá la ti jog vi szony mél tat lan ság cí mén tör té nõ meg -
szün te té sé nek kez de mé nye zé sé rõl.

6.  §

(1) A pa rancs nok a vizs gá ló je len té sé nek kéz hez vé te lét
kö ve tõ 3 na pon be lül a 7.  § (4) be kez dé sé ben fenn ál ló ok
ese tén a mél tat lan sá gi el já rást meg szün te ti, vagy – a 3.  §
(4) be kez dé se sze rin ti ké re lem ki vé te lé vel – a vizs gá ló je -
len té sé nek meg kül dé sé vel a bi zott ság ülé sé nek össze hí vá -
sát kez de mé nye zi. A bi zott ság el nö ke a vizs gá ló je len té sé -
nek kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 na pon be lü li idõ pont ra össze -
hív ja a bi zott ság ülé sét. Ha az ügy ér de mé rõl az ülé sen a
bi zott ság dön te ni nem tu d, 8 na pon be lül is mé tel ten ülést
tar t.

(2) A bi zott ság az ülé sén a bi zo nyí té ko kat ér té ke li,
 további bi zo nyí tást foly tat hat, ira to kat kér het be, ta nú kat
hall gat hat meg, szem lét tart hat vagy az újabb ülé sig a vizs -
gá lót a pa rancs nok út ján pót vizs gá lat ra, bi zo nyí té kok be -
szer zé sé re hív hat ja fe l. A pót vizs gá la tot 8 na pon be lül be
kell fe jez ni.

(3) Pót vizs gá lat ese tén, annak be fe je zé sé tõl szá mí tott
8 na pon be lül kell a bi zott ság nak foly ta tó la gos ülést tar -
tania.

(4) A bi zott ság ülé sén a ta gok nak együt te sen kell je len
len ni ük. A bi zott ság ülé sén a vizs gá ló és a jegy zõ könyv -
ve ze tõ rész vé te le kö te le zõ. A bi zott ság ülé sé rõl az el já rás 
alá vont sze mélyt és kép vi se lõ jét az ülés elõtt leg alább 3

nap pal ér te sí te ni kell. A bi zott ság ülé sét az el nök ve ze ti.
A bi zott ság el já rá sá ról és ta nács ko zá sá ról jegy zõ köny vet 
kell fel ven ni.

(5) A bi zott ság ülé sén le he tõ vé kell ten ni, hogy az el já -
rás alá vont sze mély az üggyel kap cso la tos ál lás pont ját
szó ban vagy írás ban elõ ter jeszt hes se, egyéb bi zo nyí tá si
in dít ványt te gyen.

(6) Az el já rás alá vont sze mély bi zo nyí tá si in dít vá nyá -
ról a bi zott ság el nö ke az ülé sen dönt. Az in dít ványt és a
dön tést is jegy zõ könyv be kell fog lal ni. Az in dít vány el uta -
sí tá sa ellen nincs he lye kü lön jog or vos lat nak.

(7) Ha az el já rás alá vont sze mély – aka dá lyoz ta tás ki -
vé te lé vel – a bi zott ság fel hí vá sa el le né re nem je len t meg és 
írás ban sem ad ta elõ vé de ke zé sét, a ren del ke zés re ál ló ada -
tok alap ján kell dön te ni.

(8) A bi zott ság el já rá sá hoz szük sé ges fel té te lek biz to sí -
tá sá ról, a bi zo nyí té kok be szer zé sé rõl, a meg hall gat ni kí -
vánt sze mé lyek ki ér te sí té sé rõl a bi zott ság el nö ke gon dos -
ko dik.

7.  §

(1) A bi zott ság az ülé sét kö ve tõ 5 na pon be lül zárt ülé -
sen, több sé gi ha tá ro zat tal dönt a mél tat lan sá gi el já rás
meg szün te té sé nek vagy a szol gá la ti jog vi szony mél tat lan -
ság cí mén fel men tés sel tör té nõ meg szün te té sé nek kez de -
mé nye zé sé rõl. Dön té sét jegy zõ könyv be fog lal ja, amely
tar tal maz za a mél tat lan ná vá lás kér dé sé ben ho zott dön tést, 
az azt meg ala po zó tény ál lást és a dön tés in do ka it.

(2) A mél tat lan sá gi el já rás, vagy a szol gá la ti jog vi szony 
fel men tés sel tör té nõ meg szün te té sé rõl a pa rancs nok a
 bizottság dön té sét tar tal ma zó jegy zõ könyv alap ján annak
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 na pon be lül ha tá roz. Ugyan ez
a ha tár idõ irány adó a 3.  § (1), illetve (4) be kez dé se sze rin ti
egy sze rû sí tett el já rá sok ra is.

(3) Az el já rás meg szün te té se, illetve fel men tés te kin te -
té ben a pa rancs nok nincs köt ve a bi zott ság dön té sé hez.

(4) A pa rancs nok meg szün te ti a mél tat lan sá gi el já rást,
ha

a) annak tar ta ma alatt a szol gá la ti jog vi szony meg -
szûnik,

b) az el já rás alá vont sze mély a mél tat lan sá gi el já rás
alap já ul szol gá ló cse lek ményt nem kö vet te el, vagy annak
el kö ve té se nem bi zo nyít ha tó,

c) a Hjt. 133.  §-ában sza bá lyo zott ok ál l fenn,
d) a mél tat lan sá gi el já rás alap já ul szol gá ló cse lek mény

nem ered mé nye zi a Ma gyar Hon véd ség mû kö dé sé hez
szük sé ges köz bi za lom sú lyos ve szé lyez te té sét.

(5) A mél tat lan sá gi el já rás (4) be kez dés d) pont ja sze -
rin ti meg szün te té se – a Hjt.-be n fog lalt egyéb fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén – nem aka dá lya fe gyel mi fe nyí tés ki sza -
bá sá nak.
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(6) A mél tat lan sá gi el já rás el ren de lé se, fel füg gesz té se,
va la mint a bi zott ság dön té se csak a szol gá la ti jog vi szonyt
meg szün te tõ fel men tés, illetve az el já rást meg szün te tõ ha -
tá ro zat ellen be nyúj tott szol gá la ti pa nasz ban sérelmez -
hetõ.

8.  §

Az el já rás alá vont sze mély kép vi se le té re, sze mé lyes
meg hall ga tá sá ra, költ ség vi se lé sé re, irat be te kin té sé re, az
ira tok ról  való fel jegy zés, má so lat ké szí té sé re a Hjt. XII. fe -

je ze té nek vo nat ko zó sza bá lya it ér te lem sze rû en alkal -
mazni kell.

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba. Ren del ke zé se it a ren de let ha tály ba lé pé se után in dult
ügyek ben kell al kal maz ni.

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

HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés
106/2007. (XII. 6.) OGY

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról*

1. A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 47.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján
az Or szág gyû lés a Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú
lét szá mát 2007. de cem ber 31-i ha tállyal az aláb bi ak sze -
rint ál la pít ja meg:

Ál lo mány ka te gó ri ák Lét szám

Tiszt 5350 –

Tiszt he lyet tes 7950 leg fel jebb az
össz lét szám

35%-a

Le gény sé gi ál lo mány (hon véd és
tisz te si rend fo ko zat tal ren del ke zõ
szer zõ dé ses ka to na és a
tiszt he lyet te si hall ga tói ál lo mány)

7100 leg fel jebb az
össz lét szám

33%-a

Köz tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott,
ügyész sé gi al kal ma zott és 
mun ka vál la ló

3550 leg fel jebb az
össz lét szám

16%-a

Össze sen leg fel jebb 23 950

2. A Ma gyar Hon véd ség 1. pont sze rin ti lét szá má ba
– fi gye lem mel a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 70.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel ada tok ra, a 73.  § (3), va la mint a 74.  §

(3) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium, a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó, va la mint a Ma gyar Hon véd ség had -
rend je sze rin ti szer ve ze tek, to váb bá a ka to nai ügyész sé gek 
tar toznak.

3. Az 1. pont sze rin ti lét szám nem tar tal maz za a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa, illetve
fel ügye le te alá ren delt szer ve ze tek lét szá mát, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség ren del ke zé si ál lo má nyát.

4. Az 1. pont sze rin ti össz lét szám ke re ten be lül – szük -
ség ese tén – vég re haj tott át cso por to sí tá sok ered mé nye ként 
az ál lo mány ka te gó ri ák lét szá ma nem ha lad hat ja meg az
egyes ka te gó ri ák ra meg ha tá ro zott ma xi mum ér té ket, a
tisz ti lét szám nem nö ve ked het.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ ötö dik na pon lép 
ha tály ba.

6. Ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon -
tá sú lét szá má ról  szóló 15/2004. (III. 24.) OGY ha tá ro zat,
va la mint az egyes hon vé del mi tár gyú or szág gyû lé si ha tá -
ro za tok mó do sí tá sá ról  szóló 112/2004. (XI. 3.) OGY ha tá -
ro zat. Ez a pont a ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je
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A Kormány
1088/2007. (XI. 21.) Korm.

h a  t á  r o  z a  t a

a Hadigondozottak Közalapítványa létrehozásáról
szóló 1116/1994. (XII. 9.) Korm. határozat

módosításáról

A Kormány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  §-ának (5) be kez dé se, va la mint az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény és
egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi LXV. tör vény 1.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján

1. a Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya lét re ho zá sá ról
 szóló 1116/1994. (XII. 9.) Korm. ha tá ro zat mel lék le tét ké -
pe zõ Ala pí tó Ok ira tot a mel lék let sze rint mó do sít ja;

2. fel ha tal maz za a hon vé del mi mi nisz tert, hogy a Köz -
ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé te le so rán az ala pí tó kép vi se le té ben a bí ró -
ság nál el jár jon;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, 
hogy az egy sé ges szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tot a bí -
ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sét köve tõen a Ma -
gyar Köz löny ben te gye köz zé.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

hon vé del mi mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke-

 dé sét köve tõen azon nal

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

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

Melléklet
az 1088/2007. (XI. 21.) Korm. határozathoz

A Hadigondozottak Közalapítványa
Alapító Okiratának módosítása

1. Az Ala pí tó Ok irat 4. pont ja a kö vet ke zõ 4.5. al pont -
tal egé szül ki:

(A Köz ala pít vány cél ja)
„4.5. A Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ ség -

ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 57/A.  §-ának
(2) be kez dé se alap ján a sze mé lyi kár pót lás sal kap cso la tos
össze gek ki fi ze té sé nek tel je sí té se.”

2. Az Ala pí tó Ok irat 8.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„8.1. Ku ra tó ri um
A Köz ala pít vány leg fõbb dön tést ho zó szer ve a 9 ta gú

ku ra tó ri um. A ta go kat az ala pí tó az aláb bi szer ve ze tek ja -
vas la ta alap ján je lö li ki:

Hon vé del mi Mi nisz té rium, Egész ség ügyi Miniszté -
rium, Pénz ügy mi nisz té rium, Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té rium, Vak Ha di rok kan tak Or szá gos
Egye sü le te, Ha di gon do zot tak, Ha di öz ve gyek, Ha di ár vák
Or szá gos Nem ze ti Szö vet sé ge (HONSZ), Ma gyar Ha di -
gon do zot  tak  Or  szá  gos  Nem ze t i  Szö vet  sé  ge
(MAHONSZ), Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó -
ság, Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár.

A ku ra tó ri um tag jai:

1. dr. Jó zsef  Pé ter a Hon vé del mi Mi nisz té ri um tól,
2. dr. Sze pez di Zsu zsan na  az Egész ség ügyi Miniszté -

riumtól,
3. Szik sza i né dr. Bér ces Anna  fõ osz tály ve ze tõ a Pénz -

ügy mi nisz té ri um tól,
4. Ko vács Já nos  az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -

té si Mi nisz té ri um tól,
5. Kre isz Mi hály  a Vak Ha di rok kan tak Or szá gos Egye -

sü le té tõl,
6. Ipacs Jó zsef  a Ha di gon do zot tak, Ha di öz ve gyek,

 Hadiárvák Or szá gos Nem ze ti Szö vet sé gé tõl (HONSZ),
7. Va dai Mi hály Zsolt  a Ma gyar Ha di gon do zot tak

 Országos Nem ze ti Szö vet sé gé tõl (MAHONSZ),
8. Ha u din ger Ist ván az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si

Fõ igaz ga tó ság tól,
9. dr. Oko licsny Emí lia az Or szá gos Egészségbiztosí -

tási Pénz tár tól.”

3. Az Ala pí tó Ok irat 8.7.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„8.7.1. A Köz ala pít vány nál a Szo ciá lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té rium, a Pénz ügy mi nisz té rium és a Hon vé del mi
Mi nisz té rium kép vi se lõ jé bõl ál ló 3 ta gú fel ügye lõ bi zott -
ság mû kö dik.

A fel ügye lõ bi zott ság
– el nö ke: 

        dr. Nagy Sán dor Pénz ügy mi nisz té rium,
– tag jai: 
    Kõ nig Éva Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium,
    dr. Szi lá gyi Bé la Hon vé del mi Mi nisz té rium.”

4. Az Ala pí tó Ok irat 9.7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„9.7. A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te a
va gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel jebb össze sen
1 M Ft (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást nyújt hat az
Ala pí tó Ok irat ban fog lalt cé lok ra.”
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A honvédelmi miniszter
142/2007. (HK 22.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti
és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési

szerv alapító okiratának módosításáról

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény, az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  § (1) be kez dé se, illetve az 
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-a alap ján – fi gye lem mel a
hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let ben, a ka to nák il let mé nyé rõl és
il let mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot -
tak ju tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let ben,
va la mint az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat -
ban, to váb bá a köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve -
ze tek lét re ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. ha tá -
ro zat ban, illetve az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont lét re ho -
zá sa ér de ké ben szük sé ges sé vált egyes fel ada tok ról  szóló
2058/2007. (III. 31.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – az
Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és
Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) köz pon ti költ ség ve té si szerv 
ala pí tá sá ról  szóló 89/2007. (HK 12.) HM ha tá ro zat tal ki -
adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé -
sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) köz pon ti költ ség ve -
té si szerv ala pí tá sá ról  szóló 89/2007. (HK 12.) HM ha tá ro -
zat (A továb biak ban H.) 2.1. és 2.2. pont jai he lyé be az
aláb bi 2.1. és 2.2. pon tok lép nek:

„2.1. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: „Hon vé del mi
Mi nisz té rium Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd,
Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont)”

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: HM ÁEK
2.2. A költ ség ve té si szerv an gol nyel vû meg ne ve zé se:

Mi nist ry of De fen ce Sta te He alth Cent re.
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MoD SHC”

2. A H.-ban sze rep lõ „ÁEK” meg je lö lé sek „HM ÁEK”-r e
mó do sul nak.

3. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2007. de cem ber 10.

A honvédelmi miniszter
89/2007. (HK 12.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti
és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési

szerv alapításáról (egységes szerkezetben)

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény, az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (Áht.) 88.  § (1) be kez dé se,
illetve az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (Ámr.) 10.  §-a alap -
ján, fi gye lem mel a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben, va la mint az
ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti
át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl
 szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban, to váb bá –
a 2044/2007. (III. 13.) Korm. ha tá ro zat tal mó do sí tott – a
köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re ho zá -
sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat ban, illetve
az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont lét re ho zá sa ér de ké ben
szük sé ges sé vált egyes fel ada tok ról  szóló 2058/2007.
(III. 31.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény 3.  § (1) be kez dé se és az 1. szá -
mú mel lék le te sze rin ti or szá gos fel adat kö rû spe ci á lis in té -
ze ti és te rü le ti kór ház fel ada ta i nak el lá tá sá ra, va la mint a
ko ráb ban a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban:
HM), az Egész ség ügyi Mi nisz té rium (a továb biak ban:
EüM), az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium
(a továb biak ban: IRM), a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium (a továb biak ban: GKM) fel ügye le te alá tar to zó
egész ség ügyi in té ze tek igény jo go sult jai egész ség ügyi el -
lá tá sá ra, va la mint a HM, az IRM, az Ön kor mány za ti és Te -
rü let fej lesz té si Mi nisz té rium, a Pénz ügy mi nisz té rium, a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a GKM ál tal igé nyelt spe ci á lis
ága za ti egész ség ügyi szol gál ta tá sok biz to sí tá sá ra 2007.
jú li us 1-jei ha tállyal köz pon ti költ ség ve té si szer vet ala pí -
tok.

2.1. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: „Hon vé del mi
Mi nisz té rium Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd,
Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont)”

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: HM ÁEK

2.2. A költ ség ve té si szerv an gol nyel vû meg ne ve zé se:
Mi nist ry of De fen ce Sta te He alth Cent re.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MoD SHC
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3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1134, Bu da pest,
Ró bert Ká roly krt. 44.,

te lep he lye: 1062, Bu da pest, Pod ma nicz ky u. 109–111.,
te lep he lye: 1121, Bu da pest, Sza na tó ri um ut ca 2/a.,
te lep he lye: 2621 Ve rõ ce (pos ta cí me: 2621 Ve rõ ce,

Pf. 20),
te lep he lye: 8381 Hé víz, Ady E. út 31.,
te lep he lye: 8381 Hé víz, Kos suth La jos u. 7/a.,
te lep he lye: 8230 Ba la ton fü red, Sza bad ság u. 5.

4. A HM ÁEK jo gi sze mély, az IRM Köz pon ti Kór ház
és In téz mé nyei, a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban:
MH) Ve rõ cei Be teg ott hon, az MH Hé ví zi Moz gás szer vi
Re ha bi li tá ci ós In té zet, az MH Ba la ton fü re di Kar di o ló gi ai
Re ha bi li tá ci ós In té zet, a MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren -
de lõ in té zet (a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség ki vé te lé vel) a Bu dai MÁV Kór ház (a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott te vé keny ség ki vé te lé vel) fel -
ada ta i nak át vé te lé vel, to váb bá az Or szá gos Gyógy in té ze ti
Köz pont és az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont (a továb biak ban: HEK) fek võ be teg el lá tó- és 
egyes já ró be teg el lá tó ele me i nek jog utód lás sal tör té nõ át -
vé te lé vel jön lét re.

5. A HM ÁEK a hon vé del mi mi nisz ter fel ügye le te alá
tar to zó in téz mény. A HM ÁEK sze mé lyi ál lo má nya a HM
költ ség ve té si lét szám ke re té be tar to zik, az MH lét szá mát
nem ter he li, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány já ran dó -
sá ga it te kint ve az MH kö zép irá nyí tó szer ve i nél szol gá la tot 
tel je sí tõk kel azo nos el bí rá lás alá esik

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a HM.

7. A HM ÁEK alap ve tõ szer ve ze ti ele mei:
a) a köz pon ti irá nyí tó és a mû kö dés fel té te le it biz to sí tó

szer ve ze ti elem;
b) ak tív fek võ be teg el lá tó szer ve ze ti elem;
c) já ró be teg szak el lá tó szer ve ze ti elem;
d) re ha bi li tá ci ós és kró ni kus el lá tást biz to sí tó szerve -

zeti elem.

8.1. A HM ÁEK alap te vé keny ség ként vég zi az egész -
ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény, a tár sa da lom biz -
to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la -
mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX.
tör vény, a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXI II. tör vény elõ írásai sze rint az igény jo go -
sul tak egész ség ügyi el lá tá sát.

8.2. A HM ÁEK ál lam i fel adat ként el lá tan dó alap te vé -
keny sé ge:

a) fek võ be teg el lá tás ke re té ben
– ak tív fek võ be teg el lá tás
– kró ni kus fek võ be teg el lá tás
– hos pi ce el lá tás
– re ha bi li tá ci ós el lá tás;

b) já ró be teg el lá tás ke re té ben
– mû ve se ke ze lés
– egy na pos se bé szet
– já ró be teg gon do zó in té ze ti gon do zás
– fog lal ko zás-egész ség ügyi el lá tás
– já ró be teg szak or vo si el lá tá sa;
c) fo gá sza ti szak el lá tás;
d) egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás
– be teg szál lí tás és or vo si ren del vény re tör té nõ halott-

 szállítás
– men té si fel ada tok, moz gó õr ség el lá tá sa;
e) az ál ta lá nos tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok ke re té -

ben nyúj tott el lá tás hoz kap cso lód va a hon véd-egész ség -
ügyi fel ada tok hoz szük sé ges szak or vo si fel ada tok vég zé -
se, az egész ség ügyi el lá tás hoz szük sé ges szak em be rek
kép zé se, to vább kép zé se, rész vé tel a HEK ál tal mû köd te -
tett ka taszt ró fa-egész ség ügyi biz to sí tás rend sze ré ben;

f) a te rü le ti el lá tás ban  való rész vé tel az egész ség biz to -
sí tá si pénz tá rak kal kö tött szer zõ dés alap ján, va la mint a
sür gõs sé gi be teg el lá tás ke re té ben a Bu da pest Fõ vá ros
ügye le ti rend sze ré ben a reá há ru ló kü lön fel ada tok vég -
zése;

g) or vos tu do má nyi ku ta tá si és kí sér le ti fej lesz tés;
h) a kór ház i szak el lá tás sal kap cso la to san le se lej te zett

(in kur rens) egész ség ügyi anya gi-tech ni kai esz kö zök és
szak anya gok szét bon tá sa, azok kör nye zet vé del mi szem -
pon tok alap ján tör té nõ ke ze lé se, illetve – az ille té kes és
ha tás kör rel ren del ke zõ szak mai szer ve ze tek kel együtt mû -
köd ve – ja vas lat té tel a meg sem mi sí tés re és a hasz no sít ha tó 
esz kö zök ér té ke sí té sé re.

9.1. A HM ÁEK spe ci á lis ál lam i fel ada ta a hon vé de lem
és rend vé de lem egész ség ügy te rü le tén el lá tan dó te vé keny -
sé ge ke re té ben:

a) A HEK igé nye alap ján, annak ko or di ná lá sá val rész -
vé tel a Ma gyar Köz tár sa ság szu ve re ni tá sa, te rü le ti és lég -
tér in teg ri tá sa vé del mé ben, va la mint a szö vet sé gi rend sze -
rek ben vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük sé ges ka -
to na-egész ség ügyi ké pes sé gek ki ala kí tá sá ban és fenn tar -
tá sá ban, to váb bá az ezek hez szük sé ges fel té tel rend szer
biz to sí tá sá nak vég re haj tá sá ban;

b) rész vé tel az egész ség ügy te rü le tén a tár sa da lom biz -
to sí tás sal össze füg gõ és a ka to na-egész ség ügy re vo nat ko -
zó te vé keny ség vég re haj tá sá ban;

c) fel sõ szin tû egész ség ügyi kép zés biz to sí tá sa;
d) az MH nem zet kö zi kö te le zett sé ge i bõl adó dó egész -

ség ügyi fel ada tok vég zé sé ben  való rész vé tel (or vos cso -
por tok, misszi ók, kü lön le ges fel ké szült sé get, illetve fel -
sze relt sé get igény lõ fel ada tok);

e) fe lül vizs gá la ti te vé keny ség (FÜV) foly ta tá sa a
HEK-kel együtt mû köd ve;

f) fõ szak or vo si fel ada tok el lá tá sa;
g) szû rés-gon do zás vég zé se;
h) lé gi-föl di ki ürí tés egész ség ügyi biz to sí tá sa;
i) rész vé tel az al kal mas sá gi vizs gá la tok ban, va la mint

az al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek és az al kal mas ság el bí rá -
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lá sá nak rend je meg ha tá ro zá sá ban, az ide ig le nes szol gá lat -
kép te len ség or vo si el bí rá lá sá ban, a Hjt. ha tá lya alá tar to zó
sze mé lyek ese té ben a HEK-kel együtt mû köd ve;

j) rész vé tel a szû rõ vizs gá la tok vég re haj tá sá ban;

9.2. A HM ÁEK meg ren de lés sze rint – nem ál lam i fel -
adat ként – a hon vé de lem, rend vé de lem va la mint a vas -
út-egész ség ügy te rü le tén el lá tan dó te vé keny sé ge ke re té -
ben té rí tés el le né ben egyéb egész ség ügyi szol gál ta tá so kat
vé gez het.

9.3. A HM ÁEK fel ada tai a re ha bi li tá ció te rü le tén:
a) a szív- és ér rend sze ri meg be te ge dé sek gyó gyí tá sa, a

kór ház i ke ze lés szer ves ki egé szí tõ ré sze ként a be te gek
utó ke ze lé se, a kór ház i ápo lás be fe je zé se, illetve a be te gek
egész ség ügyi re ha bi li tá ci ó ja;

b) a moz gás szer vi be te gek gyó gyí tó-meg elõ zõ re ha bi -
li tá ci ós el lá tá sa;

c) a fo ko za tos (prog resszív) be teg el lá tás el vé nek meg -
fele lõen gon dos ko dás a kór ház i ke ze lést igény lõ, hosz -
szabb idõ tar ta mú in té ze ti szak ápo lás ra, re ha bi li tá ci ó ra és
szak or vo si fel ügye let re szo ru ló be te gek el lá tá sá ról;

d) kap cso lat tar tá sa a be uta ló in té ze tek kel és az on nan
ér ke zõ be te gek kont rol vizs gá la tá nak meg szer ve zé se,
 továbbá ál la pot rom lás ese tén az in té ze ti szak or vo si el lá tás
biz to sí tá sa;

e) ma gas szin tû szak ápo lás és re ha bi li tá ció szín vo na lá -
nak meg tar tá sá ról, a be te gek tisz te le té nek és mél tó sá gá nak 
meg õr zé sé rõl  való gon dos ko dás;

f) já ró- és fek võ be te gek szak el lá tá sa;
g) kom plex gyógy für dõ-szol gál ta tás biz to sí tá sa;
h) fel vi lá go sí tó, gon do zó és egyéb hu mán egész ség -

ügyi te vé keny ség vég zé se.

9.4 A HM ÁEK fel ada tai a kró ni kus fek võ be teg el lá tás
te rü le tén:

a) a fo ko za tos (prog resszív) be teg el lá tás el vé nek meg -
fele lõen gon dos ko dás a kór ház i ke ze lést igény lõ, hosz -
szabb idõ tar ta mú in té ze ti szak ápo lás ra, re ha bi li tá ci ó ra és
szak or vo si fel ügye let re szo ru ló be te gek el lá tá sá ról,

b) gon dos ko dás a ma gas szin tû szak ápo lás és re ha bi li -
tá ció szín vo na lá nak meg tar tá sá ról, a be te gek tisz te le té nek
és mél tó sá gá nak meg õr zé sé rõl,

c) kap cso lat tar tá sa a be uta ló in té ze tek kel és az on nan
ér ke zõ be te gek kont rol vizs gá la tá nak meg szer ve zé se, to -
váb bá ál la pot rom lás ese tén az in té ze ti szak or vo si el lá tás
biz to sí tá sa.

10. A HM ÁEK fel ada ta to váb bá a 8.–9.4. pon tok sze -
rin ti fel ada tok nak a mi nõ sí tett idõ szak kö rül mé nyei kö zött 
tör té nõ el lá tá sá ra  való fel ké szü lés, va la mint e fel ada tok
mi nõ sí tett idõ szak ban  való el lá tá sa.

11.1. A szer ve zet ve ze tõ je a fõ igaz ga tó, akit a hon véd -
ele mért fe le lõs mi nisz ter pá lyá zat út ján ne vez ki és õ is
men ti fel. A fõ igaz ga tói be osz tás az MH és a rend vé del mi
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag já val va la mint köz al kal -
ma zot tal is be tölt he tõ.

11.2. A fõ igaz ga tó a szer ve zet élén ál ló egy sze mé lyi fe -
le lõs ve ze tõ. Az in téz ményt a fõ igaz ga tó kép vi se li. A kép -

vi se le tet ese ti vagy ál lan dó írás be li meg ha tal ma zás sal az
ab ban meg ha tá ro zott ügy kör ben át ru ház hat ja.

11.3. A mun kál ta tói jo gok a fõ igaz ga tót il le tik meg,
mely nek gya kor lá sa meg ha tá ro zott kör ben és mó don az
SzMSz-ben meg oszt ha tó.

12. A fõ igaz ga tót a HM ÁEK fel ada ta i nak el lá tá sá ban
– ka to nai fõ igaz ga tó-he lyet tes
– stra té gi ai és tu do má nyos fej lesz té si fõ igaz ga tó-he -

lyet tes
– re ha bi li tá ci ós fõ igaz ga tó-he lyet tes
– or vos igaz ga tó
– ápo lá si igaz ga tó
– in té ze ti fõ gyógy sze rész
– gaz da sá gi igaz ga tó
tá mo gat ja.

13. A HM ÁEK-nél
a) 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,

b) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény ha tá -
lya alá tar to zó, va la mint

c) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek

áll nak jog vi szony ban.

14. A HM ÁEK gaz dál ko dá si jog kö re:

14.1. A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé -
sé nek mód já ra te kin tet tel 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 tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

14.2. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel hasz -
ná lá sá nak mód ját a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma -
ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a fõ igaz ga tó
gya ko rol ja az Ámr. XII. fe je zet ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kör az
SzMSz-ben meg ha tá ro zott mó don és mér ték ben át ru ház -
ha tó.

14.3. A HM ÁEK éves költ ség ve té sét a XI II. Hon vé del -
mi Mi nisz té rium fe je zet ré sze ként, kü lön költ ség ve té si
 címen kell ter vez ni és ke zel ni.

14.4. A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes lo gisz ti kai és
inf ra struk tu rá lis (el he lye zés, hír adás, gép jár mû stb.) fel té -
te le ket az MH ki je lölt el lá tó szer ve ze tei az utalt sá gi rend -
nek meg fele lõen biz to sít ják.

14.5. Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a
HM, a HM fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vei va la mint a HM
köz pon ti el len õr zé si szer ve ze te lát ja el.

15. A HM ÁEK kincs tá ri törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let 13.  § (3) be -
kez dé se alap ján a pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok köz -
pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt hon vé del mi szer ve zet
kez de mé nye zi.
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16. A HM ÁEK az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott
alap te vé keny sé gén be lül, ki se gí tõ és ki egé szí tõ jel le gû te -
vé keny sé get – nem nye re ség szer zés cél já ból – is vé gez het, 
az alap te vé keny sé ge fel té te le ként ren del ke zé sé re ál ló,
s e cél ra csak rész ben le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá -
sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val. E te vé keny sé gek nem mi nõ -
sül nek vál lal ko zá si te vé keny ség nek. A ki egé szí tõ te vé -
keny sé get az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban kell rög zí te ni.

17. A HM ÁEK vál lal ko zá si te vé keny sé get is vé gez -
het, mely nem ha lad hat ja meg a tény le ge sen tel je sí tett –
vál lal ko zá si be vé tel nél kü li – össz be vé tel (OEP tá mo ga -
tás, költ ség ve té si tá mo ga tás, sa ját be vé tel) 20%-á t. A vál -
lal ko zá si te vé keny ség rész le tes sza bá lya it az in téz mény
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta tar tal maz za.

TE Á OR ’03 vál lal ko zá si te vé keny ség

24.42 Gyógy szer ké szít mény gyár tá sa

33.10 Or vo si mû szer gyár tá sa (fog tech ni ka)

85.12 Já ró be teg el lá tás

85.11 Fek võ be teg-el lá tás

85.13 Fog or vo si szak el lá tás

74.84 Ren dez vény szer ve zé se

85.14 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás

92.51 Könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség

92.61 Sport lé te sít mény mû köd te té se

92.62 Egyéb sport te vé keny ség

92.72 Más ho va nem so rol ha tó egyéb sza -
bad idõs te vé keny ség

93.04 Fi zi kai köz ér ze tet ja ví tó szol gál ta tás

55.10 Szál lo dai szol gál ta tás

72.30 Adat fel dol go zás

80.22 Kö zép fo kú ok ta tás

80.30 fel sõ ok ta tás

18. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a HM
ÁEK fõ igaz ga tó ja ké szí ti el, és az ala pí tó ok irat ha tály be -
lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a
hon vé del mi mi nisz ter hez.

19. Ez a ha tá ro zat 2007. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

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

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
127/2007. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat
szabályairól  szóló 64/2007. (HK 12.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a szol gá la ti cé lú rá dió te le -
fon-el lá tás és hasz ná lat sza bá lya i ról  szóló 64/2007.
(HK 12.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Ut.) mó do sí tá sá ra
az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

(1) Az Ut. 26.  § (2) be kez dé se az el sõ mon da tot köve -
tõen az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„(2) Az MH TD pa rancs no ka a tá jé koz ta tó ügy ira to kat
egy ide jû leg meg kül di a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ) ve zér igaz ga tó ja
ré szé re is.”

(2) Az Ut. 26.  § (4) és (5) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A HM KPÜ a meg ha tá ro zott ke ret össze gen fe lü li és 
a jog cím nél kü li hasz ná la ti, va la mint a hí vás rész le te zõ
 díjak áfá val nö velt össze gét az MH TD ál tal kül dött tá jé -
koz ta tás kéz hez vé te lét kö ve tõ 60 nap el tel té vel a hasz ná ló
il let mé nyé bõl le von ja, amennyi ben a hasz ná ló a le vo nás
jo gos sá gát a 28.  §-ra fi gye lem mel nem vi tat ja. A le vo nás
meg tör tén te ese tén a HM KPÜ 15 na pon be lül vissza utal ja
azon költ ség részt, amely meg té rí té se alól a hasz ná ló fel -
men tést ka pott.

(5) A HM KPÜ a túl lé pés bõl adó dó, egy összeg ben le -
von ha tó költ sé gek mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor le he tõ -
ség sze rint figye lembe ve szi, hogy a le vo nan dó összeg a
hasz ná ló ha vi net tó il let mé nyé nek 20%-á t, illetve rész let -
fi ze tés szük sé ges sé ge ese tén a hat ha vi idõ sza kot ne ha lad -
ja meg.”

2.  §

Az Ut. 28.  § (2) be kez dé se az aláb bi mon dat tal egé szül ki:
„(2) A ke ret össze gen fe lü li szol gá la ti cé lú for gal mi

költ ség rész meg té rí té se aló li fel men tés re jo go sult ve ze tõ a
fel men tés té nyé rõl és annak mér té ké rõl az MH TD ál tal
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kül dött tá jé koz ta tás kéz hez vé te lét kö ve tõ 45. na pig tá jé -
koz tat ja a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ját és az MH TD
 Parancsnokát.”

3.  §

Az Ut. 3. szá mú mel lék le te he lyé be je len uta sí tás mel -
lék le te lép.

4.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba. Egy ide jû leg a 26.  § (3) be kez dé sé nek utol só mon -
da ta ha tá lyát vesz ti.

(2) Je len uta sí tás mel lék le te sze rin ti át adás-át vé te li
jegy zõ köny vek elõ ké szí té sét és alá írá sát je len uta sí tás ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül kell vég re haj ta ni.

(3) Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont a sa ját ha tás kör -
ben és sa ját költ ség ve tés ter hé re tör té nõ szol gá la ti rá dió te -
le fon el lá tás ra je len uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 90. na -
pig tér át. Egy ide jû leg tör lés re ke rül az Ut. 2. szá mú mel -
lék le té nek 50. fo lyó szá mon lé võ so ra. A fel sza ba du ló 80
da ra bos kvó ta 40-40 da ra bos arány ban a 31. és 52. fo lyó -
szá mo kon lé võ tar ta lé kok szá mát nö ve li.

(4) Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ut.
a) 2.  § (3) be kez dé sé ben sze rep lõ „A mi nisz ter köz vet -

len irá nyí tá sa, va la mint fenn tar tói irá nyí tá sa” szö veg rész
he lyé be „A mi nisz ter fel ügye le te, köz vet len irá nyí tá sa, va -
la mint fenn tar tói irá nyí tá sa”,

b) 18.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ „illet ve a túl lé pé -
sek rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a hasz ná ló állományille -

té kes pa rancs no kát (ve ze tõ jét)” szö veg rész he lyé be „illet -
ve a túl lé pé sek rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja – HM szer -
vek ese té ben – az érin tett szerv ve ze tõ jét, a HM KPÜ ve -
zér igaz ga tó ját, va la mint a hasz ná ló állományille té kes pa -
rancs no kát (ve ze tõ jét)”,

c) 18.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ „To váb bá azon
hasz ná ló ese té ben, aki a meg ha tá ro zott ke ret össze gen fe -
lü li fel hasz ná lás el len ér té két – be le ért ve a hí vás rész le te zõ
díj át is – a 26.  § (4) be kez dé se sze rint nem té rí ti meg, vagy
a 26.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak nem ke rül nek
vég re haj tás ra. Ez alól ki vé telt ké pez, ha az ar ra jo go sult
ve ze tõ a 28.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján, a ke ret -
össze gen fe lü li szol gá la ti cé lú for gal mi költ ség rész meg té -
rí té se alól fel men tést ad.” szö veg rész he lyé be „To váb bá
azon hasz ná ló ese té ben, aki tõl a meg ha tá ro zott ke ret -
össze gen fe lü li fel hasz ná lás el len ér té ke – be le ért ve a hí -
vás rész le te zõ díj át is – nem von ha tó le.”,

d) 18.  § (4) be kez dé sé ben sze rep lõ „jo go su lat lan” sza -
vak he lyé be „jog cím nél kü li”,

e) 26.  § (6) be kez dé sé ben sze rep lõ „A (4) be kez dés
alap ján be fi ze tett össze gek ke ze lé se” szö veg rész he lyé be
„A (4) be kez dés alap ján le vont össze gek ke ze lé se”,

f) 28.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ „Az en ge dé lye zett
ke ret össze get túl lé põ hasz ná ló – amennyi ben a be fi ze té si
fel szó lí tást vi tat ja – a túl lé pés in do ka i ról nyi lat ko zik.”
szö veg rész he lyé be „Az en ge dé lye zett ke ret össze get túl lé -
põ hasz ná ló – amennyi ben a be fi ze té si fel szó lí tást vi tat ja – 
a túl lé pés in do ka i ról a kéz hez vé telt kö ve tõ 10 na pon be lül
nyi lat ko zik.”

szö veg rész lép.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Ké szü lék tí pu sa: ..................................................................................................................................................................

Ké szü lék IMEI szá ma: ........................................................................................................................................................

SIM kár tya hí vó szá ma: .......................................................................................................................................................

SIM kár tya ICC szá ma:.......................................................................................................................................................

Pre-pa id kár tya át adás ko ri egyen le ge: ................................................................................................................................

A hasz ná ló sze mé lyé re vo nat ko zó ada tok:
Név, rend fo ko zat:................................................................................................................................................................

Állományille té kes szer ve zet: ..............................................................................................................................................

El lá tást kez de mé nye zõ szer ve zet: .......................................................................................................................................

Szol gá la ti hely:....................................................................................................................................................................

Be osz tás meg ne ve zé se és a be osz tá si ka te gó ria: ................................................................................................................

Jo go sult sá gi ka te gó ria (fel hasz nál ha tó ke ret összeg): .........................................................................................................

Pénz ügyi azo no sí tó: ............................................................................................................................................................

Lak cím: ...............................................................................................................................................................................

Az át ve võ (hasz ná ló) je len át adás-át vé te li jegy zõ könyv alá írá sá val kö te le zett sé get vál la lok a szol gá la ti rá dió te le -
fon-el lá tás és hasz ná lat sza bá lya i ról  szóló, min den kor ha tá lyos ren del ke zés(ek) meg is me ré sé re és be tar tá sá ra, és hoz zá -
já ru lok, hogy az ar ra fel jo go sí tott szer ve zet az en ge dé lye zett ke ret össze gen fe lü li költ sé ge i met és a jog cím nél kü li fel -
hasz ná lás ból adó dó költ sé ge ket – be le ért ve a hí vás rész le te zõ díj át is – az il let mé nyem bõl a HM uta sí tás vo nat ko zó pont -
jai alap ján le von ja.

Je len jegy zõ könyv alá írá sá val, a fen ti ek sze rin ti szol gá la ti rá dió te le fon és SIM kár tya hasz ná la tá ra vo nat ko zó ko ráb -
ban alá írt jegy zõ könyv vagy szer zõ dés ér vé nyét vesz ti.

Hely õr ség, dá tum (meg egye zik az át adás-át vé tel ide jé vel)

……………………............................. ...........................………………..
át adó (név, rend fo ko zat, be osz tás) át ve võ (név, rend fo ko zat)
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A honvédelmi miniszter
128/2007. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

az osztályba sorolás rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján – fi gye lem mel a 97.  § (1) be kez dés f) pont já ra – az
osz tály ba so ro lás rend jé rõl az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a 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 (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze te i re ter jed ki.

2.  §

(1) Az osz tály ba so ro lás az a te vé keny ség, amely so rán az 
adott osz tá lyos fo ko zat meg szer zé sé hez meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nyek tel je sí té se bi zott sá gi vizs gáz ta tá son tör té nik.

(2) Meg ha tá ro zott be osz tá sok ban lé võ ka to nák ré szé re
az osz tá lyos fo ko zat meg szer zé sét ki kép zé si kö ve tel mény -
ként kell elõ ír ni.

(3) Osz tá lyos fo ko zat meg lé té hez kö tött be osz tást el sõ -
sor ban olyan sze mély lát hat el, aki osz tá lyos fo ko zat tal
ren del ke zik. A fo ga dó ka to nai szer ve zet biz to sít ja az osz -
tá lyos fo ko zat meg szer zé sé nek fel té te le it azon el sõ, illetve 
új be osz tás ba ke rü lõ ka to nák ré szé re, akik nek nem volt le -
he tõ sé gük az osz tá lyos fo ko zat meg szer zé sé re.



(4) Osz tá lyos fo ko zat nél kül a ka to na ha di tech ni kai esz -
közt ön ál ló an nem ke zel het, és tech ni kai ki szol gá lást nem
vé gez het.

3.  §

(1) Az osz tá lyos fo ko zat meg lé té hez kö tött be osz tá so -
kat el lá tó sze mé lyek ré szé re rend sze re sí tett osz tá lyos fo -
ko za tok – az aláb bi ka te gó ri ák ban – a kö vet ke zõk:

a) tisz tek, zász ló sok, tiszt he lyet te sek ré szé re: 3., 2.,
1. osz tá lyú, mes ter-, to váb bá – a re pü lõ ha jó zó és ej tõ er -
nyõs ka to nák ré szé re – arany ko szo rús 1. osz tá lyú fo ko zat;

b) a le gény sé gi ál lo má nyú ka to nák ré szé re: 3., 2.,
1. osz tá lyú és mes ter fo ko zat.

(2) Az osz tá lyos fo ko za tot mind azon ka to na meg kap ja,
aki a bi zott sá gi vizs gáz ta tás so rán tel je sí tet te az adott
 fokozat meg szer zé sé hez meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket.

(3) A ket tõs be osz tá sú ka to na a szak fel ada tok te rén tel -
je sí tett kö ve tel mé nyek alap ján kü lön-kü lön is osz tá lyos
fo ko za tot sze rez het.

4.  §

(1) Az osz tá lyos fo ko za tok kö ve tel mé nye it, azok tel je -
sí té sé nek, vizs gáz ta tá sá nak rend jét, az egyes fo ko za tok
meg szer zé sé nek és meg erõ sí té sé nek ide jét, az osz tá lyos
fo ko zat meg lé té hez kö tött be osz tá so kat (be osz tás meg ne -
ve zé se, mun ka kö ri azo no sí tó kód) – a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint – kü lön in téz ke dé sek ha tá roz zák
meg.

(2) Az in téz ke dé se ket a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök
(a továb biak ban: HM HVKF) egyet ér té sé vel, a HM Had -
mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály ko or di ná lá sá val az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság az 1.  §-ban meg ha tá ro -
zott szer ve ze tek kel kö zö sen ké szí ti elõ.

(3) Az elõ ké szí tett in téz ke dés-ter ve ze te ket
a) a HM és a mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve -

ze tek vo nat ko zá sá ban a szak ál lam tit ká rok és a HM HVKF
együt tes in téz ke dés ben;

b) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok vo nat ko zá -
sá ban a szer ve ze tek ve ze tõi;

c) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem vo nat ko -
zá sá ban az egye tem rek to ra ad ja ki.

5.  §

(1) A vizs gáz ta tást az állományille té kes pa rancs nok ál -
tal ki je lölt, leg alább há rom ta gú, szak em be rek bõl ál ló bi -
zott ság vég zi, mely nek leg alább egy tag ja 1. osz tá lyú fo -
ko zat tal ren del ke zik.

(2) A kö ve tel mé nyek tel je sí té sét a szak mai el mé le ti és
sú lyo zot tan a szak mai gya kor la ti is me re tek alap ján kell
meg ál la pí ta ni.

(3) A mes ter fo ko zat és az arany ko szo rús 1. osz tá lyú fo -
ko zat meg szer zé se cél já ból szer ve zett vizs gán a bi zott ság
egyik tag ja az osz tá lyos fo ko za tok kö ve tel mé nye it meg ha -
tá ro zó szer ve zet ve ze tõ je ál tal ki je lölt szak em ber.

(4) A bi zott ság ve ze tõ je fe le lõs a fel mé rés és az ér té ke -
lés szak sze rû vég re haj tá sá ért, a biz ton sá gi, kör nye zet vé -
del mi, mun ka- és tûz vé del mi rend sza bá lyok be tar tá sá ért.

6.  §

(1) A 3. osz tá lyú fo ko zat meg szer zé sé nek fel té te le a
 fokozatra meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sí té se.

(2) A 2. osz tá lyú fo ko zat meg szer zé sé nek fel té te le a
3. osz tá lyú fo ko zat meg lé te és a fo ko zat ra meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek tel je sí té se.

(3) Az 1. osz tá lyú fo ko zat meg szer zé sé nek fel té te le a
2. osz tá lyú fo ko zat meg lé te és a fo ko zat ra meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek tel je sí té se.

(4) A mes ter- és arany ko szo rús 1. osz tá lyú fo ko zat meg -
szer zé sé nek fel té te le az 1. osz tá lyú fo ko zat ra meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nyek há rom egy mást kö ve tõ al ka lom mal
tör té nõ tel je sí té se.

7.  §

(1) A mes ter- és az arany ko szo rús 1. osz tá lyú fo ko za tot
a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál lo má nya ré szé re
az adott szer ve zet ve ze tõ je, egyéb eset ben a HM HVKF
ado má nyoz za.

(2) Az (1) be kez dés ben nem sze rep lõ osz tá lyos fo ko za -
tok ado má nyo zá sá ra az állományille té kes pa rancs nok
 jogosult.

8.  §

(1) Ala cso nyabb osz tá lyos fo ko zat ba va ló vissza so ro -
lás ra vagy osz tá lyos fo ko zat vissza vo ná sá ra az ado má nyo -
zó elöl já ró jo go sult.

(2) A ka to nát eggyel ala cso nyabb osz tá lyos fo ko zat ba
kell vissza so rol ni, ha:

a) el len õr zé sen vagy osz tá lyos fo ko za ta meg erõ sí té se -
kor a meg lé võ fo ko zat ra meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket
nem tel je sí tet te;

b) ha di tech ni kai esz kö zé nek tech ni kai ál la po tát az
ellen õr zõ „nem meg fe le lõ”-r e ér té kel te, és ab ban a fe le lõs -
sé ge meg ál la pít ha tó;

c) sa ját hi bá já ból a had ra fog ha tó sá got ve szé lyez te tõ
tech ni kai meg hi bá so dást vagy bal ese tet oko zott.
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(3) A ka to na osz tá lyos fo ko za tát vissza kell von ni, ha:

a) a szak mai te vé keny sé ge so rán ka to nai szer ve zet ké -
szen lé té nek fo ko zá sát ve szé lyez te tõ cse lek ményt kö ve tett
el;

b) ha di tech ni kai esz köz igény be vé te lé vel nor ma sér tõ
cse lek ményt kö ve tett el és en nek kö vet kez té ben bün te tõ-,
sza bály sér té si vagy fe gyel mi el já rás so rán fe le lõs sé gét
jog erõ sen meg ál la pí tot ták;

c) a gép jár mû ve ze tõ vagy ke re kes harc jár mû ve ze tõ
gép jár mû ve ze tõi en ge dé lyét az ille té kes ha tó ság be von ta.

(4) A vissza so ro lás elõt ti osz tá lyos fo ko zat csak a kö ve -
tel mé nyek új bó li tel je sí té sé vel sze rez he tõ vissza, ami leg -
ko ráb ban az adott osz tá lyos fo ko zat meg erõ sí tés hez szük -
sé ges idõ el tel té vel kezd he tõ meg.

(5) Vissza vo nás ese tén a ka to na el vesz ti osz tá lyos fo ko -
za tát, és a kö vet ke zõ vizs gán a 3. osz tá lyú fo ko za tot sze -
rez he ti meg az ar ra meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sí -
té sé vel.

9.  §

(1) Az osz tá lyos fo ko zat meg szer zé se, vissza vo ná sa
vagy ala cso nyabb fo ko zat ba va ló vissza so ro lá sa az ar ra jo -
go sult pa rancs nok (ve ze tõ) pa ran csá ban je le nik meg.

(2) A meg szer zés re vo nat ko zó pa rancs tar tal maz za az
érin tett sze mély ne vét, szü le té si ide jét, any ja ne vét, rend -
fo ko za tát, be osz tá sát, az osz tály ba so ro ló vizs ga ide jét és
ered mé nyét, a fo ko zat meg ne ve zé sét, az osz tály ba so ro lá si 
pót lék fo lyó sí tá sá nak kez de tét és a kö vet ke zõ vizs ga ter -
ve zett idõ pont ját.

(3) A vissza so ro lás ra (vissza vo nás ra) vo nat ko zó
 parancs tar tal maz za az érin tett sze mély ne vét, szü le té si
ide jét, any ja ne vét, rend fo ko za tát, be osz tá sát, a vissza so -
ro lás (vissza vo nás) okát, a csök ken tett osz tály ba so ro lá si
pót lék fo lyó sí tá sá nak (vissza vo nás ese tén a pót lék fo lyó sí -
tás meg szün te té sé nek) kez de tét és a leg ko ráb bi osz tály ba
so ro lá si vizs ga ter ve zett ide jét.

(4) Az osz tá lyos fo ko zat meg szer zé sét, vissza vo ná sát és 
ala cso nyabb fo ko zat ba va ló vissza so ro lá sát a ka to na sze -
mé lyi gyûj tõ jé ben kell rög zí te ni.

10.  §

(1) A 4.  §-ban meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket a szer ve ze -
tek ve ze tõi 2008. már ci us 31-ig ké szí tik el. Az in téz ke dés
ki dol go zá sa kor – a lé gi erõ vo nat ko zá sá ban – a lé gi köz le -
ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény, va la mint az ál -
lam i cé lú lé gi köz le ke dés szak sze mély ze té nek szak szol gá -
la ti en ge dé lye i rõl  szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM
együt tes ren de let elõ írásait is al kal maz ni kell.

(2) Az osz tá lyos fo ko za tok hoz kö tött be osz tá sok ban be -
kö vet ke zõ vál to zás ese tén az osz tá lyos fo ko zat kö ve tel mé -
nye it és az osz tá lyos pót lék ra jo go sí tó be osz tá sok jegy zé -
két a 4.  §-ban meg ha tá ro zott elöl já rók mó do sít ják.

11.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg az osz tály ba so ro lás rend jé rõl
 szóló 30/1999. (HK 11.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
Uta sí tás) ha tá lyát vesz ti.

(2) Az Uta sí tás alap ján ki adott in téz ke dé sek nek a je len
uta sí tás sal nem el len té tes ren del ke zé se it a 4.  §-ban meg ha -
tá ro zott in téz ke dé sek ha tály ba lé pé sé ig al kal maz ni kell.

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

A honvédelmi miniszter
129/2007. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség haditechnikai eszközein
feltüntetésre kerülõ jelek és jelzések egységes
rendszerérõl és alkalmazásukkal kapcsolatos
feladatokról  szóló 143/2006. (HK 2/2007.) HM

utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
Hvt. 97.  § (1) be kez dés g) és n) pont já ban fog lalt fel ada tok
vég re haj tá sa ér de ké ben, a Ma gyar Hon véd ség ha di tech ni -
kai esz kö ze in fel tün te tés re ke rü lõ je lek és jel zé sek egy sé -
ges rend sze ré rõl és al kal ma zá suk kal kap cso la tos fel ada -
tok ról  szóló 143/2006. (HK 2/2007.) HM uta sí tást
(a továb biak ban: Uta sí tás) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí -
tom:

1.  §

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

„1.  § (1) Az uta sí tás ha tá lya a ha di tech ni kai esz kö zö ket
el lá tó és üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek re, a ha di tech ni kai 
esz kö zök köz pon ti be szer zé sé ben, kor sze rû sí té sé ben, üze -
mel te té sé ben érin tett Ügy nök sé gek re, pa rancs nok sá gok ra
és a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek re (a továb biak ban: ka to -
nai szer ve ze tek re) ter jed ki.”
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2.  §

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

[Az uta sí tás ban fog lal ta kat kell al kal maz ni a(z):]
„f)  a)–e) pon tok ban nem érin tett ha di tech ni kai esz -

közökön leg ké sõbb 2008. szep tem ber 30-ig.”

3.  §

Az Uta sí tás 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § Ezen uta sí tás al kal ma zá sá ban:
(1) Had fel sze re lé si anya gok: a Ma gyar Hon véd ség

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

(2) Ha di tech ni kai esz köz: A kö ze pes harc ko csi és ke -
re kes harc jár mû, to váb bá min den ön já ró köz úti és te rep já -
ró gép jár mû – ide nem ért ve a köz úti sze mély gép ko csi, a
mik ro busz, az au tó busz, mo tor ke rék pár ka te gó ri á kat, ki -
vé ve azok spe ci á lis (pl. ka to nai ren dész, köz úti szál lít -
mány kí sé ret), vagy misszi ós fel adat ra tör té nõ alkalma -
zását.

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

4.  §

Az Uta sí tás 5.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A haditechnikai eszközök szervezet szerinti
hovatartozásának és harcrend szerinti helyének

meghatározására szolgáló jelek és jelzések

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

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

a) Az ala ku lat azo no sí tó je let az MH össz ha de rõ ne mi
pa rancs nok ha tá roz za meg, me lyet az MH harc rend jé ben

va la mennyi ha di tech ni kai esz köz há tul ján (le he tõ ség sze -
rint a lök há rí tó ján) mat ri ca for má já ban kell el he lyez ni.
Az ala ku lat azo no sí tó sík ido mok 100×100 mm befog laló
mé re tû, jár mû alap szí nén (jel lem zõ en zöld ala pon) fe hér
matt szí nû alak za tok.

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

c) A NATO je let az MH had rend jé ben lé võ va la mennyi 
misszi ós al kal ma zás ba ke rü lõ, vagy ar ra ter ve zett (fel aján -
lott al egy sé gek) ha di tech ni kai esz köz el sõ ré szén jel lem -
zõ en a mo tor ház te tõ re (eset leg a lök há rí tó ra), bal ol dal ra
fe l kell fes te ni. A NATO je lek szí ne az el he lye zé sük tõl
füg gõ en zöld ala pon (jár mû alap szí nén) matt fe ke te,
illetve fe ke te ala pon matt zöld le gyen.

d) A misszi ós al kal ma zás ból ha za té rõ tech ni kai esz kö -
zök rõl a misszi ós al kal ma zás sal össze füg gés ben fel tün te -
tett jel zé se ket a ha za ér ke zést kö ve tõ 8 na pon be lül el kell
tá vo lí ta ni.

e) A ha di tech ni kai esz kö zök ál cá zó fes té se so rán a
misszi ós al kal ma zás ra fel tün te tett jel zé sek lát ha tó sá ga
nem ro mol hat.

(3) Az ala ku lat azo no sí tó je lek ki ala kí tá sá ra az 1. szá mú 
mel lék let ben fog lal tak az irány adók.”

5.  §

Az Uta sí tás 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

(2) Szál lí tá si adat la pot min den ha di tech ni kai esz köz
ese té ben el kell ké szí te ni idõt ál ló for má tum ban (pl. la mi -
nált ki vi tel ben), A4 mé ret ben. A Szál lí tá si adat la pot a jár -
mû vek ok mány kész le té ben kell tá rol ni, és szük ség ese tén
(szál lí tás kor) kí vül rõl jól lát ha tó mó don, harc jár mû vek nél
a harc jár mû ve ze tõ jé nek fi gye lõ nyí lá sá ban, gép jár mû vek -
nél (a szél vé dõn be lül jobb ol dalt elöl, illetve ol dalt) kell
fi xen el he lyez ni.

(3) A Szál lí tá si adat lap tí pu son kén ti ki dol go zá sát a HM
Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség 2008. ja nu ár 31-ig
vég re hajt ja. Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság a
meg fe le lõ mennyi ség ben sok szo ro sít ja a tí pu son kén ti
Szál lí tá si adat la po kat, és 2008. áp ri lis 30-ig az MH szer ve -
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ze te it az el lá tó köz pon ton ke resz tül a szük sé ges mennyi -
ség gel el lát ja.

(4) A jár mû vek le kö té sé re és von ta tá sá ra vo nat ko zó fel -
ira to kat mat ri ca for má ban kell el ké szí te ni. A fel ira tok szí -
ne az el he lye zé sük tõl füg gõ en zöld ala pon (jár mû alap szí -
nén) matt fe ke te, illetve fe ke te ala pon matt zöld le gyen.

(5) A ha di tech ni kai esz kö zök szál lí tá sa ese tén al kal ma -
zott je le ket és jel zé se ket a 2. szá mú mel lék let ben fog lal tak
sze rint kell el ké szí te ni és el he lyez ni.”

6.  §

Az Uta sí tás 9.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A ma xi má lis ter he lés sze rin ti be so ro lás ra vo nat ko -
zó jel zé sek meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló je lek és jel zé sek el -
he lye zé sé re, mé re té re és szí né re a 3. szá mú mel lék let ben
fog lal tak az irány adók.”

7.  §

Az Uta sí tás 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„10.  § (1) A ha di tech ni kai esz kö zök misszi ós al kal ma -
zá sa ese tén a funk ci o ná lis he lye ken a be-, illetve fel töl tõ
nyí lá so kon, vagy azok kör nyé kén tech ni kai ada to kat tar -
tal ma zó fel ira to kat kell fel fes te ni.

(2) A ha di tech ni kai esz kö zök mind egyik ke re ké nek kö -
ze lé ben (pl. sár vé dõn) fe l kell tün tet ni az adott ke rék gu mi -
ab ron csá ra elõ írt leg na gyobb nyo mást. A fel ira tok szí ne a
jár mû zöld alap szí nén fe ke te, a fe ke te alap szí nû szer ke ze ti
ele me ken pe dig zöld le gyen.

(3) A funk ci o ná lis je lek re és jel zé sek re, azok mé re té re
és szí né re a 4. szá mú mel lék let ben fog lal tak az irány -
adók.”

8.  §

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

„(3) A spe ci á lis ren del te té sû esz kö zö ket meg kü lön böz -
te tõ je lek és jel zé sek el he lye zé sé re, mé re té re és szí né re az
5. szá mú mel lék let ben fog lal tak az irány adók.”

9.  §

Az Uta sí tás 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12.  § (1) A je lek és jel zé sek tí pus vál to za ton kén ti
 grafikus ki dol go zá sát az egy sé ges el he lye zés mód sze rét,

a fel vi tel és el tá vo lí tás tech no ló gi á ját a HM FLÜ 2008.
feb ru ár 15-ig dol goz za ki.

(2) A je lek és jel zé sek fel fes té sé hez szük sé ges anya gok
és a mat ri cák be szer zé se az MH ÖHP fel ada ta és felelõs -
sége.”

10.  §

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

„13.  § Az MH ka to nai szer ve ze tei ha di tech ni kai esz kö -
ze in al kal ma zás ra ke rü lõ je lek és jel zé sek egy sé ges fel he -
lye zé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá nak költ sé -
ge it – az ál lam i fel ség jel ki vé te lé vel – a szak ági csa pat -
költ ség ve té si elõ irány zat ter hé re kell ter vez ni és el szá mol -
ni. Az ál lam i fel ség je le ket az MH ÖHP köz pon ti lag biz to -
sít ja.”

11.  §

Az Uta sí tás 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„14.  § A je lek és jel zé sek el ké szí té sé nek és felfesté -
sének egy sé ges, szak sze rû és ha tár idõ re tör té nõ vég re haj -
tá sá ért az MH ÖHP és az üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek
pa rancs no kai a fe le lõ sek. A je lek kel és jel zé sek kel leg ké -
sõbb 2008. jú ni us 30-ig kell a ha di tech ni kai esz kö zö ket el -
lát ni.”

12.  §

Az Uta sí tás mel lék le tei he lyé be a je len uta sí tás mel lék -
le tei lép nek.

13.  §

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

(2) Ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti az Uta sí tás 6.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 129/2007. (HK 22.) HM utasításhoz

Példák az alakulat azonosító jelek kialakítására

„A” vál to zat ,,B” vál to zat

„C” vál to zat ,,D” vál to zat

Jel ma gya rá zat az ala ku lat azo no sí tó je lek hez:

Mé re tek (mm) Szí nek

m p v Sz A

100 40 15 A haditechnikai eszköz alapszíne
(RAL 6031 matt zöld, egyes szerkezeti elemek színe
különbözõ is lehet, pl. fekete)

A mértani alakzat színe (matt fehér)
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2. számú melléklet a 129/2007. (HK 22.) HM utasításhoz

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

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

Szer ke ze ti elem Fel irat jel lem zõi

meg ne ve zé se funk ci ó ja je lö lé se stí lu sa és mé re te szí ne

rögzítõ szem rögzítés TIEDOWN Tahoma
,,A” változat: 60
,,B” változat: 30

elhelyezéstõl és a jármû
alapszínétõl függõen
zöld alapon matt fekete,
illetve fekete alapon
matt zöld

vonóhorog, vonófej vontatás TOWING

függesztõbilincs,
függesztõcsap-, ill. szem

felfüggesztés SLING POINT

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

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

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

1 STANAG 4062 MH (EDITION 4)(AMENDMENT 1) – SLINGING AND TIE-DOWN FACILITIES FOR LIFTING AND TYING DOWN MILITARY
EQUIPMENT FOR MOVEMENT BY LAND AND SEA (STANAG 4062 FELFÜGGESZTÕ ÉS LEKÖTÖZÕ ANYAGOK KATONAI BERENDEZÉSEK
SZÁRAZFÖLDÖN, VAGY TENGEREN TÖRTÉNÕ SZÁLLÍTÁSA SORÁN VALÓ FELEMELÉSÉHEZ, VAGY LEKÖTÖZÉSÉHEZ)

3. számú melléklet a 129/2007. (HK 22.) HM utasításhoz

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

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

A mell sõ jel zé se ket – a pót ko csik (fél pót ko csik, tra i le rek, után fu tók) ki vé te lé vel – min den jár mû vön el kell he lyez ni.
A mell sõ jel zé sek nek – a jár mû sze rel vé nyek von ta tó i nak ki vé te lé vel – a jár mû pót ko csi nél kü li ma xi má lis össz tö me gét
kell je lez ni.

A jár mû sze rel vé nyek von ta tó in el he lye zett mell sõ jel zés a tel jes ter he lés sel köz le ke dõ von ta tó ból és tel jes mér ték ben
le ter helt von tat mány ból ál ló sze rel vény ma xi má lis együt tes tö me gét tün te ti fe l. Az ilyen jár mû vek von ta tó ként va ló al -
kal ma zá sát az össz tö me get jel zõ szám fö lé írt „C” be tû vel kell meg kü lön böz tet ni.

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

A jel zé sek ki ala kí tá sa: ,,A” vál to zat: nyom ta tott for má ban la mi nált ki vi tel ben
,,B” vál to zat: ka rosszé ria ele mek re fel he lyez he tõ mág ne ses fó lia for má tum ban kell

    ké szí te ni
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A jel zé sek el he lye zé se:
A mell sõ jel zés el he lye zé sé nek ál ta lá nos sza bá lyai:
a) Harc ko csi kon, harc- és szál lí tó jár mû ve ken, illetve azok bá zi sán ki ala kí tott tech ni kai biz to sí tá si esz kö zö kön:
a pán cél test hom lok fe lü le té nek jobb ol da lán.
b) Gép jár mû ve ken:
a jár mû vek hom lok fe lü le té nek jobb ol da lán.
Az ol dal só jel zés el he lye zé sé nek ál ta lá nos sza bá lyai:
a) Harc ko csi kon, harc- és szál lí tó jár mû ve ken, illetve azok bá zi sán ki ala kí tott tech ni kai biz to sí tá si esz kö zö kön:
– az el sõ fu tó gör gõk, illetve ke re kek fö löt t, a pán cél test jobb ol da lán.
b) Gép jár mû ve ken:
– az el sõ ke re kek fö löt t, a ka rosszé ria ele jé nek jobb ol da lán, illetve az ol dal aj tó kon.
c) Pót ko csi kon:
– az el sõ ke re kek fö löt t, a ka rosszé ria ele jé nek jobb ol da lán.

A jel zé sek mé re te és szí ne:

Meg ne ve zés
Je lö lés jel lem zõi Fel irat jel lem zõi

át mé rõ je (mm) szí ne mé re te (mm) szí ne

Mell sõ jel zés 150 cit rom sár ga Ma gas ság: 50 Matt fe ke te

Ol dal só jel zés 150 Ma gas ság: 50
S: 10

Mell sõ jel zés

Ol dal só jel zés11
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4. számú melléklet a 129/2007. (HK. 22.) HM utasításhoz

A haditechnikai eszközök üzemeltetését meghatározó jelek és jelzések

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

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

el he lye zé se je lö lé se stí lu sa és mé re te szí ne

üzemanyag tartály betöltõ nyílása (benzin üzemû) GASOLINE Tahoma
,,A” változat: 60
,,B” változat: 30

elhelyezéstõl és a jármû
alapszínétõl függõen
zöld alapon matt fekete,
illetve fekete alapon
matt zöld

üzemanyag tartály betöltõ nyílása (dízel üzemû) DIESEL

hûtõfolyadék betöltõ nyílása ANTIFREEZE

motorolaj betöltõ nyílása OIL

karosszérián a kerék közvetlen közelében 2,5 bar; 0,35 MPa

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

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

5. számú melléklet a 129/2007. (HK 22.) HM utasításhoz

Haditechnikai eszközöket rendeltetésük szerint megkülönböztetõ jelek és jelzések

Spe ci á lis ren del te té sû
 eszközök

Meg kü lön böz te tõ
jel zé sek

Fel irat el he lye zé se

Fel irat jel lem zõi

hát te ré nek
szí ne

mé re te
(mm)

szí ne fény ha tá sa

Ka to nai ren dé sze ti
 jármûvek

MAGYAR
HONVÉDSÉG
KATONAI
RENDÉSZ

A gép jár mû mind két
ol da lán, az aj tók kö -

zép vo na lá ban, nor mál
írás sal.

kék

m: 90
sz: 48
v: 15
k: 12

fe hér
fény -

vissza ve rõ

Bal ese ti hely szí ne lõ
jár mû vek

MAGYAR
HONVÉDSÉG
BALESETI
HELYSZÍNELÕ

Ka to nai tûz sze rész
 jármûvek

MAGYAR
HONVÉDSÉG
TÛZSZERÉSZ

A gép jár mû mind két
ol da lán, az aj tók kö -

zép vo na lá ban, nor mál
írás sal, illetve

a gép jár mû ele jén tü -
kör írás sal

jár mû alap szí ne
(amennyi ben az alap -
szín fe hér, úgy a hát -

tér szín zöld)

Ka to nai szál lít mány
 kísérõ jár mû vek

MAGYAR
HONVÉDSÉG
KÜLÖNLEGES
SZÁLLÍTMÁNY
KISÉRÉS

Ka to nai tûz ol tó
 jármûvek

MAGYAR
HONVÉDSÉG
TÛZOLTÓ
ALEGYSÉG

A gép jár mû mind két
ol da lán,

az aj tók kö zép vo na lá -
ban nor mál írás sal,

illetve
a gép jár mû ele jén tü -

kör írás sal.

a jár mû alap szí ne
(amennyi ben az alap -
szín nem pi ros, úgy a

hát tér szí ne pi ros)

a) ol dalt:
m: 90
sz: 48
v: 12
k: 15

b) elõl:
m: 60
sz: 32
v: 8

k: 10

fe hér
fény -

vissza ve rõ

HAVARIA
 laboratórium jár mû vek

MAGYAR
HONVÉDSÉG
HAVARIA
LABORATÓRIUM

A gép jár mû mind két
ol da lán,

az aj tók közép -
vonalában.

jár mû alap szí ne
(amennyi ben az alap -
szín fe hér, úgy a hát -

tér szín zöld)

m: 60
sz: 32
v: 8

k: 10

fe hér
fény -

visszaverõ
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Spe ci á lis ren del te té sû
 eszközök

Meg kü lön böz te tõ
jel zé sek

Fel irat el he lye zé se

Fel irat jel lem zõi

hát te ré nek
szí ne

mé re te
(mm)

szí ne fény ha tá sa

Üzem anyag
szál lí tó – töl tõ

 jármûvek

A szállított
hajtóanyag NATO
kódját tartalmazó
tábla.

A haj tó anyag szi vattyú 
ke ze lõ szek rény

 ajtaján, annak élé tõl
100 mm-re,

az ajtó szé les sé ge
 mértani kö ze pén

( cserélhetõ táb la).

a jár mû alap szí ne

m: 90
sz: 48
v: 12
k: 15

fe ke te matt

MS–25 AM
 aknamentesítõ hajó

hajó neve

a hajó fa rán két ol dalt

a jár mû alap szí ne

m: 250
sz: 120
v: 40
k: 50

fe hér nor mál

MAGYAR
HONVÉDSÉG
HADIHAJÓZÁS

a hajó far tük rén
 középen

m: 90
sz: 48
v: 12
k: 15

egyedi jelzés
a fel sõ kor mány ál lás

jobb ol da lán

m: 250
sz: 120
v: 40
k: 50

Tûz sze rész jár õr ha jó hajó neve

a hajó fa rán két ol dalt

m: 250
sz: 120
v: 40
k: 50

MAGYAR
HONVÉDSÉG
HADIHAJÓZÁS

a hajó far tük rén
 középen

m: 90
sz: 48
v: 12
k: 15

Pa rancs no ki
 motorcsónak

hajó neve
a hajó or rán mind két

ol dalt

m: 120
sz: 60
v: 20
k:25

MAGYAR
HONVÉDSÉG
HADIHAJÓZÁS

a hajó fa rán két ol dalt

m: 90
sz: 48
v: 12
k: 15

ROCSO MAGYAR
HONVÉDSÉG
HADIHAJÓZÁS

a csó nak fa rán
két ol dalt.

m: 90
sz: 48
v: 12
k: 15

Jel ma gya rá zat: 

– m: a be tû ma gas sá ga, 

– sz: a be tû szé les sé ge, 

– k: be tûk kö zöt ti tá vol ság, 

– v: a be tû vas tag sá ga

éke ze tes be tûk nél a tel jes ma gas ság m:250 mm ese té ben 300 mm, mely bõl az éke zet ma gas sá ga 35 mm, 

m:120 mm ese té ben 150 mm, mely bõl az éke zet ma gas sá ga 20 mm,

m:90 mm ese té ben 110 mm, mely bõl az éke zet ma gas sá ga 15 mm,

m:60 mm ese té ben 77 mm, mely bõl az éke zet ma gas sá ga 12 mm.
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A hon vé del mi mi nisz ter
130/2007. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a NATO informális védelmi miniszteri találkozó
elõkészítésének feladatairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
Észak-at lan ti Ta nács dön té se ér tel mé ben 2008. ok tó ber
9–10-én Bu da pes ten meg tar tás ra ke rü lõ NA TO in for má lis
vé del mi mi nisz te ri ta lál ko zó elõ ké szí té se ér de ké ben az
aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a 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, a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka -
to nai szer ve ze te i re, va la mint a HM Elekt ro ni kai Igaz ga tó -
ság Zrt.-r e ter jed ki.

2.  §

(1) A NA TO in for má lis vé del mi mi nisz te ri ta lál ko zó
(a továb biak ban: NIVMT) 2008. ok tó ber 9–10-én tör té nõ
le bo nyo lí tá sa, meg ren de zés fel ada ta i nak elõ ké szí té se ér -
de ké ben Elõ ké szí tõ Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott -
ság) ho zok lét re.

(2) A Bi zott ság ve ze tõ je a HM ka bi net fõ nö ke.

(3) A Bi zott ság tit ká ra a HM vé de lem po li ti kai fõ osz -
tály ve ze tõ je.

(4) A Bi zott ság tag jai:
a) a HM HVKF he lyet te se;
b) a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ je;
c) a HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ je;
d) a HM szó vi võ;
e) a HM nem zet kö zi együtt mû kö dé si fõosztály -

vezetõje;
f) a HM in for ma ti kai és in for má ció vé del mi fõ osz tály -

ve ze tõ je;
g) a HM pro to koll fõ nö ke;
h) az MH ÖHP pa rancs no ka;
i) az MH HEK pa rancs no ka;
j) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér -

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

igaz ga tó ja;
l) a MK ÁNK VPR ve ze tõ je;

m) az MK KFH fõ igaz ga tó ja;
n) az MK KBH fõ igaz ga tó ja;
o) a HM EI Zrt. ve zér igaz ga tó ja.

(5) A Bi zott ság ülé se in ál lan dó meg hí vott ként részt
vesz a HM vé de lem po li ti kai szak ál lam tit ká ra.

(6) A Bi zott ság tag ja it – hi va ta los tá vol lét ese tén – szer -
ve zet sze rû (ki je lölt) he lyet te se kép vi se li a Bi zott ság ülé se -
in.

3.  §

A Bi zott ság meg te rem ti a NIVMT és a kap cso ló dó
egyéb prog ra mok vég re haj tá sá nak szer ve zé si, pro to kol lá -
ris, biz ton sá gi, tech ni kai, lo gisz ti kai, hír adó-in for ma ti kai,
egész ség ügyi, saj tó nyil vá nos sá gi, va la mint sze mé lyi fel té -
te le it. Fel ügye li a ta nács ko zás vég re haj tá sá ra ki kü lö ní tett
pénz ke ret sza bá lyos fel hasz ná lá sát, és el szá mo lá sát.

4.  §

(1) Mû kö dé sé nek rend jét a Bi zott ság ha tá roz za meg.
Ülé se i rõl jegy zõ könyv ké szül, me lyet a Bi zott ság tit ká ra a
részt ve võk nek meg küld.

(2) A Bi zott ság ha vi rend sze res ség gel, illetve a fel ada -
tok függ vé nyé ben tart ja ülé se it.

(3) A Bi zott ság ve ze tõ je a fel ada tok ko or di ná lá sa ér de -
ké ben, a Bi zott ság tag jai fel adat kö rük nek meg fele lõen to -
váb bi mun ka cso por to kat hoz nak lét re, a 2.  § (3)–(4) pont -
ban fel so rolt sze mé lyek in téz ke dés re jo go sult kép vi se lõ i -
nek be vo ná sá val.

(4) A Bi zott ság a NIVMT idõ sza ká ban a fel me rü lõ és
azon na li in téz ke dést igény lõ fel ada tok meg ol dá sa ér de ké -
ben – ko or di ná ci ós sze rep kör ben – HM Ope ra tív Cso port -
ként mû kö dik.

5.  §

(1) A Bi zott ság a NIVMT-re tör té nõ fel ké szü lés ér de ké -
ben ja vas la tot és elõ ze tes el gon do lást ké szít a Hon vé del mi 
Mi nisz té ri u mot érin tõ fel ada tok kal össze füg gés ben, me -
lyet 2007. de cem ber 21-ig ter jeszt fe l a mi nisz ter ré szé re.
A ja vas lat nak és terv nek tar tal maz nia kell a ta lál ko zó hely -
szí ne i re vo nat ko zó ja vas la tot, azok be já rá sá nak ta pasz ta -
la ta it, va la mint a fel ké szü lés és le bo nyo lí tás elõ ze tes me -
net rend jét.

(2) A NIVMT elõ ké szí té sé nek és a vég re haj tás idõ sza -
ká nak fel ada ta i ra vo nat ko zó rész le tes Ütem ter vet a Bi zott -
ság ve ze tõ je 2008. ja nu ár 7-ig hagy ja jó vá.

(3) A Bi zott ság 2008. má jus 31-ig ter jesz ti a mi nisz ter
elé a ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó vég le ges Le ve -
ze té si Ter vet és a szak biz to sí tá si ter ve ket (Ren dé sze ti Biz -
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to sí tás Terv e, Biz ton sá gi Terv, Költ ség ve té si és Pénz ügyi
Biz to sí tá si Terv, Hír adó, In for má ció vé del mi és In for ma ti -
kai Biz to sí tá si Terv, Pro to koll Terv, Egész ség ügyi Biz to -
sí tá si Terv, Ál ta lá nos Lo gisz ti kai Biz to sí tá si Terv, Saj tó -
nyil vá nos sá gi és Kom mu ni ká ci ós Terv, Geo in for má ci ós
Biz to sí tá si Terv). En nek ré sze ként vég le ge sí ti a ren dez -
vény vég re haj tá sá nak üte me zé sét, illetve be szá mol az elõ -
ké szü le tek ál lá sá ról.

6.  §

(1) A NIVMT elõ ké szí té sé vel kap cso lat ban más tár cá -
kat, or szá gos ha tás kö rû szer ve ket, ön kor mány za to kat
érin tõ fel ada tok ko or di ná lá sa ér de ké ben a Bi zott ság
együtt mû kö dik az érin tett szer vek kel és szer ve ze tek kel.

(2) A tár ca kö zi ko or di ná ció so rán a Bi zott ság ve ze tõ je,
vagy az ál ta la meg bí zott sze mély kép vi se li a Hon vé del mi
Mi nisz té ri u mot.

7.  §

(1) A vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár szak te rü le tét
érin tõ en biz to sít ja a ren dez vény tar tal mi elõ ké szí té sét,
e te rü le ten ko or di nál ja a kap cso lat tar tást és a szük sé ges in -
for má ció áram lást a NA TO ille té kes szer ve i vel, to váb bá az 
érin tett ha zai szer vek kel.

(2) A NA TO Nem zet kö zi Törzs Mi nisz te ri Elõ ké szí tõ
cso port tal köz vet le nül az MK Ál lan dó NA TO Kép vi se let
Vé de lem po li ti kai rész leg ve ze tõ tar t kap cso la tot.

8.  §

A NIVMT és az elõ ké szí té sé hez, illetve meg tar tá sá hoz
kap cso ló dó egyéb prog ra mok költ sé ge it a fel adat ra el kü lö -
ní tett pénz ügyi ke ret bõl, egy sé ges költ ség ve tés alap ján
kell biz to sí ta ni.

9.  §

(1) A NIVMT elõ ké szí té sé vel és le bo nyo lí tá sá val kap -
cso la tos fel ada to kat a HM fel adat ter ve zé si rend sze ré ben
kell meg je le ní te ni.

(2) A HM In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Fõ osz tály 
– együtt mû kö dés ben a Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz -
tállyal – szer ve zi az in for ma ti kai, in for má ció vé del mi,
 valamint hír adó szak fel ada tok NA TO kö ve tel mé nyek
 szerinti biz to sí tá sát. En nek ke re té ben gon dos ko dik a
NIVMT elõ ké szí té sé vel kap cso la tos do ku men tu mok
elekt ro ni kus ügy me net ál ta li ke ze lé sé rõl és azok ar chi vá -
lá sá nak meg szer ve zé sé rõl.

(3) A NIVMT ma gas szin tû, zök ke nõ men tes elõ ké szí té -
sé hez és le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges ta pasz ta la tok meg -

szer zé se ér de ké ben HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály szer -
ve zi a kap cso lat épí tést a 2008. évi vil ni u si és bu ka res ti
NA TO ren dez vé nyek elõ ké szí tõ i vel és a Bi zott ság gon -
dos ko dik ezen ülé sek ta pasz ta la ta i nak hasz no sí tá sá ról.

(4) A NIVMT kom mu ni ká ci ós stra té gi á já nak ki ala kí tá -
sát és a saj tó köz pont mû köd te té sé nek elõ ké szí té sét a HM
Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály vég zi, együtt mû -
kö dés ben a NA TO e te rü le tért fe le lõs szer ve i vel.

(5) A NIVMT meg ren de zé sé vel kap cso la tos légtér -
védelmi- és ren dé sze ti fel ada tok meg szer ve zé sét a HM
HVKF he lyet tes ko or di nál ja.

10.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa 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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 29.

A honvédelmi miniszter
131/2007. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédségi közalkalmazottak 2007. évi ruházati
költségtérítésének kiegészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján – fi gye lem mel a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény 165.  §-ának (1) be kez dé sé re, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény 79.  §-á ra – a hon véd sé gi köz al kal ma zot -
tak 2007. évi ru há za ti költ ség té rí té sé nek ki egé szí té sé rõl a
kö vet ke zõ uta sí tást adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa, fenn tar tói irá nyí tá sa és köz -
vet len fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, az ál lam tit kár
ál tal fel ügyelt szer ve zet re, a ka to nai ügyész sé gek re, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2.  §

(1) Az 1.  § sze rin ti szer ve ze tek nél 2007. de cem ber 1-jén 
jog vi szony ban ál ló hon véd sé gi köz al kal ma zot tak a ru há -
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za ti il let mény nor ma 2007. évi össze ge i nek meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 39/2007. (HK 8.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott
ru há za ti költ ség nor mán fe lül 10 000 Ft ru há za ti költ ség té -
rí tés ki egé szí tés re jo go sul tak.

(2) Nem jo go sul tak ru há za ti költ ség té rí tés ki egé szí tés re
azok, akik 2007. de cem ber 1-jén

a) a fel men té si ide jü ket töl tik és men te sít ve van nak a
mun ka vég zés alól, ille tõ leg 30 na pot meg ha la dó il let mény 
nél kü li sza bad sá gon tar tóz kod nak,

b) a pré mi um évek prog ram ban ke rül nek fog lal koz ta -
tás ra.

(3) A rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zot -
tak mun ka ide jük kel ará nyo san jo go sul tak a ru há za ti költ -
ség té rí tés ki egé szí tés re.

3.  §

A 2.  § (1) be kez dés sze rin ti költ ség té rí tés ki egé szí tést
– a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ál tal elõ ál -
lí tott és az 1.  §-ban sze rep lõ szer ve ze tek sze mély ügyi és
pénz ügyi el lá tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti ele mek ál tal el len -
õr zött jegy zék alap ján – 2007. de cem ber hó 10-ig kell ki -
fizetni és az zal a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak ru há za ti
költ ség té rí té sé rõl  szóló 17/1994. (HK 9.) HM uta sí tás ban
meg ha tá ro zot tak sze rint, 2008. ja nu ár hó 10-ig a ka to nai
szer ve zet ne vé re  szóló szám lá val kell el szá mol ni úgy,
hogy a szám lán a vá sár lás idõ pont ja 2007. no vem ber – de -
cem ber hó nap ra es sen.

4.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren del -
ke zé se it azon ban 2007. de cem ber hó 1. nap já tól kell al kal -
maz 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 30.

A honvédelmi miniszter
132/2007. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a hivatásos és szerzõdéses katonák 2007. évi ruházati
illetményének kiegészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont ja alap ján, a Hvt. 97.  §-a (1) be kez dé sé -

nek n) és o) pont ja i ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sa ér de -
ké ben – 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 127.  §-á ra – a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nák 2007. évi ru há za ti il let mé nyé nek ki egé szí -
té sé rõl a kö vet ke zõ uta sí tást 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 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, az ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve zet -
re, a ka to nai ügyész sé gek re, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2.  §

(1) Az 1.  § sze rin ti szer ve ze tek nél 2007. de cem ber 1-jén 
jog vi szony ban ál ló hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák
– 2007. de cem ber 10-én – a ru há za ti il let mény nor ma 2007. 
évi össze ge i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 39/2007. (HK 8.)
HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott ru há za ti il let mény nor mán
fe lül – 20 000 Ft ru há za ti il let mény ki egé szí tés re jo go sul -
tak.

(2) Nem jo go sul tak ru há za ti il let mény ki egé szí tés re
azok, akik 2007. de cem ber 1-jén a fel men té si ide jü ket töl -
tik és men te sít ve van nak a szol gá lat tel je sí té si kö te le zett -
ség alól, ille tõ leg 30 na pot meg ha la dó il let mény nél kü li
sza bad sá gon tar tóz kod nak.

3.  §

A 2.  § (1) be kez dés sze rin ti össze get a HM Közgazda -
sági és Pénz ügyi Ügy nök ség ál tal elõ ál lí tott és az 1.  §-ban
sze rep lõ szer ve ze tek sze mély ügyi és pénz ügyi el lá tá sá ért
fe le lõs szer ve ze ti ele mek ál tal el len õr zött jegy zék alap ján
kell fo lyó sí ta ni.

4.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ren del -
ke zé se it azon ban 2007. de cem ber hó 1. nap já tól kell al kal -
maz 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 30.

22. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1617



A honvédelmi miniszter
133/2007. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi szervezetek intézményi költségvetési
alapokmányának összeállításáról és jóváhagyásának

rendjérõl

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,
va la mint 97.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja alap ján
–  figyelemmel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ámr.) 10.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a hon vé -
del mi szer ve ze tek in téz mé nyi költ ség ve té si alap ok má nyá -
nak össze ál lí tá sá ról és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl a kö vet -
ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM) és a költ ség ve té si fel ügye le te alá
tar to zó – in téz mé nyi ele mi költ ség ve té si terv össze ál lí tá -
sá ra kö te le zett – költ ség ve té si szer vek re ter jed ki (a továb -
biak ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek).

(2) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si alap -
ok má nyá nak össze ál lí tá sát és jó vá ha gyá sá nak rend jét az
éven te ki adás ra ke rü lõ, a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl  szóló HM uta sí tás sza bá lyoz za.

2.  §

A hon vé del mi szer ve ze tek költ ség ve té si alap ok má nya i -
kat az Ámr. 21. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott tar ta -
lom mal, a sa ját pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ti ele me ik,
illetve a pénz ügyi és szám vi te li el lá tá suk ra ki kü lö ní tett
gaz dál ko dás tá mo ga tó és pénz ügyi el lá tó re fe ra tú rák be -
vo ná sá val két pél dány ban ké szí tik el.

3.  §

A hon vé del mi szer ve ze tek pa rancs no kai (ve ze tõi) éven te 
a szer ve ze tük ré szé re jó vá ha gyott ele mi költ ség ve tés kéz -
hez vé te lét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül össze ál lí tott költ -
ség ve té si alap ok mányt – a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség út ján – jó vá ha gyás ra

a) a HM, a HM szer ve ze tek, a ka to nai nemzetbizton -
sági szol gá la tok, a Ka to nai Fõ ügyész ség, a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem és az Ál la mi Egész ség ügyi Köz -
pont ese té ben a hon vé del mi mi nisz ter;

b) a Hon véd Ve zér kar fõ nök köz vet len alárendeltsé -
gébe tar to zó szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a Hon véd
 Vezérkar fõ nök he lyet tes;

c) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP) köz vet len szol gá la ti alá ren delt sé gé be
tar to zó hon vé del mi szer ve ze tek ese té ben az MH ÖHP
 parancsnoka
ré szé re ter jesz tik fe l.

4.  §

A jó vá ha gyott költ ség ve té si alap ok mányt az ele mi költ -
ség ve tés sel együtt kell ke zel ni és az zal azo nos mi nõ sí tés -
sel kell el lát ni.

5.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, 
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a hon vé del mi szer ve ze tek költ -
ség ve té si alap ok má nyá nak össze ál lí tá sá ról és jó vá ha gyá -
sá nak rend jé rõl  szóló 31/2004. (HK 8.) HM uta sí tás,
 továbbá 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
134.  §-ának 16. pont ja.

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

A honvédelmi miniszter
134/2007. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

az egyes fontos és bizalmas munkakörök
meghatározásának elrendelésérõl

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 aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

(1) A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem rek to ra
egye di ha tá ro za tá 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)
(a továb biak ban: ÁEK) fõ igaz ga tó ja az ÁEK Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály za tá nak ön ál ló mel lék let tel tör té nõ ki -
egé szí té sé vel – a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló
1995. évi CXXV. tör vény 71.  §-ának (3) be kez dé se alap -
ján, 2. szá mú mel lék le té nek 19. pont já ra fi gye lem mel –
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meg ha tá roz za a szer ve ze tük re vo nat ko zó fon tos és bi zal -
mas mun ka kö rö ket.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti egye di ha tá ro za tot, va la -
mint a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot 2008. ja nu ár
1-jé ig a hon vé del mi mi nisz ter nek jó vá ha gyás ra fe l kell
ter jesz te ni.

2.  §

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

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

ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
kabinetfõnökének

141/2007. (HK 22.) HM KF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvédelmi Minisztérium
és a köztisztviselõket foglalkoztató HM szervezetek

köztisztviselõinek és munkavállalóinak 2007. év végi
megajándékozásáról

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um nál és a köz tiszt vi se lõ ket
fog lal koz ta tó HM szer ve ze tek nél fog lal koz ta tott köz tiszt -
vi se lõk és mun ka vál lalók 2007. év so rán vég zett ki emel -
ke dõ mun ka vég zé se el is me ré se ként tör té nõ meg aján dé ko -
zá sá ra a kö vet ke zõk sze rint in téz ke dem.

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um -
ban, va la mint a HM Vé del mi Hi va tal ban, a HM Köz pon ti
El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal ban, az MK Ál lan dó
EBESZ Kép vi se let, Ka to nai Kép vi se let nél, va la mint az
MK Ál lan dó NA TO Kép vi se let, Vé de lem po li ti kai Rész -
leg nél fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk re és mun ka vál la lók -
ra ter jed ki.

2. Az 1. pont sze rin ti szer ve ze tek nél 2007. de cem ber
1-jén jog vi szony ban ál ló köz tiszt vi se lõk és mun ka vál lalók 
ét ke zé si csekk for má já ban 10 000 Ft ér té kû aján dék utal -
ványt (a továb biak ban: aján dék utal vány) kap nak.

3. Nem jo go sul tak az aján dék utal vány ra azok, akik
2007. de cem ber 1-jén a fel men té si ide jü ket töl tik és men -
te sít ve van nak a mun ka vég zés alól, ille tõ leg 30 na pot
meg ha la dó il let mény nél kü li sza bad sá gon tar tóz kod nak.

4. A rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak mun ka ide jük -
kel ará nyos – száz fo rint ra fel ke re kí tett – ér té kû aján dék -
utal vány ra jo go sul tak.

5. Az aján dék utal vá nyo kat az 1. pont sze rin ti szer ve ze -
tek sze mély ügyi és pénz ügyi el lá tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti
ele mek ál tal elõ ál lí tott és el len õr zött jegy zé kek alap ján
kell a pénz ügyi re fe ra tú rák nak biz to sí ta ni.

6. Az aján dék utal vá nyok ki szál lí tá sát a ka to nai szer ve -
ze tek hez úgy kell meg szer vez ni, hogy a jo go sul tak ré szé re 
tör té nõ át adá suk leg ké sõbb 2007. de cem ber 20-ig meg tör -
tén hes sen.

7. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
ren del ke zé se it azon ban 2007. de cem ber hó 1. nap já tól kell 
al kal maz ni.

Dr. Sze re di Pé ter s. k.,
HM ka bi net fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 30.

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
és a Honvédelmi Minisztérium Honvéd

Vezérkar fõnökének
136/2007. (HK 22.) HM VTI SZÁT–HM HVKF

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

a Magyar Köztársaság afganisztáni tartományi
újjáépítési feladataiban résztvevõ minisztériumai

és a Honvédelmi Minisztérium közötti elszámolások
összeállításának rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé se alap ján – a
Ma gyar Köz tár sa ság af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si
fel ada ta i ban részt ve võ mi nisz té ri u mai és a Hon vé del mi
Mi nisz té rium kö zött az af ga nisz tá ni MH tar to má nyi
 Újjáépítési Cso port ban (a továb biak ban: MH PRT) tör té -
nõ együtt mû kö dés rõl és a kö zös fel adat vég re haj tás ról,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség ál tal nyúj tan dó tá mo ga tá -
sok ról és azok el len té te le zé sé rõl alá írt meg ál la po dá sok
(a továb biak ban: Meg állapodások) elõ írásaira fi gye lem -
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mel, a  minisztériumok  részére ha von ta ké szü lõ pénz ügyi
el szá mo lá sok el ké szí té sé nek rend jé re az aláb bi

együttes intézkedést

ad juk ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya az MH PRT el lá tá sá nak szer -
ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban érin tett HM, MH szer ve ze -
tek re ter jed ki.

2. Az MH PRT el lá tá sá nak szer ve zé sé ben és vég re haj -
tá sá ban érin tett HM, MH szer ve ze tek az MH PRT-ban
részt ve võ más mi nisz té riu mok ki kül döt tei után fel me rült
költ sé ge ik rõl je len in téz ke dés mel lék le té ben fog lal tak nak
meg fele lõen, tárgy hó na pot kö ve tõ 5-ig ké szít se nek el szá -
mo lást és küld jék meg az MH ÖHP Erõ for rás-gaz dál ko dá -
si Fõ nök ség (a továb biak ban: MH ÖHP EGF) ré szé re.

3. Az MH PRT el lá tá sá nak szer ve zé sé ben és vég re haj -
tá sá ban érin tett HM, MH szer ve ze tek az össze ál lí tott el -
szá mo lás irat tá ri pél dá nya mö gé az el szá mo lás alap já ul
szol gá ló ana li ti kus ki mu ta tá sok hi vat ko zá sa it, ezek hi á -
nyá ban a bi zony la tok hi te le sí tett má so la ta it té te len ként
csa tol ják, az eset le ges vi tás té te lek ké sõb bi tisz tá zá sa ér -
de ké ben.

4. Az MH ÖHP EGF a be ér ke zett, szak mai szem pon tok 
alap ján fe lül vizs gált el szá mo lá so kat – öt mun ka na pon be -
lül – meg kül di a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök -
ség (a továb biak ban: HM KPÜ) ré szé re.

5. A HM KPÜ az el szá mo lá sok alap ján ki mu ta tást ké -
szít és azt öt mun ka na pon be lül a HM vé del mi ter ve zé si és
inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár út ján to váb bít ja az érin -
tett mi nisz té riu mok ré szé re. A mi nisz té riu mok vissza iga -
zo lá sa alap ján a HM KPÜ tisz táz za a ki fo gás olt té te le ket
és köz re mû kö dik a fe je ze tek kö zöt ti elõ irány zat-mó do sí -
tás vég re haj tá sá ban.

6. Az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,*
azon ban a ben ne fog lal ta kat a mi nisz té riu mok ki kül döt tei
fel ké szí té sé nek meg kez dé sé tõl kell al kal maz ni. Az el sõ el -
szá mo lás el ké szí té se, amely a ki kül döt tek fel ké szí té sé tõl
kez dõ dõ en tar tal maz za a fel me rült költ sé ge ket, az alá írás
nap ját kö ve tõ hó nap 5-e.

Dr. Fü re di Ká roly s. k., Hav ril And rás

HM VTI szak ál lam tit kár ve zér ez re des s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az együt tes in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 7.
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Melléklet a 136/2007. (HK 22.) HM VTI SZÁT–HM HVKF együttes intézkedéshez

Fej léc

Kimutatás a ................................. Minisztérium kiküldöttjei által igénybe vett szolgáltatásokról
..... év ............................ hónap

Ssz. Szol gál ta tás meg ne ve zé se
Szol gál ta tó ka to nai

szer ve zet meg ne ve zé se
Egy ség ár*

Rész le ze tés
(fõ × nap × egy ség ár v. mennyi ség × egy ség ár)

Összeg
Va lu ta nem

(HUF, EUR, USD)

1. Felkészítés ideje alatt elhelyezés, napi
háromszori étkezéssel

3 600 Ft/fõ/nap pl. 3 fõ × 20 nap × 3 600 Ft 216 000 HUF

2. Egészségügyi felkészítés 50 000 Ft/fõ
3. Egészségügyi szûrés, védõoltások 80 000 Ft/fõ
4. Mûveleti területre történõ kiszállítás 500 Euró/fõ/út
5. Mûveleti területen belüli légiszállítás 291 Euró/fõ/út
6. Élelmezés

(napi háromszori étkezés)
18,95 Euró/fõ/nap

7. Élelmezés
(hideg csomag)

8,53 Euró/fõ/nap

8. Ivóvíz 8 liter/fõ/nap 4,56 Euró/fõ/nap
9. Tábori elhelyezés (átalány díj,

karbantartás, mosatás, takarítás stb.)
14,5 Euró/fõ/nap

10. Gépjármû bérlése helyi vállalkozó 1500–3000 US
dollár/hó/gjmû

11. Üzemanyag 0,82 Euró/liter
12. Tolmács
13. Járóbeteg szakorvosi ellátás 60 Euró/fõ/alkalom
14. Fekvõ beteg szakorvosi ellátás 250 Euró/fõ/nap
15. Egészségügyi légi kiürítés
16. Segély, ill. egyéb anyag kiszállítása 3 Euró/kg
17. Egészségügyi visszaszûrés 35 000 Ft/fõ
18. Valuta felvétel az MH PRT

valutapénztárából
19. ...
20. ...

* Az egy ség ára kat a szol gál ta tók ár vál to zá sai al kal má val mó do sí ta ni szük sé ges.

Dá tum: …………………………………………………

…………………………………………
pa rancs nok

Ké szült: 2 pél dány ban
Egy pél dány: ..... nap
Itsz: 2612
Ügy in té zõ, (te l.):
Kap ják: 1. sz. pél dány: MH ÖHP EGF

2. sz. pél dány: Irat tár
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A Honvédelmi Minisztérium
jogi szakállamtitkárának

és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

140/2007. (HK 22.) HM JSZÁT–HM HVKF

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

a Magyar Honvédség Elektronikus Iratkezelõ
Rendszerének kísérleti alkalmazásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  §-ának (3) be kez dé se, illetve
101.  §-ának (4) be kez dé se alap ján, figye lembe vé ve a Ma -
gyar Hon véd ség In for ma ti kai Sza bály za tá ban (Ált/210)
fog lal ta kat az  alábbi

együttes intézkedést

ad juk ki.

Az intézkedés hatálya

1. Az együt tes in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon -
védelmi Mi nisz té rium In for ma ti kai és In for má ció vé del mi
Fõ osz tály (a továb biak ban: HM IIF), a Hon vé del mi
 Minisztérium Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM HKF), a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb biak ban:
HM FLÜ) ki je lölt ál lo má nyá ra, a Ma gyar Hon véd ség
 Katonai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont (a továb -
biak ban: MH KIAK) tel jes sze mé lyi ál lo má nyá ra és a
 Magyar Hon véd ség Tá mo ga tó Dan dár (a továb biak ban:
MH TD) ki je lölt üze mel te tõ ál lo má nyá ra.

A kísérleti alkalmazás célja

2. A kí sér le ti al kal ma zás cél ja gya kor la ti mû köd te tés
köz ben meg gyõ zõd ni a Ma gyar Hon véd ség Elekt ro ni kus
Irat ke ze lõ Rend szer (a továb biak ban: MH EIR) ren del te -
tés sze rin ti mû kö dé sé rõl, al kal mas sá gá ról, és al kal ma zá sá -
nak ha té kony sá gá ról a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM) szer ve ze té nél és ké sõbb a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) tel jes szer ve ze té nél tör -
té nõ be ve ze tés ér de ké ben.

Végrehajtó katonai szervezet kijelölése
és a végrehajtás ideje

3. Az MH EIR szoft ver kí sér le ti al kal ma zá sát – csa pat -
pró ba ke re té ben – az MH KI AK-nál kell vég re haj ta ni
2007. de cem ber 1. és 2008. de cem ber 31. kö zött.

4. A csa pat pró ba elõ ké szí té sét 2007. de cem ber 1. és
2007. de cem ber 31. kö zött, a csa pat pró bát 2008. ja nu ár 2.
és 2008. de cem ber 31. kö zött kell vég re haj ta ni a Ma gyar
Hon véd ség In for ma ti kai Sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak
sze rint.

Közremûködõk feladatai

5. A HM IIF fel ügye li a csa pat pró ba vég re haj tá sát, biz -
to sít ja a csa pat pró ba szak mai tá mo ga tá sát, vég zi a csa pat -
pró ba in for ma ti kai, ügy vi te li és in for má ció vé del mi fel -
ada ta i nak, va la mint az ok ta tás ko or di ná lá sát.

6. A HM HKF – a Ma gyar Hon véd ség In for ma ti kai
Stra té gi á já nak meg fele lõen – ter ve zi az MH EIR be il lesz -
té sét az MH egy sé ges in for ma ti kai rend sze ré be, gon dos -
ko dik az MH KIAK és az MH TD in for ma ti kai inf ra struk -
tú rá já nak ki ala kí tá sá ról és együtt mû kö dés ben a HM IIF-el
ko or di nál ja az MH EIR esz köz be szer zé si fel ada to kat.

7. A HM FLÜ vég zi az MH EIR be szer zé sek kel össze -
füg gõ fel ada to kat, va la mint az MH Ve ze té si In for má ci ós
Rend szer fel ada ta i val kap cso la tos össz hang biz to sí tá sát,
együtt mû köd ve a HM IIF-el és a HM HKF-el.

8. Az MH TD vég zi az MH EIR köz pon ti üze mel te té si
fel ada ta it, részt vesz az in for ma ti kai inf ra struk tú ra ter ve -
zé sé ben és együtt mû kö dés ben a HM IIF-el részt vesz az
MH EIR ok ta tá sá ban, to váb bá biz to sít ja az ok ta tás hoz
szük sé ges inf ra struk tu rá lis fel té te le ket.

Egyéb feladatok

9. A csa pat pró ba tá mo ga tá sa és a ké sõb bi MH be ve ze -
tés ér de ké ben az 1. pont ban fel so rolt szer ve ze tek ki je lölt
ál lo má nyá nak be vo ná sá val MH EIR mun ka cso port lét re -
ho zá sát ren del jük el. A mun ka cso port tag ja i nak sze mé lyét
az érin tett szer vek ve ze tõi a hatályba lépést kö ve tõ 8 na pon 
be lül köz lik a mun ka cso port ve ze tõ jé vel.

10. A mun ka cso port

a) Ve ze tõ je: HM IIF in for ma ti kai osz tály ve ze tõ (fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet tes);

b) Tit ká ra: HM IIF fõ osz tály ve ze tõ ál tal ki je lölt sze -
mély (MH EIR pro jekt ve ze tõ);

c) Tag jai:

– HM IIF fõ osz tály ve ze tõ ál tal ki je lölt sze mély(ek);

– HM HKF fõ osz tály ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mély(ek);

1622 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 22. szám



– HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja ál tal ki je lölt sze mély(ek);
– MH TD pa rancs no ka ál tal ki je lölt sze mély(ek);
– MH KIAK pa rancs no ka ál tal ki je lölt sze mély(ek).

11. A mun ka cso port ve ze tõ je jo go sult az MH EIR csa -
pat pró ba és a ké sõb bi MH be ve ze tés vég re haj tá sa ér de ké -
ben szük sé ges ada tok, in for má ci ók be ké ré sé re a HM szer -
vek tõl, a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek tõl, va la mint a MH ka to nai szer ve ze te i tõl.

12. A mun ka cso port ve ze tõ je a csa pat pró ba le zá rá sa -
ként a kí sér le ti al kal ma zás ról az Ma gyar Hon véd ség In for -
ma ti kai Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott tar ta lom mal zá ró -
je len tést ké szít, ame lyet jó vá ha gyás ra fel ter jeszt HM IIF
fõ osz tály ve ze tõ jé nek 2008. de cem ber 1-ig.

Záró rendelkezések

13. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és 
ha tá lyát vesz ti 2008. de cem ber 31-én.

14. A mun ka cso port 2007. de cem ber 15-ig dol goz za ki
az MH EIR-nek az MH KI AK-nál tör té nõ be ve ze té se rész -
le tes ter vét.

Wapp ler né Hav ril And rás 

dr. Ba logh Ág nes s. k., ve zér ez re des s. k.,
HM jo gi szak ál lam tit kár HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az együt tes in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 28.

HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
129/2007. (HK 22.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a szervezeti átalakítás 2007. évi létszám-
korrekciójának végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
131/2007. (HK 22.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
133/2007. (HK 22.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség szervezeteinek 2007. évi
karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli

munkarendjérõl*

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

126/2007. (HK 22.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

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

egyes rendelkezéseivel kapcsolatos feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  §-a (3) be kez dé sé nek b) és
h) pont jai, va la mint (4) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel 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 re (a továb biak -
ban: ren de let), to váb bá a vá rat lan lé gi tá ma dás ese tén a
 légiriasztás rend sze ré rõl  szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm.
ren de let egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló
HM uta sí tás ra – a kö vet ke zõ

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a HM Had mû ve le ti és Ki kép -
zé si Fõ osz tály ra, az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság -
ra és az MH Tá mo ga tó Dan dár ra ter jed ki.

2. Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság Had -
mûveleti Köz pont vál tás pa rancs no ka, az Or szá gos
 Katasztrófavédelmi Fõ igaz ga tó ság köz pon ti 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. mûsorügye -
lete kö zött fo lya ma tos, „hot-li ne” rend sze rû kap cso la tot
kell ki ala kí ta ni.
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3. A 2. pont ban sze rep lõ össze köt te tés lé te sí té sé re és
fenn tar tá sá ra vo nat ko zó rész le tes fel ada to kat a HM Had -
mû ve le ti Ki kép zé si Fõ osz tály ve ze tõ szak in téz ke dés ben
sza bá lyoz za.

4. A HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály ve ze tõ
ki ad ja a 2. pont ban sze rep lõ szer ve ze tek szá má ra a vá rat -
lan lé gi tá ma dás ese tén a 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 szert.

5. Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no -
ka a ren de let 3.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá -
ro zott szer ve ze tek ve ze tõ i vel 2007. no vem ber 18-ig meg -
kö ti az együtt mû kö dé si meg ál la po dást.

6. Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no -
ka, az MH Tá mo ga tó Dan dár pa rancs no ka a ha tás kö ré be
tar to zó fel ada to kat sa ját in téz ke dés ben sza bá lyoz za.

7. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 20.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
127/2007. (HK 22.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség 2008. (2009–2010.) évi
kiképzési és felkészítési feladatairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (3) be kez dés d) pont já ban és
a 101.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– fi gye lem mel az MH 2009–2018. kö zöt ti idõ szak 10 éves
stra té gi ai ter vé nek ki dol go zá sá ról, va la mint a NA TO
 védelmi ter ve zé si és át te kin té si el já rás nem ze ti fel ada ta i -
nak vég re haj tá sá ról  szóló 58/2007. (HK 12.) HM uta sí tás
(2) pont já ra; a kül föl di szol gá lat el lá tá sá ra ter ve zett sze -
mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé rõl  szóló 12/2004. (HK 4.)
hon vé del mi mi nisz te ri uta sí tás ra; a Ma gyar Hon véd ség ki -
kép zé si rend sze ré nek át ala kí tá sá ról, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség nél foly ta tott ki kép zés kö zép tá vú cél ki tû zé se i -
rõl és kö ve tel mé nye i rõl  szóló 65/2004. (HK 20.) HVKF
in téz ke dés re – a Ma gyar Hon véd ség 2008. (2009–2010.)
évi ki kép zé si és fel ké szí té si fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról
az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Hon véd Ve zér kar fõ nök (továb biak ban: HM HVKF) köz -
vet len alá ren delt sé gé be tar to zó HM szer vek re és a Ma gyar 
Hon véd ség (a továb biak ban MH) szer ve ze te i re ter jed ki.

I.

AZ MH KIKÉPZÉSÉNEK ALAPJAI

2. A Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti ér de ke i nek vé del me, 
a kül-, biz ton ság-, és vé de lem po li ti kai cél ja i nak meg -
valósítása fel ké szült, a pro fesszi o niz mus ta la ján ál ló ka to -
nai erõt is igé nyel. A kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ had -
erõ nek ké pes nek kell len nie a Ma gyar Köz tár sa ság szu ve -
re ni tá sá nak és te rü le ti in teg ri tá sá nak meg vé dé sé re szö vet -
sé gi ke re te ken be lül, ér de mi hoz zá já ru lás ra a kö zös vé de -
lem hez és a nem zet kö zi biz ton sá got erõ sí tõ szö vet sé gi
mû ve le tek hez.

3. A 2008. (2009–2010.) idõ szak ban (továb biak ban:
idõ szak) is a vé de lem po li ti kai cé lok nak meg fele lõen foly -
ta tó dik a had erõ fej lesz té se és mo der ni zá lá sa, mely nek
ered mé nye ként egy spe ci á lis ké pes sé gek kel is ren del ke zõ, 
sok ol da lúbb, ru gal ma sabb és ha té ko nyab ban alkalmaz -
ható ön kén tes had erõ jön lét re.

4. Az MH fej lesz té sé nek, mo der ni zá lá sá nak fõbb fel -
ada tai:

a) A hon véd ség NA TO-hoz tör té nõ transz for má ci ó já -
nak ki tel je sí té se,

b) A had erõ pro fesszi o ná lis és ex pe dí ci ós jel le gé nek
erõ sí té se.

c) A ve ze té si rend szer ra ci o na li zá lá sa,
d) A ki kép zés szín vo na lá nak nö ve lé se, fel té tel rend sze -

ré nek ja ví tá sa.
e) A had erõ nagy ság rend jé hez iga zo dó, ru gal mas kép -

zé si szer ke ze tû, hosszú tá von fenn tart ha tó és költ ség ha té -
ko nyan mû köd tet he tõ ka to nai ok ta tá si-kép zé si rend szer
ki ala kí tá sa.

f) Az ön kén tes tar ta lé kos rend szer ki ala kí tá sá nak meg -
kez dé se.

g) Az MH ka to nai szel le mi sé gé nek for má lá sa, a szol -
gá la ti kul túr a meg újí tá sa, a pa rancs no ki és törzs mun ka ha -
té kony sá gá nak nö ve lé se.

Az MH kiképzésének
fõ célkitûzései, feladatai, elvei

5. A fej lesz tés, a mo der ni zá lás fel ada ta i nak figye lembe -
véte lével az MH ki kép zé sé nek és fel ké szí té sé nek fõ cél ki tû -
zé se a ha za vé del mé hez, a szö vet sé gi, a nem zet kö zi kö te le -
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zett sé gek tel je sí té sé hez, az MH ex pe dí ci ós jel le gû al kal ma -
zá sá hoz szük sé ges ké pes sé ge ket, kész sé ge ket ki ala kí tó ki -
kép zés vég re haj tá sá val hoz zá já rul ni az új ki hí vá sok nak
meg fe le lõ, ké pes ség ala pú, a nem zet biz ton sá gát ma gas
szin ten szol gá ló, pro fesszi o ná lis had erõ ki ala kí tá sá hoz.

6. Az idõ szak fõ fel ada ta a ki kép zés szín vo na lá nak
 növelése, a had erõ pro fesszi o ná lis jel le gé nek meg fe le lõ
ki kép zé si rend szer ki ala kí tá sa és fo lya ma tos kor sze rû sí té -
se ered mé nye ként biz to sí ta ni az MH al kal ma zá sá hoz
szük sé ges, illetve a fej lesz té si ter vek ben meg fo gal ma zott
ké pes sé gek el éré sét, va la mint szel le mi sé gé nek for má lá sát.

7. Az MH kor sze rû ki kép zé sé nek alap fel té te le a kü lön -
bö zõ szin tû (stra té gi ai-had mû ve le ti – har cá sza ti) Fel adat -
lis ták meg lé te, ame lye ket a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (továb biak ban: HM
HKF) ko or di ná lá sá val – a NA TO Fel adat lis ta alap ján –
2008. már ci us 31.-ig dol goz nak ki.

8. A ki kép zést a Ma gyar Hon véd ség nél foly ta tott ki -
kép zés kö zép tá vú cél ki tû zé se i rõl és kö ve tel mé nye i rõl
 szóló 65/2004. (HK 20.) HVKF in téz ke dés, illetve az MH
fej lesz té se pri o ri tá sa i nak, ki ala kí tan dó ké pes sé ge i nek, va -
la mint a ka to nai szer ve ze tek fel ada ta i nak és ter ve zett mû -
ve le ti al kal ma zá suk figye lembe véte lével kell ter vez ni,
szer vez ni és vég re haj ta ni.

9. A ki kép zé si fel ada tok vég re haj tá sa so rán ér vé nye sí -
te ni kell – az MH ál tal el fo ga dott – kap cso ló dó mû ve le ti
szab vá nyok (STA NAG-ek) elõ írásait.

10. A ki kép zés ha té kony és gaz da sá gos vég re haj tá sa
ér de ké ben szé les kö rû en kell al kal maz ni az MH-ban rend -
sze re sí tett szi mu lá ci ós rend sze re ket.

11. Elõ tér be kell he lyez ni – a ki kép zé si bá zi sok ad ta le he -
tõ sé gek figye lembe véte lével – a har ci, a harc tá mo ga tó és a
harc tá mo ga tó ki szol gá ló al egy sé gek össze vont ki kép zé sét.

12. Kü lön fi gyel met kell for dí ta ni a fo lyó mû ve le tek, a
gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek so rán szer zett
 tapasztalatok elem zé sé re, fel dol go zá sá ra és a ki kép zés
rend jé be  való vissza csa to lá sá ra.

II.

AZ MH KIKÉPZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI

A parancsnokok és törzsek felkészítése

13. A pa rancs no kok és tör zsek fel ké szí té sét a ren del ke -
zés re ál ló erõ for rá sok gaz da sá gos fel hasz ná lá sá val és a
had erõ-át ala kí tá si fel ada tok figye lembe véte lével kell
meg ter vez ni és vég re haj ta ni.

14. A hon véd ség al kot má nyos kö te le zett sé ge i bõl adó -
dó fel ada to kon be lül ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni az or -
szág vé del mi fel ada tok meg ter ve zé sé hez, meg szer ve zé sé -
hez és ve ze té sé hez szük sé ges ké pes sé gek megszilárdítá -
sára.

15. A pa rancs no ki és törzs ve ze té si gya kor lá sok, gya -
kor la tok so rán ter vez zék a szi mu lá ci ós rend sze rek szé les
kö rû igény be vé te lét.

16. Az érin tett pa rancs no kok és tör zsek fej lesszék to -
vább kész sé gü ket az új ké pes ség gel ren del ke zõ al egy sé -
gek te vé keny sé gé nek meg ter ve zé sé ben, meg szer ve zé sé -
ben és ve ze té sé ben.

17. Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (továb -
biak ban: MH ÖHP) ki emelt fi gyel met for dít a mû ve le tek
ve ze té si és irá nyí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban el ért ké -
pes sé ge i nek fenn tar tá sá ra és fej lesz té sé re.

18. A pa rancs no kok és tör zsek fel ké szí té se so rán ki e -
mel ten kell ke zel ni a „Be ve té si Irány” gya kor lat rend szer -
hez tar to zó ren dez vé nyek elõ ké szí té sét és vég re haj tá sát.

A törzsek kötelezõ kiképzési rendezvényei

19. Az MH szin tû ve ze tõ szer vek nél, a HM HVKF köz -
vet len alá ren delt sé gé ben lé võ ka to nai szer ve ze tek nél, az
MH ÖHP és az MH egy ség szin tû szer ve ze tek nél éven -
ként:

a) leg alább egy al ka lom mal, egy-két nap idõ tar tam ban
pa rancs no ki fog lal ko zást,

b) tíz (ál ta lá ban ha vi egy) nap idõ tar tam ban (törzs-)ta -
nu ló na pot szer vez nek, mely nek ke re té ben fel dol goz zák az 
ak tu á lis ka to nai (ka to na po li ti kai), had tu do má nyi és egyéb
idõ sze rû kér dé se ket, illetve ál ta lá nos ka to nai és fi zi kai fel -
ké szí tõ fog lal ko zást haj ta nak vég re.

20. A HM HVKF éven ként egy al ka lom mal egy nap
idõ tar tam ban MH szin tû pa rancs no ki fog lal ko zást
 vezet le.

A csapatok kiképzése

21. A csa pa tok ki kép zé se so rán ki emelt fi gyel met for -
dí ta nak a kü lön le ges erõk, a nem zet kö zi vál ság ke ze lés fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ra ki je lölt erõk, illetve szö vet sé gi
fel ada tok ra fel aján lott erõk fel ké szí té sé nek mi nõ sé gi vég -
re haj tá sá ra.

22. A ka to nai szer ve ze tek alap ren del te tés bõl fa ka dó
fel ada ta i ra tör té nõ ki kép zé sén túl fel dol go zás ra ke rül nek a 
ter ro riz mus el le ni harc és vé de lem, a csa pa tok meg óvá sa,
va la mint a ka taszt ró favé de lem ka to nai fel ada tai.
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23. A nem ze ti és a nem zet kö zi gya kor lá sok, gya kor la -
tok vég re haj tá sa so rán a fõ hang súlyt a kis al egy sé gek és
al egy sé gek össze ko vá cso lá sá ra, illetve a NA TO tag or szá -
gok tör zse i vel és csa pa ta i val  való együtt mû kö dés to vább -
fej lesz té sé re he lye zik.

Általános katonai kiképzés, fizikai felkészítés
és sportbajnokságok

24. Az ál lo mány ál ta lá nos ka to nai ki kép zé sét a ki kép -
zés vég re haj tá sá ért fe le lõs pa rancs no kok az ér vény ben lé -
võ ki kép zé si prog ra mok elõ írásai alap ján, illetve a ka to nák 
ki kép zett sé gi szint jé nek figye lembe véte lével ter ve zik.

25. Az Egy sé ges Lö vé sze ti Szak uta sí tás ban (Ált/20)
rög zí tet tek sze rint gép ka ra béllyal és pisz tollyal az 1. szá -
mú lõ gya kor la tot a HM HVKF köz vet len alá ren delt szer -
ve ze tek, va la mint az MH ÖHP és alá ren delt egy ség szin tû
tör zsek ka to nái fél éven te leg alább egy szer hajt ják vég re.

26. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány fi zi kai fel ké -
szí té se és fel ké szü lé se a Ma gyar Hon véd ség egyes be osz -
tá sa i hoz kap cso ló dó mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló
20/2002. (IV. 10.) HM ren de let ben meg ha tá ro zott edzett -
sé gi ka te gó ri ák figye lembe véte lével, a nor ma kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé nek fel mé ré se a Ma gyar Hon véd ség Test -
ne ve lés és Sport baj nok sá gok Szak uta sí tá sá ban fog lal tak
sze rint tör té nik.

27. A T1 és T2 edzett sé gi ka te gó ri á ba so rolt ka to nák
szá má ra fél éven te 6 km-es gyor sí tott me ne tet, a csak kö te -
lék ki kép zést vég zõ ka to nai szer ve ze tek nél fél éven te
6 km-es gyor sí tott me ne tet, illetve há rom ha von ta leg alább
egy al ka lom mal – ese ten ként éles lö vé szet tel egy be köt ve –
20 km-es jár õr tí pu sú kom plex fog lal ko zást ve zet nek le.

28. Az MH sport baj nok sá ga it me zei fu tás, ka to nai há -
rom tu sa, lö vé szet és jár õr sport ágak ban ren de zik. Az MH
kép vi se lõi részt vesz nek a Rend vé del mi szer vek sport baj -
nok sá gán és a rend õri és ka to nai mes ter lö võ vi lág ku pán. A 
baj nok sá gok ide jét, he lyét és a ren de zõ ka to nai szer ve ze -
tek meg ne ve zé sét az in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.

29. A rend õri és ka to nai mes ter lö võ vi lág ku pát meg -
elõ zõ en az MH ÖHP meg ren de zi az MH mes ter lö võ ver se -
nyét és a Vi lág ku pán részt ve võ el sõ tíz he lye zett ré szé re
öt na pos fel ké szí tést szer vez.

30. A baj nok sá gok ren de zé si költ sé ge it a ren de zõ ka to -
nai szer ve ze tek az ér vé nyes sza bá lyo zók alap ján, az „MH
Gya kor la tok és Ki kép zé si Ren dez vé nyek Prog ram já nak
2008–2012” (MH GYKRP) adat bá zi sá ban ter ve zet tek nek
meg fele lõen, illetve sa ját költ ség ve té sük ben ter ve zik és
szá mol ják el.

Az MH kiképzési prioritásai

31. Az MH ki kép zé sét az aláb bi pri o ri tá sok figye lembe -
véte lével kell ter vez ni, szer vez ni és vég re haj ta ni:

a) A NA TO re pü lõ ké szen lé ti és a lé gi ku ta tó-men tõ
szol gá la tot el lá tó ál lo mány ki kép zé se;

b) A fegy ve res ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó kö te lé kek
össze ko vá cso lá sa;

c) A nem zet kö zi biz ton ság erõ sí té sét szol gá ló hoz zá já -
ru lá sok ke re te in be lül a kü lön bö zõ mû ve le ti fel ada tok ra
ki je lölt ál lo mány és kö te lé kek ki kép zé se és fel ké szí té se;

d) A NA TO és EU fel aján lá sú, va la mint a re a gá ló erõk,
illetve a két – és több ol da lú meg ál la po dá sok alap ján mû -
köd te tett szer ve ze tek, kö te lé kek ki kép zé se;

e) Az MH ál tal fel aján lott új ké pes sé gek ki ala kí tá sát, a
meg lé võ ké pes sé gek szin ten tar tá sát és fej lesz té sét biz to sí -
tó ki kép zé sek vég re haj tá sa;

f) A re pü lõ és lég vé del mi, va la mint a szá raz föl di csa pa -
tok össze ko vá cso lá sa.

2008. év kiképzési feladatai

32. A Ma gyar Hon véd ség alap ren del te té sé bõl, nem zet -
kö zi és szö vet ség esi kö te le zett sé ge i bõl, va la mint fej lesz -
té si ter ve i bõl fa ka dó fel ada tok ra tör té nõ ki kép zés és fel ké -
szí tés vég re haj tá sa mel lett 2008. év fõ ki kép zé si fel ada ta
a had erõ pro fesszi o ná lis és ex pe dí ci ós jel le gé nek meg -
fe le lõ ki kép zé si rend szer ki ala kí tá sá nak meg ala po zá sa
és be ve ze té sé nek elõ ké szí té se.

33. A 2008. évi ki kép zé si fel ada tok ter ve zé se kor ki -
emelt fi gyel met for dí ta nak a ki kép zés el vi tá mo ga tá sát
biz to sí tó Nem ze ti Ka to nai Stra té gia alap el ve in, az MH
Össz ha de rõ ne mi Dokt rí ná ja elõ írásain ala pu ló dokt rí nák,
szab vá nyok, sza bály za tok, nor ma tí vák ki dol go zá sá ra,
illetve a kü lön le ges erõk, a nem zet kö zi vál ság ke ze lés
 feladatainak vég re haj tá sá ra ki je lölt és a szö vet sé gi fel ada -
tok ra fel aján lott erõk fel ké szí té sé nek mi nõ sé gi vég re haj tá -
sá ra, va la mint a ki kép zés tech ni kai fel té te le i nek kor sze rû -
sí té sé re.

34. A HM HKF ko or di ná lá sá val vég re haj tás ra ke rül:
a) A ki kép zé si rend szer stra té gi ai át te kin té se;
b) A had erõ ex pe dí ci ós és pro fesszi o ná lis jel le gé nek

meg fe le lõ ki kép zé si rend szer ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó el -
gon do lás ki dol go zá sa;

c) A Pár be széd kon fe ren ci á kon fel ve tett ki kép zés re vo -
nat ko zó ja vas la tok meg valósítási ter vé nek ki dol go zá sa és
a meg valósítással kap cso la tos fel ada tok ko or di ná lá sa;

d) A pa rancs nok sá gok és tör zsek ki kép zé si rend jé nek
fe lül vizs gá la ta, a kor sze rû sí tés re vo nat ko zó el gon do lás ki -
dol go zá sa;

e) A pro fesszi o ná lis had erõ ki hí vá sa i nak meg fe le lõ
 parancsnoki/ve ze tõi mo del lek ki ala kí tá sa, azok el éré sét
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biz to sí tó kép zés, ki kép zés, to vább kép zés, sze mé lyi ség fej -
lesz tés mód sze re i nek ki dol go zá sa;

f) A pro fesszi o ná lis had erõ szak ma i sá gá nak fej lesz té -
sét, tár sa dal mi ér ték hor do zó jel le gé nek erõ sí té sét szol gá ló 
rend szer szem lé le tû kép zé si, ki kép zé si és fel ké szí té si for -
mák ki ala kí tá sa;

g) A nem zet kö zi vál ság ke ze lés fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ra ki je lölt, illetve szö vet sé gi fel ada tok ra fel aján lott ka -
to nák, kö te lé kek ki kép zé si rend jé nek kor sze rû sí té se;

h) Az MH 10 éves ki kép zé si ter vé nek ki dol go zá sa;
i) A pá lya kez dõ tisz tek, tiszt he lyet te sek el sõ be osz tás -

ra tör té nõ fel ké szí té se prog ram já nak kor sze rû sí té se;
j) Az MH al kal ma zá si ké pes sé ge i nek meg fe le lõ ki kép -

zé si kö ve tel mé nyek ki dol go zá sa;
k) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke Ve ze té si Ope ra tív

Cso port ja és pa rancs no ki fog la ko zá sa i nak elõ ké szí té se és
le ve ze té se;

l) Az ön kén tes tar ta lé kos ki kép zé si rend szer koncep -
ciójának ki dol go zá sa;

m) A fi zi kai al kal mas ság-vizs gá la ti és ál la pot-fel mé ré -
si rend szer to vább fej lesz té se, va la mint a ka to nai test ne ve -
lés nor ma kö ve tel mé nye i vel  való össze han go lá sa;

n) Az MH szin tû sport baj nok sá gok elõ ké szí té se és az
ál lo mány fi zi kai fel ké szí té sé nek fel ügye le te;

o) Az MH mû ve le ti (misszi ós) és ki kép zé si ta pasz ta la -
tai fel dol go zá sát, va la mint a dokt rí nák, szab vá nyok, sza -
bály za tok, nor ma tí vák ki dol go zá sát vég zõ osz tály lét re ho -
zá sa;

p) Az MH ki kép zé sé nek tá mo ga tá sát biz to sí tó sza bály -
zó rend szer (dokt rí nák, szab vá nyok, sza bály za tok, nor ma -
tí vák) kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó el gon do lás ki dol go zá sa
és a ki dol go zói te vé keny ség meg kez dé se;

q) A ka to nák egyé ni, to váb bá a ke ze lõ sze mély ze tek és
a kö te lé kek ki kép zé sét vi szo nos sá gi ala pon, illetve a pa -
rancs no kok és tör zsek fel ké szí té sét biz to sí tó, va la mint az
új ké pes sé gek ki ala kí tá sá hoz szük sé ges szá mí tó gép ala pú
szi mu lá ci ós rend sze rek kor sze rû sí té se;

r) A ki kép zé si fel ada tok és erõ for rás szük ség le tük ter -
ve zé si rend jé nek és min ta ok má nya i nak ki dol go zá sa;

s) ki kép zés ered mé nyes sé gét el is me rõ cí mek rend sze -
ré nek ki ala kí tá sa.

35. A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (továb biak ban: HM 
SZF) ko or di ná lá sá val vég re haj tás ra ke rül:

a) A tiszt-, tiszt he lyet tes-kép zés fel ügye le ti rend jé nek,
ka to na és ka to na-szak mai tar tal má nak fe lül vizs gá la ta, a
kor sze rû sí tés re vo nat ko zó el gon do lás ki ala kí tá sa;

b) Az elõ me ne te li rend szer dön té si cso mó pont ja i hoz
kap cso ló dó kép zett sé gi kö ve tel mé nyek fe lül vizs gá la ta;

c) A 21. szá za di hon véd ség tisz ti-, tiszt he lyet te si ka rá -
nak ki ala kí tá sát biz to sí tó kép zé si kö ve tel mé nyek ki dol go -
zá sa;

d) Az elõ me ne te li rend szer hez kap cso ló dó ve ze tõi,
szak mai to vább- és át kép zé si tan fo lya mok rend sze ré nek,
tar tal má nak ki dol go zá sa;

e) A törzs tisz tek, törzs-tiszt he lyet te sek, ki kép zõ tisz -
tek, tiszt he lyet te sek kép zé si és to vább kép zé si for má i nak
ki ala kí tá sa;

f) A kor sze rû, a csa pa tok igé nye i hez iga zo dó al egy ség-
(raj-, sza kasz-, szá zad-) pa rancs no ki kép zés kon cep ci ó já -
nak ki dol go zá sa.

36. A HM HVKF köz vet len alá ren delt szer vek, szer -
ve ze tek

a) A pa rancs no kok és tör zsek fel ké szí té si rend sze ré ben 
ren del te té sük nek és sa já tos sá ga ik nak meg fele lõen vég zik
ál lo má nyuk fel ké szí té sét a ve ze tõk (pa rancs no kok) dön té -
se i nek meg fe le lõ tar ta lom mal;

b) A szak te rü le tük nek meg fele lõen ter ve zik, szer ve zik, 
és MH szin tû össze vo ná sok, szak tan fo lya mok ke re té ben
vég re hajt ják a más szer ve ze tek nél szol gá la tot tel je sí tõ
szak ál lo mány be osz tás ra tör té nõ fel ké szí té sét és to vább -
kép zé sét;

c) Részt vesz nek a nem zet kö zi fel ada tok végrehajtá -
sára ki je lölt ál lo mány szak fel ké szí té sé ben, a fel ada tok
vég re haj tá sá nak ér té ke lé sé ben, a ta pasz ta la tok fel dol go -
zá sá ban és hasz no sí tá sá ban;

d) Szak mai se gít ség nyúj tás sal köz re mû köd nek a ka to -
nai szer ve ze tek ké pes sé gei ki ala kí tá sa tá mo ga tá si, ki szol -
gá lá si fel ada ta i nak el sa já tí tá sá ban.

37. Az MH ÖHP
a) Vég re hajt ja a pa rancs nok ság Ve ze té si Ope ra tív Cso -

port ja és az össz ha de rõ ne mi törzs fel ké szí té sét a mû ve le -
tek ter ve zé sé re, szer ve zé sé re, ve ze té sé re és irá nyí tá sá ra;

b) Szer ve zi a pa rancs nok ság és az alá ren delt szer ve ze -
tek gya kor la ta it, ki kép zé si ren dez vé nye it, va la mint a
 harci, a harc tá mo ga tó és a harc tá mo ga tó ki szol gá ló ál lo -
mány össze vont ki kép zé sét, to vább kép zé sét;

c) Ter ve zi és irá nyít ja az MH ké szen lé te fenn tar tá sá val
és fo ko zá sá val kap cso la tos fel ada tok be gya kor lá sát;

d) Szer ve zi és irá nyít ja a nem zet kö zi vál ság ke ze lé si
fel ada tok ra ki je lölt, illetve szö vet sé gi fel ada tok ra fel aján -
lott ka to nák, kö te lé kek, va la mint az új ké pes sé gek el éré sét 
biz to sí tó ki kép zés vég re haj tá sát;

e) Irá nyít ja a TA CA VAL/CRE VAL el len õr zés re kö te -
le zett ka to nai szer ve ze tek ki kép zé sét, szer ve zi az el len õr -
zé sek és ér té ke lé sek vég re haj tá sát;

f) Ki dol goz za a had erõ al kal ma zá si rend jé hez iga zo dó
ki kép zett sé gi szin tek, va la mint az el sõ be osz tás ra tör té nõ
fel ké szí tés tar tal mát;

g) Szer ve zi a ki kép zé si fel ada tok erõ for rás szük ség le -
te i nek ter ve zé sét és azok biz to sí tá sá nak rend jét;

h) Vég zi az alá ren delt sé gé ben lé võ ki kép zé si lé te sít -
mé nyek fenn tar tá sát és üze mel te té sét, szer ve zi igény be vé -
te lük rend jét és a ka to nai szer ve ze tek ki kép zés-tech ni kai
esz kö zök kel tör té nõ el lá tá sát;

i) Vég zi a ki kép zés anya gi-tech ni kai biz to sí tá si le he tõ -
sé ge i nek és a MARS/MAR CUS/MI LES szi mu lá ci ós rend -
sze rek fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada to kat;
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j) Szer ve zi a „Ma ga biz tos pa rancs nok” és a „Ha té kony
törzs mun ka” pro jek tek ki kép zés sel kap cso la tos fel ada ta i -
nak vég re haj tá sát;

k) A ki kép zé si fel ada tok ter ve zé sét, szer ve zé sét és vég -
re haj tá sá nak irá nyí tá sát „A Ma gyar Hon véd ség Gya kor la -
tai és Ki kép zé si Ren dez vé nyei 2008–2012” cí mû adat bá -
zis alap ján vég zi.

38. Az MH ÖHP fõbb ki kép zé si ren dez vé nyei 2008.
év ben:

a) A „BE VE TÉ SI IRÁNY 2008” szá mí tó gép pel tá mo -
ga tott pa rancs no ki és törzs ve ze té si gya kor lat;

b) A „LEN DÜ LÕ KARD 2008” lég vé del mi ra ké ta
éles lö vé szet tel egy be kö tött har cá sza ti gya kor lat;

c) A „LÉ GI FÖ LÉNY 2008” re pü lõ éles lö vé szet tel
egy be kö tött har cá sza ti gya kor lat;

d) Az NRF 11–13. vál tá sok ba ki je lölt erõk ki kép zé se
és fel ké szí té se;

e) Az MLF be osz tott tör zsek fel ké szí té se (,,CLE VER
FER RET 2008”);

f) A Ro mán – Ma gyar Kö zös Bé ke fenn tar tó Zász ló alj
pa rancs nok sá gá nak és tör zsé nek ki kép zé se (,,WI SE FOR -
SIGHT 2008”);

g) A TI SZA zász ló alj pa rancs nok sá gá nak és tör zsé nek
ki kép zé se (BLON DE AVA LAN CHE 2008”);

h) A 2008-ra ter ve zett lég vé del mi ra ké ta éleslövé -
szettel egy be kö tött CA PA VAL fel ké szü lés (a fel aján lott
MIST RAL lég vé del mi ra ké ta üte gek kel), va la mint a
 repülõ éles lö vé szet el len õr zé sé re, ér té ke lé sé re;

i) A 2009. év tõl éven ként meg ren de zés re ke rü lõ,
 magas in ten zi tá sú harc te vé keny ség gya kor lá sát szol gá ló,
zász ló alj harc cso port gya kor lat meg ter ve zé se, elõkészí -
tése, fel té te le i nek meg te rem té se (CFX/CPX);

j) A nem zet kö zi biz ton ság erõ sí té sét biz to sí tó külön -
bözõ misszi ók ba ki je lölt ál lo mány és kö te lé kek (PRT
ISAF, KA IA, ÖBZ, KFOR szd, ALT HEA kö te lék, EU
HCS és NTMI) nem ze ti és nem zet kö zi fel ké szí té se.

2009. év kiképzési feladatai

39. Az or szág vé del mi fel ada tok szö vet sé ges erõk kel
együtt tör té nõ vég re haj tá sá hoz, a NA TO és az EU ré szé re
fel aján lott al egy sé gek kül föl di al kal maz ha tó sá gá hoz
szük sé ges ké pes sé gek fo ko zá sa mel lett, 2009. év fõ fel -
ada ta a had erõ pro fesszi o ná lis és ex pe dí ci ós jel le gé nek
meg fe le lõ ki kép zé si rend szer ele me i nek be ve ze té se és
mû kö dé si ta pasz ta la ta i nak gyûj té se.

40. A HM HKF ko or di ná lá sá val vég re haj tás ra ke rül:
a) A ki kép zé si rend szer stra té gi ai át te kin té sé rõl  szóló

je len tés fel dol go zá sa;
b) Az új ki kép zé si rend szer ele me i nek – ki dol go zott sá -

guk függ vé nyé ben tör té nõ – lép csõ ze tes be ve ze té se;
c) A Pár be széd kon fe ren ci á kon fel ve tett ki kép zés re vo -

nat ko zó ja vas la tok meg valósításának ér té ke lé se;

d) A pro fesszi o ná lis had erõ ki hí vá sa i nak meg fele lõen
ki dol go zott pa rancs no ki/ve ze tõi mo del lek köz zé té te le, al -
kal maz ha tó sá guk vizs gá la ta;

e) A pro fesszi o ná lis had erõ szak ma i sá gá nak fej lesz té -
sét, tár sa dal mi ér ték hor do zó jel le gé nek erõ sí té sét szol gá ló 
rend szer szem lé le tû kép zé si, ki kép zé si és fel ké szí té si for -
mák meg fe le lõ sé gé nek vizs gá la ta;

f) Az MH al kal ma zá si ké pes sé ge i nek meg fe le lõ ki kép -
zé si kö ve tel mé nyek be ve ze té se, ér té ke lé si rend jük ki dol -
go zá sa;

g) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök Ve ze té si Ope ra tív
Cso port ja és pa rancs no ki fog la ko zá sa i nak elõ ké szí té se és
le ve ze té se;

h) Az ön kén tes tar ta lé kos ki kép zé si rend szer be ve ze té -
se és mû köd te té se;

i) Az MH ki kép zé sé nek tá mo ga tá sát biz to sí tó sza bály -
zó rend szer (dokt rí nák, szab vá nyok, nor ma tí vák) ki dol go -
zá sá nak foly ta tá sa, a ki dol go zott sza bály zók al kal mas sá gi
vizs gá la ta.

41. Az MH fõbb ki kép zé si ren dez vé nyei 2009. év ben:
a) A JAS–39 GRI PEN EBS HU le ve gõ-le ve gõ és

 levegõ-föld fel ada tok el lá tá sá ra ki je lölt re pü lõ gép-ve ze tõ
ál lo mány fel ké szí té se és fel mé ré se TA CE VAL ellenõr -
zéssel;

b) a ki je lölt ál lo mány fel ké szí té se és a LÉ GI CSA PÁS
2009 re pü lõ éles lö vé szet vég re haj tá sa;

c) A NA TO re pü lõ ké szen lé ti és a lé gi ku ta tó-men tõ
szol gá la tot el lá tó ál lo mány ki kép zé sé nek foly ta tá sa és az
el ért ké pes sé gek szin ten tar tá sa;

d) A nem zet kö zi biz ton ság erõ sí té sét biz to sí tó kü lön -
bö zõ misszi ók ba ki je lölt ál lo mány és kö te lé kek (PRT
ISAF, KA IA, ÖBZ, KFOR szd, ALT HEA kö te lék, EU
HCS és NTMI) nem ze ti és nem zet kö zi fel ké szí té se;

e) Az NRF 13–14. vál tá sok ba ki je lölt erõk kö te lé kek
nem ze ti és nem zet kö zi fel ké szí té se;

f) a NA TO ré szé re fel aján lott erõk a ké szen lét idõ
 alatti, a NA TO el vek és el já rá sok sze rin ti nem ze ti és nem -
zet kö zi gya ko rol ta tá sa;

g) A NA TO és EU fel aján lá sú, va la mint a re a gá ló erõk
ki kép zé se és ké pes sé ge i nek fel mé ré se, illetve a két – és
több ol da lú meg ál la po dá sok alap ján mû köd te tett szer ve ze -
tek fel ké szí té se;

h) Az MH ál tal fel aján lott új ké pes sé gek ki ala kí tá sát,
szin ten tar tá sát és fej lesz té sét biz to sí tó ki kép zé sek vég re -
haj tá sa;

i) A fel aján lott kü lön le ges erõk tel jes ké pes sé gé nek el -
éré se (FOC) és fel mé ré se, nem ze ti és NA TO CRE VAL el -
len õr zés sel;

j) Az éven ként meg ren de zés re ke rü lõ, ma gas intenzi -
tású harc te vé keny ség gya kor lá sát szol gá ló, zász ló alj harc -
cso port gya kor lat vég re haj tá sa (CFX/CPX);

k) A Be ve té si Irány 2009 pa rancs no ki és törzs ve ze té si
gya kor lat vég re haj tá sa;

l) Az új ké pes sé gek re és az új tech ni kai esz kö zök re tör -
té nõ ki kép zés foly ta tá sa;
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m) A re pü lõ csa pa tok ki kép zé sé nek vég re haj tá sa;
n) A szá raz föl di kö te lé kek össze ko vá cso lá sa.

2010. év kiképzési feladatai

42. Az or szág vé del mi fel ada tok szö vet sé ges erõk kel
együtt tör té nõ vég re haj tá sá hoz, a NA TO és az EU ré szé re
fel aján lott al egy sé gek kül föl di al kal maz ha tó sá gá hoz
szük sé ges ké pes sé gek fo ko zá sa mel lett, 2010. év fõ fel -
ada ta a had erõ pro fesszi o ná lis és ex pe dí ci ós jel le gé nek
meg fe le lõ ki kép zé si rend szer szük ség sze rin ti korrek -
ciója és vég le ge sí té se.

43. A HM HKF ko or di ná lá sá val vég re haj tás ra ke rül:
a) A ki kép zé si rend szer mû kö dé si ta pasz ta la ta i nak fel -

dol go zá sa;
b) A had erõ ex pe dí ci ós és pro fesszi o ná lis jel le gé nek

meg fe le lõ ki kép zé si rend szer ele me i nek szük ség sze rin ti
kor rek ci ó ja;

c) A pro fesszi o ná lis had erõ ki hí vá sa i nak meg fele lõen
ki dol go zott pa rancs no ki/ve ze tõi mo del lek vég le ge sí té se;

d) A pro fesszi o ná lis had erõ szak ma i sá gá nak fej lesz té -
sét, tár sa dal mi ér ték hor do zó jel le gé nek erõ sí té sé re ki dol -
go zott kép zé si, ki kép zé si és fel ké szí té si for mák ér té ke lé se, 
vég le ge sí té se;

e) Az MH al kal ma zá si ké pes sé ge i nek meg fe le lõ ki kép -
zé si kö ve tel mé nyek al kal ma zá si ha té kony sá gá nak ér té ke -
lé se;

f) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök Ve ze té si Ope ra tív
Cso port ja és pa rancs no ki fog la ko zá sa i nak elõ ké szí té se és
le ve ze té se;

g) Az ön kén tes tar ta lé kos ki kép zé si rend szer mû kö dé -
sé nek ér té ke lé se;

h) Az MH ki kép zé sé nek tá mo ga tá sát biz to sí tó sza bály -
zó rend szer (dokt rí nák, szab vá nyok, nor ma tí vák) ki dol go -
zá sá nak foly ta tá sa, a ki dol go zott sza bály zók al kal maz ha -
tó sá gá nak vizs gá la ta.

44. Az MH fõbb ki kép zé si ren dez vé nyei 2010. év ben:
a) a te le pít he tõ le ve gõ-le ve gõ, és le ve gõ-föld fegy ver -

zet tel el lá tott JAS–39 Gri pen har cá sza ti re pü lõ gép ki je lölt
re pü lõ gép-ve ze tõ ál lo má nyá nak fel ké szí té se és ki kép zé si
fel ada ta i nak vég re haj tá sa;

b) a NA TO re pü lõ ké szen lé ti és a lé gi ku ta tó-men tõ
szol gá la tot el lá tó ál lo mány nem ze ti és nem zet kö zi ki kép -
zé se;

c) a LEN DÜ LÕ KARD 2010 lég vé del mi ra ké ta éles lö -
vé szet tel egy be kö tött har cá sza ti gya kor lat és a hoz zá kap -
cso ló dó nem ze ti ki kép zé si ren dez vé nyek vég re haj tá sa;

d) a nem zet kö zi biz ton ság erõ sí té sé hez  való hoz zá já ru -
lást biz to sí tó kü lön bö zõ misszi ók ba ki je lölt ál lo mány és
kö te lé kek nem ze ti és nem zet kö zi fel ké szí té se;

e) A Be ve té si Irány 2009 pa rancs no ki és törzs ve ze té si
gya kor lat vég re haj tá sa;

f) a ZHCS NA TO CRE VAL vég re haj tá sa har cá sza ti
gya kor lat ke re té ben;

g) a NA TO és EU fel aján lá sú, va la mint a re a gá ló erõk
ki kép zé se és ké pes sé ge i nek fel mé ré se, illetve a két – és
több ol da lú meg ál la po dá sok alap ján mû köd te tett szer ve ze -
tek fel ké szí té se;

h) az éven ként meg ren de zés re ke rü lõ, ma gas in ten zi tá -
sú harc te vé keny ség gya kor lá sát szol gá ló, zász ló alj harc -
cso port gya kor lat vég re haj tá sa (CFX/CPX);

i) az NRF 15–16. vál tá sok ba fel aján lott erõk nem ze ti és 
nem zet kö zi fel ké szí té se

j) a NA TO ré szé re fel aján lott erõk a ké szen lét idõ alat -
ti, a NA TO el vek és el já rá sok sze rin ti nem ze ti és nem zet -
kö zi gya ko rol ta tá sa;

k) egy újabb, rö vid ké szen lé tû, te le pít he tõ, lövész -
zászlóalj harc cso port ké pes sé ge i nek ki ala kí tá sá hoz szük -
sé ges ki kép zé si fel té te lek biz to sí tá sa;

l) egy hosszabb ké szen lé tû, te le pít he tõ, kü lön le ges mû -
ve le ti szá zad és egy rö vid ké szen lé tû, te le pít he tõ kü lön le ges 
mû ve le ti pa rancs nok sá gi elem ké pes sé ge i nek ki ala kí tá sá -
hoz szük sé ges ki kép zé si fel té te lek biz to sí tá sa és  NATO
CRE VAL ellen õr zés vég re haj tá sa gya kor lat ke re té ben;

m) egy rö vid ké szen lé tû, te le pít he tõ ABV men te sí tõ
szá zad ki kép zé se, illetve a szö vet sé gi pa rancs nok alá ren -
delt sé gé be fel aján lott, ki kü lö ní tett al kal ma zá sá hoz szük -
sé ges ki kép zés vég re haj tá sa;

n) az MH ál tal fel aján lott új ké pes sé gek ki ala kí tá sát,
szin ten tar tá sát és fej lesz té sét biz to sí tó ki kép zé sek vég re -
haj tá sa;

o) az új ké pes sé gek re és az új tech ni kai esz kö zök re tör -
té nõ ki kép zés foly ta tá sa;

p) a re pü lõ csa pa tok ki kép zé sé nek vég re haj tá sa;
q) a szá raz föl di kö te lé kek össze ko vá cso lá sa.

III.

A KIKÉPZÉS ERÕFORRÁS-SZÜKSÉGLETÉNEK
TERVEZÉSE ÉS ANYAGI-TECHNIKAI

TÁMOGATÁSA

45. Az MH nem zet kö zi és nem ze ti gya kor la tai, va la -
mint ki kép zé si ren dez vé nyei erõ for rás-, költ ség szük ség le -
ti igé nye i nek ter ve zé se az MH 2009–2018. kö zöt ti idõ szak 
10 éves stra té gi ai ter vé nek ki dol go zá sá ról, va la mint a
 NATO vé del mi ter ve zé si és át te kin té si el já rás nem ze ti fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló 58/2007. (HK 12.) HM
uta sí tás alap ján tör té nik.

46. Az MH ÖHP és a HM HVKF köz vet len alá ren delt
szer ve ze tek ki kép zé si erõ for rás és költ ség szük ség le ti igé -
nye it a HM HKF út ján, a HM VTF ré szé re a vo nat ko zó in -
téz ke dé sek sze rint ter jesz tik fe l.

47. A ki kép zés anya gi-tech ni kai biz to sí tá sá nak MH
szin tû fel ada ta it a HM HKF ko or di nál ja.
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48. Az MH ÖHP vég zi a ki kép zé si lé te sít mé nyek üze -
mel te té sé vel és fenn tar tá sá val, a ka to nai szer ve ze tek ki -
kép zés-tech ni kai esz kö zök kel tör té nõ el lá tá sá val kap cso -
la tos fel ada tok ter ve zé sét, az azok kal kap cso la tos igé nyek
ki dol go zá sát és fel ter jesz té sét.

49. Az MH ÖHP, mint MH és kö zép szin tû gaz dál ko dó
szer ve zet, vég zi a HM HKF köz vet len alá ren delt szer ve ze -
tek és sa ját alá ren delt jei ki kép zé si erõ for rás-igény tel je sí -
té sé nek ter ve zé sét és vég re haj tá sát.

IV.

A KIKÉPZÉS ÉS KÉPZÉS ELLENÕRZÉSE

50. A ki kép zés el len õr zé sé nek MH szin tû fel ada ta it a
HM HKF ter ve zi és szer ve zi.

51. A NA TO fel aján lott erõk el len õr zé sét és ér té ke lé sét
a HM HKF ko or di ná lá sá val az ér vény ben lé võ CRE VAL /
TA CE VAL elõ írásai sze rint hajt ják vég re.

52. Az el len õr zé sek egy har ma dá nak vég re haj tá sát vá -
rat lan el len õr zé sek for má já ban, a HM szer vek kel együtt -
mû köd ve, az ér vény ben lé võ elõ írásoknak meg fele lõen
ter ve zi.

53. A ka to nai szer ve ze tek alá ren delt je ik ki kép zé sé nek
el len õr zé sét a vo nat ko zó sza bály zók figye lembe véte lével
sa ját ter vük sze rint hajt ják vég re.

54. A ka to nai tan in té ze tek ben fo lyó kép zés ál ta lá nos el -
len õr zé sét a HM SZF, a szak mai kép zést a HM HKF ko or -
di ná lá sá val és rész vé te lé vel kell vég re haj ta ni.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

55. Ez az in téz ke dés a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba. A Ma gyar Hon véd ség 2007. (2008–2009.) évi fel -
ké szí té si és ki kép zé si fel ada ta i ról  szóló 126/2006. (HK 22.)
HM HVKF in téz ke dé se 2008. 03. 31-én ha tá lyát vesz ti.

56. Az MH ÖHP, a HM HVKF köz vet len alá ren delt sé -
gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek 2008. 03. 31-ig ki dol goz -
zák sa ját szer ve ze te ik és az alá ren delt je ik fel ada ta it meg -
ha tá ro zó ki kép zé si in téz ke dé se ket, és egy pél dá nyát tá jé -
koz ta tá sul meg kül dik a HM HKF ré szé re.

57. Az MH ki kép zést ter ve zõ, szer ve zõ és vég re haj tó ál -
lo má nya az in téz ke dést tel jes ter je del mé ben is mer je meg.

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

Melléklet
a HM HVKF 127/2007. (HK 22.) intézkedéséhez

A Magyar Honvédség 2008. évi sportbajnokságai és a
„Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek katonai

sportbajnokságának” ideje, helye és rendezõje

Sport ág 2008 Hely Ren de zõ

Me zei fu tás 04. 24. Püs pök szi lágy MH Tá mo ga tó 
Dan dár

Lö vé szet 05. 13–15. Si mon tor nya MH ÖHP

Ka to nai há rom tu sa 09. 17–18. Szent end re MH Köz pon ti
Ki kép zõ Bá zis

Jár õr 10. 08–09. Pápa MH ÖHP

A Ma gyar Hon véd ség
és a rend vé del mi szer -
vek ka to nai sport baj -
nok sá ga

06. 19. Püs pök szi lágy MH Tá mo ga tó 
Dan dár

HM Honvéd Vezérkar fõnökének
132/2007. (HK 22.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a polgári mûholdas szolgáltatások igénybevételének
szakmai feladatairól*

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

A Honvédelmi Minisztérium
Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály

fõosztályvezetõjének
17/2007. (HK 22.) HM HKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Katonai Kislexikon 4000” címû HM HKF
kiadvány kiadásáról

1. A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé -
gé nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 7.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a „Ka to nai
Kis le xi kon 4000” cí mû HM HKF ki ad ványt az in téz ke dés
mel lék le te ként ki adom.*

2. A HM HKF ki ad ványt a Ma gyar Hon véd ség érin tett
ál lo má nya a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer jék.

3. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le, a HM HKF ki ad vány
a meg je le né se nap ján lép ha tály ba.

Ju hász Ist ván ve zér õr nagy s. k.,
HM HKF fõ osz tály ve ze tõ

A Honvédelmi Minisztérium
Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály

fõosztályvezetõjének
18/2007. (HK 22.) HM HKF

i n  t é z  k e  d é  s e

az „MH Katonai közelharc-kézitusa szakanyag
(alapfok)” címû HM HKF kiadvány kiadásáról

1. A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé -
gé nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 7.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az „MH Ka -
to nai kö zel harc-ké zi tu sa szak anyag (alap fok)” cí mû HM
HKF ki ad ványt az in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.*

2. A HM HKF ki ad ványt a Ma gyar Hon véd ség érin tett
ál lo má nya a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer jék.

3. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le, a HM HKF ki ad vány
a meg je le né se nap ján lép ha tály ba.

Ju hász Ist ván ve zér õr nagy s. k.,
HM HKF fõ osz tály ve ze tõ

* A mel lék le tet az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály

fõosztályvezetõjének
19/2007. (HK 22.) HM HKF

i n  t é z  k e  d é  s e

„Az általános katonai kiképzés kézikönyve” címû
fõnökségi kiadvány kiadásáról

A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé -
nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 7.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az „Az ál -
ta lá nos ka to nai ki kép zés ké zi köny ve” cí mû HM HKF ki -
ad ványt az in téz ke dés mel lék le te ként ki adom.*

1. A fõ nök sé gi ki ad ványt a tan in té ze ti hall ga tók és a
szer zõ dé ses ka to nák ki kép zé sé nek ter ve zé sé vel, szer ve zé -
sé vel va la mint irány tá sá val fog lal ko zó sze mé lyek rész le -
te sen, a Ma gyar Hon véd ség érin tett ál lo má nya a rá juk vo -
nat ko zó mér ték ben is mer jék.

2. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Ju hász Ist ván ve zér õr nagy s. k.,
HM HKF fõ osz tály ve ze tõ

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

394/2007. (HK 22.) MH ÖHP

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Koszovó CIMIC kézikönyve” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki -
adá sá nak rend jé rõl  szóló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás
4.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a fen ti
cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt a je len in téz ke dés mel lék le te -
ként ki adom.*

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írásait az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság és alá ren delt ka to nai
szer ve ze tei a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer jék meg és
al kal maz zák.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, szak uta sí tás
 pedig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Töm böl Lász ló mk. al tá bor nagy s. k.,
MH össz ha de rõ ne mi pa rancs nok

* A mel lék le tet az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

410/2007. (HK 22.) MH ÖHP

i n  t é z  k e  d é  s e

„Az ENSZ rádió-kommunikáció alapjai kiképzési
segédlet” címû fõnökségi kiadvány hatályba

léptetésérõl

1. A szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki -
adá sá nak rend jé rõl  szóló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás
4.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a fen ti
cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt a je len in téz ke dés mel lék le te -
ként ki adom.*

2. A fõ nök sé gi ki ad vány tar tal mát és elõ írásait az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság és alá ren delt ka to nai
szer ve ze tei a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer jék meg és
al kal maz zák.

3. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, szak uta sí tás
 pedig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Töm böl Lász ló mk. al tá bor nagy s. k.,
MH össz ha de rõ ne mi pa rancs nok

* A mel lék le tet az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnok
(MH egészségügyi fõnök)

1487/2007. (HK 22.) MH HEK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ Kockázatkezelési

Szabályzatának kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az MH bel sõ sza bá lyo zó
te vé keny sé gé nek rend jé rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM
uta sí tás (a továb biak ban HM uta sí tás) 3.  §, va la mint a HM 
uta sí tás 7.  § sza bá lya i ra –, to váb bá az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
97.  § (1)–(2) be kez dé sei, az Áht. 120/A.  §, az Áht. 121 § és 
az Áht. 121/A.  §, és az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló több ször mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Kormány
ren de let 145/C.  §, va la mint a költ ség ve té si szer vek bel sõ
el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let
elõ írásai sze rint meg ha tá ro zott fel ada tok alap ján, Ma gyar

Hon véd ség Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont (a továb biak ban: MH HEK) Koc ká zat ke ze lé si Sza -
bály za tá nak ki adá sá ról az aláb bi ak sze rint

in téz ke dem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed az MH HEK min den
szer ve ze ti ele mé re és az MH HEK ál lo má nyá ba tar to zó
 hivatásos és szer zõ dé ses ka to nák ra, va la mint közalkal -
mazottakra, to váb bá a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó munka -
vállalókra (a továb biak ban együtt: sze mé lyi ál lo mány).

2. A Koc ká zat ke ze lé si Sza bály zat (a továb biak ban:
Sza bály zat) az MH HEK koc ká zat ke ze lé si fel ada ta i nak
alap sza bály za ta.

3. Je len in téz ke dés sel az MH HEK 21/29 Nyt. szá mú
Sza bály za tát ki adom. Tar tal mát a sze mé lyi ál lo mány a rá
vo nat ko zó mér ték ben is mer je meg.

4. Az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ezzel 
egy ide jû leg a 193/2005. (HK 23.) MH EÜP in téz ke dés
 hatályát ve szí ti.

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH HEK pa rancs nok

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 28.

A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
vezérigazgatójának

415/2007. (HK 22.) HM KPÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

a természetbeni juttatások után a munkáltatót terhelõ 
adók és járulékok megfizetéséhez és bevallásához

szükséges adatszolgáltatás teljesítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dés n) pont ja, va la -
mint a sze mé lyi ál lo mány pénz be li já ran dó sá ga i nak fo lyó -
sí tá si rend jé rõl  szóló 4/1998. (HK 2) HM uta sí tás 8.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás nak meg fele lõen az
egyes ter mé szet be ni jut ta tá sok hoz kap cso ló dó mun kál ta -
tói adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé re a kö vet ke -
zõk sze rint in téz ke dem:

1. A ka to nai szer ve ze tek nél biz to sí tott ter mé szet be ni
jut ta tá sok után az adó be val lá sát, az adó elõ leg meg fi ze té sét
– köz pon ti lag – a HM KPÜ Il let mény szám fej tõ, Adó- és
 Járulékelszámoló Igaz ga tó ság (to váb bi ak ban: HM KPÜ
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IAJI) vég zi. Az adat szol gál ta tás el ké szí té sé hez a pénz ügyi
re fe ren sek a mel lék le tek sze rin ti adat tar ta lom mal, a
2–6. pon tok ban meg ha tá ro zott mó don, ha von ta ada tot kö -
zöl nek a HM KPÜ IAJI fe lé.

Az adat szol gál ta tás ha tár ide je a tárgy hó na pot kö ve tõ
hó nap 5-e, me lyet el sõd le ge sen te le fa xon a 273-89 szám ra
kell tel je sí te ni. A te le fa xon tör tént adat köz lés sel egy -
idejûleg az adat köz lõ la p egy ere de ti pél dá nyát is meg kell
kül de ni a HM KPÜ IAJI pos ta cí mé re: 1135 Bu da pest,
Aba u. 4.

Az adat szol gál ta tást alá tá masz tó ana li ti kus nyilván -
tartásokat az adott ka to nai szer ve zet pénz ügyi szol gá la ta
 tárolja. A HM KPÜ IAJI az adat szol gál ta tá si és ada tössze -
sí té si fel ada tok se gí té se ér de ké ben in for ma ti kai tá mo ga -
tást nyújt.

A HM KPÜ IA JI az adat szol gál ta tás tel jes kö rû sé gét
min den hó nap ban ellen õr zi és az adat szol gál ta tást el mu -
lasz tó vagy hi bás, hi á nyos adat szol gál ta tást nyúj tó pénz -
ügyi szol gá la tot a mu lasz tás pót lá sá ra, a hi ba ki ja ví tá sá ra,
illetve a hi á nyos ság pót lá sá ra fel hív ja. A ka to nai szer ve zet 
pénz ügyi szol gá la ta a fel hí vás nak so ron kí vül ele get tesz.

2. A ha vi adat szol gál ta tás so rán az 1. szá mú mel lék let
ki töl té sé nél a kö vet ke zõ ket kell figye lembe ven ni:

1. sor: A ked vez mé nyes ma gán cé lú gép jár mû igény be -
vé tel nél a tel jes és a tény le ges té rí té si díj kü lön bö ze tét kell
je len te ni.

2. sor: A szol gá lat ér de ké ben át he lye zet tek és ve zé -
nyel tek té rí tés men tes ét ke zé se cí mén az 1. szá mú élel me -
zé si nor ma össze gé vel kell szá mol ni.

Ugyan csak itt kell ki mu tat ni a hi va tá sos, szer zõ dé ses
ka to nák té rí tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el -
lá tá sá ról  szóló 22/2006. (VI II. 8.) HM ren de let, va la mint a
köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak élel me zé si el lá tá sá ról 
 szóló 89/2006. (HK 17/1.) HM uta sí tás alap ján a ked vez -
mé nye sen vagy té rí tés men te sen jut ta tott, adó men tes nek
nem mi nõ sü lõ élel me zés ér té két.

3. sor: Ma gán tu laj don ban lé võ sa ját gép jár mû ki kül de -
tés so rán tör té nõ hasz ná la ta ese tén, a ka to nai szer ve zet ne -
vé re  szóló szám lá val el szá molt, út hasz ná lat ra jo go sí tó bér -
let, jegy (au tó pá lya mat ri ca)  miatt ma gán cé lú hasz ná lat ra
te kin tet tel ke let ke zett adó kö te les be vé tel meg ha tá ro zá sa
tör tén het a hi va ta li és ma gán cé lú hasz ná lat – útnyilvántar -
tás alap ján tör té nõ – té te les el kü lö ní té sé vel, vagy az elõ -
zõek hi á nyá ban a jut ta tás sal össze füg gés ben tör tént ki adás 
50 szá za lé ká nak figye lembe véte lével.

4. sor: A 10 000 Ft egye di ér té ket meg ha la dó üz le ti
aján dék ról ha von ta kell adat szol gál ta tást tel je sí te ni.

Rep re zen tá ció és 10 000 Ft egye di ér té ket meg nem ha -
la dó üz le ti aján dék jut ta tá sa ese tén a 2. szá mú mel lék let
sze rin ti for má ban és adat tar ta lom mal kell éven te egy szer,
a tárgy évet kö ve tõ hó nap 5-éig tel je sí te ni az adat szol gál ta -
tást.

3. A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben ne ve -
sí tett cég au tó után fi ze ten dõ adó össze gé rõl, to váb bá az
ah hoz kap cso ló dó egész ség ügyi hoz zá já ru lás és mun ka -
adói já ru lék össze gé rõl az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont
Köz le ke dés biz ton sá gi Rész le ge szol gál tat ada tot a HM
KPÜ IAJI ré szé re a 3. szá mú mel lék let sze rin ti for má ban.

4. Az MH Tá mo ga tó Dan dár Zách ut cai Ob jek tum
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi Re fe ra tú ra va la mint
azok a ka to nai szer ve ze tek, ahol te le fon szám lák ki fi ze té se
fo lyik, a te le fon szol gál ta tás cí mén ki fi ze tett össze gek rõl,
va la mint azok után fi ze ten dõ adó össze gé rõl a 4. szá mú
mel lék let sze rin ti for má ban nyúj ta nak adat szol gál ta tást.

Te le fon szol gál ta tás ként a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
 szóló 1995. évi CXVII. tör vény 69.  § mb) pont ja sze rint az
aláb bi szol gál ta tá so kat kell figye lembe ven ni:

SZJ 64.20.11 He lyi táv be szé lõ-szol gál ta tás
SZJ 64.20.12 Tá vol sá gi táv be szé lõ-szol gál ta tás
SZJ 64.20.13 Mo bil te le fon-szol gál ta tás
SZJ 64.20.16-ból In ter net pro to kollt al kal ma zó be széd -

cé lú adat át vi tel

5. A re pü lõ ha jó zó ál lo mány ré szé re ter mé szet ben
nyúj tott kö te le zõ rek re á ció ér té ke utá ni – egyéb ként a ha vi
adat szol gál ta tás kö ré be tar to zó – adat szol gál ta tást a mun -
kál ta tó ál tal biz to sí tott egyes bé ren kí vü li jut ta tá sok nyil -
ván tar tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló
121/2005. (HK 2/2006.) HM uta sí tás 3.  §-a alap ján a HM
Hon véd Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. köz vet le nül tel je sí ti a
HM KPÜ IAJI ré szé re.

6. Je len in téz ke dés ben, illetve annak mel lék le te i ben
nem ne ve sí tett mun kál ta tói adat szol gál ta tá si kö te le zett -
ség rõl az 1. szá mú mel lék let sze rin ti adat szol gál ta tá si la p
kü lön so ra i ban kell ada tot kö zöl ni.

Nem kell kü lön adat szol gál ta tást tel je sí te ni azon jut ta tá -
sok ról, ame lyek hez a HRMS rend szer ben vég re haj tott
adat rög zí tés kö vet kez té ben a HM KPÜ IAJI a rend szer bõl
hoz zá fér.

7. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*
Ezzel egy ide jû leg a ter mé szet be ni jut ta tá sok után a hon -
véd sé get ter he lõ adók és já ru lé kok be val lá sá hoz és meg fi -
ze té sé hez szük sé ges adat szol gál ta tás tel je sí té sé rõl  szóló
63/2006. szá mú HM KPSZH fõ igaz ga tói in téz ke dés ha tá -
lyát vesz ti.

Su lyok Já nos ez re des s. k.,
HM KPÜ ve zér igaz ga tó

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 26.
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1. sz. melléklet a 415/2007. (HK 22.) HM KPÜ intézkedéshez

………………………………………………

ka to nai szer ve zet ne ve

Havi adatszolgáltatás

Pénz ügyi azo no sí tó    Ér vé nyes ség dá tu ma (év, hó nap)      

Fsz. Kö te le zett sé gek Adó alap ja Adó össze ge

1. Ked vez mé nyes ma gán cé lú
gép jár mû igény be vé tel

2. Szol gá lat ér de ké ben
át he lye zet tek, illetve ve zé nyel tek
élel me zé si ellátása

3. Út hasz ná lat ra jo go sí tó bér let,
jegy ma gán cé lú hasz ná la tá ra
te kin tet tel ke let ke zett adóköteles
bevétel

4. 10 000 Ft egye di ér té ket
meg ha la dó üz le ti aján dék

5.

Kelt:...................................., 200... ........................hó...........-n.

P. H.

...........................................

alá írás

Ké szült: … pél dány ban

Egy pél dány: ..... nap

Itsz: ……

Ügy in té zõ……………………………, (te l.): …………………………
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2. sz. melléklet a 415/2007. (HK 22.) HM KPÜ intézkedéshez

………………………………………………

ka to nai szer ve zet ne ve

Éves adatszolgáltatás

a reprezentációról és az üzleti ajándékról

Pénz ügyi azo no sí tó    Ér vé nyes ség dá tu ma (év, hó nap)      

Fsz. Kö te le zett sé gek Adó alap ja Adó össze ge %-os EHO

1. Rep re zen tá ció

2. 10 000 Ft egye di ér té ket 
meg nem ha la dó üz le ti
aján dék

Kelt:...................................., 200... ........................hó...........-n.

P. H.

...........................................

alá írás

Ké szült: … pél dány ban

Egy pél dány: ..... nap

Itsz: ……

Ügy in té zõ……………………………, (te l.): …………………………
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3. sz. melléklet a 415/2007. (HK 22.) HM KPÜ intézkedéshez

………………………………………………

ka to nai szer ve zet ne ve

Havi adatszolgáltatás

a cégautóval kapcsolatos adóbevalláshoz

Pénz ügyi azo no sí tó    Ér vé nyes ség dá tu ma (év, hó nap)      

Kö te le zett sé gek Adó össze ge %-os EHO* Mun ka adói já ru lák**

Cégautó adó

 * A cég au tó adó 25%-a.

** A cég au tó adó 25%-ának 3%-a.

Kelt:...................................., 200... ........................hó...........-n.

P. H.

...........................................

alá írás

Ké szült: … pél dány ban

Egy pél dány: ..... nap

Itsz: ……

Ügy in té zõ……………………………, (te l.): …………………………
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4. sz. melléklet a 415/2007. (HK 22.) HM KPÜ intézkedéshez

………………………………………………

ka to nai szer ve zet ne ve

Havi adatszolgáltatás
a helyi és távbeszélõ-, valamint mobiltelefon szolgáltatással kapcsolatos

kifizetésrõl

Pénz ügyi azo no sí tó    Ér vé nyes ség dá tu ma (év, hó nap)      

Fsz. Kö te le zett sé gek A ki fi ze tett összeg A ki fi ze tett összeg 20%-a Adó össze ge

1. A szám la össze ge
(áfaval)

A ma gán sze mély ál tal meg té rí tett összeg: ................................. Ft

Kelt:...................................., 200... ........................hó...........-n.

P. H.

...........................................

alá írás

Ké szült: … pél dány ban

Egy pél dány: ..... nap

Itsz: ……

Ügy in té zõ……………………………, (te l.): …………………………
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

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

A szer zõ dés
 értéke**

(E Ft)

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének

dá tu ma

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

Ki vi te le zé si MH Tápiószecsõ Fegyverzettechnika 4. számú
Inkurrencia Tároló Raktár Izsáki objektumban új
szennyvízkezelõ berendezés létesítésének tervezési,
engedélyezési és kivitelezési munkái.

DUVIÉP 2000 Kft.
12219621-2-07

14 000 2007. 12. 04. 2007. 12. 04. 2008. 04. 20.

Ki vi te le zé si MK Katonai Felderítõ Hivatal „G” jelû épület
teherhordó szerkezeteinek felülvizsgálata, statikai
szakvélemény készítése és a tetõ felújítási munkái.

VENTO Kft.
10856747-2-13

14 687 2007. 11. 29. 2007. 11. 29. 2008. 03. 30.

  * Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
 ** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség beszerzési igazgatóság

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
 értéke**

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

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

Ke ret szer zõ dés Mikrohullámú hálózat karbantartása, fenntartása
(2007. 09. 01.–2008. 12. 31.)

HM FLÜ/HM
 Arzenál Elektro -
mechanikai Zrt.
10753754-2-51

314 650 E Ft 2007. 08. 31. 2007. 08. 31. 2008. 12. 31.

Ke ret szer zõ dés Mosatás, textiltisztítás, vegytisztítás, javítás, egyéb
szolgáltatások

HM FLÜ/
Cent rál Mo so dák
Szol gál ta tó Zrt.
10753998-2-51

100 000 E Ft 2007. 08. 06. 2007. 08. 06. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Ultrahang diagnosztikai készülékek beszerzése HM FLÜ/Si e mac Kft. 
12785508-2-41

57 000 E Ft 2007. 10. 03. 2007. 10. 03. 2007. 12. 30.

Szál lí tá si Fogászati fogyóanyagok beszerzése HM FLÜ/Dent-East
Kft. 10255328-2-43

28 137 E Ft 2007. 10. 15. 2007. 10. 15. 2007. 11. 14.

Szál lí tá si Kiemelt termékek beszerzése, számítástechnikai
eszközök garancia kibõvítése, szoftver követése
(NIKSUN termékek)

HM FLÜ/
Ri gel In for ma ti ka

Kft. 10938724-2-41

17 768 E Ft 2007. 08. 17. 2007. 08. 17. 2007. 12. 01.

Vál lal ko zá si Az MH-nál üzemelõ mikrohullámú hálózat további
fejlesztése

HM FLÜ/To tal tel
Táv köz lés tech ni ka
Kft. 10577989-2-43

49 918 E Ft 2007. 09. 17. 2007. 09. 17. 2007. 12. 31.

 * Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
 ** Szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.
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KÖZLEMÉNYEK

Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
137/2007. (HK 22.) HM VTI SZÁT

k ö z  l e  m é  n y e

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NA TO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000 (HK 2.) HM Ut. 7.  §-a alap ján,
az egy sé ges vé del mi elõ írások ki dol go zá sa, az egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek ben fog lal tak meg valósítása és vég re haj -
tá sa ér de ké ben az aláb bi NA TO do ku men tu mok ma gyar
el fo ga dá sá ra, illetve al kal ma zás ba vé te lé re vo nat ko zó nyi -
lat ko za tot adom ki.

I. EL FO GA DÁS

STA NAG 2329 Ed. 2. LINKS FOR DI SIN TEG RA -
TING BELTS FOR USE WITH NA TO 7.62 mm
CART RID GES (Szét esõ ta gú he ve de rek a NA TO szab -
vá nyos 7,62 mm töl té nyek hez)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 2339 Ed. 1. SI ZE MAR KING FOR IN -
TER CHAN GE A BI LITY OF OPE RA TI O NAL FO -
OT WE AR (A gya kor ló láb be lik cse re sza ba tos sá gá nak ér -
de ké ben tör té nõ mé ret je lö lé se)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 2918 Ed. 2. EA SU RE MENT CRI TE RIA
FOR MI LI TA RY SKIS AND SKI PO LES (A ka to nai
sí lé cek kel és bo tok kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek 
mé ré se)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3254 Ed. 3. LO AN OF MA TE RI EL FOR
TEST PUR PO SES IN SUP PORT OF STAN DAR DI -
ZA TI ON, RE SE ARCH AND DE VE LOP MENT
(Anya gok köl csön adá sa szab vá nyo sí tás és ku ta tás-fej lesz -
tés tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó tesz tek cél já ra)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3838 Ed. 3. DI GI TAL TI ME DI VI SI ON
COM MAND/RES PON SE MUL TIP LEX DA TA BUS
(Idõ rés ki osz tá sos uta sí tás/vá lasz je l ala pú mul tip le xelt
adat vo nal (adat busz)

– Nem rész vé tel

STA NAG 3910 Ed. 1. HIGH SPE ED DA TA TRANS -
MIS SI ON UN DER STA NAG 3838 AVS OR FIB RE
OP TIC EQU I VA LENT CONT ROL (A STA NAG 3838
szab vány ban de fi ni ált nagy se bes sé gû adat át vi tel adat vo -
na la kon vagy op ti kai ve ze té kek ben)

– Nem rész vé tel

STA NAG 3912 Ed. 3. ADA – RE AL-TI ME HIGH
OR DER COM PU TER PRO GRAMM ING LAN GU A -
GE (ADA ma gas szin tû, fej lett szá mí tó gép prog ram nyelv)

– Nem rész vé tel

STA NAG 3940 Ed. 3. CHA RAC TE RIS TICS OF
AIRC RAFT CO LO UR CAT HO DE RAY TU BES (Szí -
nes ka tód su gár csö ves ki jel zõk jel lem zõi)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3957 Ed. 3. C/AT LAS HOL FOR APP LI -
CA TI ON IN AVI O NICS TEST SYS TEMS C/AT LAS
(Ma gas szin tû prog ram nyelv al kal ma zá sa avi o ni kai teszt
rend sze rek ben)

– Nem rész vé tel

STA NAG 3997 Ed. 3. PA RAL LEL IN TER CON -
NECT (PI) BUS (Pár hu za mos adat vo nal (adat busz)

– Nem rész vé tel

STA NAG 4106 Ed. 3. PRO CE DU RES TO DE TER -
MI NE THE DEG REE OF BAL LIS TIC PER FOR -
MAN CE SI MI LA RITY OF NA TO IN DI RECT FI RE
AM MU NI TI ON AND THE APP LI CAB LE COR REC -
TI ONS TO AI MING DA TA (El já rá sok ar ra, ho gyan le -
het NA TO köz ve tett irány zá sú tü zér sé gi lõ szer bal lisz ti -
kus tel je sít mé nyé nek ha son ló sá gi fo kát és a cél ada tok al -
kal mas he lyes bí té sét meg ha tá roz ni)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 4107 Ed. 8. MU TU AL AC CEP TAN CE
OF GO VERN MENT QU A LITY AS SU RAN CE AND
USA GE OF THE AL LI ED QU A LITY AS SU RAN CE
PUB LI CA TI ONS (AQAP) Kor mány za ti mi nõ ség biz to -
sí tás köl csön ös el fo ga dá sa és a szö vet sé ges mi nõ ség biz to -
sí tá si ki ad vá nyok hasz ná la ta

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás
– A do ku men tum al kal ma zás ba vé te lé nek tény le ges

idõ pont ja: 2007. 09.

STA NAG 4158 Ed. 1. GU I DE LI NES FOR CLAS SI -
FY ING IN CI DENTS FOR RE LI A BI LITY EST -
IMAT ION OF TRAC KED AND WHE E LED VE HIC -
LES (Út mu ta tás a bal ese tek mi nõ sí té sé hez a von ta tott és
kor mány zott jár mû vek meg bíz ha tó sá gi szá mí tá sa i hoz)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
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STA NAG 4190 Ed. 2. TEST PRO CE DU RES FOR
ME A SU RING BE HIND-AR MO UR EF FECTS OF
AN TI-AR MO UR AM MU NI TI ON (Pán cél tö rõ lõ sze rek
pán cél zat mö göt ti ha tá sa i nak mé ré sé re szol gá ló teszt el já -
rá sok)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 4357 Ed. 1. AL LI ED VE HIC LE TEST -
ING PUB LI CA TI ONS (AVTPs) (Szö vet sé ges jár mû
tesz te lé si ki ad vá nyok)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 4358 Ed. 1. MU TU AL AC CEP TAN CE
OF GO VERN MENT VE HIC LE TEST AND EVA LU -
A TI ON (Kor mány za ti Jár mû teszt és ér té ke lés köl csön ös
el fo ga dá sa)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 4370 Ed. 2. EN VI RON MEN TAL TEST -
ING (Kör nye ze ti tesz te lés)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 4570 Ed. 1. EVA LU A TING THE ABI -
LITY OF MA TE RI EL TO ME ET EX TEN DED LI FE
RE QU I RE MENTS – AECTP–600 (Meg nö velt élet tar -
tam kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ anyag ké pes sé gek ki ér -
té ke lé se – AECTP–600)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 4617 Ed. 1. MI NI A TU RI ZED PI E ZO
ELECT RIC PRES SU RE GA U GES – AEP–51 (Mi ni a -
tü ri zált pi e zo elekt ro mos nyo más mé rõk – AEP–51)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 7073 Ed. 1. CON NEC TORS FOR AIRC -
RAFT ELECT RI CAL SER VI CING PO WER

(Re pü lõ esz kö zök föld i táp for rás-csat la ko zó ja)
– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 7119 Ed. 1. GE NE RIC OPEN AR CHI -
TEC TU RE FRA ME WORK (Nyi tott ar chi tek tú rá jú
rend sze rek)

– Nem rész vé tel

STA NAG 7139 Ed. 3. AIRC RAFT EN GI NE CONT -
ROLS, SWIT CHES, DISP LA YS, IN DI CA TORS, GA -
U GES AND AR RAN GE MENTS (Re pü lõ gép haj tó mû
rend sze ré ben al kal ma zott ve zér lõ ka rok, kap cso lók, ki jel -
zõk és mû sze rek)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 7155 Ed. 1. COM MAND/RES PON SE
MUL TIP LEX DA TA BUS (Uta sí tás/vá lasz mul tip le xelt
adat vo nal (adat busz)

– Nem rész vé tel

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

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének

64/2007. (HK 22.) HM HVKFH

k ö z  l e  m é  n y e

Egységes NATO Elõírás elfogadásáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NA TO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 7.  §
(2) be kez dés a) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va, a 
MH Mû ve le ti Szab vá nyo sí tá si és Dokt ri ná lis Bi zott ság
2007. no vem ber 21-i ülé sén ki ala kí tott ja vas la ta alap ján a
kö vet ke zõ NA TO do ku men tum ra vo nat ko zó ma gyar vá -
lasz nyi lat ko za tot ki adom:

I. STA NAG 7183 CFR (EDI TI ON 1) (RA TI FI CA TI -
ON DRAFT 2) – THE MI NI MUM CRASH, FI -
RE-FIGH TING AND RES CUE (CFR) EQU IP MENT
STAN DARDS FOR AVI A TI ON CA PAB LE VES -
SELS

– Ma gyar or szág nem vesz részt (HUN: Not Partici -
pating)

– In do ko lás: Ma gyar or szág nem ren del ke zik re pü lõ -
gép hor do zók kal.

Mi ki ta Já nos mk. al tá bor nagy s. k.,
HM HVKF he lyet te se

He lyes bí tés

A 2007. évi HK 21. szám ban az 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  szóló 121/2007. (HK 21.) HM uta sí tás alá írá sá -
nak nap ja 2007. ok tó ber 26.
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LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT MINISZTERI UTASÍTÁS,
ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

ÉS HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI PARANCS

A Honvédelmi Miniszter
135/2007. (HK 22.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi tárca 2008. (2009., 2010.) évi részletes
rövidtávú tervének kidolgozására

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 az 59/2007.
(HK 12.) HM uta sí tás ban1, va la mint az 57/2007. (HK 12.)
HM uta sí tás ban2 meg ha tá ro zot tak ra, össz hang ban a
85/2007. (HK 16.) HM uta sí tás3 irány el ve i vel, a Ma gyar
Hon véd ség ké pes sé gei ala kí tá sá nak 2007–2016. kö zöt ti
idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves ter vé nek vég re haj tott pon to -
sí tá sa alap ján, a fõ cél ki tû zé sek és ter ve zé si alap ada tok
meg ha tá ro zá sa ér de ké ben, a hon vé del mi tár ca 2008–2010. 
évi rész le tes terv e, va la mint a 2008–2010. évek fel ada tai
rész le tes ki dol go zá sá hoz a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki.

Általános rendelkezések

1.  §

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

2. A ter ve zés so rán – a ke ret szá mok be tar tá sá val – meg
kell tar ta ni az egyen súlyt a ki ala kí tan dó ké pes sé gek, a kü -
lön bö zõ szer ve ze tek ben (NATO, EU, ENSZ, EBESZ) vál -
lalt kö te le zett sé gek ér de ké ben vég re haj tan dó fel ada tok és
a vég re haj tá sá hoz szük sé ges erõ for rá sok, költ sé gek, va la -
mint a prog nosz ti zál tan ren del ke zés re ál ló for rá sok kö zött.

1 59/2007. (HK 12.) HM uta sí tás „A Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer al -
kal ma zá sá ról és a rend szer fej lesz té sé rõl”.

2 57/2007. (HK 12.) HM uta sí tás „Az MH 2007–2016. kö zöt ti idõ szak 10 
éves stra té gi ai ter vé nek pon to sí tá sa alap ján a 2008. (2009., 2010.) évi ter vek
el ké szí té sé rõl”.

3 85/2007. (HK 16.) HM uta sí tás „Mi nisz te ri Irány el vek a vé del mi ter ve -
zés hez (2009–2018)”.

3. A hon vé del mi tár ca gaz dál ko dá sá nak biz to sí ta ni kell 
a had erõ-fej lesz té si cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sát, a szer ve -
ze tek mû kö dõ ké pes sé gét, a ki kép zé si és ren del te tés sze -
rin ti fel ada tok vég re haj tá sát, a sze mé lyi ál lo mány élet- és
mun ka kö rül mé nyei szín vo na lá nak fenn tar tá sát.

4. A hon vé del mi tár ca 2008–2010. évek re meg ha tá ro -
zott fej lesz té si prog ram ja i nak4, mû kö dé si és fenn tar tá si
fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz, azok rész le tes erõ for rás- és
költ ség igé nyei alap ján el kell ké szí te ni a tár ca összeg zett
erõ for rás- és költ ség ter vét. A ter ve zés hez szük sé ges terv -
do ku men tá ci ót a Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer
(a továb biak ban: TVTR) el já rás rend jé ben meg ha tá ro zot -
tak nak meg fele lõen kell össze ál lí ta ni.

5. A ter ve zést olyan rész le tes ség gel kell vég re haj ta ni, hogy 
biz to sít sa a 2008. évi ele mi in téz mé nyi költ ség ve té si ter vek,
illetve a 2008–2010. évek re vo nat ko zó erõ for rás és költ ség ter -
vek össze ál lí tá sá hoz szük sé ges (ter ve zé si alap) ada to kat.

6. Az MH fej lesz té se so rán – fi gye lem mel a pri o ri tá -
sok ra, az el éren dõ ké pes sé gek üte me zé sé re – tö re ked ni
kell a prog nosz ti zál tan ren del ke zés re ál ló erõ for rá sok leg -
ha té ko nyabb fel hasz ná lá sá ra, en nek ér de ké ben a fel ada to -
kat és a ki adá si igé nye ket en nek meg fele lõen kell meg ter -
vez ni.

7. A bé ke idõ ben vég zett hon vé del mi fel ada tok so rán
meg kell fe lel ni a hon vé del mi tár cá val szem ben tá masz tott 
kö ve tel mé nyek nek. Az ál lam igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sa
so rán ki kell elé gí te ni a más mi nisz té ri u mok kal kap cso la -
tos kö te le zett sé ge ket.

8. Az erõ for rás és költ ség ter ve zé si te rü le ten be lül a
HM és MH szer ve ze tek a ha tá lyos jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott fe le lõs sé gi kö rük ben fe le lõ sek a ha tás kö rük be
utalt erõ for rá sok, költ sé gek és pénz ügyi jel le gû ki adá sok
ter ve zé sért.

9. A tár ca szin tû rész le tes költ ség ve tés ter ve zés vég re -
haj tá sá ért a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség
(a továb biak ban: HM KPÜ) – a 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
ren de let ben5 fog lal tak alap ján – ve zér igaz ga tó ja a fe le lõs.

4 A fej lesz té si fel ada tok ter ve zé sé nél az 50/2004. (HK 12.) „A nem ze ti
kez de mé nye zé sû és fi nan szí ro zá sú vé del mi ter ve zé si fel ada tok prog ram ala -
pú ter ve zé se és vég re haj tá sa” HM uta sí tás he lyett ki adás ra ke rü lõ „a vé del mi
ké pes ség fej lesz té si fel ada tok prog ra mo zott ter ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról”
szóló HM uta sí tás ban fog lal ta kat, va la mint a ki dol go zott prog ram vég re haj -
tá si és fi nan szí ro zá si ter vek ben ter ve zet te ket kell al kal maz ni.

5 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let „Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend -
jé rõl”.

22. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1641



10. A tár ca szin tû szak mai irá nyí tás meg tar tá sá val, a ren -
del ke zés re ál ló erõ for rá sok op ti má lis fel hasz ná lá sá val, új
meg ol dá sok ki dol go zá sá val, a had erõ-át ala kí tás lak ha tá si
fel ada tai meg ol dá sá nak pri o ri tá sá val a hon véd ség meg tar tó
ké pes sé gé nek fo ko zá sa ér de ké ben biz to sí ta ni kell a több pó -
lu sú lak ha tá si tá mo ga tá si rend szer mû kö dõ ké pes sé gét.

11. A fej lesz té sek ér de ké ben a HM Had mû ve le ti és Ki -
kép zé si Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HKF) együtt mû -
köd ve a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tállyal (a továb biak -
ban: HM HTF), va la mint a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök -
ség gel (a továb biak ban: HM IÜ) az MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP) igé nye alap ján 
ha tá roz za meg az MH el éren dõ ké pes sé ge i ben sze re pet
ját szó hely õr sé gek, va la mint azok ob jek tu ma i nak pri o ri -
zált sor rend jét. A pri o ri tá sok kal össz hang ban in dít ha tó ak
a Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram (a továb biak ban:
LRP), va la mint a több pó lu sú lak ha tás tá mo ga tá si rend szer
ter ve zett fel ada tai, be ru há zá sai.

12. A had erõ fej lesz tés, ha di tech ni ka cse re, ha di tech ni kai
fej lesz té sek ter ve zé sé nél az 50/2004. (HK 12.) HM uta sí tás
he lyett ki adás ra ke rü lõ új HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott
prog ram ala pú ter ve zés sza bá lya it kell al kal maz ni, me lyet az
egyéb prog ra mok ter ve zé sé nél is figye lembe kell ven ni.

13. A terv idõ szak ban in dí tás ra ter ve zett prog ra mok
ese té ben ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a prog ram el gon -
do lá sok alap ján a prog ram vég re haj tá si és fi nan szí ro zá si
ter vek ki dol go zá sá ra. Amennyi ben az in dí tás ra ter ve zett
prog ram, pro jekt, va la mint ál lam i költ ség ve tés ter hé re,
szol gál ta tás vá sár lás ra, esz köz üze mel te tés re és kar ban tar -
tás ra, bér lés re, lí zing re irá nyuló, több év re  szóló fi ze té si
kö te le zett sé get je len tõ szer zõ dés kö té sek az Áht. 12/B
§-ában a hosszú táv ú kö te le zett ség vál la lás de fi ní ci ó já nak
ha tá lya alá es nek, úgy azok nak a 24/2007 (II. 28.) Korm.
ren de let alap ján, a prog ram ter ve zett in dí tá sát, a szer zõ -
dés kö tést meg elõ zõ en leg alább fél év vel, a „Hosszú táv ú
kö te le zett ség vál la lá sok rang so rá ba” tör té nõ fel vé te lét a
HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tá lyon (a továb biak ban: HM 
VTF) ke resz tül kell kez de mé nyez ni.

14. A NA TO prog ra mok hoz tör té nõ hoz zá já ru lást to -
vább ra is ki e mel ten kell ke zel ni és ter vez ni.

15. Foly tat ni kell az in kur rens had fel sze re lé si esz kö zök és 
anya gok el sõ sor ban ér té ke sí tés sel tör té nõ fel szá mo lá sát, a
nem ér té ke sít he tõ esz kö zök és anya gok ren del ke zés re ál ló
erõ for rá sok függ vé nyé ben tör té nõ meg sem mi sí té sét.

16. Az inf ra struk tú ra te rü le tén el kell ér ni, hogy a tár ca
va gyon ke ze lé sé ben csak az ön kén tes, pro fesszi o ná lis had -
erõ fej lesz té sé hez és mû kö dé sé hez szük sé ges in gat lan ál lo -
mány ma rad jon, ami alól ki vé telt ké pez az Ál la mi Egész -
ség ügyi Köz pont in gat lan ál lo má nya, amely nem csak az
ön kén tes, pro fesszi o ná lis had erõ fej lesz té sé hez és mû kö -
dé sé hez szük sé ges.

17. Az inf ra struk tú ra te rü le tén meg kell je len nie a hon -
véd ség leg utób bi szer ve ze ti kor sze rû sí tés ered mé nye i nek,
be kell mu tat ni a szer ve ze ti át ala kí tás ered mé nye ként el -
éren dõ/el ér he tõ meg ta ka rí tá so kat.

18. A lak ta nyák inf ra struk tu rá lis mû köd te té sét, va la -
mint a hon véd sé gi ob jek tu mok õr zés vé del mi fel ada ta it ki -
e mel ten kell ke zel ni és ter vez ni. A lak ta nyák inf ra struk tu -
rá lis fej lesz té si fel ada ta i nak ki dol go zott fej lesz té si ter vek
alap ján tör té nõ foly ta tá sá val, a be ru há zá sok vég re haj tá sá -
val biz to sí ta ni kell az elõ írt ka to nai ké pes sé gek hez, tech ni -
kai fej lesz té sek hez szük sé ges ka pa ci tá so kat, meg kell te -
rem te ni a kom mu ná lis és ve szé lyes hul la dé kok sze lek tív
gyûj té sé nek fel té te le it. Az LRP ke re té ben ter ve zett épü -
let-fel újí tá sok for rá sa fog lal ja ma gá ba a struk tu rált hír -
adó-in for ma ti kai há ló za tok ki ala kí tá sá nak igé nye it is.

19. A NA TO és EU kör nye zet vé del mi kö ve tel mény -
rend szer el vá rá sa i nak tel je sí té sé hez a ka to nai te vé keny sé -
gek ter ve zé se és vég re haj tá sa va la mennyi fá zi sá ban pri o ri -
tást kell biz to sí ta ni a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi
szem pon tok nak, amely a kör nye zet vé del mi alaptörvény -
nyel és a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram mal, va la -
mint az Or szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí té si Prog ram mal
(OKKP) tel jes össz hang ban kell, hogy tel je sül je nek. A ter -
ve zés so rán a kör nye zet vé de lem kü lön ke rül jön meg je le -
ní tés re.

20. A mun ka vé de lem or szá gos prog ram já ról  szóló kor -
mány ha tá ro za tok figye lembe véte lével foly tat ni kell a
2007. évi ütem terv ben meg ha tá ro zott fel ada to kat, kü lö nös 
te kin tet tel a mun ka biz ton ság gal kap cso la tos költ sé gek el -
kü lö ní tett ter ve zé si rend jé nek ki ala kí tá sá ra.

21. A 66/2007. (HK 13.) HM uta sí tás ban6 fog lal tak nak
meg fele lõen biz to sí ta ni kell az EU pá lyá za tok ke re té ben
el ér he tõ EU for rá sok meg pá lyá zá sá nak, illetve fel hasz ná -
lá sá nak szak mai hát te rét, pénz ügyi, ter ve zé si, együtt mû -
kö dé si és egyéb fel té te le it.

22. Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni az ál lo mány szol -
gá la ti kö rül mé nye i nek, szo ciá lis, pi hen te té si, lak ha tá si
 támogatási rend sze ré nek mû köd te té sé re, fej lesz té sé re.
A had erõ-át ala kí tás kö vet kez té ben, az ab ban érin tett ál lo -
mány sze mé lyi já ran dó sá ga i nak biz to sí tá sát a jog sza bá -
lyok ban elõ ír tak sze rint kell ter vez ni.

23. Az egy idõ ben, kül föl di mû ve le tek ben (NA TO,
EU, ENSZ, ko a lí ci ós vál ság ke ze lõ és bé ke tá mo ga tó mû -
ve le tek ben) szol gá la tot el lá tók lét szá ma éves át lag ban az
1000 fõ t nem ha lad hat ja meg.

6 66/2007. (HK 13.) HM uta sí tás „Az euró pai uni ós pá lyá za tok kal össze -
füg gõ egyes fel ada tok ról”.
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Fõ célkitûzések és fõ feladatok

2.  §

1. A 2008–2010. kö zöt ti idõ szak ki emelt cél ja a Ma -
gyar Hon véd ség ké pes sé ge i nek fej lesz té se a 2007–2016.
kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves ter vé nek alap ján
annak ér de ké ben, hogy az MH egy olyan mo dern, ex pe dí -
ci ós fel ada to kat el lát ni ké pes had erõ le gyen, amely lét szá -
má ban és struk tú rá já ban ha té ko nyan ga ran tál ja az ál lam -
pol gá rok biz ton sá gát az or szág ha tá ron be lül és kí vül egy -
aránt. Foly ta tód jon az MH transz for má ci ó ja, amely ma gá -
ba fog lal ja a ké pes sé gek kor sze rû sí té sét és a nem ze ti had -
erõ in te ro pe ra bi li tá sá nak nö ve lé sét.

2. A 2079/2007. (V. 11.) Korm. ha tá ro zat ból7 kö vet ke -
zõ en, a 65/2007. (HK 12.) HM uta sí tás ban8 meg ha tá ro zot -
tak figye lembe véte lével ter vez ni kell a Ma gyar Köz tár sa -
ság so ros 2011. el sõ fél évi EU-el nök sé gé re tör té nõ fel -
készülés ke re té ben a tár cá ra há ru ló fel ada to kat.

3. Az MH mû kö dé sét alap ve tõ en meg ha tá ro zó te rü le te -
ken a NA TO/EU kö ve tel mé nyek tel je sí té se, az együtt -
mûködési ké pes ség ja ví tá sa, va la mint a tag ság ból ere dõ kö te -
le zett sé gek tel je sí té se, fel ada tok vég re haj tá sa, illetve ezek
elõ se gí té se és ko or di ná lá sa az idõ szak egyik fon tos fel ada ta.

4. A had erõ struk tú ra fon to sabb ele me i nek ki ala kí tá sa
2007-ben be fe je zõ dött. A 2008–2010. évek ben – szük ség
ese tén – foly tat ni kell a had erõ ké pes sé ge ket op ti má li san
biz to sí tó had erõ struk tú ra kor rek ci ó ját.

5. A fej lesz té sek fõ irá nyai, pri o ri tá sai:

5.1. Az MH pro fesszi o ná lis jel le gé nek erõ sí té se, ezen
be lül:

5.1.1. A ve ze té si rend szer ra ci o na li zá lá sa, fej lesz té se;
5.1.2. A ki kép zés szín vo na lá nak nö ve lé se, fel té tel rend -

sze ré nek ja ví tá sa;
5.1.3. Az MH vonz ere jé nek, meg tar tó ké pes sé gé nek

ja ví tá sa, va la mint az ön kén tes tar ta lé kos rend szer fe lül -
vizs gá la tát kö ve tõ fej lesz té se.

5.2. Az MH ex pe dí ci ós jel le gé nek erõ sí té se, ezen be lül:
5.2.1. A te le pít he tõ tá bo ri ve ze té si rend sze rek fej lesz -

té sé nek foly ta tá sa úgy, hogy azok ala pul szol gál ja nak,
illetve il leszt he tõk le gye nek a ki ala kí tan dó há ló zat ala pú
had vi se lés ké pes ség hez.

5.2.2. A mû ve le tek re ki je lölt, illetve mû ve le ti rész -
vételre ter ve zett al egy sé gek va la mint szer ve ze ti ele mek
át fo gó fej lesz té se;

7 2079/2007. (V. 11.) Korm. ha tá ro zat „A 2011. el sõ fél évi ma gyar
EU-el nök ség elõ ké szí té sé vel össze füg gõ fel ada tok ról”.

8 65/2007. (HK 12.) HM uta sí tás „A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. el sõ fél -
évi so ros EU-el nök sé gé re tör té nõ fel ké szü lés elõ ké szí té sé nek tár ca szin tû fel -
ada ta i ról”.

5.2.3. A lo gisz ti kai és egész ség ügyi tá mo ga tó rend szer
ha té kony sá gá nak nö ve lé se.

6. Foly tat ni kell a had erõ át ala kí tás és a szö vet sé gi fel -
ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges, a had erõ nagy ság rend -
jé hez iga zo dó, ru gal mas kép zé si szer ke ze tû, hosszú tá von
fenn tart ha tó és költ ség ha té ko nyan mû köd tet he tõ ka to nai
ok ta tá si-kép zé si-ki kép zé si rend szer át ala kí tá sát foly tat ni
kell. Vég re kell haj ta ni a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem (a továb biak ban: ZMNE) egy te lep hely re tör té nõ 
össze vo ná sát.

7. Az MH ÖHP-nél a szö vet sé gi kö te le zett ség vál la lás -
ból adó dó, ál ta lá nos és spe ci á lis ké pes sé gek re koncent -
rálva to vább ra is az aláb bi pri o ri tá so kat kell ér vé nye sí te ni:

7.1. A szö vet sé gi, két-, illetve több ol da lú kö te le zett -
ség vál la lá sok alap ján mû ve le tek ben részt ve võ ka to nai
szer ve ze tek ké pes sé ge i nek fenn tar tá sa, fej lesz té se;

7.2. A NA TI NADS fel ada tok fo lya ma tos el lá tá sa;

7.3. A NA TO re a gá ló erõ i hez, a vál ság ke ze lõ és bé ke -
fenn tar tó fel ada tok ra fel aján lott kö te lé kek ké pes sé ge i nek
fenn tar tá sa és fej lesz té se;

7.4. A NA TO had erõ fej lesz té si cél ki tû zé sek ben vál lalt 
szá raz föl di had erõt érin tõ ké pes sé gek ki ala kí tá sa, illetve
fenn tar tá sa;

7.5. A re pü lõ sze mély zet és a ki szol gá ló mû sza ki ál lo -
mány JAS–39 GRI PEN har cá sza ti re pü lõ gé pek re tör té nõ
fel ké szí té se;

7.6. A MIG–29 – GRI PEN vál tás sal kap cso la tos fel -
ada tok ter ve zé se és vég re haj tá sa.

Képességek és feladatok, a végrehajtáshoz tervezhetõ
erõforrások, valamint kiadási igények

3.  §

1. A had erõ fej lesz té sé nek fel ada ta it a jog sza bá lyok, az 
ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zei, a dokt rí nák, va la mint
a ka to nai szab vá nyok és in téz ke dé sek alap ján kell meg ter -
vez ni.

2. A had erõ fej lesz té si fel ada ta it – az ille té kes tár ca -
szin tû ter ve zõ szer ve ze tek be vo ná sá val, együtt mû köd ve
az érin tett HM fõ osz tá lyok kal, hi va ta lok kal és ügy nök sé -
gek kel – a HM HTF, a had erõ ki kép zé si fel ada ta it a HM
HKF, a had erõ inf ra struk tu rá lis fej lesz té si fel ada ta it a HM
IÜ ter ve zi. A ké pes ség- és fel adat ter ve zést a ka to nai szer -
ve ze tek vo nat ko zá sá ban a HM HTF, a hon vé del mi mi nisz -
ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek nél a HM Ter ve zé -
si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály (a továb biak ban: HM TKF)
ko or di nál ja.
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3. A had erõ köz pon ti, illetve köz pon to sí tott fenn tar tá si, 
tár ca szin tû és spe ci á lis fel ada ta it, az MH fel sõ szin tû ter -
ve zõ szer vek ada tai és kö ve tel mé nyei alap ján az egész ség -
ügyi, lo gisz ti kai, inf ra struk tu rá lis, pénz ügyi és szám vi te li
ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek ter ve zik. A vég le ge sí -
tett anya got az 57/2007. HM uta sí tás ban fog lal tak nak
meg fele lõen az MH fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek egyet ér té -
sé vel fel ter jesz tik a HM VTF-re.

4. A tár ca lét szá má nak, a sze mé lyi jut ta tá sok és já ran -
dó sá gok ter ve zé sé nél figye lembe kell ven ni, hogy a tár ca
szá má ra a 2204/2006. (XI. 27.) Korm. ha tá ro zat ban 2007.
de cem ber 31-ig el éren dõ 24 500 fõs lét szám ke ret a
2118/2007. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban9 meg ha tá ro zott
egyes szer ve ze ti vál to zá sok mó do su lá sa kö vet kez té ben
(ZMNE, ÁEK, MK KBH, MK KFH, Ka to nai Ügyész sé -
gek) meg vál to zott. Az új tár ca lét szám mint egy 28700 fõ.
A sze mé lyi jut ta tá sok és já ran dó sá gok ter ve zé sé nek alap -
ját a fe je zet 2008. (+3) évi költ ség ve té si terv ja vas la tá nak
össze ál lí tá sa so rán meg ha tá ro zott lét szám elõ irány za tok
figye lembe véte lével kell vég re haj ta ni.

5. Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban:
ÁEK) – mint sa já to san gaz dál ko dó szer ve zet – ter ve zé si
fel ada ta it a 102/2007. HM uta sí tás ban10 fog lal tak figye -
lembe véte lével kell vég re haj ta ni.

6. A ké pes ség és fel ada tok vég re haj tá sá hoz ter vez he tõ
erõ for rá so kat, ki adá si igé nye ket je len uta sí tás 2. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

A tervek felterjesztésének, jóváhagyásának rendje

4.  §

1. A ter ve zést az 59/2007. (HK 12.) HM uta sí tás ban
meg ha tá ro zott TVTR el já rás rend sze rint, az 57/2007.
(HK 12.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sá val, az ab ban meg ha tá ro zott ha tár idõk be tar tá sá val
kell vég re haj ta ni.

2. A tár ca 2008. (2009., 2010.) évi rész le tes ter vét úgy
kell össze ál lí ta ni, hogy a jó vá ha gyást köve tõen biz to sí tott
le gyen a ter ve zés ben érin tet tek ré szé re tör té nõ ki adá sa.

3. Je len uta sí tás a Költ ség ve té si Par la men ti Prezen -
táció fel ter jesz té sé vel, par la men ti egyez te té sé vel pár hu za -
mo san ke rül ki adás ra.

9 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat „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”.

10 102/2007. HM uta sí tás „A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet köz pon ti
és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl”.

Vegyes és záró rendelkezések

5.  §

1. A ké pes ség- és fel adat ter ve zés hez a 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, va la mint az MH ka to nai 
szer ve ze tei fel ada ta it, a ter ve zés fõbb irá nya it je len in téz -
ke dés 1. szá mú mel lék le te, a rész le tes összeg zett erõ for -
rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény ter ve ki dol go zá -
sá hoz szük sé ges ter ve zé si fel ada to kat, ada to kat a 2. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

2. A ter ve zé si fel ada to kat je len uta sí tás 2. szá mú mel -
lék le té ben sze rep lõ ke ret szá mok ér vé nye sí té sé vel, a
TVTR el já rás rend jé nek al kal ma zá sá val, a had erõ fej lesz -
té si cé lok üte me zett el éré sét cél zó 2008–2010. kö zöt ti idõ -
szak rész le tes ter ve zé sé vel kell vég re haj ta ni.

3. A rész le tes erõ for rás ter ve zés a ke ret szá mok kal fel -
töl tött ter ve zé si táb lá zat ki töl té sé vel ke rül vég re haj tás ra.
A ter ve zé si táb lá zat elekt ro ni kus adat hor do zón ke rül meg -
kül dés re az érin tett szer ve ze tek nek, mely nek ki töl té sét az
elekt ro ni kus adat hor do zón mel lé kelt „ki töl té si út mu ta tó”
sze rint kell vég re haj ta ni.

4. Ez az uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba és 2007.
de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

5. Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel a 124/2006.
(HK 23.) „A hon vé del mi tár ca 2007–2016. kö zöt ti idõ szak 
10 éves terv e ki dol go zá si fo lya ma tá ban a 2007–2010.
évek rész le tes ter ve i nek ki dol go zá sá hoz” HM uta sí tás a
ha tá lyát vesz ti.

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

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

143/2007. (HK 22.) 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. december havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

145/2007. (HK 22.) 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. ok tó ber ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti
szol gá lat el lá tá sá ról

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

A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Tervezési
és Infrastrukturális szakállamtitkár
144/2007. (HK 22.) HM VTI SZÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség állományából kivált hivatásos és 
szerzõdéses tábornokok, fõtisztek, tisztek, zászlósok és 

tiszthelyettesek ruházati anyagleadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dés ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség
irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló
2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat 6. pont já ra – a Ma -
gyar Hon véd ség ál lo má nyá ból ki vált hi va tá sos és szer zõ -
dé ses tá bor no kok, fõt isz tek, tisz tek, zász ló sok és tiszt he -
lyet te sek ru há za ti anyag le adá sá ról az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. A hon vé del mi szer ve ze tek ál lo má nyá ból vég leg ki -
vál tak a ná luk fe les le ges sé vált, az 1. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott új, ere de ti cso ma go lá sú, az MH-ban rend -
sze re sí tett ka to nai ru há za ti cik ke ket a 10. szá mú Ka to nai
Ru há za ti El lá tó Pont ban (a továb biak ban: 10. sz. KREP)
ru há za ti il let mé nyük el szá mo lá sa elõtt, ér vé nyes tárgy évi
után pót lá si ru há za ti utal vány fü ze tük bir to ká ban, té rí tés el -
le né ben az utol só mun ká ban el töl tött nap ju kig ad hat ják le.

3. A 10. sz. KREP ál lo má nya ki zá ró lag I. ér ték cso por tú 
(a cso ma golt ter mé ke ket bon tat lan ál la pot ban, a füg gõ -
cím kék kel ren del ke zõ ket, csak az ere de ti cím ké vel el lát -
va), az egyes öl tö ze ti tí pu sok hoz tar to zó még fel nem sze -
relt (sze re lék nél kü li), át nem ala kí tott ru há za ti cik kek bõl
1–1 da ra bot vagy párt ve het át, az át adó ál lo mány ka te gó ri -
á já nak meg fele lõen.

4. A mé ret után (egyé ni al kat ra) ké szí tett ter mé kek, va -
la mint az át adó mé re té tõl fel tû nõ en el té rõ mé re tû cik kek
nem vé te lez he tõk vissza.

5. A le adott ru há zat el len ér té ke 5 pél dány ban ki ál lí tott
„Át vé te li el is mer vény” (2. szá mú mel lék let) alap ján az
igény jo go sult tárgy évi után pót lá si ru há za ti utal vány fü ze -
té nek ke ret összeg nyil ván tar tá sá ba (alap fel sze re lést kö ve -
tõ 4 éven be lül ki vált szer zõ dé ses tá bor nok, fõ tiszt, tiszt,
zász lós és tiszt he lyet tes ese tén alap fel sze re lé si ru há za ti
utal vány fü ze té be) az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont pa -
rancs no ka ál tal ke rül jó vá írás ra. A té rí té si díj ki szá mí tá sá -
nál a min den kor ér vé nyes ru há za ti ter mé kek áfá val nö velt
gaz dál ko dá si ára it kell ala pul ven ni. A le adott anya gok ér -
té ké bõl 10% ke ze lé si költ sé get kell le von ni. Az át adó nak a 
szol gá la ti jog vi szony meg szû né sét ha tá ro zat tal kell iga -
zol nia, va la mint az ér vé nyes tárgy évi után pót lá si ru há za ti
utal vány fü ze tét be kell mu tat nia.

6. A jó vá írást köve tõen az il let mény el szá mo lá sát az el -
lá tá sá ért fe le lõs ka to nai szer ve zet ru há za ti el lá tá sért fe le -
lõs lo gisz ti kai tiszt je (lo gisz ti kai be osz tott ja) az ér vény ben 
le võ sza bály zók sze rint az igény jo go sult utol só mun ká ban
el töl tött nap já ig kö te les vég re haj ta ni.

7. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
de elõ írásait 2008. ja nu ár 1-tõl kell al kal maz ni. Ezzel egy -
ide jû leg a tar ta lék vagy nyug ál lo mány ba he lye zet tek
egyen ru há za ti anya ga i nak ér té ke sí té sé rõl  szóló 4/1992.
(HK 6.) MH RSZF in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fü re di Ká roly s. k.,
a Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé del mi
és Inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit ká ra

1. számú melléklet
a 144/2007. (HK 22.) HM VTISZÁT intézkedéshez

Kimutatás
a 10. számú Katonai Ruházati Ellátó Pontban

leadható ruházati cikkekrõl

Sapka, kalap

Bocskai sapka társasági

Bocskai sapka köznapi

Köznapi sapka

Köznapi sapka s.kék ált.

Köznapi sapka s.kék rep.

Hhj. tányérsapka köznapi

Tányérsapka társasági s.kék

Hhj. tányérsapka társasági

Nõi kalap fekete

Nõi kalap barna

90 M nyári gyakorló sapka
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90 M téli gyakorló sapka

Barett sapka

93 M eje. téli sapka

93 M re.szer. nyári sapka

93 M re.szer. téli sapka

Zubbony, nadrág, szoknya

Társasági zubbony ti.

Fekete pantalló

Társasági zubbony s.kék

Társasági pantalló s.kék

Társasági öltöny t.barna

Köznapi öltöny (tropikál alapanyagból)

Köznapi öltöny s.kék (tropikál alapanyagból)

Nõi társasági zubbony

Szoknya fekete

Szoknya t.barna

Nõi társasági zubbony s.kék

Szoknya s.kék

Szoknya köznapi

Nõi pantalló

Nõi pantalló s.kék

Nõi mellény

Nõi mellény s.kék

90 M gyakorló zubbony

90 M gyakorló nadrág

2000 M gyakorló zubbony hu.

2000 M gyakorló nadrág

93 M eje. nyári zubbony

93 M eje. nyári nadrág

93 M re.szer. nyári zubbony

93 M re.szer. nyári nadrág

Kabát, kabátbélés, csapadék elleni védõcikk

Ti. posztóköpeny

Tts. posztóköpeny

Posztóköpeny s.kék

3/4-es ballonkabát mûszõrme vagy tûzött béléssel

3/4-es ballonkabát mûszõrme vagy tûzött béléssel s.kék

4/4-es ballonkabát

4/4-es ballonkabát s.kék

Esõkabát ti.

Esõkabát s.kék

Nõi köpeny

Nõi köpeny s.kék

Nõi köpenybélés

Nõi köpenybélés s.kék

Nõi ballonkabát

Nõi ballonkabát s.kék

Nõi esõkabát

Nõi esõkabát s.kék

90 M téli gyakorló kabát gombos

90 M téli gyakorló kabátbélés

93 M eje. téli zubbony

93 M eje. téli zubbonybélés

93 M re.szer. téli zubbony

93 M re.szer. téli zubbonybélés

93 M esõvédõ kabát húzózáras

93 M esõvédõ nadrág

Fehérnemû

95 M társasági ing hu.

95 M társasági ing ru.

95 M köznapi ing drapp hu.

95 M köznapi ing drapp ru.

95 M köznapi ing v.kék hu.

95 M köznapi ing v.kék ru.

Társasági ing nõi hu.

Társasági ing nõi ru.

Köznapi ing nõi drapp hu.

Köznapi ing nõi drapp ru.

Köznapi ing nõi v.kék hu.

Köznapi ing nõi v.kék ru.

Póló gyakorló ruhához

Pulóver, kesztyû

95 M gyakorló pulóver zsebbel

95 M gyakorló pulóver zsebbel s.kék

Bõrkesztyû nyári

Bõrkesztyû nyári fekete

Bõrkesztyû téli barna

Bõrkesztyû téli fekete

Bõrkesztyû téli nõi

Lábbeli

85 M bakancs

Általános bakancs

Nyári bakancs

93 M félcipõ társasági fekete

93 M félcipõ társasági barna

Félcipõ bt. fekete

Félcipõ bt. barna

Félcipõ bt. nyári barna

Félcipõ bt. nyári fekete

Köznapi félcipõ nõi

93 M nõi félcipõ társasági fekete

Nõi mokaszin

Nõi mokaszin fekete

Nõi szandál fekete

Nõi szandál barna köznapi

Nõi szandál barna társasági

Felszerelési cikkek

90 M hevederöv rugózáras

Deréköv barna arany csattal

Deréköv barna ezüst csattal

Deréköv fekete arany csattal

Deréköv fekete ezüst csattal
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2. számú melléklet a 144/2007. (HK 22.) HM VTISZÁT intézkedéshez

MH LO GISZ TI KAI EL LÁ TÓ KÖZ PONT

10. szá mú Ka to nai Ru há za ti El lá tó Pont szá mú pél dány

Nyt.szám:

Átvételi elismervény

Ké szült: Bu da pest, 20…… év ………………………… hó  ………… nap

Név: ……………………………………………………rend fo ko zat: ……………………………………………-tól 
a  …………………………… szá mú ha tá ro zat alap ján, te kint ve, hogy …………………………………………-tól
szol gá la ti vi szo nya meg szûnt

Lak cím: .............................................................................................................................................................................

Mun ka hely: .......................................................................................................................................................................

Tárgy évi up. ut. fü zet szám: …………………………… Ér vé nyes ke ret összeg:……………………………………

a 10. sz. KREP az aláb bi ru há za ti cik ke ket vég le ge sen át vet te:

A szak anyag Ér té ke sí té si Át vé te li

meg ne ve zé se me. mennyi sé ge ára (Ft)

Összesen:

A fen ti cik ke ket át ad tam, illetve át vet tem:

P. H.

……………………………………… ………………………………………

át adó át ve võ

(alá írás, sze m. ig. szám) (KREP ve ze tõ alá írás)
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A 10. szá mú Ka to nai Ru há za ti El lá tó Pont ré szé rõl:

Az elõ zõ ol da lon fel so rolt ru há za ti szak anya gok ér té ke sí té si árá val a 10. szá mú Ka to nai Ru há za ti El lá tó Pont meg ter -
he len dõ.

Az elõ zõ ol da lon meg ne ve zett cik ke ket a …………………………………………………… fsz. alatt be vé te lez tem.

Bu da pest, 20.... év .....................hó ........nap

P. H.

...............................................................

KREP ve ze tõ alá írás

Az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont 3. szá mú Rak tár bá zis ré szé rõl:

A ............. szá mú ru há za ti utal vány fü zet ben .......... fo rint ke ret összeg ke rült jó vá írás ra.

Az elõ zõ ol da lon fel so rolt ru há za ti szak anya gok ér té ke sí té si árá val a 10. szá mú Ka to nai Ru há za ti El lá tó Pont a
............... szá mú fo lyó szám la ki vo nat alap ján meg ter hel ve.

Az elõ zõ ol da lon meg ne ve zett cik kek be vé te lez ve a ..........................szá mú ok mány nap ló .............tsz. alatt.

Bu da pest, 20....év .....................hó ........nap

P. H.

...............................................................

bá zis pa rancs nok alá írás

130/2007. (HK 22.) HM HVKF

p a  r a n c s

A Ma gyar Hon véd ség „Misszi ó sok Ka rá cso nya” el ne ve zé sû
köz pon ti ren dez vé nye vég re haj tá sá val össze füg gõ fel ada tok ról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. 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 ki adá sá ban

– a Kre á tor In fo Kft. szer ve zé sé ben – meg je lent a

„He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás
az Alkot mány bíró ság és az Eu ró pai Bí ró ság

döntései nek tük ré ben” cí mû ki ad vány

A két kö tet bõl ál ló ki ad vány cél ja, hogy az egyes rész te rü le te ket sor ra vé ve be mu tas sa, hogy
 melyek azok a leg gya ko ribb hi bák, ame lye ket a he lyi ön kor mány za tok a ren de le te ik megalkotá -
sánál el kö vet nek, még pe dig a je len tõ sebb al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok tük ré ben. Mind ezen túl
egy ön ál ló kö tet tar tal maz za az Eu ró pai Bí ró ság azon íté le te it, ame lyek ben he lyi vagy re gi o ná lis
 önkormányzatok, il let ve he lyi vagy re gi o ná lis ha tó sá gok vol tak érin tet tek, vagy el le nük folyt az
 eljárás. E ki ad vány olyan fon tos in for má ci ók gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.  

A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jogalkalmazás az Al kot mány bí ró ság és az Eu ró pai Bí ró -
ság döntései nek tük rében” cí mû könyv ben te ma ti kus sor rend ben ke rül rend sze re zés re az egyes té -
ma kö rök szem pont já ból fon tos AB ha tá ro za tok rö vid, ki vo na tolt tar tal ma, amely min den jegy zõ és
he lyi dön tés ho zó szá má ra – az ön kor mány za ti ren de let al ko tás hoz – szük sé ges és el en ged he tet len
jogforrás. 

E mel lett az egyes ön kor mány za ti ren de let al ko tá si tárgy kö rök re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti
ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zást adó ha tá lyos jog sza bá lyok, az egyes ren de le tek fõbb tar tal mi ele -
me i nek és ezen ele mek hez kap cso ló dó AB dön té sek is mer te té sé re is sor ke rül. Az AB ha tá ro za tok
lé nye gi kér dé se i nek fel vá zo lá sa mel lett a meg sem mi sí tett ren de le tek, sza ka szok he lyett he lyes
meg ol dá sok ra is utal a ki ad vány a cél ból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához. 

A kö tet fõ ge rin cét al kot ják a kö vet ke zõ ön kor mány za ti té mák ban al ko tott al kot mány bí ró sá gi dön -
tések: a he lyi jog al ko tás ál ta lá nos kér dé sei és a jo gi alap el vek ér vé nye sü lé se az ön kor mány za ti
ren de le tek ben, a he lyi adó, a ha tó sá gi ár, a szo ci á lis tá mo ga tá sok, gyer mek vé del mi el lá tá sok,
 lakás- és he lyi ség gaz dál ko dás, hul la dék gaz dál ko dás, ál lat tar tás, köz te rü let-hasz ná lat, vá sá rok
és pi a cok rend je, épí tés ügy, ön kor mány za ti vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az ön kor mány zat szervezete és mûködése.

Kü lön ér de kes sé ge a ki ad vány nak, hogy a szer zõk olyan al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za to kat is be mu -
tat nak, ame lyek idõ köz ben a ma gyar jog sza bá lyok mó do sí tá sa, il let ve a kö zös sé gi jog nak va ló
meg fe le lés okán nem al kal maz ha tók, ez zel ugyan is el ke rül he tõ, hogy adott eset ben a jog al ko tó
olyan ha tá ro zat ra hivatkozzon a szabályozás során, amely oka fo gyot tá vált.

Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sa óta ki emelt je len tõ sé ge van a kö zös sé gi elõ írá sok be tar tá sá nak
is min d a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa, min d pe dig a he lyi ön kor mány za tok tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa so rán. Így a ki ad vány az Eu ró pai Bí ró ság íté le te i nek rö vid is mer te té se
mel lett az adott hely zet ben al kal ma zan dó kö zös sé gi jog sza bály hi vat ko zá sát, a he lyes ér tel me zést
és a kö ve ten dõ ma ga tar tást is tar tal maz za. Más tag ál la mok ön kor mány za ta i nak ne ga tív  tapasz -
talatai nagy se gít sé gül szol gál hat nak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal -
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró -
ság dön té se i nek tük rében” cí mû kö tet szer zõi a ma gyar ön kor mány za ti rend szer és az Euró pai Unió 
jog anya gá nak  kiváló is me rõi:
Dr. Gyer gyák Fe renc fõ ta nács adó (Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá ga)
Dr. Oro va Már ta fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 
Sár kö zy né dr. Sza bó Pi ros ka, jegy zõ
Dr. Zöld-Nagy Vik tó ria köz igaz ga tá si jo gász (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az
Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt ajánl ja az or szág
va la mennyi jegyzõ jének, kör jegy zõ jé nek, fõ jegy zõ jé nek, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si
el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt
 vevõ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 384 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 3948 Ft áfá val

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi
B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il:
koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság 
és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt (ár a: 3948 Ft + pos ta költ ség),
.....................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la 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 kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül 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 át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha -
lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az 
or szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it
ad ja köz re, az or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok
tag jai (sza va zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la 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 kézhez vétele után, 8 na pon
be lül 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
címre át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... .............................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez -
vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás



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

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
07.4322 – 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
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 MAGYAR 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.


