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T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

3/2007. (I. 30.)
HM ren de let

A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó szer ve ze tek
ál lo má nya élel me zé si pénz nor má i nak és té rí té si dí ja i nak
meg ál la pí tá sá ról  szóló 26/2006. (XI. 17.) HM ren de let mó do -
sí tá sá ról 100

18/2007. (II. 6.)
GKM–HM–IRM
együt tes ren de let

A fegy ve res erõk ré szé re tör té nõ köz úti jár mû ve ze tõk kép zé -
sé rõl, vizs gáz ta tá sá ról és az eh hez kap cso ló dó ve ze tõi en ge -
dély ki adá sá ról  szóló 22/1992. (IX. 25.) KHVM–HM–BM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról 100

6/2007. (II. 14.)
HM ren de let

A Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 24/2005. (VI. 30.) HM ren de let mó do sí tá sá ról 101

Ha tá ro za tok

23/2007. (II. 2.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és
nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl 105

3/2007. (HK 3.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium NA TO Kép vi se let költ ség ve té si
szerv ala pí tó ha tá ro za tá nak mó do sí tá sá ról 105

4/2007. (HK 3.)
HM ha tá ro zat

A Hon vé del mi Mi nisz té rium EBESZ Ka to nai Kép vi se let
költ ség ve té si szerv ala pí tó ha tá ro za tá nak mó do sí tá sá ról 105

Mi nisz te ri uta sí tá sok

4/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Kol lé gi u má ról és mû kö dé si rend -
jé rõl  szóló 90/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 106

5/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

Mi nisz te ri biz to s ki ne ve zé sé rõl 106

6/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem át adá sá nak elõ ké -
szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról, mi nisz te ri biz to s ki je lö lé -
sé rõl és fel ada ta i ról 107

7/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

Az Ál lan dó Díj bi zott ság lét re ho zá sá ról  szóló 5/2003. (HK 3.)
HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 108

8/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi tár ca 2007. évi te vé keny sé ge fõ irá nya i nak és
fel ada ta i nak meg ha tá ro zás áról 108

A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A
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9/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont lét re ho zá sá ból adó dó fel ada -
tok ról 109

10/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

Egyes mi nisz te ri uta sí tá sok mó do sí tá sá ról 109

11/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

A 2007. évi in téz mé nyi költ ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé -
nek és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl 111

12/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

A „Cent ri fu gal For ce 2007” (,,Com bi ned En de a vor ’07”)
nem zet kö zi hír adó és in for ma ti kai in te ro pe ra bi li tá si rend szer -
gya kor lat és a „Pho e nix En de a vor 2007” nem zet kö zi frek ven -
cia gaz dál ko dá si in te ro pe ra bi li tá si gya kor lat elõ ké szí té sé vel
és vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról 139

13/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség 2007–2011. év re  szóló gya kor la tok és
ki kép zé si ren dez vé nyek prog ram ja kiadásáról 139

14/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Csa pa tok Ér dek vé del mi Szö -
vet sé ge ál tal kö tött meg ál la po dás ban fog lal tak vég re haj tá sá ról 140

15/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

Az új tí pu sú köz szol gá la ti tel je sít mény ér té ke lés, a cél meg ha -
tá ro zás, cél le bon tás Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban tör té nõ
ko or di ná lá sáról 141

16/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Kol lé gi u má ról és mû kö dé si rend -
jé rõl  szóló 90/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 141

17/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi tár ca va gyon ke ze lé sé ben lé võ, fe les le ges sé
vált in gó va gyon tár gyak õr zés-vé del mé vel kap cso la tos köz -
be szer zé si el já rás elõ ké szí té se ér de ké ben tör té nõ té ma vizs gá -
lat le foly ta tá sá ról 142

18/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

A HM ren del ke zé sû la kás bér be adá sá val és a la kás cé lú tá mo -
ga tá sok kal össze füg gõ, a hon vé del mi szer vek re há ru ló egyes
fel ada tok el lá tá sá ról, a la kás gaz dál ko dá si és la kó ház ke ze lé si
szer vek fel ada ta i ról, a la kás bi zott sá gok mû kö dé sé rõl, to váb -
bá a szál ló fé rõ hely gaz dál ko dás és a szál ló bér let sza bá lya i ról 
 szóló 63/1995. (HK 33.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 143

19/2007. (HK 3.)
HM uta sí tás

Az in téz mé nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel ada tok ról 146

Ál lam tit ká ri ren del ke zé sek

5/2007. (HK 3.)
HM JSZÁT–HVKF együt tes
in téz ke dés

A 2007. feb ru ár ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el lá -
tá sá ról 151

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

4/2007. (HK 3.)
HM HVKF pa rancs

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér kar és a Ma gyar
Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei 2006. évi fel ada tai vég re haj tá -
sá nak ér té ke lé sé rõl és 2007. évi fel ada ta i ról 151

6/2007. (HK 3.)
HM HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes he lyet te sí té sé rõl 151

8/2007. (HK 3.)
HM HVKF parancs

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló 134/2006. (HK 24.) HM
HVKF pa rancs, és a szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi I. szer ve -
zé si idõ sza ka fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló a 123/2006.
(HK 22.) HM HVKF pa rancs mó do sí tá sá ról 151
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001/2007. (HK 3.)
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té nek lég vé del mi ké szen lé ti
erõk kel va ló ol tal ma zá sá ra cí mû 0013/2004. (HK 1/2005.)
HVKF in téz ke dés mó do sí tá sá ról

151

8/2007. (HK 3.)
HM HVKFH in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Dokt rí na 2. ki adá sá -
nak el ké szí té sé rõl 152

Fõ nö ki ren del ke zé sek

1/2007. (HK 3.)
HM VGF in téz ke dés

Ide ig le nes la kás gaz dál ko dá si utalt sá gi rend meg ál la pí tá sá ról,
és az zal össze füg gõ egyes fel ada tok el lá tá sá ról 152

13/2007. (HK 3.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség élel me zé si pénz és anyag nor má it tar tal -
ma zó nor ma fü zet ki adá sá ról 154

2/2007. (HK 3.)
HM HKF in téz ke dés

„A Ma gyar Hon véd ség Test ne ve lé si és Sport baj nok sá gok
Szak uta sí tá sa” cí mû ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 174

64/2007. (HK 3.)
MH HE KET in téz ke dés

A vi zit díj, kór ház i na pi díj, és rész le ges té rí té si díj meg fi ze té -
sé rõl 174

917/2006. (HK 3/2007.)
MH ÖLTPK in téz ke dés

Az AJP–4.7 (STA NAG 2536) Szö vet sé ges Össz ha de rõ ne mi
Üzem anyag Dokt rí na szö vet ség esi ki ad vány nem ze ti be ve ze -
té sé rõl 176

MH szol gá lat fõ nö ki ren del ke zé sek

5/2007. (HK 3.)
MH GE OSZ in téz ke dés

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi I. szer ve zé si idõ sza ka tér ké -
pé sze ti és ka to na föld raj zi tá mo ga tá si fel ada ta i ról 177

907/2006. (HK 3.)
MH FVTSZF in téz ke dés

A „Lég vé del mi rend szer MCP SHO RAR Fel de rí tõ Ra dar
kap cso lá si raj zok. Váz la tok 82335010 B” cí mû fõ nök sé gi ki -
ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 178

MH csa pat pa rancs no ki ren del ke zé sek

1536/2006. (HK 3/2007.)
MH 64. BSZJ LE PK 
in téz ke dés

Az MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red gya kor -
ló csa pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl 178

159/2006. (HK 3/2007.)
MH KKK PK in téz ke dés

Az MH Ka to nai Köz le ke dé si Köz pont csa pat jel vény rend sze -
re sí té sé rõl 179

178/2006. (HK 3/2007.)
MH KI AK PK in téz ke dés

Az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol gozó Köz pont csa -
pat jel vé nye rend sze re sí té sé rõl 180

Szer zõ dé sek

MH Had táp anyag El lá tó Köz pont 182

MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár 182

Köz le mé nyek

Hon vé del mi mi nisz ter 
köz le mé nyei

Pá lyá za ti fel hí vá sok 183

6/2007. (HK 3.)
HM HVKFH köz le mény

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok el fo ga dá sá ról 184

MH HE KET köz le mény Pá lyá zat az MH Hé ví zi Moz gás szer vi Re ha bi li tá ci ós In té zet
fõ igaz ga tó be osz tás el lá tá sá ra 185

3. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 99



Szám Tárgy Ol dal

Lap zár ta után ér ke zett
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ren del ke zés

és köz le mény

11/2007. (HK 3.)
HM HVKF in téz ke dés

A „Ma gyar Hon véd ség 2007–2011. évi gya kor la tok és ki kép -
zé si ren dez vé nyek prog ram adat bá zi sa” cí mû HM HKF ki ad -
vány ki adá sá ról 187

MH SZKIKNY A 2006. év ben meg je len te tett szol gá la ti köny vek árai 187
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JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter
3/2007. (I. 30.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó
szervezetek állománya élelmezési pénznormáinak 

és térítési díjainak megállapításáról  szóló 
26/2006. (XI. 17.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés f) pont já ban, va la mint a ka to nai és
rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta -
tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV.
tör vény 50.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez
tar to zó szer ve ze tek ál lo má nya élel me zé si pénz nor má it és
té rí té si dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 26/2006. (XI. 17.)
HM ren de le tet a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó szer -
ve ze tek ál lo má nya élel me zé si pénz nor má it és té rí té si
 díjainak meg ál la pí tá sá ról  szóló 26/2006. (XI. 17.) HM
ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé -
sei he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az össze vont ét kez dé ben a Ma gyar Hon véd ség
élel me zé si el lá tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott igény jo go sul tak ré szé re egy adag ebéd nyers anyag
net tó költ sé ge 267 Ft/fõ/ebéd. A brut tó té rí té si díj egy sé ge -
sen 320 Ft + 106 Ft (össze sen 426 Ft). A reg ge li és va cso ra
té rí té si díja meg egye zik a HM lo gisz ti kai fel ada to kat el lá -
tó köz pon ti szer vé nek ve ze tõ je ál tal ki adott Nor ma fü zet -
ben elõ írt I. szá mú élel me zé si nor ma nyers anyag ér té ké -

nek brut tó össze gé vel. Az egy sé ges té rí té si díj tól el tér ni
nem le het.

(2) Az élel me zé si el lá tást foly ta tó hon vé del mi szer ve -
zet tel azo nos ob jek tum ban vagy annak köz vet len kö ze lé -
ben mû kö dõ, a hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban
köz re mû kö dõ vagy annak ér de ké ben te vé keny ke dõ gaz da -
sá gi tár sa sá gok és költ ség ve té si szer vek al kal ma zot tai
mun ka he lyi ét ke zés té rí té si dí jat kö te le sek fi zet ni az
igény be vett ét ke zé sért.”

2.  §

Ez a ren de let 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg az R. 3.  § (1) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
a hon vé del mi mi nisz ter, va la mint

az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
18/2007. (II. 6.) GKM–HM–IRM

e g y ü t  t e s  r e n  d e  l e  t e

a fegyveres erõk részére történõ közúti jármûvezetõ
képzésrõl, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó

vezetõi engedély kiadásáról  szóló
22/1992. (XI. 25.) KHVM–HM–BM együttes rendelet

módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
2.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
az aláb bi a kat ren del jük el:



1.  §

A fegy ve res erõk ré szé re tör té nõ köz úti jár mû ve ze tõ
kép zés rõl, vizs gáz ta tás ról és az eh hez kap cso ló dó ve ze tõi
en ge  dély ki  adá sá  ról   szóló  22/1992.  (XI.  25. )
KHVM–HM–BM együt tes ren de let

a) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ -
felügyelet” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

b) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té kes
köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz -
ga tó sá ga” szö veg
lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Dr. Kó ka Já nos s. k., Dr. Sze ke res Im re s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter hon vé del mi mi nisz ter

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A hon vé del mi mi nisz ter
6/2007. (II. 14.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának
kiadásáról  szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 207.  § (2) be kez dés d) és e) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem
el:

1.  §

A Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá nak ki adá -
sá ról  szóló 24/2005. (VI. 30.) HM ren de let (a továb biak -
ban: Ren de let) mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó -
do sul.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

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

Melléklet
a 6/2007. (II. 14.) HM rendelethez

A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának
módosítása

1. A Ren de let mel lék le tét ké pe zõ Ma gyar Hon véd ség
Szol gá la ti Sza bály za ta (a továb biak ban: Sza bály zat)
27. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„27. A pa rancs nok ve ze tõi te vé keny sé gé nek se gí té se, a
zász ló si, tiszt he lyet te si, tisz te si és rend fo ko zat nél kü li ál -
lo mány vég re haj tói te vé keny sé gé nek ha té ko nyabb meg -
szer ve zé se és fel ügye le te ér de ké ben a pa rancs nok köz vet -
len alá ren delt sé gé ben a csa pa tok nál és egyéb ka to nai szer -
ve ze tek nél ve zény lõ zász lós tel je sít szol gá la tot. A ve zény -
lõ zász lós szol gá la ti elöl já ró ja az adott ka to nai szer ve zet
zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes és rend fo ko zat nél kü li sze -
mé lyi ál lo má nyá nak.”

2. A Sza bály zat 50. pont já nak b) al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(50. Alak zat ban lé võ ka to nák ve zény szó ra tel je sít se nek
tisz te let adást)

„b) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ál lam tit ká rá nak és
szak ál lam tit ká ra i nak;”

3. A Sza bály zat 81. pont já nak s) al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(81. Az egy ség pa rancs nok kö te les sé gei)
„s) a he lyi szak ha tó sá gok kal egyez tet ve ké szít tes se el és

hagy ja jó vá a ka to nai ob jek tum Tûz vé del mi Sza bály za tát.”

4. A Sza bály zat 137.3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„137.3. A lak ta nyá ban el he lye zett ka to nai szer ve zet kör -
le te it, a hoz zá juk tar to zó ut ca ré szek kel együtt állan dóan
rend ben kell tar ta ni. A ta ka rí tá si kör le te ket a laktanya -
parancsnok ha tá roz za meg, a lak ta nyá nál ér vény ben lé võ
szol gál ta tá si szer zõ dés figye lembe véte lével. A kör let rend -
ben tar tá sát – be le ért ve a szol gál ta tá si szer zõ dés ben nem rög -
zí tett ta ka rí tást is – a ka to nák ide jé nek és ere jé nek éssze rû fel -
hasz ná lá sá val kell ter vez ni és szer ve zet ten vég re haj ta ni.”

5. A Sza bály zat 198.2. pont já nak e) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(198.2. Szün na pok)
„e) ki kép zé si szün nap;”

6. A Sza bály zat 247. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„247. A ka to nák sze mé lyi fel sze re lé sé be tar to zó szol gá -
la ti fegy ve re ket vas rá csos aj tó val, biz ton sá gi zár ral, illetve 
la kat tal el lá tott és le pe csé telt kü lön he lyi ség ben (fegy ver -
szo bá ban) kell tá rol ni. A fegy ver szo bák min den ab la ká ra,
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füg get le nül az épü le ten be lü li el he lyez ke dé sé tõl, rá csot
kell sze rel ni. A fegy ver szo ba aj ta ja a kör let bel se jé be nyíl -
jon úgy, hogy le he tõ leg a szol gá lat nak köz vet len rá lá tá sa
le gyen. Amennyi ben épü let-(al egy ség-)ügye le tes szol gá -
lat van szer vez ve, ak kor az ügye le tes fel ügye le té re bí zott
va la mennyi fegy ver szo bát be ha to lás jel zõ vel kell el lát ni,
amely nek ke ze lõ és ri asz tó egy sé gei az épü let-(al egy -
ség-)ügye le tes szol gá la ti he lyén le gye nek te le pít ve.”

7. A Sza bály zat 289.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„289.1. A lak ta nya-, az össze vont lak ta nya-(ob jek tum)
ügye le test, illetve he lyet test a lak ta nyá ban (ob jek tum ban)
el he lye zett szer ve ze tek fõ tiszt jei, tiszt jei, illetve zász ló sai, 
tiszt he lyet te sei kö zül kell ve zé nyel ni.”

8. A Sza bály zat 444.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„444.2. Ha a bel föl di csa pat szál lí tás ide je nem ha lad ja
meg a 24 órát, egy õr sé get kell ve zé nyel ni, s az a be ra kó -
hely tõl a ki ra kó he lyig (in du lás tól ér ke zé sig) vál tás nél kül
lát ja el fel ada tát. Ha en nél hosszabb a szál lí tás ide je, két
õr ség szük sé ges, s ezek 24 órán kén ti vál tás sal õr köd nek.

Bel föl di el lá tá si (anyag-)szál lít má nyok kí sé ré se ese tén
az õr sé get õr szol gá lat el lá tá sá ra leg fel jebb négy nap idõ -
tar tam ra le het ve zé nyel ni a ké szen lé ti szol gá lat tal együtt.

A négy nap le tel te kor az õr sé get le kell vál ta ni. Ki vé telt
ké pez, ha a szál lít mány ren del te té si he lyé re út ban van, és
az õr ség ma xi má lis fel adat-vég re haj tá si ide je az öt na pot
nem ha lad ja meg.”

9. A Sza bály zat 449.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„449.2. Kül föld re vagy kül föld rõl tör té nõ szál lí tás ese -
tén az õr zést az er re vo nat ko zó ren del ke zé sek alap ján kell
vég re haj ta ni. Ezen szál lí tá sok vég re haj tá sa kor

a) köz pon ti õr ség (jár õr) ve zény lé se ese tén a szol gá lat
idõ tar ta ma a szál lít mány át vé te lé tõl a szál lít mány átadá -
sáig tar t,

b) a szál lít mány kí sé rõ õr ség (jár õr) fel ada ta a ka to nai
szál lít mány át adás-át vé te le, kül föl dön a szál lít mány kí sé -
ré se, fo lya ma tos fi gye lé se, az adott or szág ál tal biz to sí tott
õr ség gel va ló együtt mû kö dés.”

10. A Sza bály zat 530. pont já nak d) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(530. Az in teg rált õr szol gá la tot el len õriz he ti:)
„d) a HM ille té kes szer vé nek ve ze tõ je és az ál ta la meg -

bí zott sze mély;”

11. A Sza bály zat 532. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„532. Az õr zés-vé de lem el len õr zés be a vál lal ko zó,
illetve fõ vál lal ko zó szük ség sze rint be von ha tó, a HM ille -
té kes szer ve el len õr zé sei egy ré szét a fõ vál lal ko zó val
együtt hajt ja vég re.”

12. A Sza bály zat 536.1. pont já nak b) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(536.1. A ren dé sze ti szol gá lat fel ada ta:)
„b) rész vé tel:
– a ka to nák ál tal oko zott vagy el szen ve dett bal ese tek,

bûn cse lek mé nyek, sza bály sér té sek és fe gye lem sér té sek
ese tén a hely szín biz to sí tá sá ban, bal ese ti hely szí ne lé sé -
ben;

– a for ga lom irá nyí tás ban a hon véd sé gi gép jár mû osz lo -
pok moz gá sa, va la mint a hon véd sé get érin tõ ren dez vé -
nyek ese tén;

– a köz úti, a vas úti (víz i) szál lí tá sok biz to sí tá sá ban;
– a HM ren dez vé nye i nek biz to sí tá sá ban, illetve az eze -

ken részt ve võ sze mé lyek, va la mint ven dé ge ik vé del mé -
ben;

– a csa pa tok tá bo ri el he lye zé se, gya kor la tok, lö vé sze -
tek al kal má val a te rü let zá rá sá ban;

– ha zánk ban meg ren de zett nem zet kö zi gya kor la to kon
a mû ve le ti te rü le te ken együtt mû kö dés ben más or szá gok
ka to nai ren dész (rend õr) ál lo má nyá val;

– a ka to nák kal szem ben el já ró szer vek se gí té sé ben.”

13. A Sza bály zat 539. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„539. Az MH szin tû ka to nai ren dé sze ti el len õr zést a
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal jó vá ha gyott terv alap ján az
ál ta la ki je lölt ka to nai szer ve zet vég zi.”

14. A Sza bály zat 593. pont já nak g) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(593. Fe l kell je len te ni a gép jár mû ve ze tõ jét, illetve a
gép jár mû pa rancs no kát, ha)

„g) ki fo gá sol ha tó mû sza ki ál la po tú, kar ban tar tott sá gú
vagy hi á nyos fel sze re lé sû, illetve en ge dély nél kül fel sze relt
meg kü lön böz te tõ jel zés sel el lá tott gép jár mû vet ve zet;”

15. A Sza bály zat 598. pont ja a kö vet ke zõ új e) al pont -
tal egé szül ki:

(598. Elõ kell ál lí ta ni a gép jár mû vet, ha)
„e) a kör nye zet vé del mi elõ írásoknak nem fe le l meg.”

16. A Sza bály zat 609. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„609. Ha olyan pol gá ri sze méllyel szem ben kell in téz -
ked ni, akit bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten ér t és a rend -
õri in téz ke dés be vá rá sá ra nincs le he tõ ség, a jár õr õt fog ja
el és ál lít sa elõ az ille té kes rend õrkapitányságra.”

17. A Sza bály zat 667.1. pont ját meg elõ zõ al cím az
aláb bi ra mó do sul:
„A Ma gyar Köz tár sa ság lo bo gó já nak fel- és le vo ná sa”

18. A Sza bály zat 667.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

,,667.2. Ok tó ber 6-a, a nem ze ti gyász nap, illetve a
Kormány ál tal meg hir de tett nem ze ti gyász al kal má val a



Ma gyar Köz tár sa ság lo bo gó ját ka to nai tisz te let adás sal fe l
kell von ni, majd fél ár boc ra kell en ged ni.”

19. A Sza bály zat 668. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„668. Csa pa tok nál a pa rancs nok ál tal sza bá lyo zott rend -
ben és idõ ben – le he tõ leg a pa rancs no ki épü let elõtt vagy
az ala ku lat név adó ja szob rá nál el he lye zett ár boc rú don – a
mun ka na pok kez de tén Er kel Fe renc Bánk bá n cí mû ope rá -
já nak „Ha zám, ha zám” kez de tû ári á ja ze ne ka ri fel dol go zá -
sá ra – nem ze ti szí nû lo bo gót kell fel von ni. A lo bo gó be vo -
ná sát mun ka nap vé gén Er kel Fe renc „Ün ne pi nyi tány” ze -
ne ka ri át ira tá nak rész le té re kell vég re haj ta ni.”

20. A Sza bály zat 675.1., 675.2. pont jai és az azo kat
meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

„Egyes ve ze tõk fo ga dá sa, dísz al egy sé gek ki ren de lé se

675. Be je len tett ér ke zé sük ese tén kül föl di ál la mok kép -
vi se lõ i nek, va la mint ha zánk köz tár sa sá gi el nö ké nek, az
Or szág gyû lés el nö ké nek, a mi nisz ter el nök nek, a Kormány 
tag ja i nak, a Hon vé del mi Mi nisz té rium ál lam tit ká rá nak és
Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek fo ga dá sá ra dísz al egy sé get
kell ki ren del ni. Kül föl di ál la mok kép vi se lõi ese té ben az
elõb bi ek ben fel so rol tak nak meg fe le lõ jog ál lá sú ve ze tõ ket
kell figye lembe ven ni.”

21. A Sza bály zat 695. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„695. A ka to nai te me tés meg ren de zé sé ért – a te me tés
he lye sze rint ille té kes hely õr ség pa rancs nok kal együtt mû -
köd ve – az el hunyt állományille té kes pa rancs no ka (nyug -
ál lo má nyú ka to na ese tén a te rü le ti leg ille té kes had ki egé -
szí tõ pa rancs nok) a fe le lõs.”

22. A Sza bály zat 698. pont já nak e) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(698. A dísz kí sé re ten kí vül ki kell ren del ni)
„e) ko szo rú vi võ ket.”

23. A Sza bály zat 718.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„718.2. A hely õr ség-tá mo ga tó al egy ség pa rancs nok fe -
le lõs az ob jek tu mok és a bá zi sok mû köd te té sé ért, az õr -
zés-vé de lem mel össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sá ért, a
he lyõr ség kom men dán si fel ada tok vég zé sé ért, a hely õr sé gi 
hír adó- és in for ma ti kai köz pont mû köd te té si fel té te le i nek
biz to sí tá sá ért, a hely õr sé gi ze ne kar mun ká já nak meg szer -
ve zé sé ért.”

24. A Sza bály zat 719. pont já nak d) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(719. Az e Sza bály zat ban a zász ló alj-(szá zad-)pa rancs -
nok ré szé re is meg ha tá ro zott kö te les sé gek mel lett a hely -

õr ség-tá mo ga tó al egy ség pa rancs nok kö te les sé gei a kö vet -
ke zõk kel egész ül nek ki:)

„d) szer vez ze meg a hely õr sé gi hír adó- és in for ma ti kai
köz pont mû köd te té si fel té te le i nek biz to sí tá sát,”

25. A Sza bály zat 729–734. pont jai he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„729. Az egy ség (ön ál ló al egy ség) pa rancs no ka és a ve -
le azo nos szin tû szol gá la ti elöl já ró alá ren delt je i nek a ne ki
alá ren delt pa rancs nok ál tal ado má nyoz ha tó el is me ré se ken 
túl a kö vet ke zõ el is me ré se ket ad hat ja:

a) pénz- vagy tárgy ju ta lom;

b) em lék tárgy.

730. A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má -
nyoz ha tó el is me ré se ket kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

731.1. Azt a szol gá la ti elöl já rót, aki nek a szol gá la ti be -
osz tá sa eb ben a fe je zet ben nem sze re pel és az ál lo mány -
táb lá ban be osz tá si he lyé re „tisz tes”, „tiszt he lyet tes”,
„zász lós”, „tiszt”, „fõ tiszt” vagy „tá bor nok” rend fo ko za ti
cso port van meg ha tá roz va, az ál ta la vi selt rend fo ko zat
sze rin ti el is me ré si jog kör il le ti meg.

731.2. Ha az ál lo mány táb la a rend fo ko za tot meg ha tá -
roz za, ak kor a szol gá la ti elöl já rót a be osz tá si he lyé re meg -
je lölt rend fo ko zat sze rin ti el is me ré si jog kör il le ti meg.

732. A szol gá la ti elöl já rók rend fo ko zat sze rin ti el is me -
ré si jog kö rei a kö vet ke zõk:

a) õr ve ze tõ, ti ze des, sza kasz ve ze tõ: el is me ré si jog kör -
rel nem ren del ke zik;

b) õr mes ter, törzs õr mes ter, fõ törzs õr mes ter: szá zad el -
lá tó tiszt he lyet tes;

c) zász lós, törzs zász lós, fõ törzs zász lós, had nagy: sza -
kasz pa rancs nok;

d) fõ had nagy, szá za dos: szá zad pa rancs nok;

e) õr nagy, al ez re des: zász ló alj pa rancs nok;

f) ez re des: ez red pa rancs nok;

g) dan dár tá bor nok: dan dár pa rancs nok;

h) ve zér õr nagy: kö zép szin tû ve ze tõ szerv pa rancs no ka;

i) al tá bor nagy: Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes;

j) ve zér ez re des: Hon véd Ve zér kar fõ nök.

733. A szol gá la ti elöl já rók a rend fo ko zat alap ján meg -
állapított jog kör ben pénz- és tárgy ju tal mat, em lék tár gyat
csak ak kor ado má nyoz hat nak, ha er re a cél ra – kü lön ren -
del ke zés ben – meg ha tá ro zott ke ret tel ren del kez nek.

734. A kül föl di elöl já rók ál tal ad ha tó el is me ré se ket kü -
lön jog sza bály ál la pít ja meg.”

26. A Sza bály zat 766. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„766. A fe gyel mi hely zet meg íté lé sé re szol gá ló ada to -
kat nyil ván kell tar ta ni:

a) az egy ség- és ön ál ló al egy ség-pa rancs nok ság nál a
sze mé lyi ál lo mány ról a pa rancs nok ki vé te lé vel;
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b) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet le nül alá ren -
delt pa rancs nok ság nál a pa rancs nok ság ál lo má nyá ról, az
egy ség- és ön ál ló al egy ség-pa rancs no kok ról;

c) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban, a Hon véd Ve zér kar
fõ nök ve ze té se alatt ál ló szer ve zet nél – az ál lam i ve ze tõk,
a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, a Hon véd Ve zér kar fõ nök he -
lyet te se ki vé te lé vel – a Ma gyar Hon véd ség sze mé lyi ál lo -
má nyá ról.”

27. A Sza bály zat 1. szá mú mel lék le té nek 6. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, a 7. pont ja pe dig ha tá -
lyát vesz ti.

(Az ügye le ti szol gá la tok meg kü lön böz te tõ jel zé sei)
„6. Az ügye le ti szol gá lat meg kü lön böz te tõ jel zés ként a

ha de rõ ne mi (fegy ver ne mi) szí nek nek meg fe le lõ rend sze -
re sí tett kar sza la got vi sel jen, amely rö vi dít ve tar tal maz za
az ügye le ti szol gá lat meg ne ve zé sét, pél dá ul:

Had mû ve le ti ügye le tes: HDM. Ü.
Lak ta nya-(ob jek tum-)ügye le tes: LAKT.Ü (OBJ.Ü.)
Ka pu ügye le tes: KAPU Ü.
Te lep hely-ügye le tes: TH. Ü.
Tá ro ló hely-ügye le tes: TÁH. Ü.
Egész ség ügyi ügye le tes: EÜ. Ü.
Épü let-(al egy ség-)ügye le tes: ÉP.Ü. (AEG. Ü.)
A he lyet te sek „H” be tû vel ki egé szí tett vál to za tot vi sel nek.”

28. A Sza bály zat 2. szá mú mel lék le té nek 11. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11. Az õr ség ok má nya it az õr zött ob jek tum jel le gé nek
meg fele lõen mi nõ sí te ni kell, és ik ta tá si szám mal kell el lát -
ni. Az ok má nyo kat az Ügy vi te li Sza bály zat sze rint kell
õriz ni, majd meg sem mi sí te ni.

Az õr szol gá la ti ok mány min ták ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség
Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott
ál ta lá nos ala ki kel lé kek kel együtt kell al kal maz ni.

Az ok mány min ták kö zött nem sze rep lõ õr szol gá la ti ok -
má nyo kat a 6. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

29. A Sza bály zat Füg ge lé ké nek „A had vi se lés mód ja”
cí me alat ti har ma dik be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Ti los a had mû ve le ti vagy meg szállt te rü le ten az el len -
ség gel, pol gá ri sze méllyel vagy ha di fo gollyal szem ben
nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy vert vagy har ci esz -
közt al kal maz ni, al kal maz tat ni vagy al kal ma zá sá ra irá -
nyuló elõ ké szü le tet ten ni. Ilye nek kü lö nö sen a gya log sá gi
(ta po só-)ak nák, ár tal mat lan nak tû nõ tárggyal össze kap -
csolt rob ba nó szer ke ze tek (meg le põ ak nák), a gyúj tó fegy -
ve rek, a ve gyi fegy ve rek, a va kí tó lé zer fegy ve rek, a bi o ló -
gi ai fegy ve rek és mér gek, az em ber i test ben el la pu ló lö ve -
dé kek és ki nem mu tat ha tó re pesz ha tá sú fegy ve rek.”

30. A Sza bály zat Füg ge lé ké nek „A had vi se lés mód ja”
al cí me alat ti ötö dik be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„Ti los olyan had vi se lé si mó do kat vagy esz kö zö ket al -
kal maz ni, ame lyek cél za to san vagy va ló szí nû en nagy ará -
nyú, hosszan tar tó és sú lyos ká ro kat okoz hat nak a ter mé -
sze ti kör nye zet ben. A harc cse lek mé nyek után vissza ma -
radt rob ba nó esz kö zö ket (fe l nem rob bant, el ha gyott tü zér -
sé gi és egyéb ka to nai rob ba nó esz kö zö ket) az el len õr zött
te rü le ten meg kell je löl ni, majd el tá vo lí ta ni vagy meg sem -
mi sí te ni. Nem el len õr zött te rü let re jut ta tott ilyen esz köz re
vo nat ko zó in for má ci ó kat a te rü le tet ellen õr zõ ré szé re el
kell jut tat ni.”

31. A Sza bály zat Füg ge lé ké nek „A se be sül tek és be te -
gek vé del me” al cí me alat ti el sõ be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Bár me lyik fél összes se be sült je it, be te ge it és ha jó tö röt -
te it tisz te let ben kell tar ta ni és vé de lem ben ré sze sí te ni, to -
váb bá ha lot tai el te me té sé rõl, ke gye le té rõl, nyil ván tar tá sá -
ról gon dos kod ni kell.”

32. A Sza bály zat Füg ge lé ké nek „Kul tu rá lis ja vak és
kegy he lyek vé del me” al cí me alat ti szö veg he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ti los a né pek kul tu rá lis vagy szel lem i örök sé gét ké pe -
zõ mû em lé kek, mû vé sze ti al ko tá sok vagy kegy he lyek
ellen el len sé ges cse lek mé nye ket foly tat ni és az ilyen ja va -
kat ka to nai erõ fe szí té sek tá mo ga tá sá ra – a sür ge tõ ka to nai
szük ség ese te it ki vé ve – fel hasz nál ni. Az em be ri ség szá -
má ra nem zet kö zi leg ki emelt je len tõ sé gû nek mi nõ sí tett
kul tu rá lis örök sé get ké pe zõ ja vak nak harc cse lek mé nyek -
tõl va ló tel jes vé del mét biz to sí ta ni kell.”

33. A Sza bály zat Füg ge lé ké nek „Vö rös ke reszt, vö rös
fél hold” al cí me és az azt kö ve tõ áb ra he lyé be a kö vet ke zõ
al cím és azt kö ve tõ áb ra lép:

„Vörös kereszt, vörös félhold és vörös kristály

A vörös kristály további használati lehetõségei:

„
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HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
23/2007. (II. 2.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

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

Bu da pest, 2007. ja nu ár 22.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/0329/2007.

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

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium NATO Képviselet
költségvetési szerv alapító határozatának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 89.  §
(1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va -
la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.) fog lal tak ra – a Hon vé del mi Mi nisz té rium NATO Kép -
vi se let 174/2006. (HK ) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott,
116/2006. (HK 23.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira -
tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 2. pont já nak he lyé be az aláb bi 2. pont lép:
„2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Köz -

tár sa ság Ál lan dó NA TO Kép vi se let, Vé de lem po li ti kai
Rész leg

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MK ÁNK VPR”

2. A ha tá ro zat 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. és
15. pont ja i ban az „MK NMVPR” meg ne ve zés he lyé be
„MK ÁNK VPR” meg ne ve zés lép.

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. ja nu ár 18.

A honvédelmi miniszter
4/2007. (HK 3.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Honvédelmi Minisztérium EBESZ Katonai
Képviselet költségvetési szerv alapító határozatának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 89.  §
(1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va -
la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.) fog lal tak ra – a Hon vé del mi Mi nisz té rium EBESZ Ka -
to nai Kép vi se let 173/2006. (HK ) HM ha tá ro zat tal mó do -
sí tott, 115/2006. (HK 23.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó
ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 2. pont já nak he lyé be az aláb bi 2. pont
lép:

„2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Köz tár -
sa ság Ál lan dó EBESZ Kép vi se let, Ka to nai Kép vi se let

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MK ÁEK KK”
2. A ha tá ro zat 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., és 15. pont ja i -

ban az „MK EMKK” meg ne ve zés he lyé be „MK ÁEK
KK” meg ne ve zés lép.

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. ja nu ár 18.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
4/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Kollégiumáról
és mûködési rendjérõl szóló

90/2006. (HK 17/I.) HM utasítás
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Kol lé gi u má ról és mû kö dé si rend jé rõl  szóló 90/2006.
(HK 17/I.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí tás) mó do sí -
tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

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

„(3) A HMK ülé se in ál lan dó meg hí vott ként meg hí vás ra
ke rül:

a) a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se;
b) a Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je;
c) a Jo gi Fõ osz tály ve ze tõ je;
d) a Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály ve ze tõ je;
e) a Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je;
f) Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja;
g) Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség vezérigaz -

gatója;
h) Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja;
i) az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó ja;
j) az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ja;
k) a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net Iro da kor mány-fõ ta nács -

adó ja.”

2.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba,* ezzel
 egyidejûleg ha tá lyát vesz ti a Hon vé del mi Mi nisz té rium
 Kollégiumáról és mû kö dé si rend jé rõl  szóló 90/2006.
(HK 17/I.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló 94/2006.
(HK 19.) HM uta sí tás.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 18.

A honvédelmi miniszter
5/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

miniszteri biztos kinevezésérõl

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
–  figyelemmel a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
 valamint a Kormány tag jai és ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény 32.  §-ban fog lal tak ra – a fe -
les le ges in gó va gyon va gyon ke ze lé si és hasz no sí tá si te vé -
keny ség leg ha té ko nyabb mó don tör té nõ vég re haj tá sa 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 mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to -
zó szer ve ze tek re, a mi nisz ter köz vet len és fenn tar tói irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a fel adat tal
érin tett ka to nai szer ve ze tek re ter jed ki.

2.  §

(1) A Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a HM va gyon ke ze lé -
sé ben lé võ, fe les le ges nek mi nõ sí tett in gó va gyon va gyon -
ke ze lé si és hasz no sí tá si te vé keny ség leg ha té ko nyabb mó -
don tör té nõ vég re haj tá sa ér de ké ben mi nisz te ri biz tos sá ne -
ve zem ki Dr. Göm bös Já nost po li ti kai fõ ta nács adót
(a továb biak ban: mi nisz te ri biz to s).

(2) A mi nisz te ri biz to s e te vé keny sé gét hat hó nap idõ -
tar tam ra, 2007. ja nu ár 1-jé vel kez dõ dõ en lát ja el.

3. §

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

4.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 14.
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A honvédelmi miniszter
6/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem átadásának
elõkészítésével kapcsolatos feladatokról, miniszteri

biztos kijelölésérõl és 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
–  figyelemmel az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó
in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro -
zat 6. h) pont já ban fog lal tak ra – a Hon vé del mi Mi nisz ter
fenn tar tói irá nyí tá sa alatt mû kö dõ Zrí nyi Mik lós Nem zet -
vé del mi Egye tem mel (a továb biak ban: ZMNE) kap cso la -
tos fel ada tok vég re haj tá sá ra 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 mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar -
tozó szer ve ze tek re, a mi nisz ter köz vet len és fenn tar tói irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a fel adat tal
érin tett ka to nai szer ve ze tek re ter jed ki.

2.  §

(1) Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
6. h) pont já ban fog lal tak ko or di ná ci ós fel ada tá nak vég re -
haj tá sá ra mi nisz te ri biz to si tiszt sé get ho zok lét re (a továb -
biak ban: mi nisz te ri biz to s).

(2) Mi nisz te ri biz tos nak Pa u lo vits Lász ló urat, a HM
Mi nisz ter Ka bi net po li ti kai fõ ta nács adó ját je lö löm ki, aki
ezen fel ada tát 2007. ja nu ár 1-jé tõl lát ja el.

(3) A mi nisz ter biz to s je len uta sí tás ban meg ha tá ro zott
fel ada ta i nak vég re haj tá sa so rán együtt mû kö dik Dr. Gyar -
ma ti Ist ván nagy kö vet úr ral, a ZMNE és a Rend õr tisz ti Fõ -
is ko la in teg rá ci ó já nak elõ ké szí té sé vel fog lal ko zó mi nisz -
te ri meg bí zot tal, a HM Mi nisz te ri Ka bi net hu mán- és sze -
mély ügyi fel ada to kért fe le lõs mi nisz te ri fõ ta nács adó já val,
va la mint a ka to nai fel sõ ok ta tás sal és annak biz to sí tá sá val
kap cso lat ban fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz té -
ri u mi szer vek kel és szer ve ze tek kel.

(4) A fel adat tal érin tett HM szer vek és szer ve ze tek ve -
ze tõi je löl je nek ki az alá ren delt ál lo má nyuk ból – össze -
kötõ fel ada tok el lá tá sá ra – egy fõ ve ze tõi szin tû szak ér tõt,

akik ne vét és el ér he tõ sé gét a szer ve zet ve ze tõi 2007. ja -
nuár 22-ig ad ják meg a mi nisz te ri biz tos nak.

3.  §

(1) A mi nisz te ri biz to s fel ada tai:
a) ja vas la tot dol go z ki a ZMNE lo gisz ti kai el lá tá si

rend jé nek ra ci o na li zá lá sá ra, a költ sé gek csök ken té sé re;
b) ja vas la tot dol go z ki a ZMNE ál tal hasz nált – de a

HM ál tal biz to sí tott – in gó és in gat lan va gyon ele mek
ZMNE ré szé re tör té nõ biz to sí tá sá ra, azok HM va gyon ke -
ze lé sé ben tör té nõ meg tar tá sá ra;

c) fe lül vizs gál ja a ZMNE ré szé re a hon vé del mi tár ca
ál tal biz to sí tott ter mé szet be ni jut ta tá sok rend sze rét, ja vas -
la tot tesz a rend szer fo lya ma tos biz to sí tá sá nak meg old ha -
tó sá gá ra;

d) ja vas la tot dol go z ki a ZMNE ra ci o ná lis mû köd te té -
sé re, ide ért ve a ZMNE egy kam pu szon tör té nõ el he lye zé -
sét is;

e) ja vas la tot tesz – az ok ta tói és a nem köz vet len ok ta -
tói ál lo mányt érin tõ en – a ZMNE lét szá má nak ra ci o na li zá -
lá sá ra.

(2) A 2.  § (3) be kez dé sé ben meg je lölt szer vek és szer ve -
ze tek az (1) be kez dés ben fog lal tak ma ra dék ta lan vég re haj -
tá sa ér de ké ben ad ja nak át min den, a tárgy ban ko ráb ban
ke let ke zett ira tot, meg ál la po dást, ter ve ze tet – ide ért ve a
Rend õr tisz ti Fõ is ko la és a ZMNE in teg rá ci ó já ról ké szült
el gon do lás-ter ve ze tet(eket), el gon do lás(okat) is – a mi -
nisz ter biz to s ré szé re.

(3) A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály át ad ja a mi nisz te ri biz -
to s ré szé re a (a jö võ tiszt kép zé sé re) tiszt kép zés re vo nat ko -
zó ki dol go zott kon cep ci ót, va la mint a hon vé del mi tár ca ál -
tal a jö võ ben ter ve zett be is ko lá zá si lét szá mo kat.

(4) A mi nisz te ri biz to s a ZMNE in teg rá ci ó ja vég re haj tá -
sá nak elõ ké szí té sé rõl  szóló je len té sét úgy ké szít se elõ,
hogy azt a HM Kol lé gi u ma 2007. má ju si ülé sén meg tár -
gyal ja.

4. §

A 3.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel adat vég re haj -
tá sa tár cán be lü li ko or di ná ci ó já ért a HM ka bi net fõ nök a
fe le lõs.

5.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 14.
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A honvédelmi miniszter
7/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

az Állandó Díjbizottság létrehozásáról  szóló
5/2003. (HK 3.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján – fi gye lem mel a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít -
ha tó és ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002.
(IV. 17.) HM ren de let 46.  §-ának (7) be kez dé sé re is – az
Ál lan dó Díj bi zott ság lét re ho zá sá ról  szóló 5/2003. (HK 3.)
HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) a kö vet ke zõk sze rint
mó do sí tom:

1.  §

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

„(2) a) A Díj bi zott ság ve ze tõ je: HM ka bi net fõ nök.
b) A Díj bi zott ság tag jai:
ba) a HM jo gi szak ál lam tit kár,
bb) a HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál -

lam tit kár,
bc) a HM vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár,
bd) a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se,
be) az MK KFH fõ igaz ga tó ál ta lá nos he lyet te se,
bf) az MK KBH fõ igaz ga tó ál ta lá nos he lyet te se,
bg) a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je,
bh) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem rek to ra.
c) A Díj bi zott ság tit ká ra: a HM Kom mu ni ká ci ós és

 Toborzó Fõ osz tály Tu do mány szer ve zõ és Ter ve zõ Osz -
tály ve ze tõ je.”

2.  §

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

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 24.

A honvédelmi miniszter
8/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi tárca 2007. évi tevékenysége
fõ irányainak és feladatainak meghatározásáról

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 biz -
to sí tott jog kö röm nél fog va a hon vé del mi tár ca 2007. évi

te vé keny sé ge fõ irá nya i nak és fel ada ta i nak meg ha tá ro zá -
sá ra a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

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

2.  §

A je len uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek 2007. évi 
te vé keny sé gé nek alap ját az uta sí tás mel lék le té ben* meg -
ha tá ro zott, költ ség ve té si fe de zet tel tá mo ga tott fel ada tok
ké pe zik.

3.  §

(1) A fel sõ szin tû ter ve zõ HM szer vek és az MH Össz -
haderõnemi Pa rancs nok ság ille té kességi kö rük sze rint ki -
dol goz zák a 2.  §-ban meg ha tá ro zot tak vég re haj tá sá hoz
szük sé ges to váb bi, szak mai fel ada ta i kat is tar tal ma zó ter -
ve i ket.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt szer vek/szer ve ze tek a
ki dol go zott szak mai fel adat ter ve i ket és a fel ada tok vég re -
haj tá sa ér de ké ben szük sé ges sza bá lyo zá si ja vas la ta i kat jó -
vá ha gyás ra az ille té kes elöl já ró (hon vé del mi mi nisz ter,
HM ka bi net fõ nök, szak ál lam tit ká rok, HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nök) ré szé re ter jesz tik fe l.

4.  §

Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság az uta sí tás
mel lék le té ben fog lalt cél ki tû zé sek, fõ irá nyok, fel ada tok
és pri o ri tá sok figye lembe véte lével ké szí ti el sa ját ter ve zé si 
in téz ke dé se it, és en nek alap ján meg ha tá roz za alá ren delt jei 
2007. évi rész le tes fel ada ta it.

5.  §

Az érin tett szer vek/szer ve ze tek rész le tes vég re haj tá si
ter ve i ket az ille té kes szol gá la ti elöl já rók ré szé re ter jesz tik
fe l jó vá ha gyás ra.

* Az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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6.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és 2008.
már ci us 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. ja nu ár 26.

A honvédelmi miniszter
9/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

Állami Egészségügyi Központ létrehozásából adódó
feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
–  figyelemmel az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ -
se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó
in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro -
zat 6. i) pont já ban fog lal tak ra – az Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont lét re ho zá sá ból adó dó fel ada tok leg ha té ko nyabb
mó don tör té nõ vég re haj tá sa 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 mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to -
zó szer ve ze tek re, a mi nisz ter köz vet len és fenn tar tói irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a fel adat tal
érin tett ka to nai szer ve ze tek re ter jed ki.

2.  §

(1) Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont lét re ho zá sá ból
adó dó egyes – hon vé del mi tár cát érin tõ – fel ada tok vég re -
haj tá sát mi nisz te ri meg bí zott ko or di nál ja.

(2) A mi nisz te ri meg bí zott fel ada tai kü lö nö sen:
a) együtt mû kö dik a fel adat tal érin tett más tár cák kép -

viselõivel;
b) együtt mû kö dik a hon vé del mi tár ca fel adat tal érin tett 

szer ve ze te i vel, oly mó don, hogy az érin tett szer ve ze tek a
fel adat ma ra dék ta lan vég re haj tá sa ér de ké ben kö te le sek át -

ad ni min den, a té má ban ke let ke zett el gon do lást, ter ve ze -
tet, ira tot a mi nisz te ri meg bí zott ré szé re,

c) biz to sít ja az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont lét re ho -
zá sa fo lya ma tos sá gát, ko or di nál ja az együtt mû kö dõ szer -
vek/szer ve ze tek mun ká ját, ren de zi a fel me rült prob lé mák
gyors és ha té kony meg ol dá sát.

(3) A mi nisz te ri meg bí zott a fel adat kö ré be tar to zó
ügyek ben fel ada tot szab hat a je len uta sí tás ha tá lya alá tar -
to zó szer vek/szer ve ze tek nek. E kör ben ha tár idõ ket ál la pít -
hat meg, és jo go sult a fel ada tok vég re haj tá sát el len õriz ni.

(4) A fel adat tal érin tett szer vek/szer ve ze tek ve ze tõi a
mi nisz te ri meg bí zott meg ke re sé sé re kö te le sek ada tot és in -
for má ci ót szol gál tat ni a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben.

(5) A mi nisz te ri meg bí zott meg hí vott ként, a fel adat kö -
rét érin tõ ügyek ben részt vesz a Hon vé del mi Mi nisz té rium 
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta ál tal meg ha tá ro zott
ve ze tõi ér te kez le te ken. En nek so rán ön ál ló elõ ter jesz tésre, 
ja vas lat té tel re jo go sult.

3.  §

A mi nisz te ri meg bí zott a hon vé del mi mi nisz ter köz -
vetlen alá ren delt sé gé ben lát ja el fel ada ta it. Irá nyí tá sát a
 miniszter a ka bi net fõ nök be vo ná sá val gya ko rol ja.

4.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba*, amellyel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a mi nisz te ri biz to s ki ne ve zé sé -
rõl, fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 112/2005. (HK 1/2006.)
HM uta sí tás.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 29.

A honvédelmi miniszter
10/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

egyes miniszteri utasítások módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a 2118/2006. (VI. 30.)
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Korm. ha tá ro zat 6. r) pont já ban, va la mint a 2213/2006.
(XII. 7.) Korm. ha tá ro zat 4. pont já ban meg ha tá ro zot tak ra
is fi gye lem mel – az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét
elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala -
po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok, to váb bá az MH ka to nai
szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: Ut1.), va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai
szer ve ze te i nek át ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re -
haj tá sá ról  szóló 129/2006. (HK 24.) HM uta sí tás (a továb -
biak ban: Ut2.) egyes ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról az
aláb bi

utasítást

adom ki.

1. §

Az Ut1. 7.  § (1) és (2) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az érin tett köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel
együtt mû köd ve vizs gá la tot kell le foly tat ni, és elõ ter jesz -
tést kell elõ ké szí te ni a Kormány ré szé re a köz pon ti köz -
igaz ga tás vé del mi ko or di ná ci ó val kap cso la tos te vé keny -
sé gé nek, a te vé keny ség irá nyí tá sá nak át te kin té sé re, szük -
ség sze rin ti fe lül vizs gá la tá ra, a leg cél sze rûbb szer ve ze ti,
irá nyí tá si meg ol dá sok ki ala kí tá sá ra. En nek ke re té ben
vizs gál ni kell a te vé keny ség ha té kony el lá tá sá nak jö võ be -
ni fel adat rend sze rét, le het sé ges szer ve ze ti meg ol dá sa it, a
HM Vé del mi Hi va tal he lyét és sze re pét.

Fe le lõs: HM Vé del mi Hi va tal fõ igaz ga tó
Ha tár idõ: vizs gá lat ra 2007. má jus 31.

elõ ter jesz tésre 2007. jú ni us 30.

(2) A HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal, mint ön ál ló HM
szer ve zet meg szû nik és a 2213/2006. (XII. 7.) Korm. ha tá -
ro zat 4. pont já ban el ren del tek alap ján ál lo má nyá val és ha -
tó sá gi fel adat rend szer ével, va la mint jó vá ha gyott jegy zék
sze rin ti tech ni kai fel sze re lé sé vel 2007. jú li us 1-jé vel úgy
in teg rá lód jon a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság szer ve ze té -
be, hogy az ál lam i lé gi jár mû vek kel be kö vet ke zett bal ese -
tek és egyéb re pü lõ ese mé nyek vizs gá la tá val kap cso la tos
fel ada tok, az azo kat el lá tó sze mé lyek és az ah hoz kap cso -
ló dó for rá sok a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet be ke rül -
je nek. Az in teg rá ció ér de ké ben, az ál lam i cé lú lé gi köz le -
ke dés re vo nat ko zó jog sza bá lyi kör nye zet fe lül vizs gá la tát
köve tõen – együtt mû kö dés ben a Gaz da sá gi és Közleke -
dési Mi nisz té ri um mal – elõ kell ké szí te ni a szük sé ges jog -
sza bály mó do sí tá so kat olyan üte me zés sel, amely biz to sít ja 
a 2007. jú li us 1-jé vel tör té nõ ha tály ba lé pést.

Fe le lõs: HM KLH fõ igaz ga tó”

2. §

Az Ut1. 10.  § (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(12) Az MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pont – mint ön ál ló
had ren di elem – 2007. ja nu ár 1-jé vel meg szû nik és jog -
utód szer ve ze te ként – mint új ön ál ló had ren di elem – leg -
fel jebb 80 fõs rend sze re sí tett lét szám mal, a HM Hon véd
Ve zér kar fõ nök köz vet len alá ren delt sé gé ben meg ala kul az 
MH Mû ve le ti Köz pont.”

3. §

Az Ut2. 5.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Az MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont – mint ön ál -

ló had ren di elem – 2007. au gusz tus 31-ével meg szû nik, és
ré sze i vel in teg rá ló dik az MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes
Szak kép zõ Is ko la szer ve ze té be. A Ki kép zõ Köz pont új
meg ne ve zé se a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek név hasz ná -
la tá ról  szóló 31/2005. (XII. 22.) OM ren de let ben elõ ír tak -
nak meg fele lõen a szer ve zet Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá -
sá ban ke rül jön meg ha tá ro zás ra.”

4. §

Az Ut2. 6.  §-hoz tar to zó szö veg rész he lyé be a kö vet ke -
zõ szö veg rész lép:

„A 3–5.  §-ok ban ne ve sí tett szer ve ze tek – az 5.  § (4) és
(5) be kez dé se i ben ne ve sí tet tek ki vé te lé vel – meg szün te té -
sé nek, meg ala pí tá sá nak, illetve más szer ve zet be tör té nõ
in teg rá lá sá nak idõ pont ja 2007. már ci us 1.”

5. §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és 2008.
ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

6. §

Ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ut1. 3.  § 
(2) be kez dé sé nek f) pont já ban, va la mint 7.  § (6) be kez dé -
sé ben a „HM NA TO Kép vi se let”, illetve a „HM EBESZ
Ka to nai Kép vi se let” szö veg ré szek he lyé be az „MK Ál -
landó NA TO Kép vi se let, Vé de lem po li ti kai Rész leg”,
illetve „MK Ál lan dó EBESZ Kép vi se let, Ka to nai Kép -
viselet” szö veg ré szek lép nek.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 29.
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A honvédelmi miniszter
11/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2007. évi intézményi költségvetési javaslatok
elkészítésének és jóváhagyásának 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 já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 49.  § a) pont já -
ra, va la mint 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.) ele mi költ ség ve tés re vo nat ko zó elõ írásaira – a
2007. évi in téz mé nyi költ ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé -
nek rend jé re 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 továb biak ban: HM), a mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz -
vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) fel -
adat tal érin tett ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak ban
együtt: hon vé del mi szer ve zet) ter jed ki.

Az intézményi költségvetési tervezés
végrehajtásának fõbb elvei

2.  §

(1) Az uta sí tás 2. szá mú mel lék le te sze rin ti pénz ügyi
jel le gû elõ irány za to kat, a sa ját pénz ügyi és szám vi te li
szer ve ze ti elem mel ren del ke zõ hon vé del mi szer ve ze tek
(a továb biak ban SGSZ) ki vé te lé vel a HM Köz gaz da sá gi és 
Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ) szer ve -
ze ti ele mei ter ve zik.

(2) Az MH és a lo gisz ti kai el lá tá si (utalt sá gi) kö ré be
 tartozó szer ve ze tek csa pat költ ség ve té sé nek lo gisz ti kai jel -
le gû elõ irány za ta it a HM fe je zet 2007–2009. évi költ ség -
ve té si ter vé nek össze ál lí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta -
tás rend jé rõl  szóló 106/2006. HM uta sí tás ban meg ha tá ro -
zot tak figye lembe véte lével az MH Össz ha de rõ ne mi Pa -
rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP) – a hon vé del mi
szer ve ze tek köz vet len szol gá la ti elöl já ró i nak szük ség sze -
rin ti be vo ná sá val, a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség gel (a továbbiak ban: HM FLÜ) egyez te tet ten – ter -
ve zi.

(3) Az MH köz pon ti lo gisz ti kai költ ség ve té sét a
278/89/2006. nyt. szá mú „Együtt mû kö dé si meg álla po -
dás”-ban fog lal tak nak meg fele lõen a HM FLÜ ter ve zi.

(4) A HM igaz ga tá sa, hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei,
va la mint az SGSZ-ek – a HM KPÜ adat szol gál ta tá sá ra is
ala poz va – össze vont (a pénz ügyi és lo gisz ti kai jel le gû
elõ irány za to kat együt te sen tar tal ma zó) költ ség ve té si terv -
ja vas la tot ké szí te nek.

(5) A nem zet kö zi fel ada tok és ren dez vé nyek ter ve zé se
so rán a 15. és a 16.  §-ok ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell
el jár ni.

3.  §

(1) A csapat és a köz pon ti ta go zat költ ség ve té si ja vas la -
ta i nak el ké szí té sé nél a HM fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi
gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 9/1998. (HK 4.) HM uta -
sí tás, va la mint a 106/2006. HM ut. – ki e mel ten a 2.  § –
 vonatkozó elõ írásait je len uta sí tás ban fog lal tak nak meg -
fele lõen kell al kal maz ni.

(2) A költ ség ve té si terv ja vas la to kat a ki adott szer ve zé si
in téz ke dé sek, a 2007. év so rán vég re haj tan dó, az éves fel -
adat terv ben meg ha tá ro zott fel ada tok, va la mint a ha tá lyos
nor mák, nor ma tí vák és az ak tu á lis mé rõ szá mok figye -
lembevéte lével, a 106/2006. HM ut.-ban fog lal tak ra is
 tekintettel, a HM tár ca 2007. év re a HM VTB ál tal elfo -
gadott és vissza ter ve zett „Erõ for rás- és Költ ség terv”-ére, a
eje zet 2007. évi „Éves Be szer zé si Terv”-ére, a 278/89/2006. 
nyt. szá mú „Együtt mû kö dé si meg álla po dás”-ra, va la mint a
HM Kol lé gi u ma 2006. de cem ber 20-i ülé sén ho zott dön té -
sek re is ala po zot tan kell el ké szí te ni.

4.  §

(1) A ter ve zés vég re haj tá sá hoz jó vá ha gyott ha zai és
nem zet kö zi ter ve zé si ke ret szá mok ról a HM KPÜ az érin -
tett szer ve ze te ket – a nem zet kö zi fel ada tok te kin te té ben a
ke ret gaz dá kat és a rá juk vo nat ko zó mér ték ben a költ ség vi -
se lõ ka to nai szer ve ze te ket is – egy ide jû leg írás ban tá jé -
koz tat ja.

(2) A HM KPÜ a HM FLÜ ál tal ki ala kí tott, s jó vá ha -
gyott csapat (ha zai és nem zet kö zi) lo gisz ti kai ter ve zé si ke -
ret szá mo kat ki ad ja az MH ÖHP-nak , illetve az MH egész -
ség ügyi in té ze te két az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont Elõ ké szí tõ Törzs nek (továb biak ban: MH HEKET).

(3) Az MH HEKET pa rancs no ka a 6. MH Egész ség ügyi 
in té ze tei költ ség ve té si cím re ki adott ter ve zé si ke ret szá mo -
kat a HM KPÜ-vel és a HM FLÜ-vel egyez te tet ten bont sa
le és ál la pít sa meg az egyes egész ség ügyi in té ze tek ré szé -
re, kü lön-kü lön a pénz ügyi és a lo gisz ti kai jel le gû ke re te -
ket. Az MH HEKET pa rancs no ka a HM KPÜ-t, va la mint a 
HM FLÜ-t a ki adott ke re tek rõl szer ve ze ten kén ti bon tás -
ban, írás ban tá jé koz tas sa.

(4) A ki adott ke re tek nem lép he tõ ek túl. Amennyi ben a
ki adott ke re tek a tár ca 2007. év re el fo ga dott erõ for rás és
költ ség szük ség le ti ter vé tõl el tér nek, azo kat a HM VTB
dön té sé nek meg fele lõen kell mó do sí ta ni. A ke ret szá mon
fe lül eset le ge sen je lent ke zõ költ ség ve té si igé nyek a terv ja -
vas lat ban nem sze re pel tet he tõk, at tól el kü lö ní tet ten, rész -
le tes in dok lás sal alá tá masz tot tan ter jeszt he tõk csak fe l.
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(5) A ki adá si ter ve zé si ke ret szá mok – az MH egész ség -
ügyi in té ze tek, a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (továb -
biak ban: HM IÜ) és a HM FLÜ ki vé te lé vel – tel jes egé szé -
ben költ ség ve té si tá mo ga tás sal ke rül nek biz to sí tás ra.

(6) Az MH egész ség ügyi in té ze tei ese té ben az Or szá gos 
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár tól át vett pénz esz köz el sõ sor -
ban a sze mé lyi jut ta tá sok és a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé -
kok ki emelt elõ irány za tok ra kell, hogy fe de ze tet nyújt son.

(7) Az MH 2007. évi lo gisz ti kai ke re te nem tar tal maz za
a HM és a HM EI Rt. kö zött kö tött „El he lye zé si Szol gál ta -
tá si Szer zõ dés” ha tá lya alá tar to zó el he lye zé si ki adá so kat.
A 38-as anyag nem kó don csak a bán kú ti és bé kés csa bai ra -
dar ál lo má sok, az MH Ki kép zé si, Ok ta tá si és Re ge ne rá ló
Köz pon tok és a Veszp ré mi vé dett ob jek tum ki adá sai, az
MH egész ség ügyi in té ze tei ste ril ta ka rí tá sá nak ki adá sai, a
ka to nai re pü lõt erek fel szál ló pá lya kar ban tar tá si ki adá sai,
a kül föl di misszi ók köz mû dí jai, to váb bá az MK Ka to nai
Fel de rí tõ Hi va tal nak (továb biak ban: MK KFH) és a MK
Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal nak (továb biak ban: MK KBH), 
va la mint a ka to nai ügyész sé gek nek az in téz mé nyi mû kö -
dé si ki adá sai kö zött ter vez he tõk.

5.  §

(1) A költ ség ve té si terv ja vas la to kat rész le tes szám sza ki
bi zo nyí tás sal és szö ve ges in dok lás sal kell alá tá masz ta ni.
A szö ve ges in dok lás tar tal maz za a vég re haj tan dó fel adat
pon tos meg ha tá ro zá sát (a jog sza bály, pa rancs, ha tá ro zat,
en ge dé lye zõ ügy irat szá má val és a fel adat el ren de lõ jé nek
meg ne ve zé sé vel).

(2) A szám sza ki bi zo nyí tás, illetve a szö ve ges in dok lás
biz to sít sa az elöl já ró és a fel ügye le ti szerv ré szé re az elõ -
irány zat-igény el bí rá lá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat.

(3) A szám sza ki bi zo nyí tást az ál lam ház tar tás szer ve ze -
tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já -
tos sá ga i ról  szóló, több ször mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. ren de let 9. sz. mel lék le te sze rint össze ál lí tott HM
Szám la rend meg fe le lõ fõ köny vi szám la szá mai és a HM
KGIR cím rend kód jai (4. sz. mel lék let) al kal ma zá sá val kell 
vég re haj ta ni, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti for má ban, to -
váb bá a 3. sz. mel lék let sze rin ti össze sí tés sel.

(4) A ZMNE, va la mint az MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet -
tes Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben 2007. év ben vár ha tó an
fel me rü lõ ki adá so kat min den ter ve zõ szerv a terv ja vas la -
tá tól el kü lö ní tet ten, adat szol gál ta tá si jel leg gel ön ál ló mel -
lék let ben kü lön is mu tas sa be.

6.  §

Azon szer ve zet, amely az ala pí tó ok ira ta sze rin ti vál lal -
ko zá si te vé keny sé get foly tat, el kü lö ní tet ten és tel jes kö rû -
en ter ve zi meg ki adá sa it és be vé te le it oly mó don, hogy
annak el len õr zé se az év so rán min den kor biz to sí tott le -

gyen (a ter vet nem kell fel ter jesz te ni). A ki adás ra ke rü lõ
ke ret szá mok a vál lal ko zá si te vé keny sé gek elõ irány za ta it
nem tar tal maz zák.

7.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 2007. évi ter ve zé sé -
nek és fel hasz ná lá sá nak rend jét kü lön HM ren de let sza bá -
lyoz za.

8.  §

A költ ség ve té si terv ja vas la tok fel ter jesz té sét (meg kül -
dé sét) és fe lül vizs gá la tát a szol gá la ti út be tar tá sá val kell
vég re haj ta ni.

9.  §

A fe lül vizs gált in téz mé nyi költ ség ve té si terv ja vas la tok
– a 3. sz. mel lék le tet is al kal maz va – az Ámr. 44.  § (1) be -
kez dé se alap ján leg ké sõbb 2007. már ci us 31-ig jó vá ha -
gyás ra ke rül nek.

A tervezés részletes szabályai

10.  §

(1) A 2. MH költ ség ve té si cím hez tar to zó szer ve ze tek
ese té ben (ki vé ve a kül kép vi se le te ket) a pénz ügyi, va la -
mint a lo gisz ti kai jel le gû elõ irány za tok ra kü lön-kü lön kell
el ké szí te ni a szám sza ki bi zo nyí tást és a szö ve ges in dok -
lást.

(2) A pénz ügyi jel le gû elõ irány za tok kö rét az uta sí tás
2. szá mú mel lék le te sze rin ti szám la cso por tok, elõ irány za -
ti-szám la szá mok tar tal maz zák.

A pénzügyi jellegû elõirányzatok tervezése

11.  §

(1) A HM KPÜ ada tot szol gál tat a ter ve zés hez az aláb bi
költ ség ve té si té te le ken:

a) rend sze res sze mé lyi jut ta tás,
b) ju ta lom,
c) ju bi le u mi ju ta lom,
d) a–c) pon tok sze rin ti ki adá sok já ru lé kai,
e) biz to sí tá si dí jak kö zül a mun kál ta tói hoz zá já ru lás a

„Hon véd” és egyéb Ön kén tes és Ma gánnyug díj pénz tár,
 továbbá a „Hon véd” Ön kén tes és egyéb Köl csön ös Ki egé -
szí tõ Egész ség biz to sí tó Pénz tár tag díj hoz,

f) is ko la kez dé si tá mo ga tás.
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(2) A lét szám vál to zás sal kap cso la tos fel mon dá si já ran -
dó sá gok (fel men tés, vég ki elé gí tés stb.) nem ter vez he tõk,
azok fo lya ma tos fel mé ré sé re – a lét szám csök ken tés sel
kap cso la tos adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló 15/2005. HM
KPSZH in téz ke dés ben fog lal tak sze rint – kü lön adat szol -
gál ta tás ke re té ben ke rül sor. Ugyan így nem ter vez he tõk a
„pré mi um évek”-kel, a fõ tiszt vi se lõk kel és a köz pon ti tisz -
tek kel, va la mint a pá lya kez dõ ösz tön dí ja sok fog lal koz ta -
tá sá val kap cso la tos ki adá sok, me lyek rõl a pré mi um évek
prog ram ról, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo -
mánnyal kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok ról, va la mint
az egyes mun kál ta tói költ sé gek költ ség ve té si meg ter ve zé -
sé nek el já rá si sza bá lya i ról  szóló 40/2005. (HK 10.) HM
uta sí tás ban, a fõ tiszt vi se lõk és a köz pon ti tisz tek il let mé -
nyé nek rész be ni fe de ze té ül szol gá ló több let tá mo ga tá sok
igény lé si rend jé rõl  szóló 145/2005. (VII. 27.) Korm. ren -
de let ben, ille tõ leg a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek nél, to -
váb bá azok te rü le ti és he lyi szer ve i nél al kal ma zott ösz tön -
dí ja sok fog lal koz ta tó ja ál tal igé nyel he tõ költ ség ve té si tá -
mo ga tá sá ról  szóló 20/2005. (II. 11.) Korm. ren de let ben
fog lal tak sze rint kell adat szol gál ta tást tel je sí te ni, azok fe -
de ze te pót elõ irány zat ként ke rül biz to sí tás ra.

(3) A költ ség ve té si ja vas la tok ban a hi va tá sos, a szer zõ -
dé ses, a köz tiszt vi se lõi és a köz al kal ma zot ti ál lo mány ré -
szé re rend sze res já ran dó ság ként szám fej tett jut ta tá so kat
2006. de cem ber és 2007. no vem be re kö zöt ti, ese ti ki fi ze -
té sek nél pe dig 2007. ja nu ár és de cem ber kö zöt ti idõ szak ra
já ró jut ta tá so kat kell meg ter vez ni a ha tá lyos el lá tá si nor -
mák, azok hi á nyá ban a 2006. de cem ber ha vi ki fi ze té sek
ala pul vé te lé vel.

(4) A rend sze res sze mé lyi jut ta tá so kat a 2007. évi szer -
ve zé si in téz ke dé sek, töb bek kö zött 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 fog lalt fel ada tok, to váb bá az
MH ka to nai szer ve ze tei ezzel össze füg gõ egyes fel ada ta i -
nak vég re haj tá sá ról  szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí -
tás ban, a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek át ala -
kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló
129/2006. (HK 24.) HM uta sí tás ban, a szer ve ze ti át ala kí -
tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ról  szóló 134/2006. HM HVKF pa rancs ban és egyéb
szer ve zé si in téz ke dé sek ben fog lal tak figye lembe véte lével 
a va ló szí nû sí tett lét szám éves át la gá val ál lo mány cso por -
ton ként kell meg ter vez ni:

a) a hi va tá sos és a szer zõ dé ses tiszt, tiszt he lyet tes, a szer -
zõ dé ses le gény sé gi, va la mint a köz al kal ma zott- és köztiszt -
viselõi ál lo mány ese té ben – a ka to nai nem zet biz ton sá gi
 szolgálatok ki vé te lé vel – a 2007. ja nu ár 1-jén meg lé võ sta -
tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mot ala pul vé ve (ki in du lá si alap nak
te kint ve). A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok vo nat ko -
zá sá ban a 149/46/2006. (MK KFH), ille tõ leg 149/47/2006.
(MK KBH) HM VTI SZÁT nyt. szá mú ügy ira tok alap ján tel -
je sí tett adat szol gál ta tás figye lembe véte lével,

b) a 2007. évi költ ség ve té si ja vas lat szám sza ki bi zo nyí -
tá sá ban a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány rend sze res

sze mé lyi jut ta tá sa it 3,0%-os mér té kû egész ség ügyi tá vol -
lét tel csök ken te ni kell, me lyet kü lön so ron ál lo mány cso -
por ton ként és té te len ként kell ki mu tat ni,

c) a 13. ha vi il let ményt a jog ál lá si tör vényekben az
egyes ál lo mány cso por tok ra vo nat ko zó elõ írások figye -
lembe véte lével kell ter vez ni.

(5) A HM KPÜ az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jut ta -
tá sok ról ké szí tett adat szol gál ta tá sa it – me lyek át la gai a
2006. évi zá ró sta tisz ti kai lét szám ra ké szül nek – 2007. feb -
ru ár 5-ig meg kül di a ter ve zés ben érin tett szer vek nek. Ezen 
szer vek fe lül vizs gál ják és szük ség sze rint kor ri gál ják azo -
kat, ki egé szí tik a nem rend sze res és kül sõ sze mé lyi jut ta tá -
sok kal és já ru lé ka ik kal (ide ért ve a he lyi leg ki fi ze tés re ke -
rü lõ ket is) a kö vet ke zõk fi gye lem be vé te lé vel:

a) il let mény eme lés nem ter vez he tõ;
b) ju ta lom ra 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, több ször mó do sí tott 3/2002. (I. 25.) HM ren -
de let ben – meg ha tá ro zott fel szá mí tá si alap 1%-a tervez -
hetõ, ame lyet ál lo mány cso por ton ként kell ki mu tat ni;

c) a ma ga sabb pa rancs no ki és meg ha tá ro zott cé lú ju tal -
ma kat, a meg bí zá si és he lyet te sí té si dí ja kat, va la mint az ál -
lo má nyon kí vü li ek jut ta tá sa it a ke ret en ge dé lyek alap ján
kell ter vez ni;

d) a hi va tá sos és a szer zõ dé ses ál lo mány után túl szol -
gá lat a 2007. ja nu ár ha vi tá vol lé ti díj 20%-os mér té ké ig
ter vez he tõ; az ál lan dó fõ fog lal ko zá sú és ka to nai be osz tás -
ban fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak ré szé re a rend kí vü li
mun ka vég zé si díj ke ret a ja nu ár ha vi bér alap 20%-ának
meg fe le lõ összeg ben ter vez he tõ, míg az idõ sza ki- és rész -
fog lal ko zá sú ak ré szé re a biz to sí tott éves bér alap 1/12-ed
rész e 20%-ának meg fe le lõ rend kí vü li mun ka vég zé si díj -
ke ret ter vez he tõ;

e) a kü lön bö zõ szo ciá lis jut ta tá so kat, tá mo ga tá so kat,
költ ség té rí té se ket az ér vény ben lé võ nor mák, nor ma tí vák,
illetve ta pasz ta la ti ada tok ra ala po zot tan kell ter vez ni;

f) a ru há za ti költ ség té rí té sek vo nat ko zá sá ban a köz -
tiszt vi se lõi ál lo mány ré szé re a 2007. évi terv ja vas lat ban
73 600 Ft/fõ/év kész pénz ki fi ze té sét kell ter vez ni. A hi va -
tá sos ál lo mány ese té ben a ru há za ti költ ség té rí tés össze ge
25 000 Ft/fõ/év, köz al kal ma zot ti ál lo mány ese té ben
45 000 Ft/fõ/év;

g) az ét ke zé si hoz zá já ru lás 5000 Ft/fõ/hó, a bank kár tya
költ ség té rí tés 2000 Ft/fõ/év;

h) az ön kén tes- és ma gánnyug díj pénz tár ta gok tag dí já -
nak mun kál ta tói tá mo ga tá sa a tá vol lé ti díj 4, illetve 2%-a,
míg az ön kén tes egész ség biz to sí tó pénz tár ta gok tag dí já -
hoz mun kál ta tói hoz zá já ru lás ként 3600 Ft/fõ/hó tá mo ga -
tást kell ter vez ni;

i) a la kás ki ürí té sek és cse re té rí té sek egy sze ri pénz be ni
meg vál tá sát a HM IÜ ter ve zi és az in téz mé nyi (csapat)
költ ség ve té sé ben sze re pel te ti, s er rõl adat szol gál ta tást is
tel je sít a HM KPÜ fe lé. A rész le ges la kás fel újí tá si áta lányt 
és a la kás kar ban tar tá si ki adá so kat a HM ren del ke zé sû
 lakás bér be adá sá val és a la kás cé lú tá mo ga tá sok kal össze -
füg gõ, a hon vé del mi szer vek re há ru ló egyes fel ada tok el -
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lá tá sá ról, a la kás gaz dál ko dá si és a la kó ház ke ze lé si szer -
vek fel ada ta i ról, a la kás bi zott sá gok mû kö dé sé rõl, to váb bá
a szál ló fé rõ hely gaz dál ko dás és a szál ló bér let sza bá lya i -
ról  szóló 63/1995. (HK 33.) HM uta sí tás alap ján a HM
KPÜ a ren del ke zés re ál ló bá zis évi ada tok alap ján ter ve zi
és a köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tá ban sze re pel te ti;

j) az al bér le ti díj hoz zá já ru lás ter ve zé se kor a HM ren -
del ke zé se alatt lé võ la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el -
ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló,
több ször mó do sí tott 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let ren del -
ke zé se it kell figye lembe ven ni;

k) kül sõ sze mé lyi jut ta tás ként a HM és MH szer ve ze -
tek nél mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ke re té -
ben fog lal koz ta tot tak és a fegy ve res erõk ál lo má nyá ba
nem tar to zók já ran dó sá ga it kell meg ter vez ni, fi gye lem mel 
a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze -
tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló, több -
ször mó do sí tott 1996. évi XLV. tör vényre, va la mint a ki -
adott ke ret en ge dé lyek re. Az ön kén tes tar ta lé kos ka to nai
szol gá la tot vál la lók ra ki adá si elõ irány zat nem ter vez he tõ.

l) A hon vé del mi szer ve ze tek el lá tá sá ra ki je lölt re fe ra -
tú rák sze mé lyi ál lo má nyá nak ét ke zé si jeggyel tör té nõ el lá -
tá sa ér de ké ben a g) pont sze rin ti ét ke zé si hoz zá já ru lás elõ -
irány za tát a hon vé del mi szer ve zet terv ja vas la tá ban kell
meg ter vez ni és az ét ke zé si je gye ket a jó vá ha gyott elõ -
irány za tok ter hé re biz to sí ta ni.

12.  §

(1) A tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék mér té ke 2007. év re
vo nat ko zó an 29%.

(2) A mun ka adói já ru lék mér té ke 3%.
(3) A té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás össze ge 2007.

év re vo nat ko zó an 1950 Ft/fõ/hó.
(4) A táp pénz hoz zá já ru lást a tár sa da lom biz to sí tá si el lá -

tás ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról  szóló 1997. évi
LXXX tv. 19.  §-a sze rint kell ter vez ni. A táp pénz ki fi ze té -
sek át la gos mér té ke 71%.

13.  §

(1) A tár sa da lom-, szo ci ál po li ti kai és egyéb tb. jut ta tá -
sok szám la cso port ba tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok
ter ve zé sé nél a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to -
nák, hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes il let mé nyen kí -
vü li pénz be li já ran dó sá ga i ról  szóló 14/2002. (III. 29.) HM
ren de let vo nat ko zó ré sze it kell figye lembe ven ni. A mi ni -
mál bér össze ge 2007. ja nu ár 1-jé tõl 65 500 Ft/hó. Az öreg -
sé gi nyug díj mi ni mu ma 27 130 Ft/hó.

(2) A sze mé lyi és pénz ügyi jel le gû do lo gi elõ irány za to -
kat a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, va la -
mint a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ ség té rí té -
se i rõl  szóló 21/2002. (IV. 10.) HM ren de let ben fog lal ta kat
ala pul vé ve kell ter vez ni.

(3) A bel föl di rep re zen tá ci ó ról  szóló, több ször mó do sí -
tott 83/2004. (HK 24.) HM uta sí tás ban fog lal tak sze rint
kell a sze mé lyi és a ren dez vé nyi rep re zen tá ci ót ter vez ni.
A nor ma tív és egyéb rep re zen tá ci ós ki adá so kat kü lön-kü -
lön rész le tes szö ve ges és szám sza ki in dok lás sal is alá kell
tá masz ta ni. A mun kál ta tót ter he lõ SZJA, tb és mun ka adói
já ru lék meg fi ze té se köz pon ti lag tör té nik, 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, va la mint a ter mé szet be ni és
egyes pénz 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 rend jé rõl  szóló 63/2006. HM KPSZH in -
téz ke dés ál tal elõ írt adat szol gál ta tás alap ján. A HM KPÜ a 
be fi ze tés fe de ze tét a köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tá -
ban – ta pasz ta la ti ada tok ra ala po zot tan – sze re pel tes se.

(4) A jó vá ha gyott csa lád ala pí tá si tá mo ga tá si ke re tek
költ ség ve té si tá mo ga tás sal fe de zet ten nem ter vez he tõk.
A tárgy év ben e jog cí me ken tör lesz tés ként be fo lyó be vé te -
le ket, va la mint az azok nak meg fe le lõ össze gû ki adá sok -
nak az elõ irány za ta it adat szol gál ta tás jel leg gel a terv ja vas -
lat kü lön mel lék le te ként kell meg kül de ni, fel ter jesz te ni.

(5) A kincs tá ri szám la ve ze té si dí jat:

a) az el sõd le ges szám lák ra vo nat ko zó an, va la mint a
sze mé lyi jut ta tá sok hoz és já ru lé ka i hoz kap cso ló dó má sod -
la gos szám lák ese té ben a HM KPÜ a köz pon ti költ ség ve -
té se i ben;

b) a hon vé del mi szer ve ze tek az in téz mé nyi szám lá ik ra
vo nat ko zó an ön ál ló an

ter ve zi.

Az MH logisztikai elõirányzatainak tervezése

14.  §

(1) A HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja a lo gisz ti kai költ ség ve -
té sek ter ve zé sét in téz ke dés ben sza bá lyoz za, mely tar tal -
maz za töb bek kö zött az MH lo gisz ti kai ke re té nek meg osz -
tá sát, a csapat és köz pon ti lo gisz ti kai elõ irány za tok fe let ti
jo go sult sá go kat és a költ ség ve té si elõ irány za tok kal va ló
gaz dál ko dás rend jét.

(2) Az MH ÖHP:

a) a csa pat költ ség ve té si elõ irány za tok ter ve zé sé re az
in do kolt mér ték ben kü lön is in téz ked jen;

b) a ka to nai szer ve ze tek ál tal fel ter jesz tett elõ irány -
zat-igé nye ket, azon be lül is a fel hal mo zá si jel le gû elõ -
irány zat-igé nyek in do kolt sá gát vizs gál ja fe lül;

c) a lo gisz ti kai jel le gû csa pat költ ség ve té si elõ irány za -
to kat költ ség ve té si al cí men ként, azon be lül cím rend kó -
don ként (a továb biak ban: CRK) kü lön-kü lön, ki emelt (do -
lo gi, fel hal mo zá si stb.) elõ irány zat bon tás ban – ön ál ló
mel lék le tek ben – kü lön is mu tas sa be.
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(3) A HM FLÜ:
a) a köz pon ti lo gisz ti kai terv ja vas la tot költ ség ve té si

 alcímenként kü lön-kü lön ok má nyon, szer ve ze tek re és
CRK-kra meg bont va ter ve zi;

b) a köz pon to sí tott el lá tás rend sze ré ben biz to sí tan dó
elõ irány za to kat az év köz ben jog utód nél kül meg szû nõ
szer ve ze tek ese té ben a meg szû nés idõ pont já ig ter je dõ idõ -
szak ra, a szer ve ze ti át ala kí tás, össze vo nás  miatt jog utód
meg je lö lé sé vel meg szû nõ, össze vo nás ra ke rü lõ szer ve ze -
tek, va la mint a más fe je zet ré szé re át adás ra ke rü lõ szer ve -
ze tek ese té ben egész év re ter ve zi;

c) a nem zet kö zi csapat és köz pon ti lo gisz ti kai jel le gû
elõ irány za to kat költ ség ve té si al cí men ként, azon be lül kü -
lön cím rend kó don ként, a ha zai köz pon ti költ ség ve té si
terv tõl el kü lö ní tet ten, a sa ját ke re te ter hé re, kü lön ok má -
nyon ter ve zi;

d) az anyag nem fe le lõ sön ként és cím rend kó don ként be -
mu ta tott, na tu rá li ák kal is alá tá masz tott köz pon ti költ ség -
ve té si terv ja vas lat ré sze ként a had erõ fej lesz té si vál la lá sok
(FG, FP stb.), to váb bá a nem ze ti fej lesz té si és egyéb szak -
ági prog ra mok ke ret szá ma ter hé re fel ada ton ként, illetve
prog ra mon ként ter ve zett elõ irány za to kat al cí men ként ki -
emelt (do lo gi, fel hal mo zá si stb.) elõ irány zat bon tás ban –
ön ál ló mel lék le tek ben – kü lön is mu tas sa be.

A nemzetközi jellegû elõirányzatok tervezése

15.  §

(1) A mul ti la te rá lis együtt mû kö dé si fel ada tok ter ve zé -
sé nek és vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 98/2003.
(HK 1/2004.) HM uta sí tás alap ján a Mul ti la te rá lis Együtt -
mû kö dé si Terv ben (MET) sze rep lõ nem zet kö zi (NATO és
EU) ren dez vé nyek elõ irány zat-szük ség le te it a HM KPÜ a
ke ret gaz dá val együtt mû kö dés ben, a jó vá ha gyott éves
MET-nek meg fele lõen össze sít ve (uta zá so kat és fo ga dá -
so kat tel jes kö rû en tar tal maz va) ké szí ti el egész év re vo -
nat ko zó an.

(2) A két ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás költ ség ve té -
si szük ség le tét a nem zet kö zi ka to nai együtt mû kö dés ál ta -
lá nos sza bá lya i ról és a két ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö -
dés rõl  szóló 97/2003. (HK 1/2004.) HM uta sí tás ban
(a továb biak ban: 97/2003. HM ut.) fog lal tak figye lembe -
véte lével a HM KPÜ a ke ret gaz dá val együtt mû kö dés ben,
a jó vá ha gyott éves Két ol da lú Nem zet kö zi Együtt mû kö dé -
si Terv-nek (KNET) meg fele lõen össze sít ve (uta zá so kat és 
fo ga dá so kat tel jes kö rû en tar tal maz va) ké szí ti el egész év -
re vo nat ko zó an.

(3) A nem zet kö zi gya kor la tok költ ség ve té si szük ség le -
te it, a Gya kor la tok és Ki kép zé si Ren dez vé nyek Prog ram ja
(GYKRP) alap ján a nem zet kö zi ren dez vé nyek egyes költ -
ség ve té si és pénz ügyi kér dé se i rõl  szóló 83/1998.
(HK 4/1999.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 83/1998.
HM ut.) sze rint kell meg ter vez ni, mely nek alap ján
30 mun ka nap pal a gya kor la tok meg kez dé se elõtt a gya kor -
lat vég re haj tá sá ért fe le lõs ka to nai szer ve ze tek ele mi költ -

ség ve té si terv ja vas la ta i kat meg kül dik a HM KPÜ ré szé re.
Azon gya kor la tok költ ség ve té si terv ja vas la ta it, me lyek
csak az uta zás sal já ró költ sé ge ket fog lal ják ma guk ba, a
HM KPÜ a ke ret gaz dák kal együtt mû kö dés ben, a jó vá ha -
gyott éves GYKRP-nek megfele lõen össze sít ve ké szí ti el
egész év re vo nat ko zó an.

(4) A NATO és PfP tan fo lya mok költ ség ve té si szük ség -
le tét a HM KPÜ a ke ret gaz dá val együtt mû kö dés ben, a jó -
vá ha gyott éves NATO és PfP tan fo lya mok ter vé nek meg -
fele lõen össze sít ve ké szí tik el egész év re vo nat ko zó an.
A NATO és PfP tan fo lya mok ke re té ben kell ter vez ni a bé -
ke misszi ós tan fo lya mo kat, mely re az MH Mû ve le ti Köz -
pont (továb biak ban: MH MK) tesz ja vas la tot a ke ret gaz da
szer ve zet ré szé re.

(5) Az érin tett ka to nai szer ve zet nek a 1. és 4. pont ba
nem tar to zó ke res ke del mi, ha di tech ni kai együtt mû kö dé si
prog ra mok kal (uta zá sok és fo ga dá sok) és más egyéb ter -
ve zett és nem ter ve zett ki uta zá sok kal kap cso la tos ki adá so -
kat a 97/2003. HM ut. sza bá lyai figye lembe véte lével
– a na pi dí ja kat és a já ru lé ko kat is be le ért ve – a sa ját in téz -
mé nyi költ ség ve té sük be kell ter vez ni ük és az ele mi költ -
ség ve tés jó vá ha gyá sát köve tõen, kez de mé nyez zék azok -
nak a nem zet kö zi ke ret be tör té nõ át cso por to sí tá sát.

(6) Az (1)–(4) be kez dé sek sze rin ti fel ada tok tel jes kö rû
költ ség ve té si terv ja vas la ta it a HM KPÜ ké szí ti el.

(7) A Vál ság ke ze lõ és Bé ke mû ve le tek ke re té ben fel -
aján lott ka to nai szer ve ze tek és az en nek ke re té ben egyé ni
be osz tást be töl tõk sze mé lyi jut ta tá sa i nak és já ru lé ka i nak,
va la mint pénz ügyi jel le gû do lo gi ki adá sa i nak a ter ve zé se
– a ke ret gaz dák kal tör té nõ együtt mû kö dés ben – a HM
KPÜ fel ada ta az aláb bi rész le te zés ben:

a) az EUFOR IPU Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens
ki adá sai (EUFOR IPU KRK, Sza ra je vó), va la mint az
EUFOR HQ-n dol go zó törzs tisz tek és egyé ni be osz tást be -
töl tõk ki adá sai (ide nem ért ve a más NATO és EU pa rancs -
nok sá gok ról ide ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it
és já ru lé ka it);

b) a KFOR Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj (KFOR ÖBZ,
Pris ti na) és a kon tin gens mû ve le ti te rü le tén dol go zó törzs -
tisz tek és egyé ni be osz tást be töl tõk, be le ért ve a Meg elõ zõ
Egész ség ügyi La bo ra tó ri um ki adá sa it is (ide nem ért ve a
más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide ve zé nyelt sze -
mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

c) az MH Tar to má nyi Új já épí té si Cso port (MH PRT),
az egyé ni ISAF be osz tást be töl tõ sze mé lyek és törzs tisz tek 
ki adá sai (ide nem ért ve a más NATO és EU pa rancs nok sá -
gok ról ide ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já -
ru lé ka it);

d) az NTM-I misszi ó ban részt ve võ törzs tisz tek és
egyé ni be osz tást be töl tõk ki adá sai (ide nem ért ve a más
NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide ve zé nyelt sze mé -
lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

e) az MH KFOR Szá zad, va la mint a törzs tisz tek és
egyé ni be osz tást be töl tõk ki adá sai (ide nem ért ve a más
NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide ve zé nyelt sze mé -
lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

f) a NATO Gyors re a gá lá sú Erõk (NRF) kö te lé ké be fel -
aján lott al egy sé gek és törzs tisz tek és egyé ni be osz tást be -
töl tõk fel ké szí té sé nek és gya kor la ta i nak ki adá sai (ide nem
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ért ve a más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide ve zé -
nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

g) a Több nem ze ti sé gû Meg fi gye lõ Erõk (MFO, Sí nai-
fél szi get) ma gyar kon tin gen sé nek ki adá sai;

h) az ENSZ Cip ru si Ma gyar Kon tin gens (UNFICYP)
ki adá sai;

i) egyéb más bé ke misszi ók ban részt ve võ kon tin gen sek 
és törzs tisz tek és egyé ni be osz tást be töl tõk ki adá sai (ide
nem ért ve a más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ide
 vezényelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it és já ru lé ka it);

j) a Ka to nai Meg fi gye lõk ki adá sai;
k) az UNIFIL misszió ki adá sai.
(8) Az (7) be kez dés ben fel so rolt fel ada tok költ ség ve té si 

szük ség le tét a je len uta sí tás sza bá lya i nak al kal ma zá sá val
kell el ké szí te ni úgy, hogy a ha zai fo rint il let mé nye ket, a
kül szol gá lat tal kap cso la to san fo rint ban fel me rü lõ pót lé ko -
kat és azok von za ta it az állományille té kes szer ve zet sa ját
in téz mé nyi költ ség ve té sé ben ter ve zi. A brut tó sí tás sza bá -
lya i nak figye lembe véte lével a de vi zá ban fel me rü lõ sze -
mé lyi jut ta tá sok elõ irány za ta it és azok já ru lé ka it, va la mint 
a pénz ügyi jel le gû do lo gi ki adá so kat tar tal ma zó költ ség -
ve té si terv ja vas la tot a HM KPÜ ké szí ti el.

(9) Az (7) be kez dés ben fel so rolt fel ada tok csapat és
köz pon ti lo gisz ti kai jel le gû ki adá sa it – be le ért ve a nem zet -
kö zi szer zõ dé sek alap ján fi ze ten dõ lo gisz ti kai el lá tá si
költ sé ge ket is – a HM FLÜ, az el he lye zé si (inf ra struk tu rá -
lis) jel le gû igé nye it a HM IÜ fel ada ton ként, ön ál ló cím -
rend kó do kon el kü lö nít ve, a sa ját költ ség ve té si ke re te ter -
hé re ter vez zék meg és küld jék meg a HM KPÜ ré szé re.
A Ma gyar or szág ról ki kül dött törzs tisz tek és ön ál ló be osz -
tást be töl tõk ese té ben a NATO és az EU ál tal ki szám lá zás -
ra ke rü lõ lo gisz ti kai és el lá tá si költ sé ge ket a „Hoz zá já ru lás 
a NATO költ ség ve té sé hez”, va la mint az Egyéb uni ós be fi -
ze té sek” meg ne ve zé sû fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kö -
zött kell meg ter vez ni.

(10) A NATO és EU pa rancs nok sá gok ról mû ve le ti te rü -
let re ve zé nyelt törzs tisz tek sze mé lyi jel le gû ki adá sa it és
azok já ru lé ka it a „HM FLÜ nem ze ti tá mo ga tás” fel adat
költ ség ve té si ke re té ben, a NATO és az EU ál tal ki szám lá -
zás ra ke rü lõ lo gisz ti kai és el lá tá si költ sé ge i ket pe dig a
„Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez”, va la mint a
Egyéb uni ós be fi ze té sek” meg ne ve zé sû fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok kö zött kell meg ter vez ni.

(11) A bé ke misszi ós te vé keny sé gek kap csán az el len õr -
zé sek, va la mint az azok ra vo nat ko zó egyez mé nyek kel és
tech ni kai meg ál la po dá sok kal kap cso la tos ki uta zá sok
és fo ga dá sok ki adá sa it az adott bé ke misszió költ ség ve té se
ter hé re kell ter vez ni.

(12) A kép vi se le tek, a nem ze ti tá mo ga tó szer ve zet, az
ön ál ló NATO, EU és egyéb nem ze ti be osz tást be töl tõk, a
kül föl dön ta nul má nyo kat foly ta tók, va la mint a két és több -
ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás ke re té ben ide ig le nes ki -
kül de tést tel je sí tõk ki adá sa i nak a ter ve zé se – a ke ret gaz -
dák kal tör té nõ együtt mû kö dés ben – a HM KPÜ – fel ada ta
az aláb bi rész le te zés ben:

a) Az MK NATO Misszió Vé de lem po li ti kai Rész leg
(MK NATO Misszió VPR), az MH Ka to nai Kép vi se lõ Hi -
va ta la (MH KKH), az MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let
(MH NKK), az MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let

(MH NÖK), az MK EBESZ Misszió Ka to nai Kép vi se let
(MK EMKK), a Re gi o ná lis Fegy ver zet-el len õr zést Se gí tõ
Ki kép zõ Köz pont (RAVIAC) terv ja vas la tát a 28/2004.
HM R. sza bá lyai alap ján a HM KPÜ ál lít ja össze, me lyek
csak a de vi za el lát má nyo kat, azok já ru lé ka it, illetve a hely -
szí ni pénz ügyi jel le gû do lo gi ki adá so kat tar tal maz zák.

b) A HM FLÜ nem ze ti tá mo ga tás fel ada ton a HM FLÜ
ter ve zi a kép vi se le tek mû köd te té sét, vál tá sát és bõ ví té sét
és az ön ál ló NATO és EU be osz tást be töl tõk, de vi zá ban
fo lyó sí tott jut ta tá sa it, já ru lé ka it, to váb bá az azok kal kap -
cso la tos ha zai és hely szí ni pénz ügyi jel le gû do lo gi és lo -
gisz ti kai ki adá so kat is me lyet meg küld a HM KPÜ ré szé re.

c) A ha zai fo rint il let mé nye ket, a kül szol gá lat tal kap -
cso la to san fo rint ban fel me rü lõ pót lé ko kat és azok von za -
ta it az állományille té kes szer ve ze tek ter ve zik sa ját költ -
ség ve té sük ben alap cím rend kó don.

(13) Az elõ zõek ben fog lal ta kon fe lül az aláb bi nem zet -
kö zi fel ada tok össze sí tett (pénz ügyi, lo gisz ti kai és el he -
lye zé si elõ irány za to kat tar tal ma zó) ele mi költ ség ve té se it
il le tõ en:

a) A tar tós kül föl di is ko la rend sze rû kép zés fel adat
költ ség ve té si szük ség le tét a ke ret gaz da szer ve zet ter ve zi
meg, együtt mû köd ve a HM FLÜ-vel és kül di meg a HM
KPÜ ré szé re;

b) A re gi o ná lis nyelv kép zés nem zet kö zi fel adat költ -
ség ve té si igé nyét a ke ret gaz da szer ve zet ter ve zi meg és
kül di meg a HM KPÜ ré szé re;

c) A cseh re pü lõ ha jó zó kép zés fel adat hoz kap cso ló dó
költ ség ve té si igé nyét a ke ret gaz da szer ve zet ter ve zi meg
és kül di meg a HM KPÜ ré szé re;

d) Az NFTC prog ram kép zé si költ sé ge i hez tör té nõ ma -
gyar hoz zá já ru lás ki adá sa it a ke ret gaz da szer ve zet ter ve zi
meg és kül di meg a HM KPÜ ré szé re. Az NFTC kép zé sen
részt ve võ ok ta tók és hall ga tók sze mé lyi és pénz ügyi jel le -
gû, va la mint lo gisz ti kai ki adá sa it a HM FLÜ ter ve zi a fel -
adat ra el kü lö ní tett cím rend kó don és kül di meg a HM KPÜ
ré szé re.

e) A nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok hoz kap cso -
ló dó költ ség ve té si igé nyét a ke ret gaz da szer ve zet ter ve zi
meg és kül di meg a HM KPÜ ré szé re.

f) Nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak fel nem oszt -
ha tó költ sé ge it, va la mint az egyes ön ál ló fel ada tok hoz
kap cso ló dó ki adá so kat a HM FLÜ ter ve zi és kül di meg a
HM KPÜ ré szé re.

g) A fegy ver zet-el len õr zé si fel adat ra – a tár ca kö zi
 bizottság ja vas la ta alap ján – jó vá ha gyott ke ret hez kap -
csolódó költ ség ve té si igényt a HM FLÜ a ke ret gaz da szer -
ve zet tel együtt mû kö dés ben ter ve zi meg és kül di meg a
HM KPÜ ré szé re.

h) Az AN–26-os pi ló ták pénz ügyi jel le gû ki adá sai fel -
ada ton a pi ló ták kül föl di fel adat vég zé se so rán fel me rü lõ
sze mé lyi ki adá so kat és azok já ru lé ka it, va la mint a pénz -
ügyi jel le gû ki adá so kat az MH ÖHP ter ve zi és kül di meg a
HM KPÜ ré szé re.

i) Az egyes nem zet kö zi fel ada tok kal kap cso la tos (vál -
ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek hez fel aján lott ka to nai szer ve -
ze tek, SHAPE fu tár szol gá lat, Nem zet kö zi gya kor la tok,
Nyi tott Ég bolt, VIP szál lí tás stb.), ha zai szál lí tó esz köz zel
vég zett, fo rint ban és kül föl di fi ze tõ esz köz ben fel me rü lõ
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do lo gi jel le gû lé gi szál lí tá si ki adá so kat – lég tér nyi tás, lég -
tér hasz ná lat, a re pü lõ gé pek és he li kop te rek üzem anyag,
rep tér bér le ti, rep té ril le ték és ha tár nyi tás költ sé ge it – a HM
FLÜ ön ál ló cím rend kó don el kü lö nít ve, a sa ját költ ség ve -
té si ke re te ter hé re ter ve zi meg.

j) a több nem ze ti sé gû egy sé gek fenn tar tá sá val és ké pes -
ség ki ala kí tá sá val kap cso la tos lo gisz ti kai és el he lye zé si
jel le gû ki adá so kat a HM FLÜ, MH ÖHP és a HM IÜ sa ját
költ ség ve té si ke re té ben ter ve zi;

k) kül föl di hall ga tók el lá tá si fel té te le i nek és já ran dó sá -
ga i nak ki adá sai a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
(a továb biak ban: ZMNE) in téz mé nyi költ ség ve té sé ben ke -
rül nek meg ter ve zés re;

l) az egyes nem zet kö zi fel ada tok hoz kap cso ló dó gya -
kor la ti pót lé kot, meg bí zá si dí jat, ké szen lé ti pót lé kot, kü -
lön le ges igény be vé te li pót lé kot az állományille té kes ka to -
nai szer ve ze tek in téz mé nyi költ ség ve té sük ben ter ve zik;

m) az egyes nem zet kö zi fel ada tok ra vo nat ko zó össze sí -
tett ele mi költ ség ve té sek az érin tett költ ség vi se lõ ka to nai
szer ve ze tek ré szé re ke rül nek jó vá ha gyás ra, me lyek pénz -
ügyi ke ze lé sét a HM KPÜ ille té kes nem zet kö zi szer ve ze ti
ele mei vég zik.

(14) A nem zet kö zi ke re tek ter hé re ter ve zett sze mé lyi
jel le gû ki adá so kat brut tó sí ta ni kell. A brut tó sí tott sze mé lyi 
jel le gû ki adá so kat ter he lõ TB já ru lék a brut tó sí tott összeg
50%-ának 29%-a.

(15) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok költ ség ve -
té sük ben el kü lö ní tet ten ter ve zik az MH PRT és az egyéb
NATO kö te le zett ség bõl adó dó tag sá gi dí jak és hoz zá já ru -
lá sok össze ge it.

(16) A nem zet kö zi fel ada to kat a 4. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott Nem zet kö zi CRK-ra le het csak le ter vez ni.

(17) A nem zet kö zi fel ada tok ke ret gaz da és fel ügye lõ
szer ve it az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

16.  §

(1) A 97/2003. HM ut. elõ írásait figye lembe vé ve kül -
föl di ki kül de tés cí mén, a két ol da lú nem zet kö zi kap cso la -
tok ból ere dõ kü lön fé le ren dez vé nyek ki adá sa it a sa ját
költ ség ve té si ke re te ter hé re csak az MK KFH és az MK
KBH ter vez he ti, meg fe le lõ szám sza ki alá tá masz tás sal.

(2) A NA TO-n, és az EU-n kí vü li nem zet kö zi szer ve ze -
tek ben tör té nõ – leg alább HM Ka bi net fõ nö ki en ge dé lyen
ala pu ló – rész vé tel lel kap cso la tos tag sá gi dí ja kat az ab ban
érin tett szer ve ze tek sa ját ha zai in téz mé nyi mû kö dé si költ -
ség ve té sük be ter vez zék, 99-es anyag nem kód dal.

Az elemi költségvetés tervezésének
egyéb speciális szabályai

17.  §

(1) Az SGSZ-ek, va la mint az MH Ve rõ cei Be teg ott hon
(a továb biak ban: MH VBO) össze vont szám sza ki bi zo nyí -

tást és szö ve ges in dok lást ké szí te nek a pénz ügyi és a
 logisztikai jel le gû elõ irány za tok ra vo nat ko zó an.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek költ ség ve té si
terv ja vas la ta it a pénz ügyi és szám vi te li szer ve ik – az MH
VBO vo nat ko zá sá ban a HM KPÜ pénz ügyi re fe ra tú rá ja –
ál lít ják össze, a szak szol gá la tok kal együtt mû köd ve.

(3) A költ ség ve té si ja vas la tok ban csak azon anyag nem -
fe le lõ si kör be tar to zó elõ irány za tok sze re pel het nek, amely 
anyag nem fe le lõs sel az adott szer ve zet ren del ke zik.

(4) A ZMNE a költ ség té rí té ses kép zés bõl 2007. év ben
be fo lyó be vé te le it és a be vé te lek ter ve zett fel hasz ná lá sát
az 1. sz. mel lék let sze rin ti for má tum ban, kü lön ok má nyon
ter ve zi meg.

(5) A 6. költ ség ve té si cím alá tar to zó egész ség ügyi in té -
ze tek össze vont, a pénz ügyi és lo gisz ti kai jel le gû ki adá so -
kat együt te sen (a lo gisz ti kai jel le gû e ket kü lön mel lék let -
ként is) tar tal ma zó költ ség ve té si terv ja vas la ta i kat 4 pél -
dány ban ké szít sék el.

(6) Az 1. Hon vé del mi Mi nisz té rium költ ség ve té si cím -
hez tar to zó szer ve ze tek a HM KPÜ-vel együtt mû köd ve
ké szít sék el költ ség ve té si terv ja vas la ta i kat.

(7) A szer ve ze ti át ala kí tás, össze vo nás  miatt jog utód
meg je lö lé sé vel meg szû nõ, össze vo nás ra ke rü lõ szerve -
zetek elõ irány za ta i kat egész év re vo nat ko zó an ter vez zék
meg.

(8) Az év köz ben jog utód nél kül meg szû nõ ka to nai szer -
ve ze tek elõ irány za ta i kat a meg szû nés idõ pont já ig ter je dõ
idõ szak ra ter vez zék meg.

(9) A 4. szá mú mel lék let ben sze rep lõ HM KGIR cím -
rend kó dok sze rint kü lön so ron, vagy ön ál ló mel lék let ben
kell meg ter vez ni az aláb bi ak ban fel so rolt tár ca szin tû ki -
emelt fel ada tok kal össze füg gõ ki adá sok elõ irány za ta it:

a) a HM Igaz ga tá sa költ ség ve té si al cí men:
– köz pon ti kul tu rá lis, PR és mé dia fel ada tok;
– ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló

köz re mû kö dés;
– HM-I ob jek tum üze mel te té se;
– Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé si fel adat ki adá sai;
– Esély egyen lõ sé gi fel ada tok;
– Is ko la rend sze rû kép zés;
– Re kon ver zi ós Prog ram ki adá sai.
b) a HM hi va ta lai költ ség ve té si al cí men:
– a HM KPÜ köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tá ban:

= egy részt a biz to sí tá si dí jak, a szer zõ dé ses ka to ná -
nak je lent ke zõk uta zá si költ ség áta lá nya és egyéb
köz pon ti te vé keny ség;

= más részt a mun kál ta tót ter he lõ SZJA, re ha bi li tá ci -
ós hoz zá já ru lás, a köz pon ti kár té rí té sek, tár sa dal -
mi szer vek tá mo ga tá sa, szo ciá lis se gély és egyéb
köz pon ti te vé keny ség.

= a HM KGIR költ ség ve té se;
– a HM FLÜ költ ség ve té sé ben:

= a LOA szál lí tá si költ sé gei, a BIR üze mel te té si ki -
adá sai, LINK ter mi nal és egyéb köz pon ti te vé -
keny ség;

= a K+F fel ada tok.

3. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 117



– a HM FLÜ a JAS–39 Gri pen bér le ti szer zõ dés sel kap -
cso la tos va la mennyi ki adást az érin tett szer vek kel (HM IÜ
stb.) egyez te tet ten költ ség ve té si cím/al cím, ki emelt elõ irány -
zat és azon be lül fõ köny vi szám la szá mos bon tás ban ter ve zi;

c) a HM hát tér in téz mé nyei költ ség ve té si al cí men:
– a HM IÜ költ ség ve té si terv ja vas la tá ban:

= a Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram;
= az el he lye zé si szol gál ta tás meg vá sár lá sa;
= szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek kár men -

te sí té se;
= az õr zés vé de lem ki adá sai;
= az egyéb el he lye zé si köz pon ti te vé keny ség;
= HM I. ob jek tum in gat lan-kar ban tar tá si, be ru há zá si 

fel ada tai;
= fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de -

lem mel kap cso la tos fel ada tok.
(10) A HM IÜ a (9) be kez dés a) pont já nak (3) fran cia

be kez dé sé ben és a c) pont já ban fel so rolt fel ada tai (az
egyes fel ada to kat és az azok hoz kap cso ló dó ki adá si elõ -
irány za to kat rész le te sen tar tal ma zó), va la mint a HM FLÜ
a K+F fel ada tok ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tát ön ál ló
cím rend kó do kon és kü lön ok má nyo kon ter ve zi.

(11) A HM IÜ a meg ala po zott dön tés ho za tal hoz szük sé -
ges mély ség ben rész le te zett szám sza ki és szö ve ges in dok -
lás sal is alá tá masz tott terv ja vas la tai össze ál lí tá sá nál ki -
emelt fi gyel met for dít son a 106/2006. HM ut.-ban – kü lö -
nö sen a 10.  §-ában – elõ ír tak ra az zal, hogy az in téz mé nyi
(csa pat-) és a nem zet kö zi (köz pon ti-) költ ség ve té si elõ -
irány zat-szük ség le té rõl ön ál ló terv ja vas la tot ké szít sen el.

(12) A HM FLÜ kü lön-kü lön ön ál ló és tel jes kö rû (pénz -
ügyi, lo gisz ti kai és el he lye zé si) költ ség ve té si terv ja vas la -
tot ké szít a gö di 4. szá mú KORK, a Ho tel Ha dik és az
 Istenhegyi úti Ven dég ház üze mel te té sé vel, va la mint a ha -
zai ren dez vé nyi te vé keny sé gek kel kap cso la tos elõ irány -
zat-szük ség le tek rõl.

(13) A HM igaz ga tá sa, hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei,
va la mint az SGSZ-ek kü lön ter vez zék meg az el lá tó köz -
pon tok ál tal – a pénz ke ret-gaz dál ko dás ke re té ben – biz to -
sí tás ra ke rü lõ kész le te ket. Az ezi rá nyú igé nyek egy pél dá -
nyát a HM FLÜ-nek 2007. feb ru ár 5-éig küld jék meg.
A pénz ke ret-gaz dál ko dás ke re té ben köz pon ti el lá tás út ján
biz to sí tás ra ke rü lõ esz kö zök re, va la mint anya gok ra – el -
térõ ren del ke zés ki vé te lé vel – elõ irány za tot nem ter vez -
het nek.

(14) A (13) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek a ter ve zés so -
rán az el he lye zé si és lo gisz ti kai igé nye i ket a HM IÜ-vel,
va la mint a HM FLÜ-vel egyez tes sék.

(15) A 2007. év ben meg ren de zés re ke rü lõ „Nem zet kö zi 
Re pü lõ nap és Ha di tech ni kai Be mu ta tó”-val kap cso lat ban
fel me rü lõ pénz ügyi és lo gisz ti kai jel le gû fel ada to kat az
érin tett szer ve ze tek kü lön, ön ál ló költ ség ve té si ja vas lat -
ban ké szí tik.

18.  §

(1) A sze mé lyi jut ta tá sok és já ru lé kai, egyéb já ran dó sá -
gok és költ ség té rí té sek költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak ter ve -

zé se so rán el kell kü lö ní te ni a szer ve zet (he lyi leg ki fi ze tés -
re ke rü lõ) és a HM KPÜ fi nan szí ro zá si igé nyét.

(2) A he lyi leg ki fi ze tés re ke rü lõ ki adá sok kö rét a vo nat -
ko zó – je len leg a kincs tá ri szám la ke ze lés és pénz for ga lom
rend jé rõl  szóló, több ször mó do sí tott 20/1999. (HK 16.)
HM KPSZH in téz ke dés 3. sz. mel lék le te tar tal maz za az -
zal, hogy e kör nél kell figye lembe ven ni a ka to nai kö zép is -
ko lai nö ven dé kek já ran dó sá ga it is.

A felterjesztés, felülvizsgálat rendje

19.  §

Az MH ese té ben a HM KPÜ és az MH ÖHP ál tal össze -
ál lí tott ele mi költ ség ve té si terv ja vas la to kat, a pénz ügyi,
va la mint a lo gisz ti kai jel le gû elõ irány za tok ra kü lön-kü lön
el ké szí tett szám sza ki bi zo nyí tá so kat a kö vet ke zõk sze rint
kell össze sí te ni:

a) 2/1. al cím vo nat ko zá sá ban:
– HVK egyéb köz vet len szer ve ze tei ;
– HM Sze mély ze ti Fõ osz tály alá ren delt jei (MH Bé ri

Ba logh Ádám Hon véd Kö zép is ko la és Kol lé gi um,
MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont, MH Ki ni zsi Pál Tiszt -
he lyet tes Szak kép zõ Is ko la, MH Ka to nai Igaz ga tá si és
Adat fel dol go zó Köz pont, MH Ke let-ma gyar or szá gi Te rü -
le ti Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság, MH Nyu gat- ma gyar -
or szá gi Te rü le ti Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság);

– MH ÖHP alá ren delt szer ve ze tei;
– MH HEKET és alá ren delt szer ve ze tei.
b) 2/2.al cím vo nat ko zá sá ban:
– MH ÖHP és az MH Szá raz föl di csa pa tai.
c) 2/3. al cím vo nat ko zá sá ban:
– MH Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai.

20.  §

(1) Az MH ÖHP a 2. Ma gyar Hon véd ség cím hez tar to zó 
egyes hon vé del mi szer ve ze tek terv ja vas la ta i nak két-két
pél dá nyát, va la mint azok 19.  § a)–c) pon tok sze rin ti össze -
sí té sé nek két-két pél dá nyát a HM KPÜ-nek küld je meg
(ez tób bi össze sí tés egy-egy pél dá nyát tá jé koz ta tás cél já -
ból a HM FLÜ ré szé re is).

(2) A HM igaz ga tá sa, hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei al -
cí mek szer ve ze tei a csa pat- és köz pon ti költ ség ve té si terv -
ja vas la ta ik két pél dá nyát a HM KPÜ-nek küld jék meg.

(3) A HM FLÜ a Gri pen fel adat tal kap cso la to san az
érin tett szer ve ze tek ál tal ter ve zett va la mennyi ki adást al -
címenként és szer ve ze ten ként ki mu tat va ki emelt elõ irány -
za ton ként össze sít se és a HM KPÜ-re küld je meg.

(4) Az MK KFH, az MK KBH, a ZMNE és a Ka to nai
Ügyész sé gek terv ja vas la ta i kat két pél dány ban HM
KPÜ-nek kül dik meg.

(5) Az MH-nak a 6. költ ség ve té si cím alá tar to zó egész -
ség ügyi in té ze tei a 17.  § (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett
költ ség ve té si terv ja vas la ta i kat az MH HEKET ré szé re
meg kül dik. Az MH HEKET a terv ja vas la to kat a szak mai
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és ér de mi fe lül vizs gá la tot, va la mint – a lo gisz ti kai jel le gû
elõ irány za tok te kin te té ben – az HM FLÜ-vel tör tént
egyez te tést és zá ra dé ko lást köve tõen, a fe lül vizs gá lat
ered mé nyé nek írás ban tör té nõ meg je lö lé sé vel a HM
KPÜ-nek meg kül di.

(6) Az ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tok az érin tett ka -
to nai szer ve ze tek pa rancs no ká nak (ve ze tõ jé nek), a HVK
egyéb köz vet len szer ve ze tei CRK ese té ben a HM HVKF
he lyet te se, a HM Igaz ga tá sa al cím ese té ben pe dig a HM
ka bi net fõ nök alá írá sá val ke rül je nek fel ter jesz tés re (meg -
kül dés re).

21.  §

Az el ké szí tett, illetve fe lül vizs gált költ ség ve té si terv ja -
vas la tok HM KPÜ-re tör té nõ meg kül dé sé nek ha tár ide je:

a) az SGSZ-ek ese té ben 2007. feb ru ár 12.;
b) az 1. Hon vé del mi Mi nisz té rium költ ség ve té si cím -

hez tar to zó szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban 2007. feb ru ár 12.;
c) a HM KPÜ ál tal – az MH-t érin tõ en – el ké szí tett pénz -

ügyi jel le gû elõ irány za tok te kin te té ben 2007. feb ru ár 14.;
d) az MH egész ség ügyi in té ze tei ál tal az uta sí tás 17.  §

(5) be kez dés sze rint el ké szí tett és a 20.  § (5) be kez dés sze rint
egyez te tett terv ja vas la tok vo nat ko zá sá ban 2007. feb ru ár 19.;

e) a HM IÜ és az egyéb, köz pon ti költ ség ve té si, illetve
tár ca szin tû fel adat tal össze füg gõ terv ja vas la tot össze ál lí tó
hon vé del mi szer ve ze tek te kin te té ben 2006. feb ru ár 16.;

f) az MH ÖHP-nek a HM HVKF-el is egyez te tett (jó vá -
ha gyott) lo gisz ti kai jel le gû csa pat költ ség ve té si terv ja vas -
la tát il le tõ en 2007. feb ru ár 23.;

g) a HM FLÜ-nek a HM HVKF-el is egyez te tett lo gisz -
ti kai jel le gû köz pon ti költ ség ve té si elõ irány za ti terv ja vas -
la tát il le tõ en – be le ért ve a Gri pen fel adat össze sí tett és
egyéb tár ca szin tû (ka taszt ró fa vé del mi, fi zi kai biz ton ság
és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem stb.) fel ada tok költ -
ség ve té sét, ezek mel lett a 2. és 6. cím össze sí tett csa pat költ -
ség ve té si terv ja vas la ta i ra is ki tér ve – 2007. feb ru ár 23.;

h) a 15.  § (1)–(5), (7), (9), (10), (13) és (14) be kez dé -
sek ben fog lalt nem zet kö zi fel ada tok költ ség ve té si terv ja -
vas la tai ese té ben 2007. feb ru ár 23.;

i) az egyéb, éves szin ten elõ re nem ter vez he tõ nem zet -
kö zi fel ada tok költ ség ve té si elõ irány zat igé nye it a
83/1998. HM ut.-ban fog lal tak nak meg fe le lõ en a ren dez -
vény meg kez dé se elõtt, a 15.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõk re kell meg kül de ni a HM KPÜ ré szé re.

A költségvetési tervjavaslatok jóváhagyásra való
felterjesztésének rendje

22.  §

(1) A be nyúj tott ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tok jó -
vá ha gyás ra va ló fel ter jesz té sét a HM KPÜ hajt ja vég re.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tok vo nat ko zá -
sá ban:

a) a HM FLÜ tel jes kö rû ele mi köz pon ti költ ség ve té si
terv ja vas la ta;

b) a HM IÜ tel jes kö rû ele mi köz pon ti költ ség ve té si
terv ja vas la ta – ide ért ve az 1/1 HM igaz ga tá sa költ ség ve té -
si al cí men ter ve zett inf ra struk tu rá lis fel ada tok (HM I. ob -
jek tum üze mel te té si) ter ve it is – a hon vé del mi mi nisz ter -
hez ke rül fel ter jesz tés re.

(3) Egyes tár ca szin tû fel ada tok költ ség ve té si terv ja vas -
la tai te kin te té ben:

a) A Gri pen fel adat tal kap cso la tos össze sí tett terv ja -
vas la tot a HM KPÜ jó vá ha gyás ra a hon vé del mi mi nisz ter -
hez ter jesz ti fe l.

b) A HM Vé del mi Ter ve zé si és Inf ra struk tu rá lis Szak -
ál lam tit kár hoz kell fel ter jesz te ni:

– a fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de -
lem mel kap cso la tos fel ada tok költ ség ve té si terv ja vas la tát;

– a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok össze sí tett költ ség ve -
té si terv ja vas la tát;

– a HM KGIR költ ség ve té si terv ja vas la tát.
– a K+F fel adat nak a HM Had erõ Ter ve zé si Fõ osz -

tállyal egyez te tett költ ség ve té si terv ja vas la tát.
(4) A csa pa tok és in téz mé nyek költ ség ve té si terv ja vas -

la tát il le tõ en a költ ség ve té si terv ja vas la to kat költ ség ve té si
(al-)cí men kén ti, illetve az 1/2, az 1/3 és a 6. költ ség ve té si
(al-)cí mek ese té ben hon vé del mi szer ven kén ti, a 2/1 költ -
ség ve té si al cím vo nat ko zá sá ban pe dig cím rend kó don kén ti 
rész le te zett ség gel és ezen be lül ki emelt elõ i rány za ton kén ti 
bon tás ban össze sí tet ten a hon vé del mi mi nisz ter hez kell
fel ter jesz te ni.

(5) A nem zet kö zi fel ada tok költ ség ve té se it:
a) az MH PRT ese té ben a hon vé del mi mi nisz ter;
b) a vál ság ke ze lõ bé ke mû ve le ti fel ada tok, va la mint a

kül kép vi se le tek te kin te té ben a HM Ka bi net fõ nök;
c) az a)–b) pon tok ba nem tar to zó fel ada to kat il le tõ en a

83/1998. HM ut.-ban meg ha tá ro zot tak alap ján el ké szí tett
ese ti költ ség ve té si terv ja vas la to kat a HM Vé del mi Ter ve -
zé si és Inf ra struk tu rá lis Szak ál lam tit kár hagy ja jó vá.

Záró rendelkezések

23.  §

(1) Ezen uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*.
(2) Az uta sí tás alá írá sá val egy ide jû leg a 2006. évi in téz -

mé nyi költ ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé nek rend jé rõl
 szóló 7/2006. (HK 3.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

(3) Az uta sí tás 4. szá mú mel lék le tét ké pe zõ HM KGIR
cím rend kód ja i nak mó do sí tá sá ra az év kö zi vál to zá sok nak
meg fele lõen a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja sa ját ha tás kör ben 
in téz ke dik.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 31.
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1. számú melléklet a 11/2007. (HK 3.) HM utasításhoz

Minta
Számszaki bizonyítás

GSZ: CRK: (E Ft-ban)

Számla -
csoport

Fõ köny vi-
szám la

Alszám la ST Elõ irány zat szám la meg ne ve zé se

TERVEZÉSI Nor ma
 szerinti

 illetményes
a ter ve zé si
idõ szak ra

Vál toz ta tás
az elöl já ró
szerv ál talIdõ szak

Mér t.
 egység

Mé rõ szám Nor ma

11 Tá bor no kok, tisz tek alap il let mé nye 1 év fõ 10 000

12 Zász ló sok, tiszt he lyet te sek alap il let mé nye 1 év fõ 4 500

51111 Alap il let mé nyek 14 500

11 Tá bor no kok, tisz tek il let mény ki egé szí té se 1 év fõ 50% 5 000

12 Zász ló sok, tiszt he lyet te sek il let mény ki egé szí té se 1 év fõ 15% 675

51112 Il let mény ki egé szí té sek 5 675

5111 Rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok ki adá si elõ irány za ta: 20 175

51–52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 20 175
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2. sz. melléklet a 11/2007. (HK 3.) HM utasításhoz

Minta
Kimutatás

a pénzügyi jellegû (99) AN elõirányzatokról

194 szám la cso port Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tá si köl csö nök ÁHT-n kí vül re Meg jegy zés

1942 Fel hal mo zá si célú tá mo ga tá si köl csön nyúj tá sá nak elõ irány za ta

1943 Fel hal mo zá si célú tá mo ga tá si köl csön meg té rü lé sé nek elõirányzata

51–52 számlacsoport Személyi juttatások

53 számlacsoport Munkaadókat terhelõ járulékok

54–56 számlacsoport Dologi kiadások

552133 Szer zõ dé ses ka to ná nak je lent ke zõk szál lí tá si áta lány dí ja HM KPÜ ter ve zi

55219993 Bi zal mi ki adá sok

56211 Bel föl di ki kül de tés

56212 Kül föl di ki kül de tés

562131 Nor ma sze rin ti rep re zen tá ci ós ki adá sok

562132 Egyéb rep re zen tá ci ós költ sé gek

57 számlacsoport 57211 Mun kál ta tó ál tal fi ze tett SZJA HM KPÜ ter ve zi

57117 Egyéb be fi ze té si kö te le zett ség (re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás) HM KPÜ ter ve zi

5721352 Kö te le zõ gép jár mû fe le lõs ség biz to sí tás HM KPÜ ter ve zi

5721353 CASCO biz to sí tás HM KPÜ ter ve zi

57213621 Bank költ ség

57213622 Kincs tá ri szám la ve ze té si díj

57212 Nem zet kö zi tag sá gi dí jak

58 számlacsoport Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb Tb. juttatások

58417 Egyéb pénz be li jut ta tá sok

Meg jegy zés: a pénz ügyi jel le gû elõ irány za tok mel lett azok áfáját is ter vez ni kell.
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3. sz. melléklet a 11/2007. (HK 3.) HM utasításhoz

Minta
Kimutatás

a jóváhagyásra javasolt költségvetési elõirányzatokról

GSZ: CRK: (E Ft-ban)

Fsz. Ki emelt elõ irány za tok meg ne ve zé se

Ki adá si elõ irány zat össze ge Költ ség ve té si tá mo ga tás össze ge

Pénz ügyi
 jellegû

Lo gisz ti kai
 jellegû

Össze sen
HM KPÜ

 részére
Szer ve zet
 részére

Össze sen

1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelõ járulékok

3. Dologi kiadások

4. Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

5. Mûködési költségvetés összesen (1+2+3+4):

6. Intézményi beruházási kiadások

7. Felújítás

8. Felhalmozási kiadások összesen (6+7):

9. Kölcsönök

10. KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK összesen (5+8+9):
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4. sz.melléklet a 11/2007. (HK 3.) HM utasításhoz

HM KGIR címrendkódok
(2007. január 1-jétõl)

1/1 Hon vé del mi Mi nisz té rium igaz ga tá sa

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

A101 A101 HM igaz ga tá sa te vé keny sé ge (csapat)

1/1 Spe ci á lis cím rend kód jai

A301 A301 Or szágmoz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

A302 A302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

A303 A303 Köz pon ti kul tu rá lis, PR- és mé diafel ada tok (csapat)

A305 A305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi
feladatok) (csapat)

A313 A313 Is ko la rend sze rû kép zés (csapat)

A316 A316 Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge (csapat)

– A320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

A322 A322 Int ra net és egyéb in for ma ti kai ki adás (csapat)

A323 A323 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

A328 A328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

A334 A334 HM I. ob jek tum in gat lan üze mel te tés (csapat)

A338 A338 Hu mán Prog ram vég re haj tá sa (csapat)

A339 A339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

A342 A342 HM-I. ob jek tum kar ban tar tás és fel újí tás (HM IÜ) (csapat)

A347 A347 Nyug dí jas ott ho ni el he lye zés igaz ga tá si fel ada tai (csapat)

A355 A355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

A356 A356 NKÖM együtt mû kö dés (csapat)

A357 A357 OSZK együtt mû kö dés (csapat)

A358 A358 Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek (csapat)

A369 A369 Re kon ver zi ós prog ram (csapat)

A371 A371 Esély egyen lõ sé gi fel ada tok (csapat)

A378 A378 KFGH il let mény el kü lö ní tés (csapat)

1/1 Nem zet kö zi cím rend kód jai

A502 A502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

A503 A503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

A510 A510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

A532 A532 Nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok (csapat)

1/1 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

A910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

A001 A001 1/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

1/2 Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta lai

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

B101 B101 HM Vé del mi Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

B102 B102 HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség te vé keny sé ge (csapat)

B105 B105 HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

B107 B107 HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség te vé keny sé ge (csapat)

B202 B202 HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség te vé keny sé ge (köz pon ti)

B204 B204 HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ISZAJI te vé keny sé ge (köz pon ti)
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1/2 Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta lai

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

B207 B207 HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség köz pon ti be szer zé si fel ada ta (központi)

B211 B211 Lo gisz ti kai szer ve ze tek köz pon ti költ ség ve té se (HM FLÜ) (köz pon ti)

B284 B284 HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség KGIR köz pon ti te vé keny sé ge (központi)

1/2 Spe ci á lis cím rend kód jai

B301 B301 Or szágmoz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

B302 B302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

B319 B319 NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (nem ze ti) (csapat)

– B320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

B328 B328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

B329 B329 K+F fel adat (csapat)

– B336 NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram le bo nyo lí tá sa (csapat)

B339 B339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

B340 B340 Ho tel Ha dik és Is ten he gyi úti Ven dég ház mû kö dé si költ ség ve té se (csapat)

B341 B341 Ha zai ren dez vé nyi te vé keny sé gek költ ség ve té se (csapat)

B346 B346 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (csapat)

B355 B355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

B401 B401 Or szágmoz gó sí tás gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (központi)

B402 B402 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

B405 B405 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi
feladatok) (központi)

B409 B409 Mû sza ki fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

B410 B410 Ki kép zé si fej lesz té si ki adá sok (köz pon ti)

B414 B414 Gri pen bér le ti díj és egyéb ki adá sok (köz pon ti)

B415 B415 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (központi)

B418 B418 MH ku tyás al egy ség ki adá sai (köz pon ti)

B423 B423 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (központi)

B424 B424 Sze mé lyi ál lo mány egyé ni fel sze re lé sé nek és ru há za ti anya ga i nak kor sze rû sí té se (központi)

B425 B425 Hír adó, in for ma ti kai és EHV fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

B426 B426 Gép jár mû és BTR prog ram (köz pon ti)

B427 B427 Ve gyi vé del mi fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

B428 B428 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (köz pon ti)

B431 B431 MIG–29 üzem idõ meg hosszab bí tás (köz pon ti)

B432 B432 He li kop te rek ja ví tá sa (MI–8, MI–17, MI–24) (köz pon ti)

B439 B439 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

– B443 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

– B444 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

B446 B446 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (központi)

B454 B454 Gri pen bér lé sé vel össze füg gõ fegy ver zet, egyéb be ren de zé si esz kö zök és anya gok be szer zé sé hez
kap cso ló dó kiadások (központi)

B455 B455 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

B460 B460 Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás adat bá zis ki ala kí tá sa (központi)

B461 B461 Egyéb gép jár mû prog ra mok, agg re gá tor és kon té ner be szer zés (köz pon ti)

B462 B462 Egyéb fegy ver ze ti prog ra mok (köz pon ti)

B463 B463 Köz le ke dé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

B464 B464 Egész ség ügyi szak ági prog ra mok (köz pon ti)

B465 B465 Élel me zé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

B466 B466 Üzem anyag szak ági prog ra mok (köz pon ti)

B467 B467 Hu mán nyelv kép zés (köz pon ti)
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1/2 Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta lai

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

B468 B468 Gri pen re pü lõk höz kap cso ló dó elekt ro ni kai és hír adó szak ági prog ra mok (központi)

B477 B477 Link 16 ké pes ség fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

B479 B479 AN–26 fel újí tás, üzem idõ hosszab bí tás (köz pon ti)

B480 B480 RH, URH be ren de zés be épí té se (köz pon ti)

B481 B481 Spe ci á lis tûz sze rész és FP ké pes ség fej lesz tés (köz pon ti)

B482 B482 Tér ké pé sze ti prog ra mok (köz pon ti)

B483 B483 Mist ral IFF be szer zés (köz pon ti)

B484 B484 Ra dar mo der ni zá ció és be szer zés (köz pon ti)

B485 B485 Op ti kai, elekt ro op ti kai esz kö zök be szer zé se (köz pon ti)

1/2 Nem zet kö zi cím rend kód jai

B502 B502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

B503 B503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

B505 B505 Ka na dai re pü lõ ha jó zó kép zés (csapat)

B506 B506 Cseh re pü lõ ha jó zó kép zés (csapat)

B510 B510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

B514 B514 Ka to nai meg fi gye lõk (csapat)

B517 B517 Ve gyes Híd épí tõ Szá zad (csapat)

B518 B518 EU Batt le Gro up (csapat)

B521 B521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

B529 B529 HM FLÜ nem ze ti tá mo ga tás (csapat)

B530 B530 MK NATO Misszió Vé de lem po li ti kai Rész leg mû kö dé se (csapat)

B531 B531 MK EBESZ Misszió Ka to nai Kép vi se let mû kö dé se (csapat)

B533 B533 Két ol da lú kap cso la tok (csapat)

B537 B537 NKK mû kö dé se (csapat)

B538 B538 Nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak nem fel oszt ha tó költ sé gei (csapat)

B547 B547 Fegy ver zet-el len õr zé si ke ret (csapat)

B549 B549 „MH PRT” (csapat)

B550 B550 UNIFIL (csapat)

B551 B551 Tar tós kül föl di is ko la rend sze rû kép zés (csapat)

B603 B603 Re gi o ná lis nyelv kép zés (köz pon ti)

B608 B608 NATO Ira ki Ki kép zõ Misszió (köz pon ti)

B610 B610 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

B612 B612 UNFICYP (köz pon ti)

B613 B613 MFO (köz pon ti)

B614 B614 Ka to nai meg fi gye lõk (köz pon ti)

B615 B615 KRK EUFOR (ALTHEA) (köz pon ti)

B616 B616 MH ÕBZ (köz pon ti)

B617 B617 Ve gyes Híd épí tõ Szá zad (köz pon ti)

B618 B618 EU Batt le Gro up (köz pon ti)

B641 B641 AN–26-os pi ló ták ki adá sai (köz pon ti)

B644 B644 NRF fel adat (köz pon ti)

B649 B649 „MH PRT” (köz pon ti)

B650 B650 UNIFIL (köz pon ti)

1/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

B910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

B921 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (köz pon ti)

B001 B001 1/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)
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1/3 Hon vé del mi Mi nisz té rium hát tér in téz mé nyei

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

C106 C106 HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um te vé keny sé ge (csapat)

C107 C107 HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

C108 C108 HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat te vé keny sé ge (csapat)

C111 C111 HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség te vé keny sé ge (csapat)

C211 C211 HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség egyéb köz pon ti te vé keny sé ge (központi)

1/3 Spe ci á lis cím rend kód jai

C301 C301 Or szágmoz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

C302 C302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

C315 C315 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (csapat)

C319 C319 NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (nem ze ti) (csapat)

– C320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

C323 C323 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

C328 C328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

C339 C339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

C342 C342 HM-I. ob jek tum kar ban tar tás és fel újí tás (HM IÜ) (csapat)

– C343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

– C344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

C346 C346 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (csapat)

C348 C348 Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram kör nye zet szennye zé sek kár men te sí té se (csapat)

C355 C355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

C401 C401 Or szágmoz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (központi)

C406 C406 Kór há zak köz pon ti ha tás kör ben tör té nõ fel újí tá sai (központi)

C407 C407 Szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek kár men te sí té se (központi)

C411 C411 Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram (köz pon ti)

C412 C412 El he lye zé si szol gál ta tás meg vá sár lá sa (ten der) (köz pon ti)

C415 C415 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (központi)

C423 C423 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (központi)

C428 C428 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (köz pon ti)

C439 C439 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

C442 C442 HM-I. ob jek tum kar ban tar tás és fel újí tás (HM IÜ) (köz pon ti)

– C443 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

– C444 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

C445 C445 HM IÜ egyéb in gat lan-fel újí tá si ki adá sai (köz pon ti)

C446 C446 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (központi)

C448 C448 Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram kör nye zet szennye zé sek kár men te sí té se (központi)

C449 C449 Õr zés vé del mi fel ada tok (köz pon ti)

C455 C455 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

1/3 Nem zet kö zi cím rend kód jai

C615 C615 KRK EUFOR (ALTHEA) (köz pon ti)

C616 C616 MH ÕBZ (köz pon ti)

C649 C649 „MH PRT” (köz pon ti)

1/3 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

C910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

C920 – HM tar ta lék elõ irány zat

C001 C001 1/3 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

C002 C002 1/3 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (köz pon ti)
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2/1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

D103 D103 HM HVK egyéb köz vet len szer ve ze tei te vé keny sé ge (csapat)

D107 D107 MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs és alá ren delt szer ve ze te i nek te vé keny sé ge
(csapat)

D108 D108 HM Sze mély ze ti Fõ osz tály alá ren delt szer ve ze te i nek te vé keny sé ge (csapat)

D110 D110 MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (MH ÖHP) alá ren delt szer ve ze tei

D211 D211 Lo gisz ti kai szer vek köz pon ti költ ség ve té se (köz pon ti)

2/1 Spe ci á lis cím rend kód jai

D301 D301 Or szágmoz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

D302 D302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

D305 D305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi
feladatok) (csapat)

D308 D308 Drog pre ven ci ós prog ram (csapat)

D315 D315 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (csapat)

D316 D316 Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge (csapat)

– D320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

D322 D322 Int ra net és egyéb in for ma ti kai ki adás (csapat)

D328 D328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

D337 D337 Ide ig le nes ál lo mány jegy zé ken sze rep lõk el lá tá sa (csapat)

D339 D339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

– D343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

– D344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

D355 D355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

D358 D358 Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek (csapat)

D401 D401 Or szágmoz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (központi)

D402 D402 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

D405 D405 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi
feladatok) (központi)

D408 D408 Drog pre ven ci ós prog ram (köz pon ti)

D409 D409 Mû sza ki fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

D410 D410 Ki kép zé si fej lesz té si ki adá sok (köz pon ti)

D414 D414 Gri pen bér le ti díj és egyéb ki adá sok (köz pon ti)

D415 D415 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (központi)

D418 D418 MH ku tyás al egy ség ki adá sai (köz pon ti)

D423 D423 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (központi)

D424 D424 Sze mé lyi ál lo mány egyé ni fel sze re lé sé nek és ru há za ti anya ga i nak kor sze rû sí té se (központi)

D425 D425 Hír adó, in for ma ti kai és EHV fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

D426 D426 Gép jár mû és BTR prog ram (köz pon ti)

D427 D427 Ve gyi vé del mi fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

D428 D428 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (köz pon ti)

D431 D431 MIG–29 üzem idõ meg hosszab bí tás (köz pon ti)

D432 D432 He li kop te rek ja ví tá sa (MI–8, MI–17, MI–24) (köz pon ti)

D439 D439 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

– D443 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

– D444 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

D446 D446 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (központi)

D454 D454 Gri pen bér lé sé vel össze füg gõ fegy ver zet, egyéb be ren de zé si esz kö zök és anya gok be szer zé sé hez
kap cso ló dó kiadások (központi)

D455 D455 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

D460 D460 Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás adat bá zis ki ala kí tá sa (központi)
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2/1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

D461 D461 Egyéb gép jár mû prog ra mok, agg re gá tor- és kon té nerbe szer zés (köz pon ti)

D462 D462 Egyéb fegy ver ze ti prog ra mok (köz pon ti)

D463 D463 Köz le ke dé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D464 D464 Egész ség ügyi szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D465 D465 Élel me zé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D466 D466 Üzem anyag szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D467 D467 Hu mán nyelv kép zés (köz pon ti)

D468 D468 Gri pen re pü lõk höz kap cso ló dó elekt ro ni kai és hír adó szak ági prog ra mok (központi)

D477 D477 Link 16 ké pes ség fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

D479 D479 AN–26 fel újí tás, üzem idõ hosszab bí tás (köz pon ti)

D480 D480 RH, URH be ren de zés be épí té se (köz pon ti)

D481 D481 Spe ci á lis tûz sze rész és FP ké pes ség fej lesz tés (köz pon ti)

D482 D482 Tér ké pé sze ti prog ra mok (köz pon ti)

D483 D483 Mist ral IFF be szer zés (köz pon ti)

D484 D484 Ra dar mo der ni zá ció és be szer zés (köz pon ti)

D485 D485 Op ti kai, elekt ro op ti kai esz kö zök be szer zé se (köz pon ti)

2/1 Nem zet kö zi cím rend kód jai

D503 D503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

D510 D510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

D529 D529 HM FLÜ nem ze ti tá mo ga tás (csapat)

D535 D535 KKH mû kö dé se (csapat)

D537 D537 NKK mû kö dé se (csapat)

D539 D539 NÖK mû kö dé se (csapat)

D603 D603 Re gi o ná lis nyelv kép zés (köz pon ti)

D608 D608 NATO Ira ki Ki kép zõ Misszió (köz pon ti)

D610 D610 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

D612 D612 UNFICYP (köz pon ti)

D613 D613 MFO (köz pon ti)

D614 D614 Ka to nai meg fi gye lõk (köz pon ti)

D615 D615 KRK EUFOR (ALTHEA) (köz pon ti)

D616 D616 MH ÕBZ (köz pon ti)

D617 D617 Ve gyes Híd épí tõ Szá zad (köz pon ti)

D618 D618 EU Batt le Gro up (köz pon ti)

D641 D641 AN–26-os pi ló ták ki adá sai (köz pon ti)

D644 D644 NRF fel adat (köz pon ti)

D649 D649 „MH PRT” (köz pon ti)

D650 D650 UNIFIL (köz pon ti)

2/1 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

D910 – Ve zér kar fõ nö ki tar ta lék elõ irány zat

D911 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

D921 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (köz pon ti)

D001 D001 2/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

D002 D002 2/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (köz pon ti)
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2/2 Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di csa pa tai

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

E101 E101 MH ÖHP és alá ren delt jei te vé keny sé ge (csapat)

2/2 Spe ci á lis cím rend kód jai

E302 E302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

E305 E305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi
feladatok) (csapat)

E308 E308 Drog pre ven ci ós prog ram (csapat)

E315 E315 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (csapat)

E316 E316 Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge (csapat)

– E320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

E328 E328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

E339 E339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

– E343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

– E344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

E355 E355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

2/2 Nem zet kö zi cím rend kód jai

E502 E502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

E503 E503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

E508 E508 NATO Ira ki Ki kép zõ Misszió (csapat)

E510 E510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

E512 E512 UNFICYP (csapat)

E513 E513 MFO (csapat)

E515 E515 KRK EUFOR (ALTHEA) (csapat)

E516 E516 MH ÕBZ (csapat)

E517 E517 Ve gyes Híd épí tõ Szá zad (csapat)

E518 E518 EU Batt le Gro up (csapat)

E521 E521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

E533 E533 Két ol da lú kap cso la tok (csapat)

E544 E544 NRF fel adat (csapat)

E548 E548 MH KFOR Szá zad (csapat)

E549 E549 „MH PRT” (csapat)

E550 E550 UNIFIL (csapat)

2/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

E910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

E001 E001 2/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

2/3 Ma gyar Hon véd ség Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

F101 F101 MH ÖHP alá ren delt jei te vé keny sé ge (csapat)

2/3 Spe ci á lis cím rend kód jai

F302 F302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

F308 F308 Drog pre ven ci ós prog ram (csapat)

F315 F315 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (csapat)

F316 F316 Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge (csapat)

– F320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

F328 F328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

F339 F339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)
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2/3 Ma gyar Hon véd ség Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

– F343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

– F344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

F346 F346 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (csapat)

F355 F355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

2/3 Nem zet kö zi cím rend kód jai

F502 F502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

F503 F503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

F505 F505 Ka na dai re pü lõ ha jó zó kép zés (csapat)

F506 F506 Cseh re pü lõ ha jó zó kép zés (csapat)

F510 F510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

F512 F512 UNFICYP (csapat)

F513 F513 MFO (csapat)

F521 F521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

F533 F533 Két ol da lú kap cso la tok (csapat)

F541 F541 AN–26-os pi ló ták ki adá sai (csapat)

F549 F549 „MH PRT” (csapat)

2/3 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

F910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

F001 F001 2/3 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

3/1 Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

G101 G101 MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

3/1 Spe ci á lis cím rend kód jai

G302 G302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

G328 G328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

G339 G339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

G352 G352 EG 0400 Stra té gi ai fel de rí tõ ké pes ség (csapat)

G355 G355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

3/1 Nem zet kö zi cím rend kód jai

G521 G521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

G549 G549 „MH PRT” (csapat)

3/1 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

G910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

G001 G001 3/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

3/2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

H101 H101 MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

3/2 Spe ci á lis cím rend kód jai

H302 H302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

H328 H328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

H339 H339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

H355 H355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)
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3/2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

3/2 Nem zet kö zi cím rend kód jai

H549 H549 „MH PRT” (csapat)

3/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

H910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat

H001 H001 3/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

4/0 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem

Al kal ma zott kód A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

I101 I101 ZMNE tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott alap te vé keny sé ge (csapat)

I102 I102 ZMNE be vé tel bõl fi nan szí ro zott alap te vé keny sé ge (csapat)

4/0 Spe ci á lis cím rend kód jai

I302 I302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

I305 I305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi
feladatok) (csapat)

I328 I328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

I339 I339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

I346 I346 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (csapat)

I353 I353 Ül lõi úti bá zis üze mel te té se (csapat)

I355 I355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

I358 I358 Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek (csapat)

4/0 Nem zet kö zi cím rend kód jai

I502 I502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

I503 I503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

I510 I510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

I521 I521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

4/0 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

I910 – Cím tar ta lék elõ irány zat

I001 I001 4 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

5/0 Ka to nai ügyész sé gek

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

J101 J101 Ka to nai ügyész sé gek te vé keny sé ge (csapat)

5/0 Spe ci á lis cím rend kód jai

J302 J302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

J328 J328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

J339 J339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

J355 J355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

5/0 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

J910 – Cím tar ta lék elõ irány zat

J001 J001 5 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)
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6/0 MH Egész ség ügyi in té ze tek

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

K101 K101 Köz pon ti Hon véd kór ház te vé keny sé ge (csapat)

K102 K102 Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház te vé keny sé ge (csapat)

K103 K103 HÉMORI te vé keny sé ge (csapat)

K104 K104 BKRI te vé keny sé ge (csapat)

K106 K106 Ve rõ cei Be teg ott hon te vé keny sé ge (csapat)

6/0 Spe ci á lis cím rend kód jai

K302 K302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

K308 K308 Drog pre ven ci ós prog ram (csapat)

– K320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szervezetnél

K328 K328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (KHK) (csapat)

K339 K339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

K355 K355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

K373 K373 KRK ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tai (csapat)

K374 K374 HÉMORI ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tai (csapat)

K375 K375 BKRI ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tai (csapat)

K376 K376 Ve rõ cei Be teg ott hon ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tai (csapat)

K408 K408 Drog pre ven ci ós prog ram (köz pon ti)

K464 K464 Egész ség ügyi szak ági prog ra mok (köz pon ti)

6/0 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

– K001 Köz pon ti Hon véd kór ház tech ni kai kód (HM KPÜ ISZAJI)

– K002 Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház tech ni kai kód (HM KPÜ ISZAJI)

– K003 HÉMORI tech ni kai kód (HM KPÜ ISZAJI)

– K004 BKRI tech ni kai kód (HM KPÜ ISZAJI)

– K006 Ve rõ cei Be teg ott hon tech ni kai kód (HM KPÜ ISZAJI)

K910 – Cím tar ta lék elõ irány zat

K011 K011 6 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

8/1 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok – Be ru há zás

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

M101 M101 Ka to nai vé del mi be ru há zá sok

M102 M102 La kás tá mo ga tás

M103 M103 La kás épí tés

M104 M104 MH Köz pon ti Hon véd kór ház

8/2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok – Ága za ti cél elõ irány za tok

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

N202 N202 Nem zet kö zi kár té rí tés

N204 – Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak kiadásaihoz

– N205 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak ki adá sa i hoz (Ny. Alap)

– N206 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak ki adá sa i hoz (E. Alap)

N211 N211 Ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ban

N213 N213 HM Hon véd Kul tu rá lis Szol gál ta tó kht. kv. tá mo ga tá sa

N214 N214 HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós kht. kv. tá mo ga tá sa

N216 N216 HM Tér ké pé sze ti kht. kv. tá mo ga tá sa

N217 N217 Mo nos to ri Erõd kht. kv. tá mo ga tá sa
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8/2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok – Ága za ti cél elõ irány za tok

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

N220 N220 Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz

N222 N222 MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány fel adat terv ében sze rep lõ fel ada tok támogatása

N223 N223 MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal adott jut ta tá sok támogatása

N224 N224 Hon véd Mû vész együt tes tá mo ga tá sa

N227 N227 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa (Kul tu rá lis pá lyá za tok alapján)

N228 N228 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa (Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa pá lyá za tok alapján)

N229 N229 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa (Kom mu ni ká ci ós pá lyá za tok alapján)

N230 N230 A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal össze füg gés ben fel me rült, a MÁK ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok díjai

N231 N231 MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal el lá tott re kon ver zi ós célú fel ada tok támogatása

N232 N232 Hon véd szak szer ve zet tá mo ga tá sa

N233 N233 Hon véd sé gi Dol go zók Szak szer ve ze té nek tá mo ga tá sa

N234 N234 Baj tár si Egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé gé nek tá mo ga tá sa

N235 N235 Csa pa tok Ér dek vé del mi Szö vet sé gé nek tá mo ga tá sa

N236 N236 Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság tá mo ga tá sa

N238 N238 Egyéb tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa

N239 N239 Hon véd ség és Tár sa da lom Ba rá ti Kör (HTBK) Or szá gos Szö vet sé ge

N240 N240 Hon véd sé gi Nyug dí jas Klu bok (HNYK) Or szá gos Szö vet sé ge

N241 N241 Ma gyar Tar ta lé ko sok Szö vet sé ge (MATASZ)

N242 N242 Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták Szö vet sé ge (MEASZ)

N243 N243 Ma gyar Hu szár és Ka to nai Ha gyo mány õr zõ Szö vet ség (MHKHSZ)

N244 N244 Hon véd ség és Tár sa da lom Ba rá ti Kör (HTBK) Szé kes fe hér vá ri Egyesülete

N245 N245 Hoz zá já ru lás a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap támogatásához

8/2 Nem zet kö zi cím rend kód jai

N526 N526 Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez

N534 N534 Egyéb uni ós be fi ze té sek

N542 N542 Vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek ke re té ben fel aján lott alegységek

8/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

N910 N910 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék

N911 N911 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék

N001 N001 8/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja)

A cím rend kó dok kö zött olya nok is sze re pel nek, me lyek re 2007. év ben már elõ irány zat nem ke rül biz to sí tás ra, ezen
cím rend kó dok csak az eset le ges ma rad vá nyok, illetve pénz esz köz-el szá mo lá sok ese té ben al kal maz ha tó ak. Ezen cím -
rend kó dok fe lül vizs gá la tá ra és utó la gos le zá rá sá ra 2007 áp ri li sá ban sor ke rül.

A meg ne ve zé sek vál to zá sa  miatt a 2003–2006. évek re tör té nõ le kér de zé sek nél, a kó dok hoz, az ak kor ha tá lyos cím -
rend kód jegy zék bõl, az ak tu á lis meg ne ve zé se ket hoz zá kell ren del ni!
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Speciális feladatok összesítõ kimutatása
(2007. január 1-jétõl)

Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fel adat cím

1. Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása A301; B301;
C301; D301

B401; C401;
D401

OMGF

2. Hazai gyakorlatok és kiképzések A302; B302;
C302; D302;
E302; F302;
G302; H302; 
I302; J302;
K302

B402; D402 HGYK

3. Központi kulturális, PR és média feladatok A303

4. üres

5. Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködés
(Katasztrófavédelmi feladatok)

A305; D305; 
E305; I305

B405; D405 NBEF

6. Kórházak központi hatáskörben történõ felújításai C406 KKOF

7. Szennyezõ források, szennyezett területek kármentesítése C407 SZFK

8. Drogprevenciós program D308; E308;
F308; K308

D408; K408 DROG

9. Mûszaki fejlesztési program B409; D409 MUPR

10. Kiképzési fejlesztési kiadások B410; D410 KIFK

11. Laktanya Rekonstrukciós Program C411

12. Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása (tender) C412

13. Iskolarendszerû képzés A313

14. Gripen bérleti díj és egyéb kiadások B414; D414 GRIP

15. FP feladatok (haderõfejlesztési vállalások) kiadásai C315; D315;
E315; F315

B415; C415;
D415

FPAA

16. Munkábahelyezést Elõsegítõ Bizottság tevékenysége A316; D316; 
E316; F316

MEBT

17. üres

18. MH kutyás alegység kiadásai B418; D418 KUTY

19. NSIP Programiroda tevékenysége (nemzeti) B319; C319 NSIN

20. Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése a jogutód
szervezetnél

A320; B320;
C320; D320;
E320; F320;
K320

–

21. üres

22. Intranet és egyéb informatikai kiadás A322; D322 INTR

23. Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok A323; C323 B423; C423;
D423

FBEI

24. Személyi állomány egyéni felszerelésének és ruházati anyagainak
korszerûsítése

B424; D424 SZEM

25. Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program B425; D425 HEHV

26. Gépjármû és BTR program B426; D426 GBTR

27. Vegyivédelmi fejlesztési program B427; D427 VEFP

28. Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok A328; B328;
C328; D328;
E328; F328;
G328; H328; 
I328; J328;
K328

B428; C428;
D428

ARVI lásd
még 73–76.

ssz.

29. K+F feladat B329

30. üres

31. MIG–29 üzemidõ meghosszabbítás B431; D431 MIGU

32. Helikopterek javítása (MI–8, MI–17, MI–24) B432; D432 HELI
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Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fel adat cím

33. üres

34. HM I. objektum ingatlan üzemeltetés A334

35. üres

36. NATO Biztonsági Beruházási Program lebonyolítása B336

37. Ideiglenes állományjegyzéken szereplõk ellátása D337

38. Humán Program végrehajtása A338

39. Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei, azok
felhasználásai

A339; B339;
C339; D339;
E339; F339;
G339; H339; 
I339; J339;
K339

B439; C439;
D439

KVER

40. Hotel Hadik és Istenhegyi úti Vendégház mûködési költségvetése B340

41. Hazai rendezvényi tevékenységek költségvetése B341

42. HM-I. objektum karbantartás és felújítás (HM IÜ) A342; C342 C442 HMIO

43. ZMNE érdekében felmerült kiadások C343; D343;
E343; F343

B443; C443;
D443

KTZM

44. MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások C344; D344;
E344; F344

B444; C444;
D444

KTKP

45. HM IÜ egyéb ingatlan-felújítási kiadásai C445

46. Gripen repülõgépek bérlésével kapcsolatban felmerülõ hazai kiadások B346; C346;
F346; I346

B446; C446;
D446

GRIH

47. Nyugdíjas otthoni elhelyezés igazgatási feladatai A347

48. Laktanya Rekonstrukciós Program környezetszennyezések kármentesítése C348 C448 LARE

49. Õrzésvédelmi feladatok C449

50. üres

51. üres

52. EG 0400 Stratégiai felderítõ képesség G352

53. Üllõi úti bázis üzemeltetése I353

54. Gripen bérlésével összefüggõ fegyverzet, egyéb berendezési eszközök és
anyagok beszerzéséhez kapcsolódó kiadások

B454; D454 GRIF

55. Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei, azok
felhasználásai

A355; B355;
C355; D355;
E355; F355;
G355; H355; 
I355; J355;
K355

B455; C455;
D455

KIER

56. NKÖM együttmûködés A356

57. OSZK együttmûködés A357

58. Iskolarendszeren kívüli képzések A358; D358; 
I358

IRKK

59. üres

60. Befogadó Nemzeti Támogatás adatbázis kialakítása B460; D460 BNTA

61. Egyéb gépjármû programok, aggregátor és konténer beszerzés B461; D461 EGPA

62. Egyéb fegyverzeti programok B462; D462 EFPR

63. Közlekedési szakági programok B463; D463 KOPR

64. Egészségügyi szakági programok B464; D464;
K464

EUSZ

65. Élelmezési szakági programok B465; D465 ELME

66. Üzemanyag szakági programok B466, D466 UZEP

67. Humán nyelvképzés B467; D467 HUMA

68. Gripen repülõkhöz kapcsolódó elektronikai és híradó szakági programok B468; D468 GHIR

69. Rekonverziós program A369

70. üres
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Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fel adat cím

71. Esélyegyenlõségi feladatok A371

72. üres

73. KRK árvízvédelemmel kapcsolatos feladatai K373 ARVI

74. HÉMORI árvízvédelemmel kapcsolatos feladatai K374 ARVI

75. BKRI árvízvédelemmel kapcsolatos feladatai K375 ARVI

76. Verõcei Betegotthon árvízvédelemmel kapcsolatos feladatai K376 ARVI

77. Link 16 képességfejlesztési program B477; D477 LINK

78. KFGH illetményelkülönítés A378

79. AN–26 felújítás, üzemidõ hosszabbítás B479; D479 ANFU

80. RH, URH berendezés beépítése B480; D480 RHUR

81. Speciális tûzszerész és FP képesség fejlesztés B481, D481 SPFP

82. Térképészeti programok B482; D482 TERK

83. Mistral IFF beszerzés B483, D483 MIFF

84. Radar modernizáció és beszerzés B484, D484 RABE

85. Optikai, elektro optikai eszközök beszerzése B485, D485 OPBE

Nemzetközi feladatok összesítõ kimutatása
(2007. január 1-jétõl)

Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fe je ze ti Fel adat cím

1. üres

2. NATO és PfP tanfolyamok A502; B502;
E502; F502;
I502

TANF

3. Regionális nyelvképzés A503; B503;
D503; E503;
F503; I503

B603; D603 REGI

4. üres

5. Kanadai repülõhajózó képzés B505; F505 NFTC

6. Cseh repülõhajózó képzés B506; F506 CSEH

8. NATO Iraki Kiképzõ Misszió E508 B608; D608 IKBS

9. üres

10. Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések A510; B510;
D510; E510;
F510; I510

B610; D610 GYAK

11. üres

12. UNFICYP E512; F512 B612; D612 CYPM

13. MFO E513; F513 B613; D613 MFOM

14. Katonai megfigyelõk B514 B614; D614 KMFM

15. KRK EUFOR (ALTHEA) E515 B615; C615;
D615

SKRK

16. MH ÕBZ E516 B616, C616;
D616

KFOR

17. Vegyes Hídépítõ Század B517; E517 B617, D617 VHSZ

18. EU Battle Group B518; E518 B618, D618 EUBG

19. üres

20. üres

21. Multilaterális rendezvények B521; E521;
F521; G521;
I521

MULT

22. üres

23. üres
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Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fe je ze ti Fel adat cím

24. üres

25. üres

26. Hozzájárulás a NATO költségevetéséhez N526 NAKV

27. üres

28. üres

29. HM FLÜ nemzeti támogatás B529; D529 NTSZ

30. MK NATO Misszió Védelempolitikai Részleg mûködése B530 VPRM

31. MK EBESZ Misszió Katonai Képviselet mûködése B531 EBES

32. Nemzetközi kommunikációs feladatok A532 NKFA

33. Kétoldalú kapcsolatok B533; E533;
F533

BILK

34. Egyéb uniós befizetések N534

35. KKH mûködése D535

36. üres

37. NKK mûködése B537; D537 NKKM

38. Nemzetközi feladatok kiszolgálásának nem felosztható
költségei

B538

39. NÖK mûködése D539

40. üres

41. AN–26-os pilóták kiadásai F541 B641, D641 ANPK

42. Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott
alegységek

N542

43. üres

44. NRF feladat E544 B644, D644 NRFM

45. üres

46. üres

47. Fegyverzet-ellenõrzési keret B547

48. MH KFOR Század E548 KFSZ

49. „MH PRT” B549; E549;
F549; G549;
H549

B649; C649;
D649

PRTM

50. UNIFIL B550; E550 B650; D650 UNIF

51. Tartós külföldi iskolarendszerû képzés B551

5. sz. melléklet a 11/2007. (HK 3.) HM utasításhoz

A nemzetközi feladatok felett felügyeletet gyakorló személyek és a keretgazda szervezetek

Fel adat meg ne ve zé se
Szak mai fel ügye le tet

 gyakorló
Ke ret gaz da

NATO és PfP tanfolyamok HM HVKF h. HM SZF

Regionális nyelvképzés HM HVKF h. HM SZF

Tartós Iskolarendszerû Képzés HM HVKF h. HM SZF

Cseh repülõhajózó kiképzés HM HVKF h. MH ÖHP

Kanadai repülõgép-vezetõ képzés HM KBF HM VTI SZÁT

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések HM HVKF h. HM HKF

UNFICYP HM VP SZÁT MH ÖHP

MFO HM VP SZÁT MH MK
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Fel adat meg ne ve zé se
Szak mai fel ügye le tet

 gyakorló
Ke ret gaz da

UNIFIL HM VP SZÁT MH MK

Katonai Megfigyelõk HM VP SZÁT MH MK

KFOR század HM VP SZÁT MH ÖHP

NTM-I törzstisztek (Irak) HM VP SZÁT MH ÖHP

KFOR ÖBZ HM VP SZÁT MH ÖHP

MH PRT és egyéni beosztásúak HM VP SZÁT MH ÖHP

MH Katonai Rendfenntartó Kontingens HM VP SZÁT MH ÖHP

NRF feladatok HM VP SZÁT MH ÖHP

EU Battle Group HM VP SZÁT MH ÖHP

Multilaterális együttmûködés HM VP SZÁT HM VPF

Kétoldalú kapcsolatok HM VP SZÁT HM NEF

MH KKH HM VP SZÁT HM HVKF h.

MH NKK HM VP SZÁT HM HVKF h.

MH NÖK HM VP SZÁT HM HVKF h.

MK NATO Misszió VPR HM VP SZÁT HM VPF

MK EMKK HM VP SZÁT HM VPF

HM FLÜ nemzeti támogatás HM KBF HM FLÜ

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programhoz HM VTI SZÁT HM FLÜ

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez HM VTI SZÁT HM KPÜ

Egyéb uniós befizetések HM VTI SZÁT HM KPÜ

AN–26-os pilóták pénzügyi jellegû kiadásai HM HVKF h. MH ÖHP

Nemzetközi kommunikációs feladatok HM KBF HM KTF

Nemzetközi feladatok kiszolgálásának fel nem osztható költségei HM KBF HM FLÜ

Fegyverzet-ellenõrzés HM VP SZÁT MH MK

Szak mai fel ügye le tet gya kor ló szer ve zet: a ke ret gaz da ré szé re meg ha tá roz za a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ki tû zött po -
li ti kai cé lok el éré sét szol gá ló nem zet kö zi fel ada tok kal kap cso la tos pri o ri tá so kat, va la mint a szak mai fel ada tok vég re haj -
tá sá val kap cso la tos be szá mo lás mód ját és rend jét.

Ke ret gaz da szer ve zet: a ke re tek fel hasz ná lá sá nak irá nyí tá sát, a fel ada to kat meg va ló sí tó költ ség vi se lõ szer ve ze tek be -
szá mol ta tá sát, va la mint a fel ügye le tet gya kor ló szerv fe lé tör té nõ szak mai be szá mo lást és nagy ba ni költ ség el szá mo lást
vég zi.

Rö vi dí tés:

HM KBF: HM Ka bi net fõ nök
HM HVKF h.: HM Hon véd Ve zér kar Ve zér ka ri Fõ nök he lyet tes
HM VTI SZÁT: HM Vé de lem gaz da sá gi és Inf ra struk tu rá lis Szak ál lam tit kár
HM VP SZÁT: HM Vé de lem po li ti kai Szak ál lam tit kár
HM VPF: HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály
HM NEF: Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály
HM SZF: Sze mély ze ti Fõ osz tály
HM KTF: Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály
HM HKF: Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
HM FLÜ: HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség
HM KPÜ: Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség
MH ÖHP: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
MH MK: MH Mû ve le ti Köz pont
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A honvédelmi miniszter
12/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a „Centrifugal Force 2007”
(,,Combined Endeavor ’07”) nemzetközi híradó

és informatikai interoperabilitási rendszergyakorlat
és a „Phoenix Endeavor 2007” nemzetközi

frekvenciagazdálkodási interoperabilitási gyakorlat
elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

feladatokról*

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

A honvédelmi miniszter
13/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség 2007–2011. évre szóló
gyakorlatok és kiképzési rendezvények programja

kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § f) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, az MH 2007–2016. kö zöt ti idõ szak fej lesz -
té si terv e figye lembe véte lével a Ma gyar Hon véd ség
2007–2011. év re  szóló gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé -
nyek prog ram já nak ki adá sá ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki.

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban
(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 irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

(2) Az MH 2007–2011. év re  szóló Gya kor la tok és Ki -
kép zé si Ren dez vé nyek Prog ram ja (a továb biak ban: MH
GYKRP 2007–2011)* ön ál ló nyil ván tar tá si szá mon, ezen
uta sí tás sal ki adom.

2.  §

(1) Az MH GYKRP 2007–2011-t a gya kor la tok és ki -
kép zé si ren dez vé nyek ko or di ná lá sá ban, vég re haj tá sá ban
érin tett ve ze tõ, pa rancs no ki és törzs tisz ti ál lo mány a rá juk

vo nat ko zó mér ték ben is mer je és al kal maz za a nem zet kö zi
és ha zai gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek elõ ké szí -
té se, ter ve zé se és vég re haj tá sa so rán.

(2) A gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek ko or di ná -
lá sá ban, vég re haj tá sá ban érin tett ve ze tõk és szak ál lo mány
az MH GYKRP 2007–2011-ben fog lal tak meg valósításá -
hoz, szak te rü le tük nek meg fele lõen, nyújt sa nak se gít sé get.

3.  §

(1) Az Al kot mány és a ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz -
gá sok en ge dé lye zé sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló
190/2000. (XI. 14.) Korm. ren de let sze rint köz jo gi jó vá ha -
gyást igény lõ nem zet kö zi ka to nai te vé keny sé gek ese tén az 
elõ ké szí tést a jog sza bá lyok nak, a ha tár át lé pés sel já ró csa -
pat moz gá sok en ge dé lye zé sé nek elõ ké szí té sé rõl  szóló
32/2001. (HK 9.) HM uta sí tás nak és az MH GYKRP ren -
del ke zé se i nek meg fele lõen kell meg kez de ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ka to nai te vé -
keny sé ge ket az en ge dé lye zé sük rõl  szóló köz jo gi en ge dély
ki adá sát köve tõen le het vég re haj ta ni.

4.  §

(1) A Ma gyar Hon véd sé get érin tõ nem zet kö zi és ha zai
gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek köz pon ti adat bá zi -
sát (MH GYKRP 2007–2011 Adat bá zis) a HM Hon véd
Ve zér kar fõ nök (továb biak ban: HM HVKF) az „MH
GYKRP 2007–2011 mdb” meg ne ve zé sû MIC RO SOFT
AC CESS adat bá zis-ke ze lõ prog ram-al kal ma zás sal ad ja ki.

(2) Fel ha tal ma zást kap a HM HVKF, hogy az MH
GYKRP 2007–2011 Adat bá zis ban be kö vet ke zett vál to zá -
so kat – a prog ram vég re haj tá sá ra jó vá ha gyott költ ség ve té -
si elõ irány zat ke re tén be lül – jó vá hagy ja.

(3) Az MH GYKRP Adat bá zis 2007–2011-ben meg ha -
tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa so rán a gya kor la tok kal, ki -
kép zé si ren dez vé nyek kel, gya kor lat ter ve zõi ese mé nyek -
kel kap cso la tos új ada tok, vál to zá sok fel dol go zá sát és
pon to sí tá sát a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
(továb biak ban: HM HKF) vég zi. A ter ve zett ren dez vény,
illetve gya kor lat ter ve zõi ese mény meg kez dé se elõtt leg ké -
sõbb 60 nap pal a HM HKF ki kép zé si osz tá lyát ér te sí te ni
kell.

(4) Az MH GYKRP 2007–2011 Adat bá zis ban sze rep lõ
gya kor la tok ada ta i ban be kö vet ke zõ vál to zá so kat a HM
HKF fo lya ma to san át ve ze ti.

(5) Új gya kor lat nak vagy ve ze tõi dön tést igény lõ adat -
vál to zás nak az MH GYKRP Adat bá zis ba tör té nõ fel vé te -
lét kez de mé nye zõ ja vas la tot a HM HKF fõ osz tály ve ze tõ je
a vo nat ko zó HM uta sí tá sok és HVKF in téz ke dé sek alap ján 
ter jeszt fe l jó vá ha gyás ra.

(6) Amennyi ben a (4)–(5) be kez dé sek ben fog lalt ese -
tek ben köz jo gi en ge dély be szer zé sé re vagy mó do sí tá sá ra
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van szük ség, ti los a kül föl di fél lel meg ál la pod ni (el ígér -
kez ni) az (5) be kez dés ben fog lalt ve ze tõi dön té sig.

5.  §

Az MH GYKRP 2007–2011 adat bá zis ban meg ha tá ro -
zott ha zai gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek össze sí -
tett költ ség ve té si ter vét a gya kor la tot el ren de lõ elöl já ró
(a hon vé del mi mi nisz ter, a HM HVKF, a HM Fej lesz té si
és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja, illetve az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság, pa rancs no ka) hagy ja jó -
vá, mely nek egy pél dá nyát a HM HKF fõ osz tály ve ze tõ ré -
szé re meg kül di. A 2007–2011. évi MH GYKRP adat bá zis -
ban meg ha tá ro zott nem zet kö zi gya kor la tok te kin te té ben
az ese ti költ ség ve té sek ter ve it a HM vé del mi ter ve zé si és
inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit ká ra, a be vé tel lel is ren del ke -
zõk ese té ben a hon vé del mi mi nisz ter hagy ja jó vá.

6.  §

Ez az uta sí tás alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* egy ide jû leg 
az MH 2006–2010 év re  szóló MH Gya kor la tok és Ki kép -
zé si Ren dez vé nyek Prog ram ja ki adá sá ról  szóló 28/2006.
(HK 8.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 31.

A honvédelmi miniszter
14/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium
és a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége által kötött

megállapodásban foglaltak végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ma gyar Köz tár sa ság Hon -
vé del mi Mi nisz té ri u ma és a Csa pa tok Ér dek vé del mi Szö -
vet sé ge (a továb biak ban: Szö vet ség) ál tal 2006. szep tem -
ber 29-án meg kö tött meg ál la po dá sá ban (a továb biak ban:
Meg álla po dás) fog lal tak vég re haj tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té rium 
(a továb biak ban: HM) Had erõ ter ve zé si Fõ osz tá lyá ra, a
HM Sze mély ze ti Fõ osz tá lyá ra, a HM Köz gaz da sá gi és
Pénz ügyi Ügy nök ség re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
érin tett ka to nai szer ve ze te i re.

2.  §

(1) A HM a Szö vet ség ér dek vé del mi mun ká ja se gí té se
ér de ké ben – füg get le ní tett szak szer ve ze ti tiszt ség vi se lõ -
ként – a HM Sze mély ze ti Fõ osz tá lyon 1 fõ idõ sza ki- és
rész fog lal ko zá sú bér alap ter hé re fog lal koz ta tott köz tiszt -
vi se lõt, az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság és alá ren -
delt ka to nai szer ve ze tei ál lo má nyá ban 1 fõ tel jes mun ka -
idõ ben fog lal koz ta tott és 4 fõ rész mun ka idõ ben fog lal koz -
ta tott idõ sza ki- és rész fog lal ko zá sú bér alap ter hé re al kal -
ma zott köz al kal ma zot tat fog lal koz tat.

(2) A HM Sze mély ze ti Fõ osz tá lyon fog lal koz ta tott köz -
tiszt vi se lõ a HM Igaz ga tás idõ sza ki- és rész fog lal ko zá sú
lét szám ke re tét (tar ta lé kát), míg az MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság és alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve -
ze tek nél fog lal koz ta tot tak lét szá ma a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nök idõ sza ki és rész fog lal ko zá sú lét szám ke re tét (tar -
ta lé kát) ter he li.

(3) Az idõ sza ki és rész fog lal ko zá sú bér alap ter hé re tör -
té nõ fog lal koz ta tás ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb egy nap tá ri 
év re tör tén het.

3.  §

(1) A Szö vet ség szer ve ze ti te vé keny sé gé nek vég zé sé re
ki je lölt sze mély mun ka kö ri le írá sa a Szö vet ség el nö ké nek
elõ ze tes egyet ér té sé vel ke rül jó vá ha gyás ra.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ sze mélyt az egyes költ -
ség té rí té sek a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to -
nák, va la mint a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ -
ség té rí té se i rõl  szóló 21/2002. (IV. 10) HM ren de let, az
egyes szo ciá lis jut ta tá sok pe dig a hi va tá sos, szer zõ dé ses és 
had kö te les ka to nák, a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes 
il let mé nyen kí vü li pénz be li szo ciá lis jut ta tá sa i ról  szóló
14/2002. (III. 29.) HM ren de let ren del ke zé sei alap ján il le -
tik meg.

4.  §

Az uta sí tás köz zé té te lé vel egy ide jû leg a Meg ál la po dást
köz le mény for má já ban a Hon vé del mi Köz löny ben kell
köz zé ten ni.

140 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



5.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

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

A honvédelmi miniszter
15/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

az új típusú közszolgálati teljesítményértékelés, a
célmeghatározás, céllebontás Honvédelmi
Minisztériumban történõ koordinálásáról

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
köz tiszt vi se lõk rõl  szóló 1992. évi XXI II. tör vény
34.  §-ában fog lalt ren del ke zés nek meg fele lõen – fi gye -
lem mel a köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma -
zás sza bá lya i ról  szóló 301/2006. (XII. 23.) Kor mány ren -
de let re (továb biak ban: Kor mány ren de let) – az új tí pu sú
köz szol gá la ti tel je sít mény ér té ke lés (a továb biak ban:
TÉR) vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada tok koordinálá -
sára a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium köz -
tiszt vi se lõ i re, va la mint a TÉR-t vég re haj tó hi va ta li fe let te -
sek re, illetve szol gá la ti elöl já rók ra ter jed ki.

2.  §

A köz tiszt vi se lõk ér té ke lé sét a Kor mány ren de let ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint a köz tiszt vi se lõ köz vet len hi va ta li fe let -
te se, illetve köz vet len szol gá la ti elöl já ró ja hajt ja vég re, tá vol -
lé té ben a szer ve ze ti egy ség ve ze té sé vel meg bí zott sze mély.

3.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban a köz tiszt vi se lõk re vo -
nat ko zó TÉR – ki e mel ten a cél meg ha tá ro zó, cél le bon tó –
fo lya ma ta i nak ko or di ná lá sá val a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium ka bi net fõ nö két (a továb biak ban: Ka bi net fõ nök) bí -
zom meg.

4.  §

A Ka bi net fõ nök:
a) dönt – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Kor mány za ti Sze -

mély ügyi Ál lam tit kár ság (a továb biak ban: KSZÁ) ál tal
meg ha tá ro zott idõ tar tam figye lembe véte lével, a szak -
államtitkárokkal elõ ze tesen egyez te tett – cél meg ha tá ro zó,
cél le bon tó ér te kez let össze hí vá sá ról,

b) ko or di nál ja a stra té gi ai szer ve ze ti cé lok ból, a kor -
mány prog ram ból, a kon ver gen ciaprog ram ból, a ki emelt
köz tiszt vi se lõi cé lok ból a szak ál lam tit ká ri cé lok ra tör té nõ
le bon tá sát,

c) a KSZÁ kép vi se lõi és a tár ca bel sõ szak ér tõi tá mo ga -
tá sá val meg ha tá ro zott össze sí tett cé lo kat – a ha tár idõ be -
tar tá sá val – meg kül di a KSZÁ ve ze tõ je ré szé re.

5.  §

A Ka bi net fõ nök a köz tiszt vi se lõk tel je sít mény ér té ke lé -
sé vel, va la mint a cél meg ha tá ro zás sal, cél le bon tás sal kap -
cso la tos ko or di ná ci ós fel ada ta it a HM Ter ve zé si és Ko or -
di ná ci ós Fõ osz tály út ján lát ja el.

6.  §

A 3.  § – ban meg ha tá ro zott ko or di ná ci ós fel ada tok tá -
mo ga tá sá ra az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok, va la mint a
Hon véd Ve zér kar Fõ nök a köz vet len alá ren delt szer ve ze -
tük ál lo má nyá ból egy-egy fõ t je löl ki.

7.  §

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

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 31.

A honvédelmi miniszter
16/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Kollégiumáról
és mûködési rendjérõl szóló

90/2006. (HK 17/I.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium
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Kol lé gi u má ról és mû kö dé si rend jé rõl  szóló 90/2006.
(HK 17/I.) HM uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí tás) mó do sí -
tá sá ra az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az Uta sí tás 3.  § (3) be kez dés az aláb bi l) pont tal egé szül ki:
[(3) A HMK ülé se in ál lan dó meg hí vott ként meg hí vás ra

ke rül:]
l) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ka.

2.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 31.

A honvédelmi miniszter
17/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi tárca vagyonkezelésében lévõ,
feleslegessé vált ingó vagyontárgyak

õrzés-védelmével kapcsolatos közbeszerzési eljárás
elõkészítése érdekében történõ témavizsgálat

lefolytatásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a hon vé del mi tár ca va gyon -
ke ze lé sé ben lé võ, fe les le ges sé vált in gó va gyon tár gyak
(a továb biak ban: in kur ren cia) õr zés-vé del mé vel kap cso la -
tos köz be szer zé si el já rás elõ ké szí té se ér de ké ben tör té nõ
té ma vizs gá lat le foly ta tá sá ra 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 mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar -
tozó szer ve ze tek re, a mi nisz ter köz vet len és fenn tar tói irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a fel adat tal
érin tett MH ka to nai szer ve ze tek re ter jed ki.

2.  §

(1) A té ma vizs gá lat:
a) tár gya a hon vé del mi tár ca in kur ren cia ke ze lé sé vel,

tá ro lá sá val, õr zés-vé del mé vel kap cso la tos fel ada tai és az
ezek hez szük sé ges erõ for rá sok fel hasz ná lá sá nak elem zé -
se, ér té ke lé se;

b) cél ja szak ma i lag meg ala po zott dön té si ja vas lat ki -
dol go zá sa az in kur ren ci á val kap cso la tos tár ca szin tû te vé -
keny ség tel jes kö rû át te kin té sé vel a fel adat rend szer ra ci o -
na li zá lá sá ra, a ha té kony ság nö ve lé se és ta ka ré kos erõ for -
rás fel hasz ná lás ér de ké ben, ki emelt fi gye lem mel az õr -
zés-vé del mi köz be szer zé si el já rás elõ ké szí té sé re.

(2) A té ma vizs gá lat ki ter jed:
a) a te vé keny ség je len le gi sza bá lyo zá sá ra, a mó do sí tás

szük sé ges sé gé re, cél sze rû sé gé re;
b) a je len le gi, tény ada tok kal, ki mu ta tá sok kal alá tá -

masz tott hu mán és anya gi erõ for rás igény elem zé sé re, ér té -
ke lé sé re. Ki e mel ten az in kur ren ci át (is) „ki szol gá ló” inf ra -
struk tú ra, tá ro ló ka pa ci tás hely ze té re, ki hasz nált sá gá ra, az
õr zés-vé de lem biz to sí tá sá ra, az ezek kel kap cso la tos ha té -
kony ság nö ve lõ, ugyan ak kor költ ség kí mé lõ le he tõ sé gek re;

c) az in kur ren ci á val kap cso lat ban ke let ke zett, ha tá lyos
szer zõ dé sek, meg ál la po dá sok át te kin té sé re, költ ség ha té -
kony ság alap ján tör té nõ ér té ke lé sé re;

d) ja vas la tok ki dol go zá sá ra a to váb bi te vé keny ség fel -
té tel-, és kö ve tel mény rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra, az ered -
mé nyes õr zés-vé del mi köz be szer zé si el já rás hoz szük sé ges 
alap el vek meg ha tá ro zá sá ra.

3.  §

(1) A té ma vizs gá lat vég re haj tá sá ra Bi zott sá got je lö lök ki.
(2) A Bi zott ság el nö ke a HM vé del mi ter ve zé si és inf -

rast ruk tú rá lis szak ál lam tit kár, társ el nö ke a HM Hon véd
Ve zér kar fõ nök he lyet tes.

(3) A Bi zott ság tag jai:
a) HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ;
b) HM vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ;
c) HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ;
d) HM had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ;
e) HM had erõ ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ;
f) HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ;
g) HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ;
h) HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó;
i) HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó;
j) HM Inf rast ruk tú rá lis Ügy nök ség ve zér igaz ga tó;
k) HM Elekt ro ni kai, Lo gisz ti kai és Va gyon ke ze lõ Rt.

ve zér igaz ga tó;
l) Dr. Göm bös Já nos ktv., po li ti kai fõ ta nács adó,

 miniszteri biz to s.
(4) A Bi zott ság tit kár sá gi te en dõ it a HM Vé de lem gaz -

da sá gi Fõ osz tály lát ja el.
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4.  §

A Bi zott ság el nö ke össze fog la ló je len tést, illetve az in -
kur ren cia tá ro lá sá val és õr zé sé vel össze füg gõ köz be szer -
zé si el já rás meg ala po zá sa ér de ké ben erõ for rás igény re is
ki ter je dõ ja vas la tot ké szít és ter jeszt fe l a HM ka bi net fõ -
nök út ján a hon vé del mi mi nisz ter hez 2007. feb ru ár 28-ig.

5.  §

Je len uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba* és 2007.
jú ni us 30-án ha tá lyát vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 31.

A honvédelmi miniszter
18/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a HM rendelkezésû lakás bérbeadásával
és a lakáscélú támogatásokkal összefüggõ,

a honvédelmi szervekre háruló egyes feladatok
ellátásáról, a lakásgazdálkodási és lakóházkezelési

szervek feladatairól, a lakásbizottságok mûködésérõl,
továbbá a szálló férõhely gazdálkodás

és a szálló bérlet szabályairól  szóló
63/1995. (HK 33.) HM utasítás

módosításáról

A Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ la -
ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint
a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 196.  §-ában fog lal tak ra fi gye -
lem mel a HM ren del ke zé sû la kás bér be adá sá val és a la kás -
cé lú tá mo ga tá sok kal össze füg gõ, a hon vé del mi szer vek re
há ru ló egyes fel ada tok el lá tá sá ról, a la kás gaz dál ko dá si és
la kó ház ke ze lé si szer vek fel ada ta i ról, a la kás bi zott sá gok
mû kö dé sé rõl, to váb bá a szál ló fé rõ hely gaz dál ko dás és a
szál ló bér let sza bá lya i ról  szóló 63/1995. (HK 33.) HM uta -
sí tást (a továb biak ban: Ut.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí -
tom:

1.  §

Az Ut. 2/A.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül
ki, ezzel egy ide jû leg az ere de ti (2)–(5) be kez dés szá mo zá -
sa (3)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(2) A la kás gaz dál ko dá si kör be vo nás ról  szóló dön tés
meg ho za ta lá val egy ide jû leg a HM köz pon ti la kás gaz dál -
ko dá si szerv ve ze tõ je a ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye -
zé si cé lú meg álla po dás alap ján köz li a he lyi la kás gaz dál -
ko dá si szerv vel

a) a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás nak az
R. 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té sét,

b) a bér be adói, illetve a bér lõ ki je lö lé si, bér lõ ki vá lasz -
tá si jog kör gya kor lá sá nak mód ját és annak jo go sult ját,

c) az el he lye zé si cé lú meg álla po dás tar ta mát, illetve
annak le jár ta utá ni jog kö vet kez mé nye ket,

d) az R. 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí tés alap ján a
la kás jut ta tás R. sze rin ti rend jét, to váb bá az ah hoz kap -
csolódó egyéb lak ha tá si tá mo ga tá si sza bá lyok al kal maz -
ha tó sá gát, a bér lõ ré szé re tör té nõ el ide ge ní tés fel té te le it,
to váb bá

e) azt, hogy az el he lye zé si cé lú meg álla po dás ki ter -
jed-e a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás idõ sza kos 
fel újí tá sá ra, illetve a hon vé del mi szerv en nek tel je sí té sé re
kö tött-e üze mel te té si, vál lal ko zá si szer zõ dést.”

2.  §

(1) Az Ut. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az ér te sí tés tar tal maz za)
„c) a bér lõ ki je lö lés sel érin tett la kás ada ta it (szo ba szám,

alap te rü let, kom fort fo ko zat), tu laj do ni jel le gét (mi lyen tu -
laj do nú és ke ze lé sû) és a bér be adá sá ra jo go sult szerv, szer -
ve zet meg ne ve zé sét,”

(2) Az Ut. 10.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„E sze rint kell el jár ni a vál lal ko zói HM ren del ke zé sû
 lakás és nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán -
be ru há zás ból lé te sí tett HM ren del ke zé sû la kás bér lõ ki je -
lö lé se ese tén is.”

(3) Az Ut. 10.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) Ön kor mány za ti tu laj do nú, to váb bá nem a hon vé -
del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te tõi HM ren del -
ke zé sû la kás ese té ben a bér lõ ki je lö lés rõl, ille tõ leg a bér lõ -
ki vá lasz tás ról  szóló ér te sí tés ben fe l kell hív ni a bér be adót
ar ra, hogy az ab ban meg ha tá ro zott fel té te le ket a la kás bér -
le ti szer zõ dés ben kös se ki.”

3.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 12/C.  §-s al egé szül ki:
„12/C.  § (1) Ha a ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si

cé lú meg álla po dás a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû
la kás idõ sza kos fel újí tá sá ra is ki ter jed vagy en nek tel je sí -
té sé re a hon vé del mi szerv üze mel te té si, vál lal ko zá si szer -
zõ dést kö tött, en nek a ma gán be fek te tõ ál ta li tel je sí té sét a
te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv ellen õr zi.
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(2) Amennyi ben a ma gán be fek te tõ a te rü le ti la kás gaz -
dál ko dá si szerv fel hí vá sá ra a ma gán be fek te tõi HM ren del -
ke zé sû la kás (1) be kez dés sze rin ti fel újí tá sát nem tel je sí -
tet te, ak kor a rész le ges fel újí tá si ál ta lány az R. 32.  § (1) be -
kez dés alap ján meg ál la pít ha tó. Ha a ma gán be fek te tõi HM
ren del ke zé sû la kás bér be adás ra ke rült, a bér lõ ki je lö lés rõl
 szóló ér te sí tés rész le ges fel újí tá si áta lány ra vo nat ko zó
meg ál la pí tá sát a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv nyilatko -
zata pó tol ja.”

4.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 16.  §-s al egé szül ki, és az azt meg -
elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al cím lép:

„(R. 47.  §-hoz)

16.  § A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ra az
R. 47.  § (4) be kez dé se alap ján a ma gán be fek te tõ ál tal vál -
lalt kö te le zett ség nem tel je sí té se ese tén a kar ban tar tá si
költ ség té rí tés az R. 47.  §-ának (1) be kez dé se alap ján
állapít ható meg.”

5.  §

(1) Az Ut. 18.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ál lam i tu laj do nú HM ren del ke zé sû és a hon vé del mi 
szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû
la kás bér le ti szer zõ dé sé nek kö zös meg egye zés sel tör té nõ
meg szün te té sé rõl  szóló szer zõ dés a kö vet ke zõ ket tar tal -
maz za:”

(2) Az Ut. 18.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A HM bér lõ ki je lö lé si és is mé tel ten gya ko rol ha tó
bér lõ ki vá lasz tá si jo gú ön kor mány za ti tu laj do nú, to váb bá a 
nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te tõi
HM ren del ke zé sû la kás bér le ti szer zõ dé sé nek pénz be li té -
rí tés sel tör té nõ meg szün te té sé re irá nyuló – a bér be adó, a
bér lõ és a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv kö zöt ti – meg ál la -
po dás ban a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv kép vi se lõ jé nek
a (2) be kez dés a)–d) és f) pont ja i ban fog lal ta kat kell ki köt -
nie.”

6.  §

Az Ut. 23.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rint kell el jár ni a honvé -
delmi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te tõi HM ren del -
ke zé sû la ká sok ese té ben is az zal, hogy a he lyi lakásgaz -
dálkodási szerv a bér be adói in téz ke dé sek meg té te lé rõl tá -
jé koz tat ni kö te les a ma gán be fek te tõt vagy annak kép vi se -
lõ jét.

(5) A nem hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be -
fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás szol gál ta tá si díj fi ze té si
kö te le zett ség tel je sí té sé nek el mu lasz tá sa ese tén e tény rõl
és a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé rõl a he lyi la kás gaz -
dál ko dá si szerv tá jé koz tat ni kö te les a ma gán be fek te tõt
vagy annak a bér be adás ra jo go sult kép vi se lõ jét.”

7.  §

(1) Az Ut. 25.  §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha az ál lam i tu laj do nú HM ren del ke zé sû la kás vagy a
hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te tõi HM
ren del ke zé sû la kás bér le ti szer zõ dé se a bér lõ ha lá lá val
szû nik meg, és a la kás ban nem ma rad hát ra meg fe le lõ el -
he lye zés re vagy a bér le ti jog foly ta tá sá ra jo go sult, illetve
olyan sze mély, aki nek a la kást bér be kell ad ni, a he lyi la -
kás gaz dál ko dá si szerv kö te les az el hunyt bér lõ örö kö sét
ha tár idõ meg sza bá sá val fel szó lí ta ni az in gó sá gok el szál lí -
tá sá ra és a la kás ki ürí té sé re.”

(2) Az Ut. 25.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha az ön kor mány za ti tu laj do nú HM ren del ke zé sû
vagy a nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be -
fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás bér le te a bér lõ ha lá lá val
szû nik meg, és ab ban nem ma rad hát ra más sze mély, a he -
lyi la kás gaz dál ko dá si szerv fi gye lem mel kí sé ri a bér be adó
in téz ke dé se it, vagy azo kat kez de mé nye zi, illetve szük ség
sze rint azok ban együtt mû kö dik.”

8.  §

Az Ut. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„26.  § (1) Ha a bér lõ ha lá la után az ál lam i tu laj do nú HM
va gyon ke ze lõi jo gú la kás ban, illetve a hon vé del mi szerv
ál tal bér be adott ma gán be ru há zás ból lé te sí tett HM ren del -
ke zé sû la kás ban a bér le ti jog foly ta tá sá ra jo go sult, vagy
olyan sze mély ma rad hát ra, aki nek a la kást bér be kell ad ni, 
a bér le ti szer zõ dés meg kö té sé rõl ha la dék ta la nul, de leg ké -
sõbb 30 na pon be lül gon dos kod ni kell. E ren del ke zést kell
al kal maz ni az ön kor mány za ti tu laj do nú HM bérlõkijelö -
lésû, vagy is mé tel ten gya ko rol ha tó bér lõ ki vá lasz tá si jo gú,
to váb bá a nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott
 magánberuházásból lé te sí tett la kás ese tén is.

(2) Ha a bér lõ ha lá la után a vál lal ko zói HM rendelke -
zésû la kás ban olyan sze mély ma rad hát ra, aki ál lam i tu laj -
do nú HM va gyon ke ze lõi jo gú la kás ese té ben az R. sze rint
a bér le ti jog foly ta tá sá ra vagy egyéb ként a la kás bér be adá -
sá ra tart hat na igényt, a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv ha la -
dék ta la nul, de leg ké sõbb 30 na pon be lül gon dos ko dik az
R. 66.  § (6) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té sé rõl.
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(3) Ha a bér let meg szû né sét köve tõen jog cím nél kü li la -
kás hasz ná lat ke let ke zett, e tény tu do más ra ju tá sá tól szá mí -
tott 30 na pon be lül a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv írás ban 
ér te sí ti a volt bér lõt vagy a la kás ban hát ra ma radt, hát ra ha -
gyott sze mélyt a jog cím nél kü li la kás hasz ná lat ról. Az ér te -
sí tést meg kell kül de ni ön kor mány za ti tu laj do nú HM ren -
del ke zé sû la kás ese tén az ille té kes ön kor mány zat nak vagy
az ön kor mány za ti va gyon ke ze lõ nek (bér be adó nak), ma -
gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese tén a ma gán be -
fek te tõ nek vagy kép vi se lõ jé nek.

(4) A jog cím nél kü li la kás hasz ná lat ról  szóló ér te sí tés
tar tal maz za:

a) a jog cím nél kül hasz nált la kás ada ta it (cím, szo ba -
szám, alap te rü let, kom fort fo ko zat) és tu laj do ni jel le gét
(tu laj do nos és ke ze lõ),

b) a la kás bér le ti szer zõ dés meg szû né sé nek okát (a meg -
felelõ jog sza bály hely pon tos meg je lö lé sé vel) és idõ pont ját
(év, hó, nap),

c) a jog cím nél kü li hasz ná lat ra vo nat ko zó jo go kat és
kö te le zett sé ge ket, az utób bi kör ben a la kás hasz ná la ti dí jat,

d) a jog cím nél kü li la kás hasz ná lat meg szün te té sé nek
le he tõ sé ge it, az el he lye zé si igény re vagy annak ki zárt sá -
gá ra ki ter je dõ tá jé koz ta tás sal,

e) a meg fe le lõ el he lye zés ter ve zett idõ pont ját, vagy
azon na li le he tõ ség ese tén a cse re la kás e cí men tör té nõ fel -
aján lá sát,

f) el he lye zés re  való jo go sult ság hi á nyá ban vagy vál lal -
ko zói HM ren del ke zé sû la kás ese té ben az el he lye zés re
 való jo go sult ság tól füg get le nül a la kás ki ürí té sé re tör té nõ
ha tár idõs fel hí vást, to váb bá

g) a nem hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be -
fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese tén az R. 49.  § (5) be -
kez dés a) pont já ban fog lal ta kat is,

h) a vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás ese tén az
R. 152/A.  § és 159/B.  §-ai ban meg ál la pí tott la kás cé lú tá mo -
ga tá sok igény lé sé nek le he tõ sé gé rõl  szóló tá jé koz ta tást is.

(5) A meg fe le lõ el he lye zés cí mén tör té nõ cse re la kás fel -
aján lá sa kor a jog cím nél kü li la kás hasz ná lót 15 na pos ha -
tár idõ vel írás be li vá lasz nyi lat ko zat meg té te lé re kell fel -
hív ni. Ha a fel hí vás nak nem tesz ele get, úgy kell te kin te ni,
hogy a fel aján lott la kást nem fo gad ta el.

(6) Ha a jog cím nél kü li la kás hasz ná ló a fel aján lott
 cserelakást nem fo gad ja el, a he lyi la kás gaz dál ko dá si
szerv – a he lyi la kás gaz dál ko dá si ér dek és a jog cím nél kü li 
hasz ná ló in do ka i nak mér le ge lé sé vel – leg fel jebb még két
la kást ajánl hat fe l. Amennyi ben egyi ket sem fo gad ja el, az
ügy pe re sí té se iránt a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv 8 na -
pon be lül kö te les in téz ked ni.

(7) A meg fe le lõ el he lye zés re nem jo go sult jog cím nél -
kü li la kás hasz ná ló ese té ben a la kás ki ürí té sé nek ha tár ide -
jét a kö rül mé nyek figye lembe véte lével kell meg szab ni
úgy, hogy az 60 nap nál ke ve sebb és 180 nap nál több nem
le het. Ha a ha tár idõ ered mény te le nül jár le, és az R. 62.  §

(7) be kez dé se sze rin ti ki vé te les el he lye zés nem in do kolt, a 
pe re sí tés iránt 8 na pon be lül in téz ked ni kell.”

9.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 26/B.  §-s al egé szül ki:
„26/B.  § (1) Ha a vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás ra

az R. 28/A.  § (1) be kez dé se sze rint lét re jött bér le ti jog az
R. 60/A.  § alap ján szûnt meg, a hon vé del mi szerv ál lo má -
nyá ba tar to zó sze mély ré szé re a má sik meg fe le lõ HM ren -
del ke zé sû la kás bér be adá sá ra in téz mé nye sí tett la kás jut ta -
tás cí mén ke rül sor. Eb ben az eset ben a má sik la kás bér be -
adá sá ra új la kás igény lés be nyúj tá sa és nyil ván tar tás ba vé -
te le nél kül a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv hi va tal ból
intéz kedik.

(2) Ha az R. 60/A.  §-ban meg ha tá ro zott üres la kás sal a
he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv nem ren del ke zik, ak kor az
er rõl  szóló nyi lat ko zat ban az érin tet tet tá jé koz tat ni kö te les 
az R. 152/A.  § és 159/B.  §-ai ban meg ál la pí tott la kás cé lú
tá mo ga tá sok igény lé sé nek le he tõ sé gé rõl is.

(3) Ha a bér le ti jog az R. 60/A.  § ren del ke zé sei sze rint
szûnt meg, és a volt bér lõ a ma gán be fek te tõ vel kö tött el he -
lye zé si cé lú meg álla po dás le jár tát köve tõen a ma gán be -
fek te tõ vel vagy annak ar ra jo go sult kép vi se lõ jé vel kü lön
meg álla po dás alap ján a la kás to váb bi hasz ná la tá ra jo go -
sult sá got szer zett, a la kás ki ürí té se iránt in téz ked ni nem
kell.”

10.  §

(1) Az Ut. 33.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A HM ren del ke zé sû sze mély gép ko csi-tá ro ló he lyi ség
vagy ál ló hely bér lõ ki je lö lé sé rõl  szóló ér te sí tés tartal -
mazza:)

„g) a bér le ti szer zõ dés meg kö té sé re vo nat ko zó tá jé koz -
ta tást, be le ért ve a bér be adá sá ra jo go sult szerv, szer ve zet
meg ne ve zé sét is.”

(2) Az Ut. 33.  §-a (2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ál lam i tu laj do nú HM ren del ke zé sû, illetve a hon vé -
del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te tõi HM ren del -
ke zé sû sze mély gép ko csi-tá ro ló he lyi ség (ál ló hely) bér le ti
szer zõ dé sé nek az (1) be kez dés a)–f) pont ja i ban fog lal ta kat 
kell tar tal maz nia.”

11.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 59/C.  §-s al egé szül ki:
„59/C.  § A szál ló, csa lá di (gar zon) szál ló hasz ná la tá nak

rend jét a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv ve ze tõ je in téz ke -
dés ben ha tá roz za meg.”
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12.  §

Az Ut. 74/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Csa lá di (gar zon) szál ló el he lye zés re el sõ sor ban a tisz ti
ál lo mány tag ja jo go sult, amennyi ben há zas ság ban vagy
élet tár si kö zös ség ben él, vagy a ná la el he lye zett kis ko rú
gyer me két egye dül ál ló ként ne ve li, és]

„b) õ ma ga, vagy a há zas tár sa, illetve élet tár sa, to váb bá
a ve le egy ház tar tás ban élõ kis ko rú gyer mek e a szol gá la ti
he lye sze rin ti von zás kör zet ben nem ren del ke zik ön ál ló la -
kás sal.”

13.  §

Az Ut. 74/D.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A csa lá di szál ló la kó egy ség bér lõ jé nek és a ve le

együtt la kó há zas tár sá nak, élet tár sá nak kö ze li hoz zá tar to -
zó ja a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv elõ ze tes hoz zá já ru lá -
sá val a bé relt la kó egy sé get in do kolt eset ben – kü lö nö sen
gyer mek fel ügye let vagy ápo lás cél já ból – há rom na pot
meg nem ha la dó idõ tar tam ra té rí tés men te sen hasz nál hat ja. 
A há rom na pon fe lü li hasz ná la tért az igény be ve võ hoz zá -
tar to zók a 69.  § (9) be kez dés sze rin ti, a szál ló al ka lom sze -
rû igény be vé te lé re meg ha tá ro zott (fé rõ hely) hasz ná la ti
 díjat kö te le sek fi zet ni.”

14.  §

Az Ut. 86.  §-a a kö vet ke zõ új (1) be kez dés sel egé szül ki, 
ezzel egy ide jû leg az ere de ti (1)–(3) be kez dés szá mo zá sa
(2)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(1) Az R. al kal ma zá sá ban al bér le ti díj nak kell te kin te ni 
a lí zing szer zõ dés alap ján – ha vi vagy más idõ sza kon kén ti
rend sze res ség gel – az al bér le ti díj hoz zá já ru lás ra jo go sult
sze mély ál tal vi selt lí zing dí jat. Az R. al kal ma zá sá ban nem
te kint he tõ al bér le ti díj nak a lí zing szer zõ dés fu tam ide je
alatt a lí zing be ve võ ál tal – a ha vi vagy más idõ sza kon kén ti 
rend sze res ség gel meg ál la pí tott lí zing dí jon fe lül – elõ tör -
lesz té si cél lal vagy a szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le -
ként be fi ze tett pénz összeg.”

15.  §

Az Ut. a kö vet ke zõ 86/A.  §-s al és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„(R. 178/B.  §-hoz)

86/A.  § Az R. 178/B.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
ma gán tu laj do nú la kás bér le tén kell ér te ni az al bér le ti díj
hoz zá já ru lás ra jo go sult sze mély ál tal szer zõ dés alap ján
meg szer zett lí zing be vé te li jo got is.”

16.  §

(1) Ez az uta sí tás 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg az Ut 60.  §-ának (7) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) Ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ut.
a) 2/A.  §-a (4) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban az

„(1)–(3) be kez dé sek ben” szö veg rész he lyé be az „(1), (3)
és (4) be kez dé sek ben”;

b) 2/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „(1)–(4) be kez dé -
sek ben” szö veg rész he lyé be az „(1)–(5) be kez dés ben”;

c) 17.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „HM I. TPSZI In gat -
lan ke ze lé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM KPÜ HM
Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség Köz pon ti”;

d) 19.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a)–c) pont ja i ban”
szö veg rész he lyé be az „a) és c) pont ja i ban”;

e) 59/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „HM In gat lan ke ze -
lé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM Inf ra struk tu rá lis
Ügy nök ség”; a „HM Inf ra struk tu rá lis Fõ osz tály” szö veg -
rész he lyé be a „HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály”
szö veg rész lép.

(3) A HM Köz pon ti La kás bi zott ság nak az uta sí tás
hatályba lépését meg elõ zõ en ho zott fel men tõ dön té se ese -
tén a jo go sult vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kást – új fel -
men té si el já rás le foly ta tá sa nél kül – a fel men tõ dön tés ben
meg ha tá ro zott tar ta lom nak meg fele lõen az R. 28/A.  §
(1) vagy (3) be kez dé sé ben meg ál la pí tott fel té tel lel kap hat
bér be.

(4) A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la ká sok, nem
la kás cé lú he lyi sé gek be szer zé sé nek és a ma gán be fek te tõ -
vel kö ten dõ el he lye zé si cé lú meg álla po dás tar tal má nak
kü lö nös sza bá lya it a hon vé del mi mi nisz ter 2007. má jus
31-ig uta sí tás ban ál la pít ja meg. Az uta sí tás szak mai elõ ké -
szí té sét a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv – a jog al ko tás
rend jé re vo nat ko zó sza bá lyok sze rin ti el já rás ban – kö te les
el vé gez ni.

(5) Az R. 37/A.  §-ban meg ál la pí tott lak bér-ki egé szí tés
fo lyó sí tá sá nak ad mi niszt ra tív és pénz ügyi rend jét a HM
köz pon ti pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat el lá tó szerv
ve ze tõ je 2007. jú li us 31-ig in téz ke dé sé ben ál la pít ja meg.

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

A honvédelmi miniszter
19/2007. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról

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 és a 97.  §
(1) be kez dés l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi -
gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé -
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rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: költ -
ség ve té si tv.) 10–11.  §-ában és a 14.  § (2) be kez dé sé ben, az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 109/D § (8) be kez dé sé ben, va la mint
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.) 57.  §-ában 
fog lal tak ra – az in téz mé nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel -
ada tok ról a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki.

Az utasítás hatálya

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Minisz -
tériumra (a továb biak ban: HM) és a hon vé del mi mi nisz -
ter költ ség ve té si fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re
(a továb biak ban együtt: hon vé del mi szer ve zet).

A bevételek minõsítése

2.  §

(1) A hon vé del mi szer ve zet kincs tá ri szám lá ján jó vá írt,
vagy a há zi pénz tár ba be fi ze tett, ille tõ leg tény le ges pénz -
for ga lom nél kül ke let ke zett be vé te le it az ere de ti bi zony lat
alap ján kell mi nõ sí te ni ab ból a szem pont ból, hogy azok a
köz pon ti költ ség ve tés, vagy a HM tár ca köz pon to sí tott,
illetve a hon vé del mi szer ve zet in téz mé nyi sa ját be vé te lét
ké pe zik. A be vé te le ket en nek a mi nõ sí tés nek meg fele lõen
kell rög zí te ni a köny ve lés ben.

(2) A mi nõ sí tést a hon vé del mi szer ve ze tek pénz ügyi és
szám vi te li szer ve ze ti ele mei, vagy a HM Köz gaz da sá gi és
Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ) ál lo má -
nyá ból a hon vé del mi szer ve ze tek hez pénz ügyi és szám vi -
te li el lá tás ra ki kü lö ní tett szer ve ze ti ele mei (a továb biak -
ban együtt: ille té kes pénz ügyi és szám vi te li szerv) a költ -
ség ve té si tv. és ezen uta sí tás ban fog lal tak alap ján, a HM
2007. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos szám la rend je al kal ma zá sá val 
vég zik.

3.  §

A hon vé del mi szer ve zet alap, ki egé szí tõ és vál lal ko zá si
te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te le i bõl a köz pon ti költ -
ség ve tés köz pon to sí tott be vé te lét ké pe zik a kö vet ke zõk:

a) az ér té ke sí tés iga zolt költ sé ge i vel, va la mint az ér té -
ke sí tést ter he lõ áfa-be fi ze té si kö te le zett ség fe de ze té vel
csök ken tett – az Áht. 109/D § (8) be kez dé se sze rin ti –,
pénz ügy mi nisz te ri fel hasz ná lá si en ge déllyel nem ren del -
ke zõ in gat lan ér té ke sí té si be vé te lek 100%-a;

b) a HM tár ca köz pon to sí tott, illetve a 8.  § sze rin ti köz -
pon ti és az in téz mé nyek sa ját be vé te le i bõl:

ba) az áru és kész let ér té ke sí té sek (a tan köny vek, jegy -
ze tek, tan esz kö zök, va la mint az egész ség ügyi, gyó gyá sza -
ti kész le tek és esz kö zök ér té ke sí té si be vé te lei ki vé te lé vel),

bb) a szol gál ta tá sok (a nye re ség nél kül to vább szám lá -
zott köz ve tí tett szol gál ta tá sok el len ér té két ki vé ve),

bc) a bér le ti és lí zing dí jak (a kül kép vi se le tek bér le ti díj 
be vé te le it ki vé ve)
után tény le ge sen be folyt be vé te lek 5%-a.

4.  §

A hon vé del mi szer ve zet alap te vé keny sé gé bõl be fo lyó
be vé te le i bõl – ki vé ve a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok (a továb biak ban: KNBSZ) spe ci á lis gaz dál ko dás sal
össze füg gõ be vé te le it – a HM tár ca köz pon to sí tott be vé te -
lét ké pe zik a kö vet ke zõk:

a) a mun ka he lyi ét ke zés té rí té si dí jak 100%-a, ide nem
ért ve a Ki kép zé si-, Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pon tok
üdül te té si szol gál ta tá sa it igény be ve võk ét ke zé si té rí té si
díj át;

b) a bér le ti és li zing dí jak 95%-a (ki vé ve a kül kép vi se -
le tek bér le ti díj be vé te le it, va la mint a 8.  § (1) be kez dés
b) pont ja sze rint be fo lyó be vé te le ket);

c) a kép zé si tá mo ga tás vissza té rí té sé rõl  szóló 6/2002.
(I. 25.) HM ren de let ha tá lya alá tar to zó ösz tön díj- és kép -
zé si költ ség vissza té rí té sek 100%-a;

d) az in gó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé bõl
szár ma zó be vé te lek 95%-a, ide nem ért ve a tan köny vek,
jegy ze tek, tan esz kö zök, va la mint az egész ség ügyi, gyó -
gyá sza ti kész le tek és esz kö zök ér té ke sí té si be vé te le it;

e) a kár té rí té si be vé te lek 100%-a (ki vé ve a KNBSZ
e cí men be fo lyó be vé te le it);

f) a nem zet kö zi fel ada tok és a nem zet kö zi té rí té sek be -
vé te le i nek a 3.  § b) pont já nak figye lembe véte lével meg -
állapított mér té ke;

g) a hon véd sé gi gép jár mû vek ma gán cé lú igény be vé te -
le, illetve a ma gán cé lú te le fon be szél ge té sek után be folyt
be vé te lek 100%-a;

h) a köt bér, bír ság be vé te lek 100%-a;
i) a ka mat- és ár fo lyam nye re ség 100%-a;
j) a kül föl di fel adat vég re haj tás sal kap cso la tos anyag

és esz köz szál lí tá sok áfa vissza té rü lé se;
k) az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj be vé te lek 50%-a.

5.  §

(1) A 3.  § a) pont já ba és a 4.  §-b a nem tar to zó be vé te lek
– a 3.  § b) pont já ra is fi gye lem mel – a hon vé del mi szer ve -
ze tek in téz mé nyi sa ját be vé te lét ké pe zik. Az in téz mé nyi
sa ját be vé tel nek mi nõ sí tett költ ség ve té si be vé te lek a
(2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel csak a szük sé ges
elõ irány zat-mó do sí tást köve tõen hasz nál ha tó ak fe l.

(2) Az in téz mé nyi sa ját be vé te lek elõ irány zat-mó do sí -
tást meg elõ zõ fel hasz ná lá sá ra in do kolt eset ben HM KPÜ
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ve zér igaz ga tó ja 30 M Ft-ig, a HM vé del mi ter ve zé si és inf -
ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár 50 M Ft-ig fel hasz ná lá si en -
ge délyt ad hat ki.

A bevételek elszámolásának, befizetésének és
elõirányzat-módosításának rendje

6.  §

(1) Az in téz mé nyi be vé te lek elõ i rány za to sí tá sát, va la -
mint a 3–4.  §-o k sze rin ti köz pon to sí tott be vé te lek el szá -
mo lá sát és be fi ze té sét – ki vé ve a de vi za be vé te le ket – egy -
ide jû leg a (5)–(6) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel
 negyedévente, a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15-éig a
mel lék let sze rin ti ki mu ta tás ki töl té sé vel, to váb bá az elõ -
irány zat-mó do sí tá si ja vas lat ra vo nat ko zó szö ve ges in dok -
lás sal kell kez de mé nyez ni a HM KPÜ-nél. A ki mu ta tást
két pél dány ban, a szö ve ges elõ irány zat-mó do sí tá si ja vas -
la tot pe dig egy pél dány ban kell meg kül de ni.

(2) A de vi za be vé te lek el szá mo lá sát az (1) be kez dés sze -
rint el kü lö ní tet ten, Ft-ban és az adott de vi za nem ben kell
vég re haj ta ni, azon ban a be folyt be vé te le ket nem kell be fi -
zet ni a (8) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott szám lá ra,
azo kat az elõ irány zat-mó do sí tás jó vá ha gyá sá ig át fu tó té -
tel ként kell ke zel ni.

(3) A KNBSZ a de vi zá ban be folyt be vé te le ik után az
(1) be kez dés sze rin ti el szá mo lást és be fi ze tést Ft-ban tel je sí tik.

(4) Az elõ irány zat-mó do sí tá si ja vas la tot az ille té kes
pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ti elem ál lít ja össze és a
hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je ír ja alá.

(5) A (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ en az
ok tó ber-no vem ber ha vi be vé te lek rõl össze ál lí tott ki mu ta -
tást de cem ber 6-áig kell a HM KPÜ ré szé re meg kül de ni és
a köz pon to sí tott be vé te le ket be fi zet ni.

(6) A de cem ber hó nap ban re a li zá ló dott be vé te lek elõ -
irányzatosításának és el szá mo lá sá nak kez de mé nye zé sét,
va la mint a köz pon to sí tott be vé te lek be fi ze té sét a (7)–(8) be -
kez dé sek ben fog lal tak sze rint – az áfa-be vé tel ki vé te lé vel –
a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 15-éig kell vég re haj ta ni „420”-as
ki adá si és „620”-as be vé te li KTK-k al kal ma zá sá val.

(7) A hon vé del mi szer ve zet a be vé te le i rõl a mel lék let
sze rint adat szol gál ta tást tel je sít fõ köny vi szám la szám bon -
tás ban. Az ál ta lá nos for gal mi adó ala nyi kör be (a továb -
biak ban: áfa-kör be) nem tar to zó hon vé del mi szer ve zet a
köz pon to sí tott be vé te le it brut tó összeg ben fi ze ti be.
Az áfakör be tar to zó hon vé del mi szer ve zet vi szont va la -
mennyi áfabe vé te lét he lyi leg szá mol ja el. A be vé tel áfa -
össze gét sa ját be vé tel ként ke ze li, a köz pon to sí tott be vé te le -
ket pe dig a be vé tel net tó össze ge alap ján szá mol ja el és fi ze -
ti be.

(8) Az adat szol gál ta tás sal egy ide jû leg a be fi ze ten dõ
össze get „620”-as be vé te li kincs tá ri tranz ak ci ós kód dal
(KTK) át utal ja:

a) a köz pon ti költ ség ve tés köz pon to sí tott be vé te le ese -
tén a „HM fe je ze ti be fi ze té si” meg ne ve zé sû 10023002-
00370004-60000006,

b) a HM tár ca köz pon to sí tott be vé te le vo nat ko zá sá ban
a „HM KPÜ II. (0102) Köz pon ti” meg ne ve zé sû 10023002-
01782439-00000000

kincs tá ri szám lá ra.
(9) A hon vé del mi szer ve zet a köz pon to sí tott be vé te le it

a fõ köny vi köny ve lés ben át fu tó fõ köny vi szám la szá mok ra 
(be vé tel ként és ki adás ként) köny ve li.

7.  §

(1) A HM KPÜ a be vé te lek mi nõ sí té sé nek fe lül vizs gá -
la tát, a köz pon to sí tott be fi ze té sek el szá mo lá sa és be fi ze té -
se egye zõ sé gé nek el len õr zé sét köve tõen az adat szol gál ta -
tá sok ból az in téz mé nyi sa ját be vé te le ket költ ség ve té si
cím/al cím bon tás ban, a tár ca köz pon to sí tott be vé te le it pe -
dig fe je ze ti szint re össze sí ti.

(2) A HM KPÜ a tár ca köz pon to sí tott be vé te lei – a HM
Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tállyal, a HM Fej lesz té si és
 Logisztikai Ügy nök ség gel és a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség gel (a továb biak ban: HM IÜ) egyez te tett – fel hasz -
ná lá sá ra vo nat ko zó, va la mint az in téz mé nyi sa ját be vé te le -
ket érin tõ össze sí tett elõ irány zat-mó do sí tá si ja vas la tot ne -
gyed éven te, in do kolt eset ben pe dig so ron kí vül a hon -
védelmi mi nisz ter ré szé re jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

Egyéb rendelkezések

8.  §

(1) A HM IÜ köz pon ti be vé te lét ké pe zi:
a) az ér té ke sí tés iga zolt költ sé ge i vel, va la mint az ér té -

ke sí tést ter he lõ áfabe fi ze té si kö te le zett ség fe de ze té vel
csök ken tett, az Áht. 109/D § (8) be kez dés sze rin ti pénz -
ügy mi nisz te ri fel hasz ná lá si en ge déllyel ren del ke zõ in gat -
lan ér té ke sí tés be vé te le;

b) 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. 24.) Korm. ren de let 10.  §-a sze rin ti, a HM IÜ ál tal
kö tött in gat lan bér be-, hasz ná lat ba adá si szer zõ dé sek alap -
ján be fo lyó bér le ti dí jak 95%-a;

c) a la ká sok és he lyi sé gek bér le te, va la mint az el ide ge -
ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény 87.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke -
zé se alatt lé võ la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní -
té sé rõl, va la mint lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994.
(IV. 30.) HM ren de let 149.  §-ában meg ha tá ro zott be vé te -
lek nek a 3.  § b) pont já nak figye lembe véte lével meg ál la pí -
tott mér té ke.
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9.  §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek vál lal ko zá si te vé keny sé -
gét fenn tar tá si hoz zá já ru lás cí mén be fi ze té si kö te le zett ség
ter he li, mely nek mér té ke az „51–52 sze mé lyi jut ta tá sok”
szám la cso port ban a vál lal ko zá si szak fel adat ra együt te sen
el szá molt ki adá sok 5%-a. A be fi ze tett összeg át vett pénz -
esz köz ként a HM tár ca köz pon to sí tott be vé te lét ké pe zi.
A be fi ze té si kö te le zett ség gel kap cso la tos ki adást az érin -
tett hon vé del mi szer ve zet in téz mé nyi költ ség ve té sé ben
kell el szá mol ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti össze get leg ké sõbb a tárgy -
évet kö ve tõ áp ri lis 15-éig kell a 6.  §-ban meg ha tá ro zot tak
sze rint el szá mol ni és be fi zet ni.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg az in téz mé nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel -
ada tok ról  szóló 71/2005. (HK 15.) HM uta sí tás, va la mint
az in téz mé nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
71/2005. (HK 15.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
30/2006. (HK 8.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

(2) Az uta sí tás ren del ke zé se it a 2007. ja nu ár 1-je után
ke let ke zett be vé te lek re kell al kal maz ni.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 19/2007. HM utasításhoz

...........................................................
hon vé del mi szer ve zet meg ne ve zé se

MINTA

KIMUTATÁS
a 2007 ................. negyedévi (havi) központosított és intézményi saját bevételekrõl

Ft

Fsz.

Tény le ges be vé tel A be vé te lek bõl
Sa ját be vé tel ként fel hasz ná lás ra igé nyelt összeg

Be vé te li elõ irány zat Ki adá si elõ irány zat

Meg ne ve zés Összeg Sa ját be vé tel
a HM

 Központi
 bevétele

a köz pon ti
költ ség ve tés

bev.

Fkv.-i
 számlaszám

Meg ne ve zés Összeg
Fkv.-i

 számlaszám
Meg ne ve zés Összeg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13.

1. He lyi ség bérl. díj(1) 100 000 – 95 000 5 000 – – – – – –

2. Kész let ér té ke sí tés(2) 200 000 33 340 158 327 8 333 33 340 33 340

3. Mun ka he lyi étk. tér(3) 400 000 66 680 333 320 – 66 680 66 680

4. Gép jár mû ig. be vét(4) 100 000 16 670 83 330 16 670 16 670

stb.(5)

stb.

Össze sen: – –

Meg jegy zés: A pél dák ban a 2–4. fo lyó szá mok alat ti be vé te lek fe lül rõl szá mí tott 20%-os áfá val (16,67%-k al) sze re pel nek.
(1) Az in gat lan bér let tár gyi adó men tes
(2) A 4. osz lop az áfa össze gét, a 6. osz lop pe dig az áfá val csök ken tett be vé tel 5%-á t tar tal maz za.
(3) A 4. osz lop az áfa be vé te lét tar tal maz za.
(4) A 4. osz lop a brut tó be vé tel áfa össze gét (16 670 Ft), az 5. osz lop a net tó be vé tel 100%-á t (83 330 Ft) tar tal maz za.
(5) A de vi za be vé te le ket el kü lö nít ve, Ft-ban és az adott pénz nem ben is rög zí te ni kell.

............................, 2007. áp ri lis ......-n
................................................................................

pü. szer ve ze ti elem ve ze tõ je

Ké szült: 3 pél dány ban

Egy pél dány: 1 la p

Itsz: 0503

Ügy in té zõ, te l:

Kap ják: 1-2. sz. pld: HM KPÜ

3. sz pld: Irat tár
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A HM jogi szakállamtitkárának és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
5/2007. (HK 3.) HM JSZÁT–HVKF

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

a 2007. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

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

A HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
4/2007. (HK 3.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezetei
2006. évi feladatai végrehajtásának értékelésérõl és 2007. évi feladatairól*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
6/2007. (HK 3.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
8/2007. (HK 3.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka feladatainak végrehajtásáról szóló
134/2006. (HK 24.) HM HVKF parancs, és a szervezeti átalakítás
2007. évi I. szervezési idõszaka feladatainak végrehajtásáról szóló

a 123/2006. (HK 22.) HM HVKF parancs módosításáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
001/2007. (HK 3.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Köztársaság területének légvédelmi készenléti erõkkel való oltalmazására címû
0013/2004. (HK 1/2005.) HVKF intézkedés módosításáról**

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.
** Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

8/2007 (HK 3.) HM HVKFH

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Doktrína
2. kiadásának elkészítésérõl

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, va la mint a 
Ma gyar Hon véd ség mû ve le ti szab vá nyo sí tá si és a dokt ri -
ná lis és sza bály zó ok má nyok fej lesz té si fel ada ta i ról  szóló
198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 55. 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. ja nu ár 23-i ülé sén ki ala kí -
tott ja vas la ta alap ján az aláb bi ak sze rint in téz ke dem:

1. El ren de lem a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi
Dokt rí na 2. ki adá sá nak el ké szí té sét a kö vet ke zõ pon tok -
ban fog lal tak sze rint:

2. Ki dol go zá sért fe le lõs dokt rí na ke ze lõ szer ve zet: HM
Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály.

3. Ki dol go zó mun ka cso port ve ze tõ je: HM Had erõ ter ve -
zé si Fõ osz tály szö vet ség esi és egy sé ge sí té si osz tály ve ze tõ.

4. Idõ rend:
a) A dokt rí na szi nop szi sá nak fel ter jesz té se jó vá ha -

gyás ra, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 56. pont já -
nak meg fele lõen: 2007. feb ru ár 28-ig. A szi nop szis tar tal -
maz za az egyes fe je ze tek és azok fõ pont ja i nak fel so ro lá -
sát és a ki dol go zá sért, át dol go zá sért vagy rész le ges be dol -
go zá sért fe le lõs vagy ar ra fel kért szer ve ze te ket.

b) Ki dol go zó mun ka cso port mun ka rend jé nek el ké szí -
té se a dokt rí na ke ze lõ HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály fe le -
lõs sé gi kö ré ben: 2007. már ci us 31-ig. A mun ka rend tar tal -
maz za a kü lön fé le szer ve ze tek tõl a ki dol go zás ban vagy
rész le ges be dol go zás ban részt ve võ szak ér tõk ne ve it is.

c) A dokt rí na 2. ki adá sa mun ka pél dá nyá nak elkészí -
tése: 2007. áp ri lis 3-tól jú ni us 30-ig.

d) A mun ka pél dány vé le mé nye zé se és el fo ga dá sa: a
MH Mû ve le ti Szab vá nyo sí tá si és Dokt ri ná lis Bi zott ság
2007. jú li u si ülé sén.

e) Az elõ ze tes ter ve zet té mi nõ sí tett do ku men tum to -
váb bi vizs gá la ta, elem zé se: 2007. au gusz tus 1-tõl szep -
tem ber 15-ig.

f) A vég le ges ter ve zet el fo ga dá sa: a MH Mû ve le ti
Szab vá nyo sí tá si és Dokt ri ná lis Bi zott ság 2007. szep tem -
be ri ülé sén.

g) A 2. ki adás ha tály ba lép te tõ mi nisz te ri uta sí tá sá nak
el ké szí té se és fel ter jesz té se alá írás ra: 2007. ok tó ber 31-ig.

h) Nyom dai és ter jesz té si fel ada tok vég re haj tá sa: 2007. 
de cem ber 31-ig.

5. Az új dokt rí na ki adá sá ig a je len leg ha tá lyos 1. ki adást 
(Nyt. sz.: 463/338) kell hasz nál ni, a ma ga sabb szin ten új -
ra sza bá lyo zott ren del ke zé sek (109. pont ban a BM Ha tár -
õr ség em lí té se az MK fegy ve res erõi ré sze ként; 123. és
125. pon tok és az 1.1 áb ra HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár ra
va ló uta lá sa; 136. és 721. pon tok HVK Lo gisz ti kai Cso -
port fõ nök ség re va ló uta lá sa) ér te lem sze rû fi gyel men kí vül 
ha gyá sá val. Ahol a dokt rí na Hon véd Ve zér kart, MH Szá -
raz föl di Pa rancs nok sá got, MH Lé gi erõ Pa rancs nok sá got,
MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -
nok sá got em lít, ott a jog utód szer ve ze te i ket kell ér te ni.

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

Mi ki ta Já nos mk. al tá bor nagy s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 5.
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A Honvédelmi Minisztérium védelemgazdasági
fõosztályvezetõjének

1/2007. (HK 3.) HM VGF

i n  t é z  k e  d é  s e

ideiglenes lakásgazdálkodási utaltsági rend
megállapításáról, és azzal összefüggõ egyes feladatok

ellátásáról

A had erõ át ala kí tá sá val össze füg gõ szer ve ze ti vál to zá -
sok ra te kin tet tel a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se 
alatt lé võ la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé -
rõl, va la mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994.
(IV. 30.) HM ren de let (a továb biak ban: R.) 183.  § p) pont -
já ban fog lalt jog kö röm ben el jár va – a HM Hon véd Ve zér -

kar ha tás kör rel bí ró fõ osz tá lya i val elõ ze tesen egyez tet ve,
a ter ve zett ren dé sze ti al kal ma zá si kör le tek figye lembe -
véte lével – a kö vet ke zõk sze rint

intézkedem.

1. A he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv ként is mû kö dõ
MH Hely õr ség pa rancs nok ság Bé kés csa ba, Eger, Mis kolc,
Nagy tar csa, Pécs, Sal gó tar ján, Sze ged, Szek szárd, Szom -
bat hely és Za la eger szeg meg szû né sé vel össze füg gés ben

a) Bé kés csa ba és Sze ged te le pü lé se ket MH Hely õr ség -
pa rancs nok ság Hód me zõ vá sár hely,

b) Eger, Aba sár, Fel deb rõ, Gyön gyös, He ves, Kál,
Mátra háza, Pé ter vá sá ra, Recsk, Sal gó tar ján, Tar na szent -



má ria és Ver pe lét te le pü lé se ket MH Hely õr ség pa rancs -
nok ság Szol nok,

c) Mis kolc, Asza ló, Cse rép fa lu, Er dõ bé nye, Gönc,
 Mezõcsát, Me zõ kö vesd, Sze rencs, Szik szó, Tar do na,
 Sárospatak, Sá to ral ja új hely és Tel ki bá nya te le pü lé se ket
MH Hely õr ség pa rancs nok ság Deb re cen,

d) Nagy tar csa, Gyöm rõ, Isa szeg és Vá ceg res te le pü lé -
se ket a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv la kás ügyi egy sé ge
(HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség, Bu da pes ti La kás gaz -
dál ko dá si Osz tály),

e) Pécs, Ege rág és Sik lós te le pü lé se ket MH Hely õr ség -
pa rancs nok ság Ka pos vár,

f) Szek szárd, Bony hád és Paks te le pü lé se ket MH Hely -
õr ség pa rancs nok ság Szé kes fe hér vár,

g) Szom bat hely, Eger völgy, Kör mend, Kõ szeg és Sár -
vár te le pü lé se ket MH Hely õr ség pa rancs nok ság Gyõr,

h) Bá nya szent mi hály fa, Keszt hely, Hegy hát sál Hé víz,
Len ti, Re zi, Új dö rögd és Za la eger szeg te le pü lé se ket MH
Hely õr ség pa rancs nok ság Veszp rém,

i) Cell dö mölk te le pü lést MH Hely õr ség pa rancs nok ság
Pá pa
he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv ille té kességébe uta lom.

2. A fel adat kör át adás-át vé te lét az érin tett he lyi la kás -
gaz dál ko dá si szer vek a szer ve zé si fel ada tok vég re haj tá sá -
ról  szóló in téz ke dé sek ben meg ha tá ro zott ha tár idõk re
 figyelemmel, a fel szá mo lá si el já rás be fe je zé sé ig hajt sák
vég re. A la kás gaz dál ko dás sal és a lak ha tá si tá mo ga tá sok -
kal kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben je len in téz ke dés, a
la kó ház ke ze lés sel és az in gat lan gaz dál ko dás sal össze -
függõ fel ada tok te kin te té ben a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség ve zér igaz ga tó já nak in téz ke dé sé ben fog lal tak az
irány adók.

3. Az át adás-át vé tel tár gyát ké pez ze min den la kás ügyi
irat, kü lö nö sen:

a) a HM ren del ke zé sû la kás bér be adá sá val és a la kás -
cé lú tá mo ga tá sok kal össze füg gõ, a hon vé del mi szer vek re
há ru ló egyes fel ada tok el lá tá sá ról, a la kás gaz dál ko dá si és
la kó ház ke ze lé si szer vek fel ada ta i ról, a la kás bi zott sá gok
mû kö dé sé rõl, to váb bá a szál ló fé rõ hely gaz dál ko dás és a
szál ló bér let sza bá lya i ról  szóló 63/1995. (HK 33.) HM uta -
sí tás 94.  §-ában fel so rolt nyil ván tar tá sok,

b) a nyil ván tar tás ba vett la kás igény lõ la pok,
c) a HM ren del ke zé sû la ká sok és sze mély gép ko csi tá -

ro ló he lyi sé gek (ál ló he lyek), to váb bá szál ló fé rõ he lyek
jut ta tá sá val össze füg gõ va la mennyi irat (fel aján lá sok, bér -
lõ ki je lö lés rõl, bér lõ ki vá lasz tás ról  szóló ér te sí té sek, bér le ti 
szer zõ dé sek, fel men té sek stb.)

d) a pénz be li lak ha tá si tá mo ga tá sok és a lak ha tás hoz
kap cso ló dó egyéb jut ta tá sok nyúj tá sá val össze füg gõ ira -
tok (al bér le ti díj hoz zá já ru lás hoz, rész le ges la kás fel újí tá si
áta lány hoz, la kás hely re ál lí tá si költ ség té rí tés hez ki adott
iga zo lá sok stb.)

e) a hely õr sé gi la kás bi zott ság mû kö dé sé vel kap cso la -
tos ügy ira tok (elõ ter jesz tések, jegy zõ köny vek, éves be so -

ro lá sok, la kás el osz tá si ter vek, sze mély sze rin ti el osz tás ra
vo nat ko zó dön té sek stb.).

4. A meg szû nõ he lyi la kás gaz dál ko dá si szer vek az
azon na li in téz ke dést igény lõ fel ada ta i kat az át adás idõ -
pont já ig lás sák el. Az át adás meg kez dé sét köve tõen ilyen
eset ben dön tést az át ve võ he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv
ve ze tõ je hoz zon, az át adó he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv
ve ze tõ je ja vas la tá nak ki ké ré sét köve tõen. Az egyéb ügye -
ket az át adás-át vé tel meg kez dé sét köve tõen fo lya mat ban
lé võ ügy ként kell át ad ni és ke zel ni.

5. Ön kor mány za ti tu laj do nú, HM ren del ke zé sû la ká -
sok ese té ben a la kás gaz dál ko dá si fel ada to kat át ve võ he lyi
la kás gaz dál ko dá si szerv az át adás-át vé telt köve tõen ha la -
dék ta la nul ér te sít se a he lyi ön kor mány za to kat a bér lõ ki je -
lö lé si (bér lõ ki vá lasz tá si) jog gya kor lá sá ra jo go sult hon vé -
del mi szerv sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás ról.

6. Az át ve võ he lyi la kás gaz dál ko dá si szer vek az in téz -
ke dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok és ira tok át vé te lét köve -
tõen tá jé koz tas sák a HM ren del ke zé sû la ká sok, sze mély -
gép ko csi tá ro ló he lyi sé gek (ál ló he lyek) és szál ló fé rõ he -
lyek bér lõ it (hasz ná ló it) a bér be adó hon vé del mi szerv sze -
mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás ról.

7. A meg szû nõ hely õr sé gek la kás bi zott sá gai a továb -
biak ban pót be so ro lás ra és rend kí vü li la kás jut ta tás ra vo -
nat ko zó dön tést ne hoz za nak, la kás jut ta tás csak az R. 16.  § 
(1) be kez dé se alap ján ko ráb ban el fo ga dott be so ro lás sze -
rint tör tén het.

8. A má sik hely õr ség be át he lye zés re ke rü lõ és a hon vé -
del mi szerv ál lo má nyá ból ki vá ló sze mé lyek la kás-, és lak -
ha tá si tá mo ga tá si ügye i ben az R. vo nat ko zó ren del ke zé sei
sze rint kell el jár ni. A he lyi szin ten nem meg old ha tó, bo -
nyo lul tabb me gí té lé sû la kás ügyek, la kás jo gi prob lé mák
meg ol dá sa ér de ké ben az át ve võ he lyi la kás gaz dál ko dá si
szer vek az egye di ügye ket vé le mé nyük kel, ja vas la tuk kal
el lát va, az elõz mény ira to kat csa tol va ter jeszt he tik fe l a
HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály hoz mint HM köz pon ti
la kás gaz dál ko dá si szerv hez.

9. Az érin tett he lyi la kás gaz dál ko dá si szer vek a fel -
adat kör át adás-át vé te lé hez szük sé ges in téz ke dé se ket te -
gyék meg, annak sze mé lyi és tár gyi fel té te le it biz to sít sák.
Az át adás-át vé tel rõl az át ve võ he lyi la kás gaz dál ko dá si
szer vek az ar ról  szóló jegy zõ könyv egy pél dá nyá nak meg -
kül dé sé vel tá jé koz tas sák a fõ osz tályt.

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

Oláh Já nos ezredes s. k.,
HM vé de lem gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 8.
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
13/2007. (HK 3.) HM FLÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség élelmezési pénz
és anyagnormáit tartalmazó normafüzet 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, va la mint a 3/2007. (I. 30.) HM ren de let tel mó -
do sí tott Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó
szer ve ze tek ál lo má nya élel me zé si pénz nor má i nak és té rí -
té si dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 26/2006. (XI. 17.) HM 
ren de let 4.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a Ma gyar Hon -
véd ség élel me zé si pénz és anyag nor má it tar tal ma zó nor -
ma fü zet ki adá sá ról az aláb bi ak sze rint

intézkedem

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium, 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, a Ma gyar Hon -
véd ség (a to váb bi ak ban: MH) élel me zé si pénz nor má i val
gaz dál ko dó ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A HTP/11 Csa pat had táp Sza bály zat VI. rész I. füg -
ge lé két, „A Ma gyar Hon véd ség élel me zé si pénz és anyag -
nor mái”-t 5/1. Nyt. szá mon (a továb biak ban: NORMA -
FÜZET) ki adom.

3. A NOR MA FÜ ZET-ben meg ha tá ro zott élel me zé si
nor mák, pénz ke re tek il let mény ként tör té nõ fel szá mí tá sát,
az igény jo go sul tak ré szé re tör té nõ ki fi ze té sét, ét ke zé si
utal vány ban tör té nõ ki adá sát 2007. feb ru ár 1-jei ha tállyal
kell al kal maz ni.

4. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
ren del ke zé se it a ha vi be fi ze té sek te kin te té ben a 2007. feb -
ru ár ha vi be fi ze té sek for du ló nap já tól, a nap i be fi ze té sek
ese tén 2007. feb ru ár 1-jé tõl kell al kal maz ni. Egy ide jû leg
az MH Élel me zé si Szol gá la tá nak pénz és anyag nor má it
tar tal ma zó nor ma fü zet ki adá sá ról és egyes élel me zé si
szak fel ada tok ról  szóló 878/2006. MH Össz ha de rõ ne mi
Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok in téz ke dé se és a
361/118. Nyt. szá mú NOR MA FÜ ZET ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szöl lõ sy Ta más s. k.,
HM FLÜ ve zér igaz ga tó-he lyet tes

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 1.
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HON VÉ DEL MI MI NISZ TÉ RI UM
FEJ LESZ TÉ SI ÉS LO GISZ TI KAI ÜGY NÖK SÉG

Anya gi-tech ni kai és Köz le ke dé si Igaz ga tó ság

Nyt. szám: 5/1.

NORMAFÜZET

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉLELMEZÉSI PÉNZ- ÉS ANYAGNORMÁI

I.

FÜGGELÉK

A CSAPATHADTÁP SZABÁLYZAT VI. RÉSZHEZ

A HM FLÜ ANYAGI-TECHNIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÓSÁG ELLÁTÁSI OSZTÁLY KIADVÁNYA

ÉRVÉNYBEN 2007. február 1-jétõl
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I. ALAP ÉLEL ME ZÉ SI NOR MÁK
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Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

110 I. szá mú nor ma té rí tés nél kül, az igény jo go sult
hi va tá sos, szer zõ dé ses, köz tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott,
hall ga tó és nö ven dék ál lo mány ré szé re

667 800 –

20

111 I. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 200 240(1) –

112 I. szá mú nor ma, ebéd há nyad 267 320(1) –

113 I. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 200 240(1) –

114 Ügye le ti szol gá lat ré szé re reg ge li há nyad 200 240(1) –

115 Ügye le ti szol gá lat ré szé re ebéd há nyad 267 320(1) –

116 Ügye le ti szol gá lat ré szé re va cso ra há nyad 200 240(1) –

120 I. szá mú nor ma a hi va tá sos, szer zõ dé ses, köz tiszt vi se lõ
és köz al kal ma zott be fi ze tõ ét ke zõk ré szé re

667 – 800

121 I. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 200 – 240(2)

122 I. szá mú nor ma, ebéd há nyad 267 – 320(2)

123 I. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 200 – 240(2)

130 I. szá mú nor ma a hi va tá sos-, szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to nák, köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak köz vet len
hoz zá tar to zói, va la mint a HM és MH-tól
nyug ál lo mány ba he lye zett sze mé lyek és azok köz vet len
hoz zá tar to zói (be fi ze tõ ét ke zõk) ré szé re

667 – 800

131 I. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 200 – 240(2)

132 I. szá mú nor ma, ebéd há nyad 267 – 320(2)

133 I. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 200 – 240(2)

(1) Az õr-, ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tok ban, ha ter mé szet be ni el lá tás ra nincs mód (nem fõz nek) az igény jo go sult ál lo mány ré szé re ét ke zé si utal vány ban kell ki ad ni.
(2) A té rí té si dí jak reg ge li nél és va cso rá nál azo no sak a nor ma rész ér té ké vel, ebéd nél a rész nor ma ér té ke +106 Ft.
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150 VI. szá mú nor ma a hi va tá sos, szer zõ dé ses,
köz tiszt vi se lõ és köz al kal ma zott, hall ga tó, nö ven dék
igény jo go sult ál lo mány ré szé re

758 – –

20

151 VI. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 225 – –

152 VI. szá mú nor ma, ebéd há nyad 308 – –

153 VI. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 225 – –

160 VI. szá mú nor ma a Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge ne rá ló 
Köz pon tok ban ki kép zé si cé lú ren dez vé nye ken
részt ve võ, va la mint re ge ne rá ló pi he nés re be utalt
igény jo go sult hi va tá sos, szer zõ dé ses, köz tiszt vi se lõ és
köz al kal ma zott ál lo mány ré szé re

758 – –

161 VI. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 225 – –

162 VI. szá mú nor ma, ebéd há nyad 308 – –

163 VI. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 225 – –

170 VI. szá mú nor ma a Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge ne rá ló
Köz pon tok ban té rí tés el le né ben igény jo go sult(1)

ál lo mány ré szé re
758 – 910

171 VI. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 225 – 270

172 VI. szá mú nor ma, ebéd há nyad 308 – 370

173 VI. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 225 – 270

180 VI. sz. nor ma két sze res szor za ta a hi va tá sos,
szer zõ dé ses, köz tiszt vi se lõ és köz al kal ma zott
igény jo go sult ál lo mány ré szé re

1516 – (2)

181 VI. szá mú nor ma két sze res szor zat, reg ge li há nyad 450 – (2)

182 VI. szá mú nor ma két sze res szor zat, ebéd há nyad 616 – (2)

183 VI. szá mú nor ma két sze res szor zat, va cso ra há nyad 450 – (2)

(1) Je len leg a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002. (V. 10.) HM ren de let sza bá lyoz za.
(2) A törzs ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko kon részt ve võ kül föl di sze mé lyek a meg kö tött egyez mény sze rin ti össze get va lu tá ban fi ze tik.
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190 VI. szá mú nor ma két sze res szor za ta a ter mé sze ti
ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés re, el há rí tás ra ki ren delt
hi va tá sos, szer zõ dé ses, tan in té ze ti hall ga tó
és köz al kal  ma zott ál lo mány ré szé re

1516 – –

20

191 VI. szá mú nor ma két sze res szor zat, reg ge li há nyad 450 – –

192 VI. szá mú nor ma két sze res szor zat, ebéd há nyad 616 – –

193 VI. szá mú nor ma két sze res szor zat, va cso ra há nyad 450 – –

195 Komp let tí ro zott élel mi szer cso mag 1–7 na pos (1) – –

196 Egyé ni Zá rolt (1) – –

197 Mély sé gi fel de rí tõ Zá rolt (1) – –

(1) Fel szá mí tá sát a HM FLÜ ATKI el lá tá si osz tály ve ze tõ kü lön en ge dé lye zi.
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210 II. szá mú nor ma a hi va tá sos, szer zõ dé ses igény jo go sult
ál lo mány ré szé re

808 970(1) –

20

211 II. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 242 290 –

212 II. szá mú nor ma, ebéd há nyad 366 440 –

213 II. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 200 230 –

220 III. szá mú nor ma a hi va tá sos, szer zõ dé ses
igény jo go sult ál lo mány ré szé re

1308 1570(1) –

221 III. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 383 460 –

222 III. szá mú nor ma, ebéd há nyad 542 650 –

223 III. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 383 460 –

230 Ese ten kén ti élel me zé si pénz nor ma

231 Re pü lõ mû sza ki élel me zé si tá mo ga tás – 16 500(2)

240 Adag szám nél kü li ese ten kén ti pénz nor ma (3) – –

241 A la car te ebéd nor ma (4) – (5)

310 IV. szá mú nor ma, hon véd kór ház ba fek võ be teg
el lá tás ra be utal tak ré szé re

583(6) – –

311 III. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 165 – –

312 III. szá mú nor ma, ebéd há nyad 263 – –

313 III. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 155 – –

320 V. szá mú nor ma, hon véd re ha bi li tá ci ós in té zet be
be utal tak ré szé re

683(6) – –

321 III. szá mú nor ma, reg ge li há nyad 215 – –

322 III. szá mú nor ma, ebéd há nyad 266 – –

323 III. szá mú nor ma, va cso ra há nyad 202 – –

(1) Csak az évi ren des sza bad sá gon, ta nul má nyi és rend kí vü li sza bad sá gon, kór ház-, sza na tó ri u mi vizs gá la ton és ke ze lé sen, bel föl di szol gá la ti ki kül de tés nap ja in, he ti pi he nõ na po kon, (szom bat, va sár nap), szol gá -
lat men tes na pon tá vol lé võk ré szé re ad ha tó ki utal vány ban.

(2) Na pon kén ti há nya da 550 Ft.
(3) A HM FLÜ ATKI el lá tá si osz tály ve ze tõ ál tal kü lön en ge dé lye zett összeg.
(4) A ka to nai szer ve zet ál tal ha von ta kal ku lált és a lo gisz ti kai fõ nök ál tal – ét lap sze rint – jó vá ha gyott net tó ér ték.
(5) A (4) pont ban jó vá ha gyott net tó ér ték áfával nö velt összeg +106 Ft.
(6) A kór ház, in té zet (Fõ-) Igaz ga tó ja ál tal be teg osz tá lyon ként éven te meg ál la pí tott dif fe ren ci ált összeg.
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500 Ki egé szí tõ élel me zé si pénz nor ma

20

511 Élel me zé si nor ma ki egé szí tés tel jes kis ke res ke del mi
(ven dég lá tó vál la la ti) be szer zé si ár  miatt

(1) – –

520 Pót élel me zé si nor ma (fo ko zott fi zi kai igény be vé tel
 miatt)

521 Törzs ve ze té si és csa pat gya kor la ton, ha di já té ko kon
éj sza kai szol gá lat tel je sí tést vég zõk

142 – –

522 Ka to nai szál lít mány-kí sé rést vég zõk 142 – –

523 A Lé gi Irá nyí tó Köz pon tok ban éj sza kai szol gá la tot, a
lég vé del mi ké szen lé ti szol gá la tot és a lég tér el len õr zõ
szer ve ze tek ál lan dó el he lye zé si kör le té ben a ké szen lét
fenn tar tá sa, fo ko zá sa ma ga sabb ké szen lé ti idõ sza ká ban
fo lya ma tos had mû ve le ti, ügye le ti szol gá la tot ellátók

142 – –

524

525 Ak na ku ta tó, tûz sze rész vagy mû sza ki fel ada tot el lá tók 142 – –

527 Start élel me zé si pót nor ma (start nor ma/nap/fõ) 470 – –

529 Az MK vé del mi ter vé nek ki dol go zá sát vég zõk 142 – –

(1) El szá mol ha tó a HM ATKI el lá tá si osz tály ve ze tõ kü lön en ge dé lye alap ján.
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ó
K

A jog cí mek meg ne ve zé se

ó ta
 hl

o
 máz sl

E
)t

F 
ó tte

n(

Ki fi zet he tõ
(élel mi szer-
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés-
ter ve zés hez
áfakulcs %

Mó do sí tás kel te:         szá ma     

ó ta
 hl

o
 máz sl

E
)t

F 
ó tte

n(

Ki fi zet he tõ
(élel mi szer-
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés-
ter ve zés hez
áfakulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

530 Pót élel me zé si nor ma (egyéb ese tek ben)

20

531 A 24 órás õr és ügye le ti szol gá la tot el lá tó ál lo mány
ré szé re

142 – –

532 Az MH 32. Bu da pest Õr- és Dísz ez red dísz zász ló alj,
köz pon ti ze ne kar ht. és szerz. ka to nái a dí szel gés és a
dí szel gés re tör té nõ fel ké szü lés, va la mint a hely õr sé gi
ze ne ka rok, illetve a hely õr ség tõl dí szel gés re ki ren delt ht. 
és szerz. ka to nák ré szé re.

142 – –

533 Az MH szin ten, ha de rõ ne mi szin te ken, va la mint
csa pat ta go zat ban meg ren de zés re ke rü lõ kü lön bö zõ
sport ren dez vé nye ken és azok dön tõ in részt ve võ ht. és
szerz. ál lo mány, ver senyt ren de zõk és ver seny bí rók
ré szé re

142 – –

534 Tan in té ze ti pót nor ma a hall ga tó és nö ven dék ré szé re 60 – –

535 Tan kony hai élel me zé si nor ma 670 – –

540 Vér adó pót nor ma

541 Vér adók pót nor má ja, sa ját kony há val ren del ke zõ
csa pat nál, in té zet nél

247 – –

542 Vér adók pót nor má ja sa ját kony há val nem ren del ke zõ
csa pat nál, in té zet nél

267 – –

550 Élel me zé si fel ja ví tá si nor ma (ün ne pé lyes al kal mak ra)

551 Élel me zé si fel ja ví tás igény jo go sul tak ré szé re 114 – –

560 Vé dõ ital (vi ta min ki egé szí tõ) nor ma

563 1. sz. vé dõ ital 82 – –

564 2. sz. vé dõ ital 28 – –

565 3. sz. vé dõ ital 52 – –
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A jog cí mek meg ne ve zé se

ó ta
 hl

o
 máz sl

E
)t

F 
ó tte

n(

Ki fi zet he tõ
(élel mi szer-
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés-
ter ve zés hez
áfakulcs %

Mó do sí tás kel te:         szá ma     

ó ta
 hl

o
 máz sl

E
)t

F 
ó tte

n(

Ki fi zet he tõ
(élel mi szer-
utal vány ban

ki ad ha tó)

Té rí té si díj
Költ ség ve tés-
ter ve zés hez
áfakulcs %

Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

ÉTKEZÉSTÉRÍTÉSRE KÖTELEZETT DOLGOZÓK ELSZÁMOLHATÓ PÉNZNORMÁI
 ÉS KÖTELEZÕ TÉRÍTÉSI DÍJAI

140 Ét ke zés té rí tés re kö te le zett, igény jo go sult dol go zók
lét szá má ra az I., II., III., IV., V. sz. élel me zé si nor ma
sze rint gaz dál ko dó ka to nai szer ve ze tek nél
I. szá mú nor ma alap ján

20

141 Reg ge li igény be vé te lé nél 200 168 72

142 Ebéd igény be vé te lé nél 267 224(1) 96

143 Va cso ra igény be vé te lé nél 200 168 72

145 Az I. szá mú nor ma alap ján 50%-os nyers anyag té rí tés re 
kö te le zett hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na

146 Reg ge li igény be vé te lé nél 200 120 120

147 Ebéd igény be vé te lé nél 267 160 160

148 Va cso ra igény be vé te lé nél 200 120 120

(1) A nem kö te le zõ té rí té si dí jak reg ge li nél és va cso rá nál azo no sak a meg ál la pí tott I. sz. nor ma rész ét ke zés brut tó ér té ké vel, az ét ke zés té rí tés re kö te le zet tek az ebéd té rí té si díj fi ze tés ekor 106 Ft-ot nem kell, hogy fi -
zes sék.
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a
 máz s

d
ó

K
A jog cí mek meg ne ve zé se

Mó do sí tás kel te:          szá ma             

Net tó Brut tó Net tó Brut tó

Összeg Ft Összeg Ft

HELYESBÍTÕ TÉTELEK

580 Élel me zé si gaz dál ko dás

581 Lel tár több let élel mi sze rek bõl

582 Lel tár több let be tét dí jas gön gyö le gek bõl

583 El szá molt el is mert hi ány élel mi sze rek bõl

584 El szá molt el is mert hi ány be tét dí jas gön gyö le gek bõl

585 Lel tár hi ány élel mi sze rek bõl

586 Lel tár hi ány be tét dí jas gön gyö le gek bõl

590 He lyes bí tõ té te lek

591 Élel me zé si il let mény nö ve lés té ves fel szá mí tás  miatt

592 Élel me zé si il let mény csök ken tés té ves fel szá mí tás  miatt
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III. TISZ TÍ TÓ SZER, TISZ TÁL KO DÁ SI SZER PÉNZ NOR MÁK

a
 máz s

d
ó

K

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Mó do sí tás kel te:       szá ma:       

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Összeg Ft Összeg Ft

610 Tisz tál ko dó szer nor ma (sze mé lyi já ran dó ság) egy hó nap ra

20

611 Pi pe re szap pan 1 db (a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény hall ga tó i nak
és a ka to nai kö zép is ko la növendékeinek)

– 110

612 Pi pe re szap pan 1 db (10 na pot meg nem ha la dó idõ re be vo nult
tar ta lé kos ál lo mány részére)

92 –

613 Pi pe re szap pan 1 db azok nak a dol go zók nak, ka to nák nak, akik nél a
szennye zõ dés szap pa nos, me leg vi zes mo sás sal eltávolítható

92 110(1)

614 Pi pe re szap pan 1 db (egész ség ügyi szol gá lat nál dol go zók részére) 92 –

620 Tisz tál ko dó szer nor ma (mun ka hely hez kö tött já ran dó ság)
egy hó nap ra

621 Pi pe re szap pan kony ha ré szé re, 500 fõ ig 6 db 542 –

622 Pi pe re szap pan kony ha ré szé re, 501–1000 fõ ig 10 db 906 –

623 Pi pe re szap pan kony ha ré szé re 1001 fõn fe lül 15 db 1354 –

624 Pi pe re szap pan ma gas sá gi ál lo má sok für dõi ré szé re 20 db 1802 –

625 Szap pan, ipar i kéz tisz tí tó szer és bõr ápo ló ké szít mény (1–1–1 db) 521 –

(1) Csak az igény jo go sult had kö te les, tan in té ze ti hall ga tói ál lo mány ré szé re fi zet he tõ ki!
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a
 máz s

d
ó

K
A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Mó do sí tás kel te:       szá ma:       

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Összeg Ft Összeg Ft

630 Tisz tál ko dó szer pénz nor ma: Össze vont tisz tál ko dó szer pénz nor ma
az MH Ka to nai Fog ház ban õri zet be vett, elõ ze tes le tar tóz ta tá sát
vagy sza bad ság vesz té sét töl tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to nák ré szé re

20

631 Egy hó nap ra 1260 –

632 Fél hó nap ra 630 –

640 Tisz tí tó szer pénz nor ma, (mo so ga tó sze rek), ebéd lét szám/fõ/nap

641 Tisz tí tó szer pénz nor ma hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, va la mint
egyéb jo go sul tak ebéd lét szá ma után

8 –

642 Tisz tí tó szer pénz nor ma ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben és
ka to nai kö zép is ko lá ban ta nu ló hall ga tók, nö ven dé kek ebéd lét szá ma
után

8 –

643 Tisz tí tó szer pénz nor ma re pü lõ ha jó zó ál lo mány ebéd lét szá ma után 8 –

644 Tisz tí tó szer pénz nor ma kor ház ba, re ha bi li tá ci ós in té zet be be utal tak
ebéd lét szá ma után

8 –

645 Tisz tí tó szer pénz nor ma az MH Ki kép zá si Ok ta tá si és Re ge ne rá ló
Köz pont ba be utal tak ebéd lét szá ma után

8 –

646

647

650 Hû té si pénz nor ma (1)

(1) A HM FLÜ ATKI el lá tá si osz tály ve ze tõ kü lön en ge dé lyé vel.
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IV. ÁL LAT TÁP PÉNZ NOR MÁK

a
 máz s

d
ó

K

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Mó do sí tás kel te:       szá ma:       

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Összeg Ft Összeg Ft

710 Ló táp nor ma 355(1) –

20

711

720 Ku tya tápnor ma

721 Szol gá la ti ku tya (élel me zõ ka to nai szer ve zet nél) 215 –

722 Kö lyök ku tya 135 –

723 Szol gá la ti ku tya (nem élel me zõ ka to nai szer ve zet nél) 265 –

724 BM szer ve i nél ki kép zé sen lé võ ku tyák ré szé re – (2)

730 Kí sér le tiál lat -nor ma – (3)

750 Fek szal ma 5 kg/fõ/gyak.(4)

(1) El szá mol ha tó az ál lo mány táb lá ban rend sze re sí tett lo vak után, na pon ta.
(2) El szá mol ha tó a BM szám la alap ján.
(3) El szá mol ha tó a tény le ges fel hasz nált összeg.
(4) A HM FLÜ ATKI el lá tá si osz tály ve ze tõ kü lön en ge dé lye alap ján.
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V. EGYÉB ÉLEL ME ZÉ SI ANYA GOK (KONY HA- ÉS ÉT TER MI FEL SZE RE LÉ SEK, EGYÉB FO GYÓ ANYA GOK) PÉNZ NOR MÁI

a
 máz s

d
ó

K

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Mó do sí tás kel te:       szá ma:       

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Összeg Ft Összeg Ft

800 Kony ha – ét ter mi fel sze re lés és egyéb anyagután pót lá si nor ma

20

801 Után pót lá si nor ma: kony ha- és ét ter mi felsze re lés és egyéb
fo gyó anyag után pót lá si nor ma, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák,
köz al kal ma zot tak, va la mint egyéb jo go sul tak ebédlét szá ma után

26 –

802 Után pót lá si nor ma: kony ha- és ét ter mi fel sze re lés és egyéb
fo gyó anyag után pót lá si nor ma ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
és ka to nai kö zép is ko lá ban ta nu ló hall ga tók, nö ven dé kek lét szá ma
után

26 –

803 Után pót lá si nor ma: kony ha- és ét ter mi, start bü fé fel sze re lés és egyéb 
fo gyó anyag után pót lá si nor ma re pü lõ ha jó zó ál lo mány ebéd adag-
szá ma után

31 –

804 Után pót lá si nor ma: kony ha- és ét kez defel sze re lés és egyéb
fo gyó anyag után pót lá si nor ma kór ház ba, re ha bi li tá ci ós in té zet be
be utal tak ebéd adagszá ma után

28 –

805 Után pót lá si nor ma: kül föl dön üze mel te tett kony ha- és
ét kez defel sze re lés és egyéb fo gyó anyag után pót lá si nor ma az
ál lo mány ebéd lét szá ma után

31 –

806 Után pót lá si nor ma: kony ha- és ét ter mi fel sze re lés és egyéb
fo gyó anyag után pót lá si nor ma a Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge ne rá ló
Köz pon tok ba be utal tak ebéd adag-szá ma után

26 –

807 Után pót lá si nor ma: el dob ha tó élel me zé si fel sze re lé si után pót lá si
nor ma ha zai és nem zet kö zi gya kor la to kon részt ve võ igény jo go sult
ál lo mány ebéd lét szá ma után

208 –

808
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a
 máz s

d
ó

K
A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Mó do sí tás kel te:       szá ma:       

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Összeg Ft Összeg Ft

810 Tea kony ha után pót lá si nor ma

20

811 Után pót lá si nor ma: szer zõ dé ses, le gény sé gi épü let ben el he lye zett
tea kony ha-fel sze re lés és egyéb fo gyó anyag-után pót lá si nor ma
tea kony hán ként éven te

31 250 –

812 Után pót lá si nor ma: nõt len szál ló épü let ben el he lye zett tea kony ha-
fel sze re lés és egyéb fo gyó anyag-után pót lá si nor ma tea kony hán ként
éven te

26 041 –

813 Után pót lá si nor ma: pa rancs no ki és törzs épü let ben, in téz mé nyi
iro da épü let ben el he lye zett tea kony ha-fel sze re lés és egyéb
fo gyó anyag-után pót lá si nor ma tea kony hán ként éven te

20 833 –

820 Szak tech ni kai- és egyé ni me le gí tõ esz köz után pót lá si nor ma

821 Után pót lá si nor ma: hû tõ-, ke nyér- és víz szál lí tó gép ko csik,
kar ban tar tá sá hoz (tar to zé kok és ki egé szí tõ cik kek, va la mint egyé ni
me le gí tõ esz köz be szer zé sé hez) csa pat nál, in té zet nél tá rolt
szak gép jár mû vek fel épít mé nye i nek da rab szá mai után évente

6 250 –

822 Egyé ni me le gí tõ esz köz nor ma el sõ el lát mány ként a ka to nai
szer ve ze tek hez be vo nu ló, új on nan ava tott hi va tá sos tisz tek és
tiszt he lyet te sek, va la mint a szer zõ dé ses ál lo mány ré szé re

312 –

823 Ka to nai szer ve ze tek nél tá rolt moz gó kony ha és víz szál lí tó után fu tó
da rab szá ma után, éven te

2 865 –
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a
 máz s

d
ó

K
A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Mó do sí tás kel te:       szá ma:       

El szá mol ha tó
 nettó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés-

 tervezéshez
áfakulcs %

Összeg Ft Összeg Ft

830 Egyéb után pót lá si nor ma

20

831 Után pót lá si nor ma élel me zé si fel sze re lé si pót nor ma (a sze mé lyi
rep re zen tá ci ó ra): Ven dég lá tá si fel sze re lé sek után pót lá sá hoz min den
meg kez dett 1 Ft után 1 év re

– 4

840 Kony ha és ét ter mi fel sze re lés, és fo gyó anyag pót nor ma egyéb
he lye ken (ese tek ben)

841 Ál lo mány táb lá ban rend sze re sí tett meg lé võ ál lo mány táb lás
ki szol gá ló ha di tech ni kai esz kö zök, szak gép jár mû vek, (víz szál lí tó
gép ko csi, hû tõ- és ke nyér szál lí tó gép ko csi) szak fel épít mé nyé nek
fel újí tá sá ra éven te

520 833(1) –

842 Ál lo mány táb lá ban rend sze re sí tett meg lé võ ál lo mány táb lás
ki szol gá ló tá bo ri szak tech ni kai esz kö zök (moz gó kony ha,
hû tõ után fu tó, víz szál lí tó után fu tó) fel újí tá sá ra éven te

100 417(1) –

843 Kül föl di ka to nák rész vé te lé vel meg tar tás ra ke rü lõ törzs ve ze té si és
csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko kon a részt  ve võ kül föl di ka to nák és 
egyéb cí men jo go sul tak ál tal az élel me zé si el lá tá sért té rí tett összeg,
a kony ha és ét ter mi fel sze re lés, fo gyó anyag után pót lá sá ra

5%-a –

844 Kár el já rás so rán tény le ge sen meg té rült összeg 100%-a –

845 Le írá si ta nú sít vány alap ján ren de zett összeg 70%-a –

846 Élel me zé si fel sze re lé si pénz il let mény-nö ve lés té ves fel szá mí tás
 miatt

847 Élel me zé si fel sze re lé si pénz il let mény-csök ken tés té ves fel szá mí tás
 miatt

(1) A nor ma ér té két csak az MH HTPEK szá mít hat ja fe l a köz pon ti költ ség ve té si elõ irány zat ter ve zé se kor.
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VI. PÉNZ KE RET NOR MÁK (FEL SZÁ MÍ TÁ SI ALAP A PÉNZ KE RET SZÁ MÍ TÁ SÁ HOZ)

Fsz. Meg ne ve zés Fo rint

net tó brut tó

1. Nem rom lan dó élel mi sze rek „be szer zé sé hez”
– I., II., III. és VI. sz. élel me zé si nor mák ból (Ft/ebéd lét szám/nap)
– A VI. sz. élel me zé si nor ma két sze re sé vel fo lya ma to san, illetve ese ten ként gaz dál ko dó ka to nai szer ve ze tek
Össze vont és kö te lék ben mû kö dõ tisz ti ét kez dék ebéd há nya dá ból (Ft/ebéd lét szám/nap )

2. Tisz tí tó sze rek és tisz tál ko dá si sze rek „be szer zé sé hez”
– Tisz tí tó szer nor má ból (Ft/ebéd adag szám/nap)
– Tisz tál ko dá si szer nor ma, a Nor ma fü zet-be n jo go sult ság és nor ma kó don ként elõ írt net tó pénz nor ma/fõ/hó nap

6
nor ma kód sze rint

7,20
–

3. Egyéb élel me zé si anya gok (kony ha- ét ter mi fel sze re lés, egyéb fo gyó anyag) nor má ból (Ft/ebéd lét szám/nap)
A kül föl dön üze mel te tett kony ha és ét kez de fel sze re lés és egyéb fo gyó anyag után pót lá si nor má ból (az ál lo mány ebéd lét szá ma
után)

20
20

24
24

4. Köz pon ti el lá tá sú kész le tek „be szer zé sé hez”
– IV.,V/A. sz. élel me zé si pénz il let mény bõl a tárgy hó nap ra kü lön igé nyelt ke ret összeg, fõ köny vi szám la bon tás ban.(1)

(1) (1)
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VII. KONY HA ÉS EGYÉB GÉ PEK, ESZ KÖ ZÖK ANYAG NOR MÁ JA

Fsz. Esz köz meg ne ve zé se Mér ték egy ség
Kony ha tel je sí tõ ké pes sé ge lét szám (ebéd adag szám) alap ján

1–500 adag 501–1000 adag 1001– adag

1. Elekt ro mos kony ha gép db 1 2 2

2. Elekt ro mos da gasz tó gép db 1 2 2

3. Elekt ro mos hús da rá ló gép db 0 1 1

4. Elekt ro mos fel vá gottsze le te lõ (nagy tel je sít mé nyû) db 1 1 2

5. Elekt ro mos fel vá gottsze le te lõ (kis tel je sít mé nyû) db 1 1 1

6. Elekt ro mos hab ve rõ és ke ve rõgép (20 li te res) db 1 1 1

7. Elekt ro mos ke nyér sze le te lõ gép (nagy tel je sít mé nyû) db 1 1 1

8. Elekt ro mos ke nyér sze le te lõ gép (kis tel je sít mé nyû) db 1 1 1

9. Olaj sü tõ fri tou (2*10li te res) db 1 2 4

10. Kom bi gõz pá ro ló db 1 2 2

11. Zöld ség sze le te lõ gép db 1 2 2

12. Bur go nya kop ta tó gép db 1 1 1

13. Szik víz ke ve rõ gép db 1 1 1

14. Tá nyér mo so ga tó gép (alag utas) db 0 1 1

15. Tá nyér mo so ga tó gép (sza ka szos) db 1 0 0

16. Po hár mo so ga tó gép db 1 1 1

17. Kés ste ri li zá ló gép db 1 1 1

18. Di gi tá lis mér leg asz ta li (15 kg-os) db 5 5 5

19. Di gi tá lis mér leg asz ta li (150 kg-os) db 1 1 1

20. Sa lá tahû tõ  pult db 1 2 2

21. Elekt ro mos mély hû tõ lá da db 4 8 10

22. Mik ro hul lá mú sü tõ db 1 1 1

23. Tur mixgép (nagy tel je sít mé nyû) db 0 1 1

24. Tur mixgép (kis tel je sít mé nyû) db 1 0 0

25. Ga lus ka szag ga tó gép db 1 1 2
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VI II. KI MU TA TÁS AZ ÁL LO MÁNY TÁB LÁS KI SZOL GÁ LÓ SZAK TECH NI KAI ESZ KÖ ZÖK BE SZER ZÉ SI ÉR TÉ KE I RÕL

HETK szám Esz köz meg ne ve zé se Mér ték egy sé ge Be szer zé si ér ték

21798332200003 Ke nyér szál lí tó gép ko csi
ZIL–130-G al vá zon

klt. 2 360 000 Ft

21798331200008 Hû tõ gép ko csi
ZIL–130-G al vá zon

klt. 3 062 000 Ft

21798342000005 Víz szál lí tó gép ko csi 5000 li te res
DAC–665 T al vá zon

klt. 2 550 000 Ft

21453356573302 Hû tõ gép ko csi
URAL–4320 al vá zon

klt. 4 559 356 Ft

21798331300004 Hû tõ gép ko csi 8t
RÁBA H 25.206 DAE–000 al vá zon

klt. 24 568 125 Ft

21798346000007 Víz szál lí tó gép ko csi 8000 li te res
RÁBA H 25.206 DAE–000 al vá zon

klt. 25 594 375 Ft

21522252211003 Hû tõ gép gép ko csi fel épít mény
RÁBA H 18.206 DAE–003 al vá zon

klt. 15 900 000 Ft

21522252221000 Ke nyér szál lí tó gép ko csi fel épít mény
RÁBA H 18.206 DAE–003 al vá zon

klt. 14 540 000 Ft

21798346110000 Víz szál lí tó gép ko csi 8 000 Li te res tar tály fel épít mény
RÁBA H25.206 DAE–001 al vá zon

klt. 20 300 000 Ft

21798343000000 Víz szál lí tó után fu tó 1000 li te res klt. 425 000 Ft

21798345000001 Víz szál lí tó tar tály 600 li te res klt. 157 500 Ft

21798313300006 69 M ve gyes tü ze lé sû moz gó kony ha klt. 394 000 Ft

21798332300010 Hû tõ után fu tó 500 kg-os klt. 782 000 Ft
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IX. Tea kony ha esz köz és anyag nor ma

Fsz. Esz köz, anyag meg ne ve zé se

Szer zõ dé ses le gény sé gi
épü let ben

Nõt len szál ló ban
Pa rancs no ki és törzs-

épü let ben(1)
In téz mé nyi

iro da épü le tek ben(2)

Meg jegy zés

Szin ten ként (db)

1 Mik ro hul lá mú sü tõ 1 1 1 1

2 Presszó ká vé fõ zõ 1 0 1 0

3 Tea fõ zõ 1 1 1 0

4 Te ás csé sze + alj* 20 10 10 10

5 Ká vés csé sze + alj* 20 10 10 10

6 Mok kás ka nál RM* 20 10 10 10

7 Ká vés ka nál RM* 20 10 10 10

8 Cu kor tar tó tál ka por ce lán 5 2 2 1

9 Cu kor csi pesz* 5 2 2 1

10 Tál ca 40×30 cm 2 2 2 3

11 Kon zerv nyi tó* 2 2 2 1

12 Sör bon tó, du gó hú zó* 5 3 2 2

13 Mély tá nyér por ce lán 20 10 10 10

14 La pos tá nyér por ce lán 20 10 10 10

15 Cse me gés tá nyér por ce lán 20 10 10 10

16 Le ve ses tál ka + alj por ce lán 20 10 0 0

17 Ke nyér vá gó desz ka 1 1 0 0

18 Ke nyér vá gó kés 1 1 0 0

19 Sze le te lõ kés 0 0 1 1

(1) Csapat és ha de rõ ne mi szin tû ka to nai szer ve ze tek pa rancs no ki és iro da épü le te, ahol a 45/2003. (HK 12.) HM uta sí tás sze rint ki épí tett tea kony ha van.
(2) Hon vé del mi Mi nisz té rium és Or szá gos Szin tû Pa rancs nok ság iro da épü le tei, ahol a 45/2003. (HK 12.) HM uta sí tás sze rint ki épí tett tea kony ha van.
* Köz pon ti kész let hi á nyá ban csa pat költ ség ve tés bõl be sze rez he tõ.
A 2–3 fo lyó szá mon sze rep lõ té te lek köz pon ti kész let hi á nya ese tén együt te sen he lyet te sít he tõk kom bi nált tea- és ká vé fõ zõ vel.
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A Honvédelmi Minisztérium
Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály

fõosztályvezetõjének
2/2007. (HK 3.) HM HKF

i n  t é z  k e  d é  s e

„A Ma gyar Hon véd ség Test ne ve lé si
és Sport baj nok sá gok Szak uta sí tá sa” cí mû ki ad vány

ha tály ba lép te té sé rõl

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mi mi nisz te ré tõl
„A Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za ta” IV. fe je zet 16. (50–53.) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, „A Ma gyar Hon véd ség Test ne ve lé si
és Sport baj nok sá gok Szak uta sí tá sa” cí mû fõ nök sé gi ki ad -
ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ki adom*.

2. A Szak uta sí tás tar tal mát a ka to nai test ne ve lõk és a
ki kép zést köz vet le nül irá nyí tók tel jes rész le te i ben, az MH
érin tett ál lo má nya a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer jék.

3. Az in téz ke dés a meg je le né se kor, a Szak uta sí tás a ki -
adá sa kor lép ha tály ba.

4. A Szak uta sí tás ki adá sá val egy ide jû leg „A Ma gyar
Hon véd ség Test ne ve lés- és Sport baj nok sá gok Szak uta sí -
tá sa” (Ált/19) ha tá lyát vesz ti.

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

A Magyar Honvédség Honvéd
Egészségügyi Központ Elõkészítõ Törzs

parancsnokának
64/2007. (HK 3.) MH HEKET

i n  t é z  k e  d é  s e

a vizitdíj, kórházi napidíj, és részleges térítési díj
megfizetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a kö te le zõ egész ség biz -
to sí tá si el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vényt mó -
do sí tó, az egyes egész ség ügyet érin tõ tör vényeknek az
egész ség ügyi re form mal kap cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi CXV. tör vény , va la mint vég re haj tá sá ra ki adott
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
4/2007. (I. 22.) Korm ren de let re, to váb bá a té rí té si díj el le -
né ben igény be ve he tõ egyes egész ség ügyi szol gál ta tá sok
té rí té si díj ár ól  szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. ren de let

mó do sí tá sá ról  szóló 320/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let -
re, va la mint a sür gõs szük ség kö ré be tar to zó egyes egész -
ség ügyi szol gál ta tá sok ról  szóló 52/2006. (XII. 28.) EüM
ren de let re – a vi zit díj, kór ház i na pi díj és a rész le ges té rí té si 
díj meg fi ze té sé nek sza bá lyi ról az aláb bi

intézkedést

adom ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya az MH Dr. Ra dó György Köz -
pon ti Hon véd kór ház ra, az MH Kecs ke mé ti Repülõkór -
házra, az MH Ba la ton fü re di Kar di o ló gi ai Re ha bi li tá ci ós
In té zet re, az MH Hé ví zi Moz gás szer vi Re ha bi li tá ci ós
 Intézetre és az MH Ve rõ cei Be teg ott hon ra ter jed ki.

2. A kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben egész ség -
ügyi el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó nál tör té nõ
egész ség ügyi el lá tás igény be vé te le vi zit díj, kór ház i na pi -
díj, illetve rész le ges té rí té si díj meg fi ze té sé vel tör té nik.

3. Vi zit díj meg fi ze té sé vel igény be ve he tõ szolgálta -
tások:

a) Fo gá sza ti alap el lá tás

b) Já ró be teg-szak el lá tás

c) Já ró be teg-szak el lá tás ke re té ben nyúj tott re ha bi li tá -
ci ós el lá tás

A vi zit díj össze ge 300 Ft.

4. Emelt össze gû vi zit dí jat kell fi zet ni:

a) Já ró be teg-szak el lá tás ese té ben, ha azt a biz to sí tott
sze mély más fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó nál
ve szi igény be, mint amely nél a be uta ló or vos azt kez de mé -
nyez te.

b) Já ró be teg-szak el lá tás ese té ben, ha a biz to sí tott sze -
mély a be uta ló val igény be ve he tõ el lá tást be uta ló nél kül
ve szi igény be.

Az emelt össze gû vi zit díj össze ge 600 Ft.

5. A vi zit dí jat a szol gál ta tás igény be vé te le elõtt kell be -
fi zet ni.

6. Kór ház i na pi díj meg fi ze té sé vel igény be ve he tõ szol -
gál ta tá sok:

Or vo si be uta lás alap ján az ak tív és kró ni kus fek võ be teg
szak el lá tá sok ide ért ve a re ha bi li tá ci ós fek võ be teg szak el -
lá tást is.

7. A kór ház i na pi díj össze ge 300 Ft/nap.

8. A kór ház i na pi dí jat a fek võ be teg-gyógy in té zet bõl
tör té nõ el bo csá tás kor kell be szed ni.
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9. Rész le ges té rí té si díj meg fi ze té sé vel igény be ve he tõ
szol gál ta tá sok:

a) A fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tás ra, ha azt a biz to -
sí tott be uta ló nél kül ve szi igény be, ki vé ve a sür gõs szük -
ség ese tét.

b) A fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tás nak a be uta lá si
rend tõl el té rõ igény be vé te lé re, ki vé ve a sür gõs szük ség
ese tét.

10. A rész le ges té rí té si díj mér té ke annak az összeg nek
a 30%-a, ami az adott el lá tá sért az egész ség biz to sí tó fe lé
el szá mol ha tó, az zal, hogy a biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ ösz -
szeg nem ha lad hat ja meg a 100 000 Ft-ot.

11. Nem kell vi zit dí jat, illetve kór ház i na pi dí jat fi zet ni:

a) kö te le zõ jár vány ügyi in téz ke dés

b) ka taszt ró fa-egész ség ügyi el lá tás,

c) nép egész ség ügyi cé lú, cél zott szû rõ vizs gá lat,

d) ter hes gon do zás, szü lés, szü lé sze ti el lá tás és gyer -
mek ágyas anya gon do zá sa,

e) sür gõs sé gi vagy kö te le zõ gyógy ke ze lés,

f) ha az el lá tás kór ház i el he lye zés re, vagy a ter helt el -
me ál la po tá nak pszi chi át ri ai fek võ be teg-gyógy in té zet ben
tör té nõ meg fi gye lé sé re irá nyuló, bí rói dön tés  miatt szük -
sé ges,

g) az el lá tás igény be vé te le so rán a biz to sí tott el ha lá lo -
zott,

h) a haj lék ta la nok el lá tá sá ra szer zõ dött há zi or vos nál és 
az ál ta la ki ál lí tott be uta ló alap ján bár mely más egész ség -
ügyi szol gál ta tó nál ve szi igény be,

i) 18 év alat ti ak el lá tá sa kor,

j) fog va tar tott sze mé lyek el lá tá sa kor.

12. Nem kell vi zit dí jat fi zet ni a tar tós or vo si ke ze lé sek
ese té ben:

a) Rossz in du la tú da ga na tos meg be te ge dé sek ben szen -
ve dõ be te gek oki és tü ne ti ke ze lé se

b) Ve se be te gek di a lí zis ke ze lé se és az az zal össze füg gõ 
vizs gá la tok

c) A vér al va dás rend sze ré nek ve le szü le tett be teg sé ge i -
ben szen ve dõk el lá tá sa

d) vér adás sal össze füg gõ vizs gá la tok

e) cu kor be teg ség ke ze lé se

f) szerv- és szö vet át ül te tés re vá rók, va la mint szerv- és
szö vet át ül te té sen át eset tek gon do zá sa

g) HIV fer tõ zés és AIDS be teg ség ke ze lés

h) ski zof ré nia, ski zo af fek tív pszi chó zis, sú lyos  de -
presszió, sú lyos bi po lá ris szind ró ma kór ké pek ke ze lé se.

13. Ha ugyan azon szol gál ta tó nál egy nap több já ró be -
teg-szak el lá tást vesz igény be a biz to sí tott sze mély, csak
egy szer kell vi zit dí jat fi zet nie.

14. Nem szá mít kü lön al ka lom nak, ezért ke ze lé sen ként 
nem kell vi zit dí jat fi zet ni

a) in jek ci ós, in fú zi ós kú rá ért,
b) kö tö zé sért,
c) gyógy tor na ke ze lé sért
d) fi zi ko te rá pi ás ke ze lé sért amennyi ben azt nem az or -

vos vég zi.
15. Sür gõs sé gi el lá tást nyúj tó mun ka he lye ken (ügye -

let, sür gõs sé gi fo ga dó he lyen sür gõs sé gi osz tá lyon, illetve
so ron kí vü li el lá tá si igény ese té ben) a vi zit dí jat és a
 kórházi na pi dí jat az el lá tás igény be vé te lét köve tõen kell
be szed ni, amennyi ben a sür gõs szük ség nem állt fenn.
Amennyi ben az or vo si vizs gá lat olyan kór ké pet ál la pít
meg, amely a sür gõs szük ség ka te gó ri á já ba tar to zik, de a
be teg már fi ze tett, a szol gál ta tó nak vi zit díj vissza té rí té si
kö te le zett sé ge ke let ke zik.

16. Éven te össze sen 20 nap nyi kór ház i na pi díj fi ze té se
után, ha a biz to sí tott iga zol ni tud ja, nem kell a továb biak -
ban fi zet ni.

17. Az egész ség ügyi szol gál ta tó jól lát ha tó hely re kö te -
les ki füg gesz te ni a díj fi ze té si kö te le zett ség rõl  szóló tá jé -
koz ta tót, mely nek az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) a fi ze ten dõ vi zit díj, illetve kór ház i na pi díj mér té két
b) a rész le ges té rí té si díj és a ki zá ró lag té rí té si díj mel -

lett igény be ve he tõ el lá tá sok dí ja it
c) a fi ze tés he lyét
d) a fi ze tés ál ta la el fo ga dott mód ja it
e) az ál ta la el fo ga dott vi zit bér let faj tá i nak fel so ro lá sát
f) tá jé koz ta tást hogy a vi zit dí jat az adott na pon elõ ször

igény be vett el lá tás kez de té ig meg kell fi zet ni ki vé ve, ha
sür gõs sé gi el lá tás ról ki de rül, hogy in do ko lat la nul kér ték

g) a na pi dí jat az el bo csá tás kor kell meg fi zet ni
h) az igény be nem vett el lá tá sért fi ze tet vi zit díj, illetve

az iga zol tan több na pi díj, illetve a tör vényi men tes ség el le -
né re be sze dett vi zit díj, illetve na pi díj vissza fi ze té sé nek
mód ját

i) amennyi ben egy épü let ben több egész ség ügyi szol -
gál ta tó is mû kö dik az egyes szol gál ta tók ál tal nyúj tott el lá -
tá sok kö rét és he lyét

j) a vi zit dí jat min den al ka lom mal be kell fi zet nie a biz -
to sí tott nak. Amennyi ben biz to sí tott kü lön a há zi or vo si
alap el lá tás (be le ért ve a fo gá sza ti alap el lá tás) és kü lön a já -
ró be teg-szak el lá tás (be le ért ve a fo gá sza ti szak el lá tást) te -
rü le tén 20–20 al ka lom mal nem emelt össze gû vi zit dí jat fi -
ze tett a 21. al ka lom tól a jog sza bá lyi fel té te lek sze rint igé -
nyel he ti azt vissza az ille té kes jegy zõ tõl. (Ez a jog nem
érin ti a szol gál ta tó jo go su lat la nul be sze dett vi zit díj vissza -
té rí té si kö te le zett sé gét.)

18. Az egész ség ügyi szol gál ta tó sza bály za tá ban ha tá -
roz za meg a vi zit díj és kór ház i na pi díj be fi ze té sé nek mód -
ját.
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19. A vi zit díj- és kór ház i na pi díj fi ze té si kö te le zett ség
tel je sít he tõ:

a) Kész pénz zel

b) Az egész ség ügyi szol gál ta tó dön té se alap ján

– vi zit bér let tel

– az er re a cél ra rend sze re sí tett au to ma ta ál tal ki adott
vi zit díj, illetve kór ház i na pi díj be fi ze té sét iga zo ló bi zony -
lat tal

– az ön kén tes köl csön ös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak ál tal ki adott egész ség pénzt ári kár tyá val

– egyéb kész pénz-he lyet te sí tõ esz köz zel

20. Az egész ség ügyi szol gál ta tó nak biz to sí ta nia kell a
sze mé lyi- és tár gyi fel té te le ket ah hoz, hogy a vi zit díj

a) kész pénz ben

b) a szol gál ta tó te lep he lyén, illetve te lep he lye in

c) az ál ta la meg ha tá ro zott pon to kon, mó don befizet -
hetõ, illetve be szed he tõ le gyen.

21. A be sze dett vi zit díj ról, illetve kór ház i na pi díj ról
nyug tát, illetve szám lát kell ki ál lí ta ni, amely nek tar tal -
maz nia kell:

a) annak meg je lö lé sét, hogy az adott bi zony lat szám lá -
nak vagy nyug tá nak mi nõ sül,

b) az egész ség ügyi szol gál ta tó meg ne ve zé sét, cí mét,

c) az egész ség ügyi szol gál ta tást igény be ve võ ne vét és
TAJ szá mát,

d) a meg fi ze tett össze get,

e) a be fi ze tés aláb bi jog cí mé nek meg je lö lé sét:

há zi or vo si vi zit díj (ide ért ve a fog or vo si alap el lá tá sért
fi ze tett vi zit dí jat), vagy szak or vo si vi zit díj, vagy kór ház i
na pi díj,

f) fi ze tés mód ját,

g) a tel je sí tés idõ pont ját,

h) a szám la, illetve nyug ta sor szá mát.

22. Az egész ség ügyi szol gál ta tó men te sül kü lön bi -
zony lat adá si kö te le zett sé ge alól, amennyi ben a vi zit díj,
illetve na pi díj be fi ze té sé re au to ma ta igény be vé te lé vel tör -
té nik, fel té ve, ha az al kal ma zott esz köz a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ tar tal mú bi zony lat
két pél dány ban tör té nõ ki ál lí tá sát el vég zi.

23. A be sze dett vi zit díj és kór ház i na pi díj az egész ség -
ügyi szol gál ta tó sa ját be vé te lét ké pe zi és Egész ség biz to sí -
tá si Alap ból tör té nõ tá mo ga tás nak mi nõ sül.

24. Az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* ren -
del ke zé se it 2007. feb ru ár 15-tõl kell al kal maz ni.

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

parancsnokának
917/2006. (HK 3/2007.) MH ÖLTPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az AJP–4.7 (STANAG 2536) Szövetséges
Összhaderõnemi Üzemanyag Doktrína szövetségesi

kiadvány nemzeti bevezetésérõl

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 biz to sí tott
fel ha tal ma zás alap ján – hi vat ko zá sul 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 ban fog lal tak ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó
hi va ta lok ra, hát tér in téz mé nyek re, a ka to nai fel sõ ok ta tá si
in té zet re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze te i re.

2. Az AJP-4.7 (STA NAG 2536) Szö vet sé ges Összhad -
erõnemi Üzem anyag Dokt rí na cí mû szö vet ség esi ki ad -
ványt je len in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti nyel ven (an -
gol) be ve ze tem.

3. A szö vet ség esi ki ad vány cél ja, hogy az ál lo mány is -
mer je meg a NA TO szö vet sé ges össz ha de rõ ne mi üzem -
anyag-el lá tás sza bá lya it, az el já rást tar tal ma zó (AJP–4.7)
dokt rí nát, és azt a szak ál lo mány al kal maz za mun ká ja so -
rán.

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

Dr. Gás pár Ti bor mk. ve zér õr nagy s. k.,
MH ÖLTP pa rancs nok
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MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
geoinformációs szolgálatfõnökének

5/2007. (HK 3.) MH GEOSZ

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás 2007. évi I. szervezési idõszaka
térképészeti és katonaföldrajzi támogatási

feladatairól

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 biz to sí tott 
jog kö röm nél fog va a vé del mi cé lo kat szol gá ló föld mé ré si 
és tér ké pé sze ti szak igaz ga tá si fel ada tok ról, va la mint
a hon vé del mi cé lú tér kép el lá tás ról  szóló 35/2000.
(XII. 20.) HM ren de let 1.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zá som alap ján – te kin tet tel a szer ve ze ti át ala kí tás
2007. évi I. szer ve zé si idõ szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá -
ról  szóló 123/2006. (HK 22.) HM HVKF pa ran csá ra – a
szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi I. szer ve zé si idõ sza ka tér -
ké pé sze ti és ka to na föld raj zi tá mo ga tá si fel ada ta i ról az
aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi I. szer ve zé si idõ sza ká ban
érin tett ka to nai szer ve ze te i re.

2. Meg szû né sük  miatt tör löm a tér ké pé sze ti és ka to na -
föld raj zi tá mo ga tás rend sze ré bõl 2007. ja nu ár 1-jei ha -
tállyal:

– az MH Szá raz föl di Pa rancs nok sá got;
– az MH Lé gi erõ Pa rancs nok sá got;
– az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa -

rancs nok sá got;
– az MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok sá got;
– az MH Egész ség ügyi Pa rancs nok sá got;
– az MH Tá mo ga tó Ez re det;
– az MH Tér ké pész Szol gá la tot;
– az MH Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti Nyom -

dát;
– az MH Me te o ro ló gi ai Szol gá la tot;
– az MH Bu da pes ti Hely õr ség pa rancs nok sá got;
– az MH 32. Bu da pest Õr- és Dísz ez re det;
– az MH Köz pon ti Ze ne kart;
– az MH Ka to nai Fog há zat;
– az MH 43. Ve ze tés tá mo ga tó Zász ló al jat;
– a fõ vá ro si és me gyei Had ki egé szí tõ Parancsnoksá -

gokat.

3. Had ren di meg ne ve zés vál to zás  miatt tör löm a tér ké -
pé sze ti és ka to na föld raj zi tá mo ga tás rend sze ré bõl 2007.
ja nu ár 1-jei ha tállyal:

– az MH Mû ve let Irá nyí tó Köz pon tot.
4. Új ön ál ló had ren di elem ként a tér ké pé sze ti és ka to -

na föld raj zi tá mo ga tás rend sze ré be vo nom 2007. ja nu ár
1-jei ha tállyal:

– az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok sá got;
– az MH Geo in for má ci ós Szol gá la tot;
– az MH Tá mo ga tó Dan dárt;
– az MH 43. Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez re det.

5. Had ren di meg ne ve zés vál to zás  miatt a tér ké pé sze ti
és ka to na föld raj zi tá mo ga tás rend sze ré be vo nom 2007. ja -
nu ár 1-jei ha tállyal:

– az Ma gyar Hon véd ség Mû ve le ti Köz pon tot.

6. A kö vet ke zõ ka to nai szer ve ze tek ad ják le a ré szük re
ki utalt te rep ér té ke lõ mun ka ál lo má so kat az MH Köz pon ti
Tér ké pé sze ti Szak anyag rak tár nak:

– MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (Szé kes fe hér vár);
– MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság (Veszp rém);
– MH Tér ké pé sze ti Anya gi Al osz tály (MH ÖLTP, Bu -

da pest).
A be vont esz kö zök bõl az ál ta lam jó vá ha gyott el osz tó

sze rint a kö vet ke zõ szer ve ze tek ve gye nek fe l te rep ér té ke lõ 
mun ka ál lo má so kat az MH Köz pon ti Tér ké pé sze ti Szak -
anyag rak tár tól:

– MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (Szé kes fe hér -
vár);

– MH 43. Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red (Szé kes fe -
hér vár);

– HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség, Anyagi-
 technikai és Köz le ke dé si Igaz ga tó ság, El lá tá si osz tály
(Bu da pest).

7. A szer ve ze ti vál to zá sok ban érin tett ka to nai szer ve -
ze tek nél mû kö dõ tér kép rak tá rak meg szün te té sét vagy fel -
ál lí tá sát, illetve azok kész le te i nek át cso por to sí tá sát, to váb -
bá a tér ké pé sze ti anyag el lá tá si és utalt sá gi rend mó do sí tá -
sát kü lön in téz ke dés sza bá lyoz za.

8. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Sza bó Gyu la ok le ve les mér nök ez re des s. k.,
MH geo in for má ci ós szol gá lat fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 18.
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A Magyar Honvédség
fegyverzettechnikai szolgálatfõnökének

907/2006. (HK 3.) MH FVTSZF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „légvédelmi rendszer MCP SHORAR felderítõ
radar kapcsolási rajzok. Vázlatok 82335010 B” címû

fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A sza bá lyo zó te vé keny ség rend jé rõl  szóló 25/1997
(HK 11.) HM szá mú uta sí tás 9.  §-ának 2. 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 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
üzem ben tar tó szak ál lo mány a reá vo nat ko zó mér ték ben
is mer je meg és al kal maz za.

3. Az in téz ke dés meg je le nés kor, a fõ nök sé gi ki ad vány
pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Hek li Jó zsef ez re des s. k.,

szol gá lat fõ nök

MH CSAPATPARANCSNOKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

parancsnokának
1536/2006. (HK 3/2007.) MH 64. BSZJ LE PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
gyakorló csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban ( a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH 64. Bo co ná di Sza bó 
Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red (a továb biak ban: MH 64. BSZJ
LE) gya kor ló csa pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az
aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét az MH
64. BSZJ LE hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re
en ge dé lye zem.

2. Az MH 64. BSZJ LE ál tal rend sze re sí tett gya kor ló
csa pat kar jel zé sé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint
két sze res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék -
le te tar tal maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság pa -
rancs no ka gon dos ko dik a jó vá ha gyott gya kor ló kar jel zés
rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be -
szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és az MH 64. BSZJ LE sze mé lyi
ál lo má nyá nak gya kor ló csa pat kar jel zés sel  való ellátá -
sáról.

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

Bog nár Gé za ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet

a 1536/2006. (HK 3/2007.) MH 64. BSZJ LE PK
intézkedéséhez

A gyakorló öltözetre  való csapatkarjelzés szöveges
leírása

A kar jel zés alap for má ja ál ló há rom szög le tû cí mer pajzs,
alap szí ne szür ke, arany sze géllyel.

A cí mer pajzs fel sõ két har ma dá ban a So mogy me gye
 címerébõl szár maz ta tott sas ta lál ha tó, amely zöld-fe ke te
koc kás, ki ter jesz tett szár nyak kal a fe je jobb ra né z. A sas
lá bai, ko ro ná ja, illetve a csõ re bar na szí nû. A fel hasz ná lá -
sát a So mogy me gyei köz gyû lés az ez red köz na pi kar jel zés 
el ké szí té se kor már en ge dé lyez te.

A cí mer pajzs al só har ma dá ban hár mas ta go lá sú, fecs ke -
fa rok-vég zõ dé sû íves arany sza la gon fe ke te nagy be tûs
„LO GISZ TI KA” fel irat.
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Mé ret (szé les ség × ma gas ság): 52,6 mm × 67,4 mm-es
tég la lap ban el he lyez he tõ

Szín kó dok:

Zöld: Pan to ne 364 CV (R:59, G:119, B:42)
Fe ke te: Pan to ne Pro cess black CV (R:32, G:30, B:28)
Szür ke: Pan to ne 433 CV (R:49, G:56, B:59)
Bar na: Pan to ne 731 CV (R:116, G:64, B:10)
Arany: Pan to ne 722 CV (R:208, G:143, B:85)

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 905 fõ.

2. számú melléklet
a 1536/2006. (HK 3/2007.) MH 64. BSZJ LE PK

intézkedéséhez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség
Katonai Közlekedési Központ Parancsnokának

159/2006. (HK 3/2007.) MH KKK PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Katonai Közlekedési Központ csapatjelvény
rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30) HM

ren de let ren del ke zé se i re – az MH Ka to nai Köz le ke dé si
Köz pont (a továb biak ban MH KKK) csa pat jel vé nyé nek
rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

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

2. Az MH KKK pk. ál tal rend sze re sí tett csa pat jel vé -
nyé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

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

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

Szren ka An tal ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 159/2006. (HK 3/2007.) MH KKK PK intézkedéshez

Az MH KKK csapatjelvényének szöveges leírása

1. A cí mer kép le írá sa:
Az arany sze gé lyû ová lis ala kú pajzs egy 3 cm × 4 cm-es 

kép ze let be li tég la lap ban he lyez ke dik el. A paj zsot az
arany sze gé lyen be lül egy 3 mm szé les fe hér sáv is sze gé -
lye zi, ben ne arany be tûk kel a „Ma gyar Hon véd ség Ka to -
nai Köz le ke dé si Köz pont” fel irat sze re pel. Kö zé pen kék
hát tér elõtt a Ma gyar Hon véd ség nem ze ti szí nû címer -
pajzsa he lyez ke dik el, mely elõtt pe dig a köz le ke dés fegy -
ver ne mi jel ké pe, egy arany szár nyas ke rék ta lál ha tó.

2. A Cí mer kép szí ne zé se:
A jel vény alap ja kék fe hér és arany ke ret tel. Az MH

 címerpajzs nem ze ti szí nû, a be tûk és a köz le ke dés fegy ver -
ne mi jel ké pe arany.

A jel vény fe ke te bõr alá tét re van sze rel ve.

Szín
Szín kód Meg jegy zés

RAL PANTONE

Kék 5002 19–4150 TP

Pi ros 2002 18–1763 TP

Fe hér 9010 11–4202 TP

Zöld 6005 19–5920 TP

Arany 1027 15–0927 TP
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2. számú melléklet
az 159/2006. (HK 3/2007.) MH ÖLTP PK intézkedéshez

Az MH Katonai Közlekedési Központ csapatjelvény
eredeti méretarányú grafikája

A Magyar Honvédség
Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ

parancsnokának
178/2006. (HK 3/2007.) MH KIAK PK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
csapatjelvénye rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH Ka to nai Igaz ga tá si
és Adat fel dol go zó Köz pont (a továb biak ban: MH KI AK)
csa pat jel vé nyé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

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

2. Az MH KI AK pa rancs nok ál tal rend sze re sí tett csa -
pat jel vény szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

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

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

Ma gó csi Zol tán ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet

a 178/2006. (HK 3/2007.) MH KIAK PK intézkedéshez

A csapatjelvény szöveges leírása

A csa pat jel vény alap for má ja ál ló osz tat lan ezüst sze gé -
lyû kék szí nû pajzs, mely nek fel sõ ré szén ezüst szí nû fel -
irat tal a szer ve zet rö vi dí tett meg ne ve zé se (MH KI AK), a
fel irat alatt arany sze gé lyû, kék szí nû, sti li zált ló fõ pajzs
 található.

A kék ló fõ pajzs fel sõ ré szén, kö zé pen ezüst-fe ke te szá -
mí tó gép sti li zált rajz a. A kék mo ni to ron arany Ma gyar or -
szág-tér kép, kék víz raj zi je lö lé sek kel.

A pajzs me zõ al só ré szén (a szá mí tó gép alatt) egy más ra
he lye zett, ezüst szí nû lúd toll és szab lya.

Mé ret: a jel vény hossza: 40 mm, szé les sé ge: 30 mm;

a bõr alá tét hossza: 85 mm, szé les sé ge: 40 mm (a jel -
vény tar tó mé re te min den irány ban 5 mm-rel ha lad ja meg a
jel vé nyét).

Szín kó dok:

Meg ne ve zés Vö rös Zöld Kék

A kül sõ pajzsme zõ alap szí ne 58 58 133

A kül sõ pajzs sze gé lye és a
fel irat

186 186 184

A ló fõ pajzs, a mo ni tor
alap szí ne és a tér ké pen a
víz je lek

22 5 89

A ló fõ pajzs sze gé lye és a
tér kép alap szí ne

202 173 48

A toll, a szab lya és a
szá mí tó gép vi lá go sabb
ár nya la ta

186 186 184

A toll és a szab lya kö ze pes
ár nya la ta

171 166 166

A szá mí tó gép sö tét raj zo la tai 71 66 65

A kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 72 fõ.
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2. számú melléklet
a 178/2006. (HK 3/2007.) MH KIAK PK intézkedéshez

A csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben

A csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben
és formában
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SZERZÕDÉSEK

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve és azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(E Ft net tó)
A szer zõ dés kö tés

 dátuma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének

dá tu ma

A szer zõ dés
 lejártának dá tu ma

Szállítási
keretszerzõdés

Bakancsok MH BBBH–Ti sza
 Cipõgyár Kft.

(16-09-004982)

185 525 2006.
ja nu ár 24.

2006.
ja nu ár 24.

2008.
no vem ber 1.

Vállakozási
szerzõdés

Méretes ruházat készítése MH BBBH–Fej ér
Me gyei Ru ha ipa ri

Szö vet ke zet
(07-02-001017)

45 833 2006.
de cem ber 18.

2007.
ja nu ár 1.

2007.
no vem ber 30.

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár

A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

(brut tó Ft)

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének

dá tu ma

A szer zõ dés
 lejártának dá tu ma

Egyszerû
közbeszerzés

Hús-, hentesáru MH 37. II. RF. Mû.
Dd–Deb re ce ni Hús

Zrt.

15 927 660 2007.
ja nu ár 12.

2007.
ja nu ár 1.

2007.
de cem ber 31.
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KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

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

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi
tanári munkakörének betöltésére

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

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem Kos suth  Lajos
Had tu do má nyi Kar Tár sa da lom tu do má nyi In té zet

Biz ton ság- és Po li ti ka tu do má nyi Tan szék, Biz ton ság és
Vé de lem po li ti ka Szak cso port egye te mi ta ná ri mun ka -
kör (1 fõ köz al kal ma zott)

Az ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket a fel sõ ok ta tás ról
 szóló CXXXIX. tör vény 87.  § (4) be kez dé se tar tal maz za.
A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem fog lal koz ta tá si
kö ve tel mény rend szer sza bály za ta 9.  §-a sze rint az pá lyáz -
hat, aki:

a) tel je sí tet te az egye te mi do cens sel szem ben tá masz -
tott kö ve tel mé nye ket;

b) ren del ke zik tu do má nyos fo ko zat tal, ha bi li tá ci ó val, az
adott tu do mány te rü let nem zet kö zi leg el is mert kép viselõje, és 
ki emel ke dõ tu do má nyos ku ta tói mun kás sá got fejt ki;

c) az ok ta tás ban, a ku ta tás ban, a ku ta tás szer ve zés ben
szer zett ta pasz ta la tai alap ján al kal mas a hall ga tók, a dok -
to ri kép zés ben részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és
tu do má nyos mun ká já nak ve ze té sé re. Ké pes ide gen nyel -
ven pub li kál ni, sze mi ná ri u mot, elõ adást tar ta ni;

d) leg alább 10 éves ok ta tói, ku ta tói, ku ta tás szer ve zé si
gya kor lat tal ren del ke zik;

e) az egye tem ok ta tá si és tu do má nyos köz éle té ben el is -
me rik szak mai fel ké szült sé gét.

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar -
tal maz za.

Az egye te mi ta ná ri mun ka kör be tör té nõ al kal ma zás
együtt jár az egye te mi ta ná ri mun ka kö ri cím ado má nyo zá -
sá val és e mun ka kö ri cím hasz ná la tá nak jo gá val.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
– le gyen ké pes a stra té gi á val, a biz ton ság el mé le tek kel,

a biz ton sá gi prob lé mák kal, biz ton sá gi me cha niz mu sok kal
és struk tú rák kal, a fegy ver ke zés sel és fegy ver zetkor lá to -
zás sal kap cso la tos tár gyak ok ta tá sá ra;

– le gyen ké pes a fent fel so rolt té ma kö rök höz tar to zó
tan tár gyak ön ál ló meg hir de té sé re;

– le gyen ké pes a szak te rü le tet il le tõ té ma kö rök ben ide -
gen nyel ven is elõ ad ni;

– is mer je a szak te rü let leg újabb ha zai és nem zet kö zi
ered mé nye it;

– ren del kez zen a szak te rü let tel kap cso la tos ha zai és
kül föl di pub li ká ci ók kal;

– ren del kez zen ok ta tás szer ve zé si és tu do mány szer ve -
zé si ta pasz ta la tok kal;

Szak lé te sí té si, illetve szak in dí tá si gya kor lat, to váb bá
kül föl di szol gá lat, kül föl di ku ta tá si és ok ta tá si ta pasz ta lat
elõnyt je len t.

A mun ka kör a ki ne ve zés hatályba lépésével tölt he tõ be.
A pá lyá za tot el nyert egye te mi ta nár ki ne ve zé se ha tá ro zat -
lan idõ re szó l.

A köz al kal ma zott be so ro lá sa (il let mé nye) a több ször
mó do sí tott 1992. évi XXXI II. tör vény sze rint tör té nik.

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

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

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

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

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

tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat köz jegy zõ i leg hi te -
le sí tett má so la tát;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti
anya gá ba az ille té kes bi zott sá gok, ta ná csok, sze mé lyek
be te kint het nek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi
Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra – a MAB ha tá ro za ta is me re -
té ben – 2007. má jus 18-ig a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi 
Egye tem sze ná tu si ülé sén ke rül sor.

A pá lyá za tot két pél dány ban az aláb bi cím re kell be -
nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós Nem -

zet vé del mi Egye tem Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r
Biz ton ság- és Po li ti ka tu do má nyi Tan szék egye te mi ta ná ri
mun ka kö ré re”

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az
aláb bi he lyen le het kér ni:

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

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

3. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 183



A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

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

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi
tanári munkakör betöltésére

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

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, Bo lyai
 János Ka to nai Mû sza ki Kar

Vil la mos és Ter mé szet tu do má nyi Ala po zó Tan szék,
Ma te ma ti ka-fi zi ka Szak cso port

egye te mi ta nár (1 fõ köz al kal ma zott)
Az ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket a fel sõ ok ta tás ról  szóló

2005. évi CXXXIX. tör vény 87.  § (4) be kez dé se tar tal -
maz za. A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem fog lal -
koz ta tá si kö ve tel mény rend szer sza bály za ta 9.  §-a sze rint
az pá lyáz hat aki:

a) tel je sí tet te az egye te mi do cens sel szem ben tá masz -
tott kö ve tel mé nye ket;

b) ren del ke zik tu do má nyos fo ko zat tal, ha bi li tá ci ó val, az
adott tu do mány te rü let nem zet kö zi leg el is mert kép viselõje, és 
ki emel ke dõ tu do má nyos ku ta tói mun kás sá got fejt ki;

c) az ok ta tás ban, a ku ta tás ban, a ku ta tás szer ve zés ben
szer zett ta pasz ta la tai alap ján al kal mas a hall ga tók, a dok -
to ri kép zés ben részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és
tu do má nyos mun ká já nak ve ze té sé re. Ké pes ide gen nyel -
ven pub li kál ni, sze mi ná ri u mot, elõ adást tar ta ni;

d) leg alább 10 éves ok ta tói, ku ta tói, ku ta tás szer ve zé si
gya kor lat tal ren del ke zik;

e) az egye tem ok ta tá si és tu do má nyos köz éle té ben el is -
me rik szak mai fel ké szült sé gét.

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar -
tal maz za.

Az egye te mi ta ná ri mun ka kör be tör té nõ al kal ma zás
együtt jár az egye te mi ta ná ri mun ka kö ri cím ado má nyo zá -
sá val és e mun ka kö ri cím hasz ná la tá nak jo gá val.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
– ren del kez zen prog ram ter ve zõi ma te ma ti kus vég zett -

ség gel;
– ren del kez zen ma te ma ti kai, in for ma ti kai ha zai és

nem zet kö zi ok ta tá si gya kor lat tal;
– ren del kez zen pro jekt ve ze té si, va la mint kon fe ren cia

és ku ta tá si pá lyá za tok szer ve zé si, ve ze té si gya kor lat tal.
A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré sé vel azon nal, illetve az

egye te mi ta ná ri ki ne ve zés hatályba lépésével tölt he tõ be. A 
pá lyá za tot el nyert egye te mi ta nár ki ne ve zé se ha tá ro zat lan
idõ re szó l.

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

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

ne ve zé sét;

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

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

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

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

tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat köz jegy zõ i leg hi te -
le sí tett má so la tát;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy pá lyá za ti anya -
gá ba az ille té kes bi zott sá gok, ta ná csok, sze mé lyek be te -
kint het nek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi
Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve -
tõ 30 na pon be lül, illetve a MAB ha tá ro za ta is me re té ben
2007. má jus 18-ig a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -
tem Sze ná tu sa ülé sén ke rül sor.

A pá lyá za tot két pél dány ban az aláb bi cím re kell be -
nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós Nem -

zet vé del mi Egye tem Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Kar
Vil la mos és Ter mé szet tu do má nyi Ala po zó Tan szék egye -
te mi ta ná ri mun ka kö ré re”

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást ad:
Sze mély- és Mun ka ügyi Igaz ga tó ság, te le fon: 06 (1)

432-9009; HM 29-009

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

6/2007 (HK 3.) HM HVKFH

k ö z  l e  m é  n y e

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 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
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2007. ja nu ár 23-i ülé sén ki ala kí tott ja vas la ta alap ján a
 következõ NATO do ku men tu mok ra vo nat ko zó ma gyar el -
fo ga dó nyi lat ko za tot ki adom:

I. STANAG 2002 NBC (EDITION 10) – WARNING
SIGNS FOR THE MARKING OF NUCLEAR,
BIOLOGICAL AND CHEMICAL CONTAMINA -
TIONS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. ok tó -
ber hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy -
aránt.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 2002 NBC
(EDITION 10) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és
így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31.
pont já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a
be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
Had mû ve le ti Fõ nök ség

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ok tó ber 31.

– Vég re haj tás mód ja: Egy sé ges Vé del mi Elõ írás

II. STANAG 2395 ENGR (EDITION 2) – WATER
CROSSING PROCEDURES

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. au -
gusz tus hó nap, a szá raz föl di had erõ nél.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 2395 ENGR
(EDITION 2) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és
így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés
31. pont já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de -
lem a be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
Had mû ve le ti Fõ nök ség

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. au gusz tus 31.

– Vég re haj tás mód ja: Egy sé ges Vé del mi Elõ írás

III.  STANAG 2989 ENGR (EDITION 1) –
TRANSFER OF BARRIERS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.

– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. jú ni us
hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 2989 ENGR (EDI -
TION 1) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te és így ha -
tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. pont já -
ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a be ve -
ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki
Dan dár

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. jú ni us 30.

– Vég re haj tás mód ja: Egy sé ges Vé del mi Elõ írás

IV. STANAG 2989 MC ENGR (EDITION 2)
(RATIFICATION DRAFT 1) – TRANSFER OF
BARRIERS

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

V. STANAG 3880 AO (EDITION 5) – COUNTER
AIR – AJP–3.3.1(A)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: 2007. jú ni us

hó nap, a szá raz föl di had erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.
Te kin tet tel ar ra, hogy a STANAG 3880 AO (EDITION

5) – AJP–3.3.1(A) do ku men tu mot a NATO már ki hir det te
és így ha tá lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK in téz ke dés 31. 
pont já ban elõ ír tak nak meg fele lõen egy út tal el ren de lem a
be ve ze té sét az aláb bi ak sze rint:

– Té ma fe le lõs: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
– Té ma ke ze lõ: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság

Had mû ve le ti Fõ nök ség
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. jú ni us 30.
– Vég re haj tás mód ja: Ere de ti, an gol nyel vû AJP–

3.3.1(A) do ku men tum

VI. STANAG 7131 AMLI (EDITION 2) (RATIFICA -
TION DRAFT 1) – AIRCRAFT CLASSIFICA TION
NUMBER (ACN) / PAVEMENT CLASSIFICATION
NUMBER (PCN) – AEP–46(A)

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NATO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP + 6m), a lé gi erõ nél.

Mi ki ta Já nos mk. al tá bor nagy s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tese

Az MH Honvéd Egészségügyi Központ Elõkészítõ
Törzs parancsnokának

k ö z  l e  m é  n y e

Az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ
Törzs (MH HEKET) pa rancs no ka a Ma gyar Hon véd ség
hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény 49.  § (1) és (7) be kez dé se, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 23.  § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot
hir det az MH Hé ví zi Moz gás szer vi Re ha bi li tá ci ós In -
tézet (a továb biak ban: MH HÉMORI) fõ igaz ga tó be osz tás 
el lá tá sá ra.
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A fõ igaz ga tó be osz tás el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind -
azon hi va tá sos ál lo má nyú hon véd or vo sok és köz al kal ma -
zott or vo sok akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve tel mé -
nyek nek meg fe lel nek.

Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HÉMORI
fõ igaz ga tó

Szol gá lat tel je sí tés he lye: Hé víz, Ady E. út 31.

Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõtar -
tamú

Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/VI., illetve Kjt. 23.  §
sze rin ti ma ga sabb ve ze tõ

Rend sze re sí tett rend fo ko zat: ez re des

(a be osz tás köz al kal ma zott szak irá nyú vég zett sé gû
szak or vos sal is be tölt he tõ)

Az MH HÉMORI fõ igaz ga tó fel ada ta:

Fe le lõs az in té zet alap ren del te té sé bõl adó dó egész ség -
ügyi, szak mai fel ada tok irá nyí tá sá ért, a fel té te lek biz to sí -
tá sá ért, a vég re haj tá sért,

Biz to sít sa, hogy az in té zet min den kor meg fe lel jen a ve -
le szem ben tá masz tott harc ké szült sé gi és had ra fog ha tó sá -
gi kö ve tel mé nyek nek.

Gon dos kod jon az in té zet vé del mé nek, õr zé sé nek meg -
szer ve zé sé rõl. Szer vez ze meg a vo nat ko zó uta sí tá sok alap -
ján az in té ze ti dol go zók mun ka-, bal eset-, kör nye zet-, tûz-, 
ka taszt ró fa vé del mét, az in té zet szá mí tás tech ni kai adat vé -
del mét, el len õriz ze a rend sza bá lyok be tar tá sát, be tar ta tá -
sát.

Ki dol goz tat ja az in té zet elõ írásoknak meg fe le lõ ve ze té -
si ok má nya it és gon dos ko dik az ab ban fog lal tak vég re haj -
tá sá ról.

Fo lya ma tos kap cso la tot tar t a társ-egész ség ügyi in té ze -
tek kel, más fegy ve res, va la mint a te vé keny sé gét köz vet le -
nül be fo lyá so ló ál lam i és ön kor mány za ti szer vek kel.

A pá lyá zat fel té te lei:

– or vo si dip lo ma,

– két szak vizs ga, ab ból egyik re u ma to ló gi ai, fi zi o te rá -
pi ai,

– hi va tá sos szol gá la ti, vagy köz al kal ma zot ti jog vi -
szony,

– leg alább 10 éves fel sõ szin tû or vos szak mai ve ze tõi és 
ka to na egész ség ügyi szer ve zé si gya kor lat,

– egész ség ügyi me ne dzse ri má sod dip lo ma

– leg alább 10 éves in té zet szin tû gya kor lat,

– nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le -
lés (meg lé võ, „B” tí pu sú sze mé lyi biz ton sá gi ta nú sít vány
SzBT)

– ren del kez zen a Ma gyar Or vo si Ka ma ra ér vé nyes mû -
kö dé si nyil ván tar tá sá val.

Elõnyt je len t:
– jár tas ság ka to nai bé ke egész ség ügyi el lá tás szer ve zé -

sé ben és irá nyí tá sá ban,
– tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -

pes ség,
– nyelv is me re tek.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó el gon do lást,
– a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet ta nú sí -

tó ok ira tok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi
Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH
Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs 1885
Bu da pest, Pf. 25

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH
HÉMORI fõ igaz ga tó be osz tá sá ra”

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen az MH HEKET (illetve jog utó dá nak) pa -
rancs no ka ál tal ki je lölt bi zott ság bí rál ja el a je lent ke zé si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö -
vetõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

Va la mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma
csak az érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil -
vá nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH
Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs ad (te l.:
236-5279).

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH HEKET pa rancs nok
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LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT INTÉZKEDÉS
ÉS KÖZLEMÉNY

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnökének

11/2007. (HK 3.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Magyar Honvédség 2007–2011. évi gyakorlatok
és kiképzési rendezvények program adatbázisa” címû

HM HKF kiadvány kiadásáról

1. A Ma gyar Hon véd ség 2007–2011. évi gya kor la tok
és ki kép zé si ren dez vé nyek prog ram já ról  szóló 13/2007.
(HK 3.) 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 HM HKF ki ad ványt az in téz ke -
dés mellékleteként kiadom*.

 * A do ku men tu mot az érin tet tek ok mány ként és elekt ro ni kus adat hor -
do zón (CD-n) kü lön el osz tó sze rint köz vet le nül kap ják meg.

2. A HM HKF ki ad ványt a nem zet kö zi és ha zai gya kor -
la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek ter ve zé sé vel, szer ve zé sé -
vel, irá nyí tá sá val és vég re haj 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 rá juk
vo nat ko zó mér ték ben is mer jék.

3. Ez az in téz ke dés az alá írás 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. feb ru ár 16.
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Az MH Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda közleménye

A 2006. év ben meg je len te tett szol gá la ti köny vek árai

Fsz. Cikk szám Cím Ár

1. Ruh/1 Se géd let a ru há za ti szak anya gok és fel sze re lé sek se lej te zé sé re 300 Ft

2. Ált/25 A MH Öl töz kö dé si Sza bály za ta 2 500 Ft

3. Ált/25 (CD) A MH Öl töz kö dé si Sza bály za ta (CD) 1 000 Ft

                                    Hor váth József ezre des s. k.,
                                          parancsnok
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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 Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban

MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

– pá lyá za ti sor ve ze tõ he lyi ön kor mány za tok és kis tér sé gi tár su lá sok szá má ra –

Ma gyar or szá gon je len leg az egyik leg na gyobb ki hí vás az, hogy az eu ró pai uni ós csat la ko zás elõ nye i vel és le he tõ sé ge i vel ered -
mé nye sen tu dunk-e él ni. A csat la ko zá sunk óta el telt idõ szak ta pasz ta la tai rend kí vül fon to sak, hi szen a 2007–2013 kö zöt ti prog ra -
mo zá si idõ szak ban még je len tõ sebb nagy ság ren dû tá mo ga tás lesz el ér he tõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pá lyá za tok el ké szí té se spe ci á lis szak ér tel met igé nyel a he lyi ön kor mány za tok tól. A fel mé ré sek ada tai sze rint a pá lyá zó ön kor -
mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok meg kö ze lí tõ leg fe le ma ga ké szí ti a pá lyá za ti do ku men tá ci ó kat. Ezen he lyi ön kor mány -
za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok min d a pá lyá za tok ké szí té se, min d a már el nyert tá mo ga tá sok ról va ló el szá mo lás kap csán
szá mos eset ben se gít ség re szo rul nak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyi ben a he lyi ön kor mány za tok, kis tér sé gi tár su lá sok ered mé nye sen sze ret nénk el nyer ni az EU nyúj tot ta for rá so kat, gon -
dol ko dás mód, szem lé let vál tás ra van szük ség. A pro jekt szem lé le tû fej lesz tés ter ve zés rend kí vül kre a tív szel lem i mun ka,
amely több fé le szak is me re tet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel. 
A ki ad vány el sõ fe je ze te „sor ve ze tõt” ad ar ra, hogy az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv (ÚMFT) és an nak ope ra tív prog ram jai
mi lyen pri o ri tá so kat je löl nek meg, ame lye ket a ké sõb bi ek ben ak ció ter vek rész le tez nek és köz pon ti pro jek tek és pá lyá za tok for má -
já ban el ér he tõk lesz nek a ked vez mé nye zet tek szá má ra. A pro jek tek nek ugyan is össz hang ban kell len ni ük ezen, va la mint a ko hé -
zi ó ra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kö tet ge rin cét ké pe zik a pro jekt kö ve tel mé nyek, a pro jekt cik lus-me nedzs ment (PCM) el mé let, a PCM tí pu sú ter ve zés gya kor la ta,
a stra té gi ai ter ve zés mód sze rei, a lo gi kai ke ret ter ve zés, a te vé keny ség ter ve zés, a pro jekt csa pat ki vá lasz tá sa, sze re pek, fe le lõs -
ség, ha tás kö rök, a pro jek tek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kö tet ben be mu ta tás ra ke rül a pá lyá zat ké szí tés fo lya ma ta, a pá lyá zat ki dol go zá sa, a pá lyá za tí rás lé pé sei. Egy pá lyá zat ban egy 
adott pro jekt ke rül be mu ta tás ra, mely nek vég re haj tá sá ra nyer he tõk for rá sok. A ki ad vány fog lal ko zik a szer zõ dés elõ ké szí té sé vel,
a Tá mo ga tá si Szer zõ dés meg kö té sé vel, módosításával.
Kü lö nös hang súlyt he lyez a ki ad vány a pro jekt vég re haj tás sza ka szá ban je lent ke zõ fel ada tok ra, a je len té si kö te le zett sé gek re, a
pénzügyi elszámolásra.
A meg va ló sí tás fá zi sá ban ki emelt hang súlyt kap nak az utó la gos (ki fi ze tett szám lák ará nyá ban tör té nõ vissza uta lás) el szá mo lás -
hoz szük sé ges össze sí tõk, bizonylatok, igazolások.
A ha té kony és ered mé nyes szak mai-, pénz ügyi do ku men tá lást eset ta nul má nyok kal se gí ti a ki ad vány.
A ki ad vány egy fe je ze te kü lön ki tér to váb bá azon kö zös sé gi prog ra mok ra is (pl. Ak tív eu ró pai pol gár sá gért, LIFE+), ame lyek re
a he lyi ön kor mány za tok nem az ÚMFT ke re té ben, ha nem köz vet le nül az Eu ró pai Bi zott ság hoz pá lyáz hat nak. Ezen prog ra mok ke -
re té ben ki írt pá lyá za tok ra ugyan is spe ci á lis sza bá lyok vo nat koz nak. 
 A pá lyá zat nem cél, ha nem egy esz köz, az az olyan konk rét fej lesz té sek hez tör té nõ társ fi nan szí ro zás igény lé se, amely hoz zá já -
rul a szé le sebb kö zös sé gek szá má ra is ked ve zõ, ki je lölt, kö zép, vagy hosszú tá von elérendõ cél megvalósításához. 
Re mél jük, a hogy hasz nos se gít sé get nyújt a ki ad vány a nap i pá lyá za tí rá si és pro jekt meg va ló sí tá si munkánál.

A 256 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 2961 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), il let ve 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 Az uni ós pá lyá za tok ké szí té sé nek mód szer ta na cí mû ki ad ványt (ára: 2961 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
 Magyar 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 Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez

c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör -
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat. 
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se -
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz -
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol -
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa. 
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, 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 ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 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 del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez 
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos ta költ ség), ......................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az alábbi címre:

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 át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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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 és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/217-58
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Jó zsef Péter
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6. 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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/fax: 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.
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
07.0712 – 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 ve zér igaz ga tó-he lyet tes


