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Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

4/2007. (II. 13.)
HM ren de let

A hon véd sé gi köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló
7/1991. (X. 16.) HM ren de let mó do sí tá sá ról

196

5/2007. (II. 13.)
HM ren de let

A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szol gá la ti gép jár mû -
vei for ga lom ba he lye zé se elõt ti és idõ sza kos mû sza ki vizs gá -
la tá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val, va la mint a gép -
jár mû vek ha tó sá gi en ge déllyel és jel zés sel tör té nõ el lá tá sá val
kap cso la tos kü lön sza bá lyok ról  szóló 5/1998. (III. 6.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról 197

7/2007. (II. 23.)
HM ren de let

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 mó do sí tá sá ról 197

Ha tá ro za tok

1/2007. (II. 13.)
OGY ha tá ro zat

Az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té nek ri gai csúcs ta lál ko -
zó ja ide jé re nyúj tott NA TO tá mo ga tás hoz tör té nõ ma gyar ka -
to nai hoz zá já ru lás ról  szóló be szá mo ló el fo ga dá sá ról 201

2/2007. (II. 13.)
OGY ha tá ro zat

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak a NA TO ira ki Ki kép zõ
Misszi ó já ban tör té nõ ma gyar ka to nai rész vé tel lel kap cso la tos 
dön tés érõl  szóló be szá mo ló el fo ga dá sá ról 201

3/2007. (II. 13.)
OGY ha tá ro zat

Egy ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si cso -
port lé te sí té sé rõl  szóló be szá mo ló el fo ga dá sá ról 201

4/2007. (II. 13.)
OGY ha tá ro zat

Irak de mok ra ti kus új já épí té sé hez szük sé ges sta bi li zá ci ós és
humanitárius mû ve le tek ben részt ve võ kül föl di fegy ve res erõk
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ át ha la dás áról  szóló je -
len tés el fo ga dá sá ról 201

7/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez -
red költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 202

8/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár 
költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 202

9/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont költ ség -
ve té si szerv meg szün te té sé rõl 203

10/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 11. Hu nya di Má tyás Harc ko csi zász ló -
alj költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 204
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11/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ
Zász ló alj költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 205

12/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség dr. Ra dó György Köz pon ti Hon véd kór -
ház költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 205

13/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló alj
költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 206

14/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké -
szí tõ Törzs költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 207

15/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Had táp anyag El lá tó Köz pont költ ség -
ve té si szerv meg szün te té sé rõl 207

16/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 86. Szol nok He li kop ter Ez red költ ség -
ve té si szerv meg szün te té sé rõl 208

17/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj költ ség -
ve té si szerv meg szün te té sé rõl 209

18/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Ki kép zõ Köz pont költ -
ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 210

19/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Egész ség vé del mi In té zet költ ség ve té si
szerv meg szün te té sé rõl 210

20/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 5/3. Ber csé nyi Mik lós Könnyû Lö vész -
zász ló alj költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 211

21/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 37/4. Tö rök Ig nác Mû sza ki-épí tõ Zász -
ló alj költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 212

22/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Rakéta -
dandár költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl 213

23/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Hon véd Egész ség ügyi Köz pont költ -
ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 213

24/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós
Zász ló alj költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 217

25/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont költ ség ve -
té si szerv ala pí tá sá ról 218

26/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta ez red
költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 220

27/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Zász ló -
alj költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 221

28/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 86. Szol nok He li kop ter Bá zis költ ség -
ve té si szerv ala pí tá sá ról 223

30/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár költ -
ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 225

31/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont költ -
ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 227

32/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis
költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 228

33/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 25/88. Könnyû Ve gyes Zász ló alj költ -
ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 230

34/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 25. Klap ka György Lö vész dan dár költ -
ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 231

35/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 93. Pe tõ fi Sán dor Ve gyi vé del mi
Zászló alj költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 233

36/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû -
ve le ti Zász ló alj költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 234
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37/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai
Ez red költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 236

38/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont költ ség -
ve té si szerv ala pí tá sá ról 237

39/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Gör gey Ar túr Ve gyi vé del mi Infor -
mációs Köz pont költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 239

40/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont költ -
ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 240

41/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red
költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról 241

42/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Pá pa Bá zis re pü lõ tér költ ség ve té si
szerv ala pí tá sá ról 243

596/219/2003 TH
(HK 4/2007.)
HM ha tá ro zat

A rend sze re sí tés re/ki vo nás ra ke rü lõ ha di tech ni kai esz kö zök -
rõl és had fel sze re lé si anya gok ról 245

Mi nisz te ri uta sí tá sok

20/2007. (HK 4.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség ve ze té sét biz to sí tó ügye le ti és ké szen -
lé ti szol gá la tok mû kö dé sé rõl 248

21/2007. (HK 4.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács 
fel ada ta i ról és mû kö dé sé nek rend jé rõl 252

22/2007. (HK 4.)
HM uta sí tás

Hi va ta li szer ve zet ve ze tõ jé nek ki je lö lé sé rõl 253

23/2007. (HK 4.)
HM uta sí tás

A köz fel ada tok fe lül vizs gá la tá ról  szóló 2229/2006. (XII. 20.)
Korm. ha tá ro zat vég re haj tá sá val össze füg gõ egyes fel ada tok ról 253

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

13/2007. (HK 4.)
HM HVKF pa rancs

Az EU ALT HEA mû ve let be fel aján lott MH EU FOR al egy ség 
ki je lö lé sé rõl, össze ál lí tá sá ról és fel ké szí té sé rõl 254

12/2007. (HK 4.)
HM HVKF intézkedés

A „Ti sza” Több nem ze ti sé gû Mû sza ki Zász ló alj (TMZ) 2007.
évi ve ze tõ nem ze ti sze rep kör be töl té sé bõl adó dó fel ada tok
vég re haj tá sa érdekében 254

14/2007. (HK 4.)
HM HVKF in téz ke dés

A HM Hon véd Ve zér kar és a Ma gyar Hon véd ség had rend je
sze rin ti szer ve ze tek ka taszt ró fa vé del mi fel ada ta i ról  szóló
82/2005. (HK 20.) HVKF in téz ke dés mó do sí tá sá ról 254

14/2007. (HK 4.)
HM HVKFH in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás ha tály ba lép te té sé rõl 257

Fõ nö ki ren del ke zé sek

14/2007. (HK 4.)
HM SZEF in téz ke dés

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka MH
Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház sze mély ügyi szak fel ada ta i nak
vég re haj tá sá ra 258

47/2007. (HK 4.)
HM KPÜ in téz ke dés

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel -
ada tai pénz ügyi-szám vi te li szakfeladatairól 258

60/2007. (HK 4.)
HM KPÜ in téz ke dés

A HM fe je zet köz gaz da sá gi, pénz ügyi és szám vi te li szak el -
len õr zé sé nek rend jé rõl 262

Köz le mé nyek

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi 
Egye tem

Pá lyá za tok ok ta tói mun ka kö rök re 281
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JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter
4/2007. (II. 13.) HM

r e n  d e  l e  t e

a honvédségi közúti jármûvek üzemben tartásáról
 szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
2.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint a köz úti köz le ke dé si
szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról
 szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 26.  §-ának (9) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a köz le ke dé sért 
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a hon véd sé gi köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 7/1991. (X. 16.) HM
ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint
 módosítom:

1.  §

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

„(2) E ren de let ha tá lya – a 13/A.  §-ban meg ha tá ro zott
el té ré sek kel – ki ter jed a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok ra is.”

2.  §

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

„(2) A hon véd sé gi jár mû ren del te té sé nek és igénybe -
vételi jel le gé nek meg vál toz ta tá sát – in do kolt eset ben –
az MH lo gisz ti kai te vé keny sé gért fe le lõs szerv gép jár mû-
tech ni kai ügyek ben ille té kes szer ve ze té nek ve ze tõ je
(a továbbiak ban: ille té kes szol gá lat fõ nök) en ge dé lyez he ti.”

3.  §

Az R. 7.  §-ának (6)–(7) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(6) A la kás és a mun ka hely kö zöt ti uta zás sal kap cso la -
tos sze mély gép ko csi-hasz ná la tot a hon vé del mért fe le lõs
mi nisz ter en ge dé lye zi.

(7) A kor lá to zott sze mé lyes sze mély gép ko csi-hasz ná la -
tot a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter en ge dé lye zi.”

4.  §

Az R. 12.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § A hon véd sé gi jár mû vek üzem ben tar tá sá val, nyil -

ván tar tá sá val, me net ok má nya i val, hasz ná la tá val, el len õr -
zé sé vel, a költ ség té rí tés el szá mo lá sá val, to váb bá a be kö -
vet ke zett bal ese tek hely szí ne lé sé vel, ki vizs gá lá sá val és
 jelentésével kap cso la tos rész le tes elõ írásokat az ille té kes
szak ál lam tit kár és a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke együt -
te sen ha tá roz za meg.”

5.  §

Az R. 13/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„13/A.  § (1) E ren de le tet a ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ál tal üze mel te tett (igény be vett) köz úti gép jár -
mû vek re a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:

a) a 2.  §-ban, a 7.  § (1), (2), (3) és (4) be kez dé se i ben
meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si ha tás kö rö ket az érin tett
 katonai nem zet biz ton sá gi szol gá la ti fõ igaz ga tó ja, a fõ -
igaz ga tók vo nat ko zá sá ban pe dig a hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter gya ko rol ja,

b) a 8.  § (5) be kez dé se sze rin ti – a mun kál ta tót ter he lõ – 
adó fi ze té si kö te le zett ség a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tot ter he li,

c) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál tal üze mel -
te tett (igény be vett) köz úti gép jár mû vek szol gá la ti cél ból
tör té nõ or szág ha tá ron tú li hasz ná la ta en ge dé lye zé sé nél
– a 9.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ en –
 elsõdlegesen a nem zet biz ton sá gi ér dek az irány adó,

d) a 7.  § (7) be kez dés sze rin ti kor lá to zott sze mé lyes
sze mély gép ko csi-hasz ná lat nem en ge dé lye zett – ide nem
ért ve a fõ igaz ga tó kat és he lyet te se i ket – a ka to nai nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok ál lo má nya, va la mint az ál ta luk üze -
mel te tett köz úti gép jár mû vek vo nat ko zá sá ban.”

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg a hon véd sé gi köz úti jár mû vek üzem -
ben tar tá sá ról  szóló 7/1991. (X. 16.) HM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 2/2004. (I. 28.) HM ren de let 5.  §-a és 6.  §-a
ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A hon vé del mi mi nisz ter
5/2007. (II. 13.) HM

r e n  d e  l e  t e

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati
gépjármûvei forgalomba helyezése elõtti és idõszakos

mûszaki vizsgálatával, környezetvédelmi
felülvizsgálatával, valamint a gépjármûvek hatósági

engedéllyel és jelzéssel történõ ellátásával kapcsolatos
külön szabályokról  szóló 5/1998. (III. 6.) HM rendelet

módosításáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 11.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján, a köz úti köz le ke dés rõl  szóló
1988. évi I. tör vény 2.  §-ának (4) be kez dé sé re, to váb bá
a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé -
sé re, a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek, for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé sé re,
a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el len -
õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együt tes ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé sé re, va la mint
a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti köz -
le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról  szóló
35/2000. (XI. 30.) BM ren de let re fi gye lem mel – a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter rel, va la mint a pénz ügy mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szol gá la ti gép -
jár mû vei for ga lom ba he lye zé se elõt ti és idõ sza kos mû szaki
vizs gá la tá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val, va la -
mint a gép jár mû vek ha tó sá gi en ge déllyel és jel zés sel tör té -
nõ el lá tá sá val kap cso la tos kü lön sza bá lyok ról  szóló 5/1998. 
(III. 6.) HM ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-ának (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szol gá la ti gép jár mû nek ren del kez ni kell a Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la ál tal ki adott
tí pus bi zo nyít vánnyal, ál ta lá nos vagy so ro zat for ga lom ba
he lye zé si en ge déllyel, illetve a Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság re gi o ná lis igaz ga tó sá ga ál tal ki adott egye di for -
galomba he lye zé si össze épí té si vagy át ala kí tá si en ge -
déllyel.”

2.  §

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

„(2) A KFH a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ton meg -
fe lelt gép jár mû vek szá má ra a gép ko csik kör nye zet vé del mi 

fe lül vizs gá la tá ról és el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.)
GKM–BM–KvVM együt tes ren de let 8. szá mú mel lék le té -
ben elõ írt tar ta lom mal iga zo ló la pot ál lít ki, azt ér vé nye sí ti, 
ille tõ leg ér vé nyes sé gét kor lá toz za.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg az R. 2.  §-ában „a gép ko csik kör nye -
zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el len õr zé sé rõl  szóló
18/1991. (XII. 18.) KHVM ren de let” szö veg rész he lyé be
„a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el len -
õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együt tes ren de let” szö veg rész, 8.  §-ában „a 11/1996.
(V. 10.) BM ren de let” szö veg rész he lyé be „a meg kü lön -
böz te tõ és fi gyel mez te tõ jel zést adó ké szü lé kek fel sze re lé -
sé nek és hasz ná la tá nak sza bá lya i ról  szóló 33/2000.
(XI. 29.) BM ren de let” szö veg rész lép.

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

A hon vé del mi mi nisz ter
7/2007. (II. 23.) HM

r e n  d e  l e  t e

a honvédelmi miniszter által alapítható
és adományozható elismerésekrõl  szóló

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, a
 Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Hjt.) 287.  §-ának (2) be kez dés ac) pont -
já ban, va la mint a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 52.  §-ának (1) be kez dés
f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján 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 le tet (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

„(1) A Hon véd ség nél hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén -
tes tar ta lé kos szol gá la tot tel je sí tõk ki emel ke dõ szol gá la ti
és ki kép zé si ér de mei el is me ré sé re

„Szolgálati Érdemjel”-et
ala pí tok.”
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2.  §

Az R. az aláb bi 2/A.  §-s al egé szül ki:
„2/A.  § A Hon véd ség nél hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön -

kén tes tar ta lé kos szol gá la tot tel je sí tõk hu za mo sabb idõn át 
vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré sé re

„Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel”-et
ala pí tok.”

3.  §

Az R. az aláb bi 9/A.  §-s al egé szül ki:
„9/A.  § (1) A Hon véd ség ér de ké ben vég zett példa -

mutató szol gá lat tel je sí tés, va la mint a tárgy év ben nyúj tott
 kiemelkedõ tel je sít mény el is me ré sé re

„Az Év Katonája”
ki tün te tõ cí met ala pí tok.

(2) A cím ado má nyo zá sá ra éven te má jus 21-én, a Hon -
vé de lem Nap ján ke rül sor.”

4.  §

Az R. az aláb bi 11/A.  §-s al egé szül ki:
„11/A.  § A Hon véd ség nél szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá -

sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák szol gá la ta
el is me ré sé re nyug ál lo mány ba vo nu lá suk, illetve a szol gá -
lat ból tör té nõ vég le ges ki vá lá suk em lék ére

„Honvédségért Emléklap”-ot
ala pí tok.”

5.  §

Az R. az aláb bi 12/A.  §-s al egé szül ki:
„12/A.  § A tár sa dal mi szer ve ze tek, a Ma gyar Hon véd -

ség mun ká ját se gí tõ sze mé lyek, a nyug dí jas klu bok ak ti -
vis tá i nak ál do zat kész mun ká ja el is me ré sé re

„Elismerõ Oklevél”-et
ala pí tok.”

6.  §

Az R. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16.  § (1) A ha za vé del mé ben, a ka to nai fel de rí tés ér de -

ké ben ki fej tett, ki e mel ke dõ en ered mé nyes te vé keny ség el -
is me ré sé re

„Koncz Márton-díj”-at
ala pí tok.

(2) A díj ado má nyo zá sá ra éven te, no vem ber 11-én, a
fel de rí tõk nap ján ke rül sor.”

7.  §

Az R. 22.  §-ának c)–e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Az 50. ju bi le u mi szü le tés nap al kal má ból név re  szóló
szál fegy ver ado má nyoz ha tó az aláb bi ak sze rint:]
„c) Dísz tõr (arany ki vi tel ben) fõ tiszt nek,
 d) Dísz tõr (ezüst ki vi tel ben) fõ törzs zász lós nak,
 e) Dísz tõr (bronz ki vi tel ben) törzs zász lós nak, 

zász lós nak.”

8.  §

Az R. 32/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„32/A.  § A Se be sü lé si Szol gá la ti Ér dem jel a hi va tá sos,

szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to ná nak, illetve a
Hon véd ség te vé keny sé gét se gí tõ sze mély nek a mû ve le -
tek kel össze füg gõ, el len sé ges te vé keny ség kö vet kez té ben
el szen ve dett, or vo si el lá tást igény lõ se be sü lé se  miatt ado -
má nyoz ha tó.”

9.  §

(1) Az R. 33.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Szol gá la ti Ér dem jel el is me rés re a hi va tá sos, szerzõ -
déses és ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány azon tag ja ja va sol -
ha tó:”

(2) Az R. 33.  §-a az aláb bi (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az egy mást kö ve tõ ado má nyo zá si al kal mak kö zött

– ki vé ve a rend kí vü li helyt ál lás ese te it – leg alább 3 év nek
kell el tel nie.”

10.  §

Az R. az aláb bi 35/A.  §-s al egé szül ki:
„35/A.  § (1) A Ba bér ko szo rú val Éke sí tett Szol gá la ti

 Érdemjel ado má nyo zá sá ra, illetve meg vo ná sá ra a
33–35.  §-ban fog lal ta kat kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

(2) A Ba bér ko szo rú val Éke sí tett Szol gá la ti Ér dem jel
csak annak ado má nyoz ha tó, aki a Szol gá la ti Ér dem jel
(vagy annak elõ dei) leg alább két fo ko za tá val ren del ke zik,
ame lyek kö zül az egyik arany fo ko zat.”

11.  §

Az R. az aláb bi 42/A.  §-s al egé szül ki:
„42/A. § Az Év Ka to ná ja Ki tün te tõ Cím a Ma gyar Hon -

véd ség leg alább 10 éves tény le ges szol gá la ti idõ vel ren -
del ke zõ hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú, a
9/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel
ren del ke zõ tag já nak ad ha tó.”
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12.  §

(1) Az R. 44.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Hon véd sé gért Em lék pla kett nem adományoz -
ható azok ré szé re, akik nek szol gá la ti vi szo nya a Hjt. 56.  §
d)–f) pont jai, az 59.  § (2) be kez dé sé nek a) és c)–d) pont ja,
a 62.  § (1) be kez dé sé nek b), d)–e), va la mint g)–i) pont jai
alap ján ke rül meg szün te tés re.”

(2) Az R. 44.  §-a az aláb bi (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A Hon véd sé gért Em lék pla kett csak a leg alább

10 év tény le ges szol gá la ti idõ vel ren del ke zõk ré szé re ado -
má nyoz ha tó. Az ön kén tes tar ta lé ko sok ese té ben a ren del -
ke zés re ál lás szem pont já ból figye lembe ve he tõ szol gá la ti
idõt kell szá mí tás ba ven ni.”

13.  §

Az R. az aláb bi 44/A.  §-s al egé szül ki:
„44/A.  § (1) A Hon véd sé gért Em lék la pot annak kell ado -

má nyoz ni, aki nem ren del ke zik a nyug ál lo mány ba  vonulás,
illetve a szol gá lat ból tör té nõ vég le ges ki vá lás idõ pont já ban
10 év tény le ges szol gá la ti idõ vel. Az ön kén tes tar ta lé ko sok
ese té ben a ren del ke zés re ál lás szem pont já ból figye lembe
ve he tõ szol gá la ti idõt kell szá mí tás ba ven ni.

(2) Hon véd sé gért Em lék lap ado má nyo zá sá nál a 44.  §
(1)–(3) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal -
maz ni.”

14.  §

(1) Az R. 46.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A dí jak oda íté lé sé re sze mé lyi ja vas la tot te het nek
a) a Hon vé del mi Mi nisz té rium Kol lé gi u ma tag jai,
b) a Hon vé del mi Mi nisz té rium fõ osz tály ve ze tõk,
c) a Ma gyar Hon véd ség kö zép szin tû ve ze tõ szer vé nek

pa rancs no ka,
d) a Hon vé del mi Mi nisz té rium szer ve ze tek, a hon vé -

del mi mi nisz ter köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to -
zó szer ve ze tek ve ze tõi,

e) a hon vé del mi tár cá val kap cso lat ban ál ló tár sa dal mi,
kul tu rá lis és ha gyo mány õr zõ szer ve ze tek ve ze tõi.”

(2) Az R. 46.  §-ának (6) be kez dé se az aláb bi e) pont tal
egé szül ki:

[Sze mé lyi ja vas la tot olyan sze mély re le het ten ni, aki]
„e) te vé keny sé gé vel je len tõ sen hoz zá já rult a Ma gyar

Köz tár sa ság nem zet biz ton sá gá nak vé del mé hez.”

15.  §

Az R. 52.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az el is me rés ben éven te fo ko za ton ként 250 fõ ré -
sze sül het.”

16.  §

Az R. az aláb bi 52/A.  §-s al egé szül ki:
„52/A.  § (1) A Ba bér ko szo rú val Éke sí tett Szol gá la ti Ér -

dem jel ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok fel ter jesz té -
sé re az 52.  § (1) be kez dé sé nek elõ írásait kell al kal maz ni.

(2) Az el is me rés ben éven te 150 fõ ré sze sül het.”

17.  §

Az R. az aláb bi 58/A.  §-s al egé szül ki:
„58/A. § (1) Az Év Ka to ná ja Ki tün te tõ Cím re a ja vas la -

to kat az át adás elõtt két hó nap pal szol gá la ti úton, a HM
Hon véd Ve zér kar Fõ nö ké nek kell meg kül de ni, aki dön té -
sét fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter nek.

(2) Az el is me rés ben éven te 20 fõ ré sze sül het.
(3) A ki tün te tõ cí met a HM Hon véd Ve zér kar Fõ nö ke

ad ja át.”

18.  §

Az R. 60.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„60.  § A Hon véd sé gért Em lék pla kett és a Hon véd sé gért

Em lék lap ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot a szol gá -
la ti vi szony meg szün te té si ja vas lat tal együtt, sze mé lyi
 javaslati la pon, illetve név jegy zé ken kell fel ter jesz te ni az
ese dé kes ség elõtt 30 nap pal a HM sze mély ügyért fe le lõs
szer vé hez.”

19.  §

Az R. az aláb bi 60/A.  §-s al egé szül ki:
„60/A.  § Az El is me rõ Ok le vél éven te 100 fõ nek ado má -

nyoz ha tó.”

20.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te az aláb bi 2/A. pont tal egé -
szül ki:

„2/A. Ba bér ko szo rú val Éke sí tett Szol gá la ti Ér dem jel:
Elõ lap ján négy he lyen ívelt szé lû pánt tal dí szí tett, illetve
sza lag gal át kö tött, sti li zált, arany szí nû ová lis ba bér ko szo -
rú ban su ga ras dí szí té sû, fe hér zo mánc ala pon a Ma gyar
Köz tár sa ság arany szí nû cí me re lát ha tó. Hát lap ján négy
 helyen ívelt szé lû pánt tal dí szí tett, illetve sza lag gal át -
kötött, sti li zált, arany szí nû ová lis ba bér ko szo rú ban
„A HA ZÁ ÉRT” fél kör íves fel irat alatt he gyé vel jobb ra
mu ta tó kar dot mar ko ló, ki ter jesz tett szár nyú, jobb ra né zõ
ra ga do zó ma dár, alat ta fe hér pó lyá val vá gott vö rös-zöld
tár csa pajzs, a hát tér ben kör ívet for má ló, ke reszt be fek te -
tett tölgy- és ba bér ág. Nem ze ti szí nû far kas fo gak kal sze gé -
lye zett ok ker sár ga sza la gon függ, ame lyen zöld zo mán cos, 
sti li zált ba bér ko szo rú ékít mény van.”
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(2) Az R. 1. szá mú mel lék le te az aláb bi 11/A. pont tal
egé szül ki:

„11/A. Az Év Ka to ná ja Ki tün te tõ Cím em lék pla kett je
egy szí nû arany, vert ki vi te lû, kör ala kú, 80 mm át mé rõ jû
érem. A te te jén a kör ívét kö vet ve a szí vós mun ka min dent
le gyõz, az al ján Az Év Ka to ná ja fel irat ol vas ha tó 16-os be -
tû mé ret tel, Im pact be tû tí pus sal, nagy be tû vel szed ve. Az
érem kö ze pén az MH hi va ta los emb lé má ja, alat ta 4 hat ágú
ro zet ta he lyez ke dik el a fel irat ívét kö vet ve. Az MH emb -
lé má ban a ba bér és az olaj ág ta lál ko zá sá nál a mi nõ sí tett év
év szá ma he lyez ke dik el.

A jel vény fe hér tûz zo mánc, kör ala kú, 20 mm át mé rõ jû,
raj ta az MH hi va ta los emb lé má ja. Az emb lé ma alatt 4 hat -
ágú, arany szí nû ro zet ta. A ba bér és az olaj ág ta lál ko zá sá -
nál a mi nõ sí tett év év szá ma he lyez ke dik el.

A jel vényt a zub bony bal fel sõ zseb ta ka ró ján, a gomb és
a bel sõ szél e kö zött, kö zé pen kell el he lyez ni.”

21.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te az aláb bi 16/A. pont tal
egé szül ki:

„16/A. Ba bér ko szo rú val Éke sí tett Szol gá la ti Ér dem jel,”

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 34. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„34. 1948–1990 kö zött ala pí tott ki tün te té sek (Vi se lé sük 
csak sza lag sá von en ge dé lye zett. Ka to nai te me té sek al kal -
má val a rend jel vi võ pár nák ra ere de ti for má juk ban he lyez -
he tõk el, ki vé ve a Mun kás-Pa raszt Ha ta lo mért Em lék érem
és a Ma gyar Sza bad ság Ér dem ren det.)”

22.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 24.  §-a és 49.  §-a, illetve az azo kat meg elõ zõ
al cím, va la mint az R. 62.  §-a és az R. 65.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben a „sza lag sá von” szö veg rész,

b) az ön kén tes had erõ ki ala kí tá sá val össze füg gés ben
egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról, va -
la mint ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 7/2005. (III. 23.)
HM ren de let 10.  § (8) be kez dé sé nek b) és c) pont ja.

(3) Az R. 21/A.  § (1) be kez dé sé ben, a 38.  § (4) be kez dé -
sé ben, az 54.  § (1) be kez dé sé ben a „Ma gyar Hon véd ség”
szö veg rész he lyé be a „Hon véd ség”; a 46.  § (5) be kez dé sé -
ben a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé -
be a „HM ka bi net fõ nö ke”; az 56/A.  § (1) be kez dé sé ben a
„HM hu mán po li ti kai he lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he -
lyé be a „HM ka bi net fõ nök”; a 31.  §-ban, va la mint a 46.  §
(3) be kez dé sé ben a „HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály” szö -
veg rész he lyé be a „HM kom mu ni ká ci ós fel ada to kért fe le -
lõs szer ve”; a 46.  § (8) be kez dé sé ben a „HM Hu mán po li ti -
kai Fõ osz tály ra” szö veg rész he lyé be a „HM kom mu ni ká -
ci ós fel ada to kért fe le lõs szer vé hez”; a 31.  §-ban, va la mint
a 32.  § (6) be kez dé sé ben a „HM Sze mély ze ti Fõ osz tály”
szö veg rész he lyé be a „HM sze mély ügyért fe le lõs szer ve”;
a 32.  § (3) és (5) be kez dé sé ben, a 48.  § (1) be kez dé sé ben,
az 52.  § (1) be kez dé sé ben, az 53.  §-ban, az 55/B.  § (1) be -
kez dé sé ben, az 56/A.  § (3) be kez dé sé ben, az 58.  §-ban és a 
61.  § (1) be kez dé sé ben a „HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ra”
szö veg rész he lyé be a „HM sze mély ügyért fe le lõs szer vé -
hez”; a 48.  § (2) be kez dé sé ben a „HM Sze mély ze ti Fõ osz -
tállyal” szö veg rész he lyé be a „Hon véd ség köz pon ti sze -
mély ügyi szer vé vel” szö veg rész lép.

(4) Az Év Ka to ná ja Ki tün te tõ Cím át adá sá ra el sõ al ka -
lom mal 2007. ok tó ber 23-án ke rül sor.

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

Az Or szág gyû lés
1/2007. (II. 13.) OGY

h a  t á  r o  z a  t a

az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének rigai
csúcstalálkozója idejére nyújtott NATO támogatáshoz 

történõ magyar katonai hozzájárulásról szóló
beszámoló elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés „az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze -
té nek ri gai csúcs ta lál ko zó ja ide jé re nyúj tott NA TO tá mo -
ga tás hoz tör té nõ ma gyar ka to nai hoz zá já ru lás ról” szóló
be szá mo lót el fo gad ja.

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

Bé ki Gab ri el la s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Or szág gyû lés
2/2007. (II. 13.) OGY

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO
iraki Kiképzõ Missziójában történõ magyar katonai
részvétellel kapcsolatos döntésérõl szóló beszámoló

elfogadásáról**

Az Or szág gyû lés „A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá -
nak a NA TO ira ki Ki kép zõ Misszi ó já ban tör té nõ ma gyar
ka to nai rész vé tel lel kap cso la tos dön té sé rõl” szóló be szá -
mo lót el fo gad ja.

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

Bé ki Gab ri el la s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

  * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 12-i ülés nap ján fo -
gad ta el.

 ** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 12-i ülés nap ján fo -
gad ta el.

Az Or szág gyû lés
3/2007. (II. 13.) OGY

h a  t á  r o  z a  t a

egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi
újjáépítési csoport létesítésérõl szóló beszámoló

elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés az „Egy ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni
tar to má nyi új já épí té si cso port lé te sí té sé rõl” szóló be szá -
mo lót el fo gad ja.

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

Bé ki Gab ri el la s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Or szág gyû lés
4/2007. (II. 13.) OGY

h a  t á  r o  z a  t a

Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges
stabilizációs és humanitárius mûveletekben

részt vevõ külföldi fegyveres erõk
Magyar Köztársaság területén történõ

áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról**

Az Or szág gyû lés Irak de mok ra ti kus új já épí té sé hez
szük sé ges sta bi li zá ci ós és hu ma ni tá ri us mû ve le tek ben
részt ve võ kül föl di fegy ve res erõk Ma gyar Köz tár sa ság
 területén tör té nõ át ha la dá sá ról szóló je len tést el fo gad ja.

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

Bé ki Gab ri el la s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

  * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 12-i ülés nap ján fo -
gad ta el.

 ** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 12-i ülés nap ján fo -
gad ta el.
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A honvédelmi miniszter
7/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész
és Hadihajós Ezred költségvetési szerv

megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl
 szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak -
ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 1. Hon véd Tûz sze rész és
 Hadihajós Ez red költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí -
tett meg ne ve zé se: MH 1. Tûzsz. és Hhj. E.; szék he lye:
 Budapest XV., Szent mi há lyi út 107.; pos ta cí me: 1616
 Budapest, Pf. 336.; ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi
 miniszter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium – 2007. már ci us 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a Ma -
gyar Hon véd ség 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Zász -
ló alj, szék he lye: 1153 Bu da pest, Szent mi há lyi út 107.;
pos ta cí me: 1616 Bu da pest, Pf. 336., me lyet az Áht. 90.  §
(3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé -
nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és

szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
Az MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez red ala pí tá -
sá ról  szóló 67/2001. (HK 19.) HM ha tá ro zat, va la mint az
azt mó do sí tó 8/2006. (HK 4.) ha tá ro zat 2007. már ci us
1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
8/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Dandár költségvetési szerv megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl
 szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat ban foglal -
takra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.
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1. A Ma gyar Hon véd ség 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza -
ki Dan dár költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg -
ne ve zé se: MH 37. mû.dd.; szék he lye: 6600 Szen tes,
Csong rá di u. 66.; pos ta cí me: 6601 Szen tes, Pf. 62.; ala pí -
tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti
szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té ri um – 2007. már ci us 1-jei
ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Zász ló alj, szék he lye:
6600 Szen tes, Csong rá di u. 66.; pos ta cí me: 6601 Szen tes,
Pf. 62.; me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let -
nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ 
kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé -
gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki
Dan dár költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról  szóló 72/1996.
HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 39/2004.
(HK 14.) HM ha tá ro zat és 22/2001. (HK. 5.) HM ha tá ro zat 
2007. már ci us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
9/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Haditechnikai Ellátó Központ
költségvetési szerv megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl
 szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat ban foglal -
takra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont 
költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH HTEK; szék he lye: 1163 Bu da pest, Új szász u. 37–39.;
pos ta cí me: 1631 Bu da pest, Pf. 12.; ala pí tó ja és fenn tar tó ja
a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
Mi nisz té rium – 2007. már ci us 1-jei ha tállyal meg szün te -
tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont, szék he -
lye: 1163 Bu da pest, Új szász u. 37–39.; pos ta cí me: 1631
Bu da pest, Pf. 12., me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze -
rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az
ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok
és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán 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
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2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* Az
MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont ala pí tá sá ról  szóló
14/2001. (HK 4.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
11/2006. (HK 5.) ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén ha tá lyát
vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
10/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 11. Hunyadi Mátyás
Harckocsizászlóalj költségvetési szerv

megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl
 szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak -
ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 11. Hu nya di Má tyás Harc -
kocsizászlóalj költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett
meg ne ve zé se: MH 11. hk.z.; szék he lye: 2890 Ta ta, Ba csó
Bé la u. 66.; pos ta cí me: 2891 Ta ta, Pf. 20/5.; ala pí tó ja és
fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a
Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. már ci us 1-jei ha -
tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH 25. Klap ka György Lö vész dan dár, szék he lye: 2890
Ta ta, Ba csó Bé la u. 66.; pos ta cí me: 2891 Ta ta, Pf. 20.; me -
lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va -
gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer -
zõdéses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról,
meg szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze -
mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl
 szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az
irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség 11. Hu nya di Má tyás Harc ko csi -
zász ló alj ala pí tá sá ról  szóló 26/2004. (HK 11.) HM ha tá ro -
zat 2007. már ci us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.



A honvédelmi miniszter
11/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely
Felderítõ Zászlóalj költségvetési szerv

megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl
 szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat ban foglal -
takra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 24. Bor nem issza Ger gely Fel -
de rí tõ Zász ló alj költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett
meg ne ve zé se: MH 24. f.z.; szék he lye: 3300 Eger, Hat va -
nas Ez red u. 3.; pos ta cí me: 3301 Eger, Pf. 161.; ala pí tó ja
és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a
Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. már ci us 1-jei ha -
tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár, szék he lye: 4000
Deb re cen, Fü re di u. 59–63.; pos ta cí me: 4002 Deb re cen,
Pf. 227.; me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il -
let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter -
he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le -
zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról

 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.* Az
MH 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ Zász ló alj ala pí tá -
sá ról  szóló 120/1997. HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó -
do sí tó 45/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2007. már ci us
1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
12/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség dr. Radó György Központi
Honvédkórház költségvetési szerv megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint az ál lam ház tar tás ha -
té kony mû kö dést elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és
azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség dr. Ra dó György Köz pon ti
Hon véd kór ház költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett
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meg ne ve zé se: MH KHK; szék he lye: 1134 Bu da pest,
 Róbert Ká roly krt. 44.; pos ta cí me: 1553 Bu da pest, Pf. 1.;
ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti 
szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. már ci us 1-jei
ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, szék -
he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 44.; pos ta cí me:
1553 Bu da pest, Pf. 1., me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se
sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az 
ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok
és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
Az MH dr. Ra dó György Köz pon ti Hon véd kór ház ala pí tá -
sá ról  szóló 90/1996. nyt. szá mú HVK Szerv. és Had ki eg
Csf-ség ha tá ro za ta, va la mint az azt mó do sí tó 22/2002.
(HK 14.) HM ha tá ro zat, 92/2005. (HK 11.) HM ha tá ro zat
és 159/2005. (HK 24.) HM ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
13/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 1. Logisztikai és Támogató
Zászlóalj költségvetési szerv megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-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. 7.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó
Zász ló alj költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg -
ne ve zé se: MH 1.lo g. és tám.z.; szék he lye: Veszp rém; pos -
ta cí me: 8202 Veszp rém, Pf. 712.; ala pí tó ja és fenn tar tó ja a
hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
Mi nisz té rium – 2007. már ci us 1-jei ha tállyal meg szün te -
tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red,
szék he lye: Veszp rém, pos ta cí me: 8202 Veszp rém Pf. 710., 
me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a
va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
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ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség 1. Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Zász ló -
alj ala pí tá sá ról  szóló 58/2004 (HK 14.) HM ha tá ro zat, va -
la mint az azt mó do sí tó 59/2006. (HK 12.) HM ha tá ro zat
2007. már ci us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
14/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ
Elõkészítõ Törzs költségvetési szerv megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint az ál lam ház tar tás ha -
té kony mû kö dést elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és
azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont Elõ ké szí tõ Törzs költ ség ve té si szer vet – mely nek
 rövidített meg ne ve zé se: MH HE KET; szék he lye: 1135
Bu da pest, Le hel ut ca 35–37.; pos ta cí me: 1885 Bu da pest,
Pf. 25.; ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter,
fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007.
már ci us 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, szék -
he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 44.; pos ta cí me:
1553 Bu da pest, Pf. 1., me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se
sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az 
ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok
és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ dé ses
ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té -
sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga -
tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002.
(III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
Az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs
ala pí tá sá ról  szóló 117/2006. (HM 23.) HM ha tá ro zat 2007. 
már ci us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
15/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ
költségvetési szerv megszüntetésérõl

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 -
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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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl
 szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat ban foglal -
takra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Had táp anyag El lá tó Köz pont
költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH HTPEK; szék he lye: 1135 Bu da pest, Le hel ut ca 41.;
pos ta cí me 1395 Bu da pest, Pf. 425.; ala pí tó ja és fenn tar tó ja 
a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
Mi nisz té rium – 2007. már ci us 1-jei ha tállyal meg szün te -
tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont, szék -
helye: 1163 Bu da pest, Új szász u. 37–39.; pos ta cí me: 1631
Bu da pest, Pf. 12., me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze -
rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az
ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok
és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
Az MH Had táp anyag El lá tó Köz pont ala pí tá sá ról  szóló
16/2001. (HK 4.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
113/2003. (HK 23.) ha tá ro zat és 115/2005. (HK 15.) HM
ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
16/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred
költségvetési szerv megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-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. 7.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 86. Szol nok He li kop ter Ez red
költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
MH 86. hel.e.; szék he lye: Szol nok, Szan da szõ lõs; pos ta cí -
me: 5008 Szol nok, Pf. 5.; ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé -
del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium – 2007. már ci us 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis, szék he lye: 5008 Szol -
nok, Ki li án út 1., me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint 
meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí -
tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és
kö te le zett sé gek.
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3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs, va la mint a had -
erõ-át ala kí tás I. és II. ütem szer ve zé si fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá ról  szóló 267/2006. MH Lé gi erõ Pa rancs nok pa ran -
csa ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ dé ses
ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té -
sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga -
tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002.
(III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A tech ni kai esz kö zök és anyag-át cso por to sí tá sok, az 
MH ha di tech ni kai rend sze ré bõl tör té nõ ki vo ná sok meg ter -
ve zé sét és vég re haj tá sát Mun ka bi zott ság ko or di nál ja. Az
in gat la nok és el he lye zé si szak anya gok át adás-át vé te le a
Be ruh./4. szak uta sí tás 145–147. pont ja i ban fog lal tak alap -
ján tör té nik. A pénz ügyi ke re te ket az MH Össz ha de rõ ne mi 
Pa rancs nok ság – a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy -
nök ség gel együtt mû köd ve – mó do sít ja.

5. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

6. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség 86. Szol nok He li kop ter Ez red
44/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat tal ki adott, 2004. má jus
27-én kelt ala pí tó ok ira ta 2007. már ci us 1-jén ha tá lyát
vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
17/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 5/62. Könnyû Lövészzászlóalj
költségvetési szerv megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-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. 7.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak ra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 5/62. Könnyû Lö vész zász ló -
alj költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé -
se: MH 5/62. kl.z.; szék he lye: 6800 Hód me zõ vá sár hely,
Ady End re u. 46., pos ta cí me: 6801 Hód me zõ vá sár hely,
Pf. 12.; ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter,
fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007.
már ci us 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár, szék he lye: 4000
Deb re cen, Fü re di u. 59–63.; pos ta cí me: 4002 Deb re cen,
Pf. 227.; me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il -
let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter -
he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le -
zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.
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4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség 5/62. Könnyû Lö vész zász ló alj költ -
ség ve té si szerv ala pí tá sá ról  szóló 36/2004. (HK 14.) HM
ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
18/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Egészségügyi Kiképzõ Központ
költségvetési szerv megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint az ál lam ház tar tás ha -
té kony mû kö dést elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és
azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Ki kép zõ Köz -
pont költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve -
zé se: MH EÜKK; szék he lye: 1183 Bu da pest, Tün de u.;
hrsz.: 0137664; pos ta cí me: 1675 Bu da pest, Pf. 168.; ala pí -
tó ja és fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti
szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té ri um – 2007. már ci us 1-jei
ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, szék -
he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 44.; pos ta cí me:
1553 Bu da pest, Pf. 1., me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se

sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az 
ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok
és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
Az MH Egész ség ügyi Ki kép zõ Köz pont ala pí tá sá ról  szóló
127/1997. HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
42/2002. (HK 20.) HM ha tá ro zat és 103/2005. (HK 13.)
HM ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
19/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet
költségvetési szerv megszüntetésérõl

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 -
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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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint az ál lam ház tar tás ha -
té kony mû kö dést elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és
azo kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Egész ség vé del mi In té zet költ -
ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH
EVI; szék he lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt.
42–44.; pos ta cí me: 1555 Bu da pest, Pf. 68.; ala pí tó ja és
fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a
Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. már ci us 1-jei ha -
tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a Ma -
gyar Hon véd ség Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, szék he -
lye: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. 44.; pos ta cí me:
1553 Bu da pest, Pf. 1., me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se
sze rint meg il let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az 
ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok
és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
Az MH Egész ség vé del mi In té zet ala pí tá sá ról  szóló
78/1997. HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
98/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén ha tá -
lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
20/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 5/3. Bercsényi Miklós Könnyû
Lövészzászlóalj költségvetési szerv megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl
 szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat ban foglal -
takra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 5/3. Ber csé nyi Mik lós
Könnyû Lö vész zász ló alj költ ség ve té si szer vet – mely nek
rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 5/3. B.M. kl.z.; szék he lye:
6800 Hód me zõ vá sár hely, Ady End re u. 46.; pos ta cí me:
6801 Hód me zõ vá sár hely, Pf. 12.; ala pí tó ja és fenn tar tó ja a 
hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
Mi nisz té rium – 2007. már ci us 1-jei ha tállyal meg szün te -
tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár, szék he lye: 4000
Deb re cen, Fü re di u. 59–63.; pos ta cí me: 4002 Deb re cen,
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Pf. 227.; me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg -
illetnek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót
ter he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te -
le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai
szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl,
tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és
egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM 
ren de let ren del ke zé sei az irány adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség 5/3. Ber csé nyi Mik lós Könnyû
 Lövészzászlóalj költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról  szóló
37/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén ha tá -
lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
21/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 37/4. Török Ignác
Mûszaki-építõ Zászlóalj költségvetési szerv

megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában, 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. 7.) Korm. ren de -
let ben (a továb biak ban: R.), va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl
 szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat ban foglal -
takra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 37/4. Tö rök Ig nác Mû -
szaki-építõ Zász ló alj költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi -
dí tett meg ne ve zé se: 37/4 mü. z.; szék he lye: 6800 Hód -
mezõvásárhely, Ady End re u. 46.; pos ta cí me: 6801 Hód -
me zõ vá sár hely, Pf. 12/mü.; ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
 Minisztérium – 2007. már ci us 1-jei ha tállyal megszün -
tetem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja az
MH 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár, szék he lye: 4000
Deb re cen, Fü re di u. 59–63.; pos ta cí me: 4002 Deb re cen,
Pf. 227.; me lyet az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il -
let nek a va gyo ni jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter -
he lõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le -
zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.
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4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség 37/4. Tö rök Ig nác Mû sza ki-épí tõ
Zász ló alj költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról  szóló 38/2004.
(HK 14.) HM ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
74/2005. (HK 10.) HM ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén ha tá -
lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
22/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétadandár költségvetési szerv megszüntetésérõl

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.) 88.  §
(3) be kez dé sé ben és a 90.  § (1) be kez dés c) pont já ban, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 11.  §-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. 7.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.)  foglaltakra – a kö -
vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 12. Ar ra bo na Lég vé del mi
 Rakétadandár költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett
meg ne ve zé se: MH 12. Ar ra bo na lé. rak. dd.; szék he lye:
Gyõr-Li kócs; pos ta cí me: 9002 Gyõr, Pf. 31.; ala pí tó ja és
fenn tar tó ja a hon vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a
Hon vé del mi Mi nisz té rium – 2007. már ci us 1-jei hatály -
lyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta ez -
red, szék he lye: 9027 Gyõr-Li kócs, Lak ta nya út 1.; me lyet
az Áht. 90.  § (3) be kez dé se sze rint meg il let nek a va gyo ni

jo gok ér vé nye sí té sé bõl és az ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé -
gek tel je sí té sé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek.

3. A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé vel kap cso la tos
rész le tes fel ada to kat 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 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, va la mint 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,
185/2006. (HK 1/2007.) HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 
134/2006. (HK 24.) HM HVKF pa rancs ha tá roz za meg.

A szol gá la ti és a köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso -
la tos dön té sek so rán a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény, a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély -
ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adóak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
va ló tör lé sét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*
A Ma gyar Hon véd ség 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta -
dan dár ala pí tá sá ról szóló 34/2001. (HK 9.) HM  ha tá ro zat,
va la mint az azt mó do sí tó 50/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat
és 76/2006. (HK 15.) HM ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
23/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ
költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
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ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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, 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.), va la mint az ál lam ház tar tás ha té kony
mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo -
kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

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 tás ról és az azo kat meg ala po zó in téz ke -
dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban
fog lalt fel ada tok, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) ka to nai szer ve ze tei ez zel 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 fog lal tak alap ján, to váb bá a 114/2006.
(HK 21.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ
szak mai fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 118/2006.
(HK 22.) HM uta sí tás ban, va la mint a szer ve ze ti át ala kí tás
2007. évi I. szer ve zé si idõ sza ka fel ada ta i nak vég re haj tá sá -
ról  szóló 123/2006. (HK 22.) HM HVKF pa rancs ban, és a
szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló, 185/2006. (HK 1/2007.)
HM HVKF pa ranccsal mó do sí tott 134/2006. (HK 24.) HM 
HVKF pa rancs ban fog lal tak alap ján az MH Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont Elõ ké szí tõ Törzs, az MH dr. Ra dó
György Köz pon ti Hon véd kór ház, az MH Egész ség ügyi
Ki kép zõ Köz pont, az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház, va -
la mint az MH Egész ség vé del mi In té zet meg szün te té sé vel,
azok jog utód ja ként, a meg szû nõ költ ség ve té si szer vek
alap ve tõ fel ada ta i nak át vé te lé vel 2007. már ci us 1-jei ha -
tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Hon véd Egész ség ügyi Köz pont

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH HEK

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1134 Bu da pest,
Ró bert Ká roly kör út 44.

pos ta cí me: 1553 Bu da pest, Pf. 1.
te lep he lye: 1097 Bu da pest, Gyá li út 17–19.
pos ta cí me:1555 Bu da pest, Pf. 68.
te lep he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton ut ca 17.
pos ta cí me: 6001 Kecs ke mét Pf. 306.
te lep he lye: 1183 Bu da pest, Tün de ut ca, hrsz. 0137664.
pos ta cí me: 1675 Bu da pest, Pf. 168.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, más ma ga sabb szin tû pa rancs nok ság
jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd -

ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl
az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré -
szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
 Minisztérium (a továb biak ban: HM).

6. A költ ség ve té si szerv a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök
szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7. A költ ség ve té si szerv alap ren del te té se:

a) az MH egész ség ügyi in téz mény rend sze ré nek át ala -
kí tá sá ra vo nat ko zó kor mány ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott
szak mai fel ada tok vég re haj tá sa;

b) az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal, az MH Össz -
haderõnemi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP),
az MH Tá mo ga tó Dan dár és a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé -
del mi Egye tem egész ség ügyi szol gá la ta i nak szak mai irá -
nyí tá sa, a szak fel ada tok meg osz tá sá nak meg ha tá ro zá sa;

c) a hon véd egész ség ügyi in téz mé nyek át ala kí tá sa és
fenn tar tá sa, a fo lya ma tos be teg el lá tás, a gyó gyí tó te vé -
keny ség fo lya ma tos biz to sí tá sá nak irá nyí tá sa; nap i kap -
cso lat tar tá sa az át ala kí tás ban érin tett mi nisz té ri u mok kal
és köz igaz ga tá si hi va ta lok kal;

d) az MH szu ve re ni tá sa, te rü le ti és lég tér in teg ri tá sa
vé del mé hez, va la mint a szö vet sé gi rend sze rek ben vál lalt
kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük sé ges ka to na-egész ség -
ügyi ké pes sé gek ki ala kí tá sá nak és fenn tar tá sá nak, to váb bá 
az ezek hez szük sé ges fel té tel rend szer biz to sí tá sá nak irá -
nyí tá sa;

e) a szö vet sé gi és nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ
egyéb ka to na-egész ség ügyi kö te le zett sé gek tel je sí té se, a
kol lek tív vé del mi, bé ke fenn tar tói és hu ma ni tá ri us egész -
ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak kom plex ter ve zé se és
ve ze té se;

f) a HM irá nyí tá sá val, a HM szer vek kel és szer ve ze tek -
kel együtt mû köd ve az MH ka to nai szer ve ze tei egész ség -
ügyi al kal maz ha tó sá gá nak és ké pes sé ge i nek össze han golt
és fo lya ma tos fej lesz té se, a bé ke és a bé ké tõl el té rõ idõ -
szak ban a fel ada tok vég re haj tá sá nak egész ség ügyi ter ve -
zé se, ve ze té se és irá nyí tá sa;

g) a kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes
ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szer ve ze ti egy sé ge i nek
szak mai fel ügye le te, szak tech ni kai anya gok kal tör té nõ el -
lá tá sa hon vé del mi mi nisz te ri ha tá ro zat alap ján. Az eh hez
szük sé ges szak ál lo mányt az MH HEK az MH ÖHP-val
együt te sen biz to sít ja.

8. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) az MH ka to nai szer ve ze tei egész ség ügyi biz to sí tá sá -
nak ter ve zé se, szer ve zé se, az egész ség ügyi biz to sí tás
szak mai el ve i nek ki dol go zá sa. A meg elõ zõ, a gyó gyí -
tó-meg elõ zõ, a re ha bi li tá ci ós, a ka to na-egész ség ügyi ok ta -
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tá si és tu do má nyos, az egész ség ügyi tech ni kai fej lesz té si
és szak anyag-el lá tá si fel ada tok irá nyí tá sa és vég re haj tá sa;

b) az egész ség ügy te rü le tén a tár sa da lom biz to sí tás sal
össze füg gõ és a ka to na-egész ség ügy re vo nat ko zó te vé -
keny ség össze fo gá sa;

c) a fel ké szí tés sel, a ki kép zés sel kap cso la tos fel ada tok
szer ve zé se és ko or di ná lá sa;

d) a ka to nai pá lya al kal mas ság egész sé gi, fi zi kai és
pszi chi kai el bí rá lá sá nak szer ve zé se. A szû rõ vizs gá la tok
ter ve zé se, szer ve zé se és az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó
ada tok fel dol go zá sa;

e) együtt mû kö dés és ja vas lat té tel az egész ség ügyi el lá -
tást sza bá lyo zó jog sza bá lyok és az ál lam i irá nyí tás egyéb
jo gi esz kö ze i nek ki dol go zá sá ban;

f) a tör vény ben elõ ír tak sze rint ko or di nál ja az Or szá gos 
Egész ség biz to sí tó Pénz tár ral, va la mint a me gyei egész -
ség biz to sí tó pénz tá rak kal tör té nõ szer zõ dé sek elõ ké szí té -
sét, vég re haj tá su kat és ezek szak mai fel ügye le tét;

g) együtt mû kö dés és ja vas lat té tel az egész ség ügyi el lá -
tást sza bá lyo zó jog sza bá lyok, az ál lam i irá nyí tás egyéb
 jogi esz kö zei és a bel sõ ren del ke zé sek ki dol go zá sá ban, a
szak irá nyí tás ke re tei kö zött szak in téz ke dé sek ki adá sa, az
egész ség ügyi szak ki ad vá nyok ki adá sá nak ter ve zé se és
szer ve zé se. A más tár cák tól, más köz pon ti ál lam igaz ga tá si 
szer vek tõl ér ke zõ, a szak mai kom pe ten ci ák ba tar to zó jog -
sza bály ter ve ze tek vé le mé nye zé se;

h) az egész ség ügyi el lá tás el ve i nek, rend sze ré nek,
 valamint az egész ség ügyi el lá tást meg ha tá ro zó, az
EU-ban, a NA TO-ban és a Ma gyar Köz tár sa ság ban ér vé -
nyes jog sza bá lyok, ren del ke zé sek, el vek szük ség sze rin ti
adap tá lá sa;

i) a NA TO és az EU kö te le zett sé gek bõl adó dó egész ség -
ügyi szak mai fel ada tok vég re haj tá sá nak össze fo gá sa, szer -
ve zé se és ko or di ná lá sa. Kap cso lat tar tás a NA TO, az EU és
egyéb or szá gok ka to na-egész ség ügyi szer ve ze te i vel.

9. Alap te vé keny sé ge kö ré ben fel ada ta:
a) a ké szen lét fenn tar tá sá val és fo ko zá sá val kap cso la -

tos fel ada tok szer ve zé se, el len õr zé se. Az MH ka to nai szer -
ve ze te i nél fo lyó egész ség ügyi fel ké szí tés szak mai fel -
ügye le te. A ké szen lét hez meg ál la pí tott köz pon ti egész ség -
ügyi kész le tek meg ala kí tá sa, tá ro lá sa, kar ban tar tá sa, fris -
sí té se és nyil ván tar tá sa;

b) az ága zat alap el lá tá sát és szak el lá tá sát vég zõ gyó -
gyí tó-meg elõ zõ, já ró- és fek võ be teg-el lá tás irá nyí tá sa az
MH alap el lá tást vég zõ egész ség ügyi köz pont ja i nál;

c) a köz egész ség ügyi és jár vány vé del mi biz to sí tás, az
egész ség vé del mi és egész ség ne ve lé si fel ada tok szak mai
ko or di ná lá sa, irá nyí tá sa. Az MH Köz egész ség ügyi-Jár -
vány ügyi Szol gá la tá nak mû köd te té se. Az MH élel mi szer
mi nõ ség biz to sí tá sá nak vég re haj tá sa;

d) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány egész sé gi és fi -
zi kai al kal mas sá gá nak meg tar tá sa ér de ké ben a szin ten tar -
tás egész ség ügyi kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sá ban va ló
rész vé tel, az egész ség fej lesz té si és egész ség ne ve lé si fel -
ada tok szer ve zé se és fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada tok
vég re haj tá sa;

e) a hi va tá sos és szer zõ dé ses, a tar ta lé kos, és az ön kén -
tes tar ta lé kos ka to nák, va la mint a ka to nai kö zép- és fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek be pá lyá zók és ta nul má nyo kat foly -
ta tók, il le tõ leg a hon véd sé gi ösz tön dí ja sok ka to nai szol gá -
lat ra va ló al kal mas sá ga el bí rá lá sá val kap cso la tos or vo si,
pszi cho ló gi ai és er go nó mi ai fel ada tok, va la mint a fe lül -
vizs gá la ti te vé keny ség vég zé se;

f) a ka to na, köz tiszt vi se lõi és köz al kal ma zot ti ál lo -
mány ál ta lá nos és spe ci á lis mun ka kö ri al kal mas sá gi szû rõ -
vizs gá la tá nak ko or di ná lá sa, vég zé se és el len õr zé se;

g) az MH re pü lõ ál lo má nya, a pi ló ta je löl tek, a hall ga -
tók, va la mint a re pü lést biz to sí tó föld i ál lo mány, to váb bá
az ej tõ er nyõ sök al kal mas sá gi vizs gá la tá nak vég zé se;

h) igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség vég zé se;
i) a HM és az MH szin tû egész ség ügyi tu do mány szer -

ve zõi te vé keny ség el lá tá sa. Az alap és al kal ma zott ku ta tá -
sok vég re haj tá sa a hon véd-egész ség ügy té ma kö ré ben, kü -
lö nös te kin tet tel az atom-, bi o ló gi ai és ve gyi fegy ve rek or -
vo si ha tá sa i ra, va la mint a ka taszt ró fa-or vo si hely ze tek re.
A re pü lõ-or vo si és ûr élet ta ni ok ta tó és tu do má nyos te vé -
keny ség foly ta tá sa. Szak könyv tá ri szol gál ta tás mû köd te -
té se;

j) a Sem mel we is Egye tem és a Sze ge di Tu do mány -
egye tem Ok ta tó és To vább kép zõ In té ze te ként va ló mû kö -
dés bõl adó dó fel ada tok el lá tá sa;

k) a meg ha tá ro zott te rü le ti el lá tás el vé nek meg fele lõen
a HM, a HM hát tér in téz mé nyei és az MH ka to nai szer ve -
ze tei, a hi va tá sos, szer zõ dé ses, va la mint nyug ál lo má nyú
ka to nák, a köz tiszt vi se lõk, a köz al kal ma zot tak, az igény -
jo go sult mun ka vál lalók, az ön kén tes tar ta lé ko sok és a ka -
to nai ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tói, va la mint a hi va tá sos, 
szer zõ dé ses és nyug ál lo má nyú ka to nák, a köz tiszt vi se lõk,
a köz al kal ma zot tak és a mun ka vál lalók igény jo go sult csa -
lád tag jai (illetve más jo gi lag sza bá lyo zott mó don igény -
jogosultsággal ren del ke zõk) ré szé re ma gas szín vo na lú,
prog resszív egész ség ügyi el lá tás biz to sí tá sa;

l) a pol gá ri el lá tás hoz kap cso lód va a hon véd-egész ség -
ügyi fel ada tok hoz szük sé ges szak or vo si fel ada tok vég -
zése, az egész ség ügyi el lá tás hoz szük sé ges szak em be rek
kép zé se, to vább kép zé se, rész vé tel a köz pont ka taszt ró -
fa-egész ség ügyi biz to sí tá si rend sze ré ben;

m) a pol gá ri (nem igény jo go sult) be te gek sür gõs sé gi és
sá vos el lá tá sá ban va ló rész vé tel az Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tár ral, va la mint a me gyei (fõ vá ro si) egész ség -
biz to sí tá si pénz tá rak kal kö tött szer zõ dés alap ján;

n) a szak te rü let nek meg fele lõen a hi va tá sos, a szer zõ -
dé ses, az ön kén tes tar ta lé kos, a köz tiszt vi se lõ, va la mint a
köz al kal ma zott egész ség ügyi szak ál lo mány szakkikép -
zése, szak mai kép zé si kö ve tel mé nyek ki dol go zá sa, kar -
ban tar tá sa. Az ál lo mány át- és to vább kép zé sé nek meg -
szer ve zé se, a vég re haj tá sát sza bály zó in téz ke dés ben fog -
lal tak sze rin ti ka ma rai jog kör gya kor lá sa, va la mint a ki bo -
csá tói vizs gák szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada -
tok vég zé se. A szak vizs gá ra ké szü lõ hon véd or vo sok fel -
ké szü lé sé nek irá nyí tá sa, se gí té se és el len õr zé se a kép zés
szak ma tech ni kai biz to sí tá sa;
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o) az MH ka to nai szer ve ze tei és a nem zet kö zi mû ve le -
tek ben részt ve võ hi va tá sos, szer zõ dé ses, ön kén tes tar ta lé -
kos és köz al kal ma zott egész ség ügyi ál lo mány, va la mint a
szer zõ dé ses és köz al kal ma zott se be sült szál lí tó gép ko csi -
ve ze tõ, illetve gép jár mû ve ze tõ ál lo mány szak mai ki kép zé -
sé nek, va la mint szak irá nyú át- és to vább kép zé se elõ ké szí -
té sé nek szer ve zé se, vég re haj tá sa, le ve ze té se;

p) a HM és az MH ré szé re szük sé ges egész ség ügyi
anya gi-tech ni kai esz kö zök és szak anya gok, kész le tek át-
és nyil ván tar tás ba vé te le, ki adá sa az MH ka to nai szer ve ze -
tei és a nem zet kö zi mû ve le tek ben részt ve võk ré szé re, va -
la mint a köz pon ti kész let ben lé võ, a ké szen lét hez meg ál la -
pí tott egész ség ügyi kész le tek tá ro lá sa, nyil ván tar tá sa, kar -
ban tar tá sa, azok szük ség sze rin ti fris sí té se és cse ré je,
illetve ki adá sa, va la mint az ezzel össze füg gõ anyag moz -
gá sok adat fel dol go zá si, ok má nyo lá si és nyil ván tar tá si fel -
ada ta i nak vég zé se;

q) az MH spe ci á lis egész ség ügyi esz kö zei és szak anya -
gai biz to sí tá sá nak ter ve zé se, va la mint a kap cso ló dó gaz -
da sá gi te vé keny ség irá nyí tá sa, a vég re haj tás fel ügye le té -
vel össze füg gõ te vé keny ség vég zé se. Az egész ség ügyi
nor mák ban té te le sen meg ha tá ro zott egész ség ügyi anyagi-
 technikai esz kö zök és szak anya gok tel jes kö rû kész le te i -
nek tá ro lá sa és ki adá sa az MH ka to nai szer ve ze tek és a
nem zet kö zi mû ve le tek ben részt ve võk ré szé re;

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

s) az ál lat egész ség ügyi biz to sí tás vég zé se. A HM-nél
és MH-nál fo lyó ál lat egész ség ügyi te vé keny ség ter ve zé se, 
szer ve zé se és szak mai fel ügye le te;

sz) kap cso lat tar tás más tár cák kal, az Or szá gos Tisz ti
Fõ or vo si Hi va tal ve ze tõ jé vel, a szak mai ka ma rák kal, a
más tár cák alá tar to zó szak mai szer vek kel és szer ve ze tek -
kel, a fegy ve res szer vek szak mai szer ve ze te i vel, az Egész -
ség ügyi Fel sõ fo kú Szak irá nyú Szak kép zé si és To vább -
kép zé si Bi zott ság gal, az egye te mek Ka to nai és Ka taszt ró -
fa-or vos ta ni, illetve a Sze ge di Tu do mány egye tem Re pü lõ -
or vo si és Ûr or vos Tan szé ké vel és a Zrí nyi Mik lós Nem zet -
vé del mi Egye tem szak mai szer vé vel.

10. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont,
pa rancs nok;

b) a pa rancs no kot – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök
 javaslata alap ján – a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és
men ti fe l;

c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló ka to nák szol -
gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz al kal -
ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se, a HM és az MH egész ség -

ügyi szak ál lo má nyá nak szak mai elöl já ró ja, illetve szak -
mai fe let te se.

11. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá -
ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll -
nak jog vi szony ban.

12. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ ség ve té si
elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já -
ból tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. E be so -
ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét nem érin ti.
A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
nak mód ját a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb 
ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko -
rol ja a Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és
utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét a pa rancs nok he lyet te sé -
re írás ban át ru ház hat ja.

Az éves költ ség ve té sét a HM XI II. költ ség ve té si fe je zet, 
az MH ka to nai szer ve ze tei al cí men be lül el kü lö ní tet ten
kell ter vez ni és ke zel ni.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges inf ra struk tu rá lis (el he lye zés, 
hír adás, gép jár mû stb.) fel té te le ket az MH ki je lölt el lá tó
szer ve ze tei biz to sít ják. A mû kö dés egyéb fel té te le i rõl a
HM szer vek kel azo no san a HM szak irá nyú (el lá tó) szer ve -
ze tei gon dos kod nak.

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

13. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si, ki egé szí tõ és ki -
se gí tõ te vé keny sé get foly tat hat. A vál lal ko zá si te vé keny -
ség bõl szár ma zó be vé tel a költ ség ve tés ter ve zett össz ki -
adá sá nak 20%-át ér he ti el.

TEÁOR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása

33.10 Orvosi mûszergyártás (fogtechnika)

72.30 Adatfeldolgozás

73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés

80.22 Középfokú oktatás

80.30 Felsõoktatás

85.11 Fekvõbeteg-ellátás

85.12 Járóbeteg-ellátás

85.13 Fogorvosi szakellátás

85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

74.84 Rendezvény szervezése
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14. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

15. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot az MH
Hon véd Egész ség ügyi Köz pont pa rancs no ka 2007. már -
cius 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

16. 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. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
24/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész
és Hadihajós Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 1. Hon véd Tûz sze rész és
 Hadihajós Ez red egy ide jû meg szün te té sé vel, an nak jog -
utód ja ként 2007. már ci us 1-jei ha tállyal költ ség ve té si
szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Zász ló alj

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 1. HTHZ

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1153 Bu da pest
XV., Szent mi há lyi út 107. pos ta cí me: 1616 Bu da pest,
Pf. 336.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány -
táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám -
ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
 Minisztérium (a továb biak ban: HM).

6. A költ ség ve té si szerv az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP) pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) tûz sze rész és ha di ha jós fel ada tok el lá tá sa;
b) rob ba nó tes tek ha tás ta la ní tá sa, meg sem mi sí té se,

egyéb tûz sze rész fel ada tok el lá tá sa, va la mint ha józ ha tó
víz i utak ak na vé del mé nek biz to sí tá sa.

8. Az alap te vé keny ség kö ré ben:
a) or szá gos tûz sze rész ké szen lé ti szol gá la tot lá t el;
b) az or szág te rü le tén és a kül föl di mû ve le tek ben vég zi

a ka to nai ere de tû lõ sze rek, rob ba nó tes tek fel ku ta tá sát, ha -
tás ta la ní tá sát, meg sem mi sí té sét;

c) át vizs gál ja a ka to nai lõ- és gya kor ló te re ket, meg -
sem mi sí ti a fe l nem rob bant lõ sze re ket;

d) ellen õr zi, szük ség ese tén ak na men te sí ti a ha józ ha tó
víz i uta kat;

e) biz to sít ja a fo lya mi mû tár gyak úszó ak nák el le ni vé -
del mét;

f) a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok vég re haj tá sa ke re té -
ben az adott te rü let ivó víz-el lá tá sá nak biz to sí tá sá ban va ló
rész vé tel;

g) ki kép zi a sze mé lyi ál lo mányt a bé ke és há bo rús fel -
ada tok ra tör té nõ al kal ma zás ér de ké ben;

h) az or szág te rü le tén, va la mint kül föl di mû ve le tek so -
rán vég zi az imp ro vi zált rob ba nó szer ke ze tek fel de rí té sét,
ha tás ta la ní tá sát és meg sem mi sí té sét;

i) a Hvt. 70.  § (1) be kez dés g) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján vég zi az elõ ta lált rob ba nó tes tek tûz sze ré -
sze ti men te sí té sét, il le tõ leg egyéb tûz sze ré sze ti fel ada tok
té rí tés el le né ben va ló vég re haj tá sát.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Hadi -
hajós Zász ló alj, pa rancs nok;

b) a pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ne vezi
ki és men ti fe l;

c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló ka to nák szol -
gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz al kal -
ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.
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10. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi -
sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak
rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá -
got – az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek -
kel össz hang ban – az ala pí tó ha tá roz za meg. A ma ga sabb
ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko -
rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és
utal vá nyo zá si jog kört.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis, lo -
gisz ti kai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

12. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

14. A ka to nai szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si
rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 1. Hon véd Tûz -
sze rész és Ha di ha jós Zász ló alj pa rancs no ka 2007. már ci us
1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra
fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

15. 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. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
25/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ
költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont 
és a Ma gyar Hon véd ség Had táp anyag El lá tó Köz pont egy -
ide jû meg szün te té sé vel, azok jog utód ja ként, 2007. már -
cius 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se Ma gyar Hon -
véd ség Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH LEK

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1163 Bu da pest
XVI., Új szász u. 37–39. pos ta cí me: 1631 Bu da pest, Pf. 12.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
 Állománya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány -
táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám -
ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
 Minisztérium (a továb biak ban: HM).

6. A költ ség ve té si szerv az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) a hoz zá utalt HM szer ve ze tek és MH ka to nai szer ve -
ze tek elõ írt szak anya gok kal tör té nõ el lá tá sa, a szak tech ni -
kai esz kö zök és gé pek csa pat szin tû szer vi ze lé se, ja ví tá sá -
nak ko or di ná lá sa;

b) az el lá tá si és kész le te zé si elõ írások figye lembe véte -
lével a köz pon ti anya gi kész le tek tá ro lá sá nak meg szer ve -
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zé se, kar ban tar tá sa, tá ro lá si és sza va tos sá gi idõn be lü li
cse ré je, az anya gi kész le tek és tar ta lé kok köz pon ti lag
meg ha tá ro zott szin ten tar tá sa;

c) a köz pon ti be szer zé sû szak anya gok vég át vé te lé nek
vég zé se, és azok tá ro lá sa alat ti mi nõ ség el len õr zé se;

d) a jó vá ha gyott költ ség ve té si össze gen be lül – a min -
den kor ér vé nyes köz be szer zé si jog sza bá lyok elõ írásai be -
tar tá sá val – a tár ca be szer zé si rend jét sza bá lyo zó mi nisz te -
ri uta sí tás ban meg ha tá ro zott ha tás kör ben el jár va áruk be -
szer zé sé re és szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re kö te le zett sé -
gek vál la lá sa, szer zõ dés kö té se;

e) a meg ren de lé sek és a tel je sí té sek szál lí tók sze rin ti
nyil ván tar tá sa;

f) rész vé tel a no menk la tú rá já ba tar to zó szak anya gok és 
szak tech ni kai esz kö zök rend szer be ál lí tá sá ban, üzem ben
tar tá sá ban, rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá ban, va la mint az
új esz kö zök, anya gok csa pat pró bá já ban, azok eredmé -
nyei nek ér té ke lé sé ben;

g) köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ke re té ben az MH gép -
jár mû ve i nek for ga lom ba he lye zé se, ha tó sá gi ok má nyok -
kal és jel zés sel tör té nõ el lá tá sa, for ga lom ból va ló kivo -
nása;

h) a gép jár mû-köz le ke dés biz ton sá gá nak nö ve lé sé vel,
a kö te le zõ fe le lõs ség- és CAS CO biz to sí tás hoz kö tõ dõ
nyil ván tar tás-ve ze tés és adat szol gál ta tás;

i) MH szin tû el lá tá si nor mák és nor ma tí vák szer ke ze té -
nek, pénz ér té két be fo lyá so ló sta tisz ti kai ada tok nak gyûj -
té se, azok fel dol go zá sa, ja vas la tok össze ál lí tá sa, ja vas lat -
té tel az el lá tá si pénz nor mák, anyag nor mák (pót nor mák),
nor ma tí vák vál toz ta tá sá ra;

j) kü lön ren del ke zé sek alap ján a nem zet kö zi bé ke -
misszi ók ban szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány lo gisz ti kai
 támogatásával kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sa;

k) rész vé tel az MH mi nõ sí tett idõ sza ki lo gisz ti kai
 támogatásának meg szer ve zé sé ben, va la mint a szak anya -
gok kal kap cso la tos fel ada tok vég zé sé ben;

l) az „Euró pai Ha gyo má nyos Fegy ve res Erõk rõl Szóló
Szer zõ dés” sze rint kor lá to zás alá esõ har ci tech ni ka tá ro lá -
sá nak biz to sí tá sa;

m) a ki je lölt szá mí tás tech ni kai esz kö zök, fel sze re lé sek
és anya gok ja ví tá sá nak, szer vi ze lé sé nek vég zé se;

n) az MH lõ- és gya kor ló te rei, ki kép zé si lé te sít mé nyei,
ki kép zés tech ni kai esz kö zei gaz dál ko dá sá val kap cso la tos
fel ada tok vég zé se;

o) jog sza bá lyok alap ján az MH hasz ná la tá ban lé võ su -
gár zó és mér ge zõ anya gok, ké szít mé nyek fel dol go zá sá val
és gaz dál ko dá sá val kap cso la tos fel ada tok vég zé se;

p) a HM va gyon ke ze lé sé be tar to zó fe les le ges sé vált
 vagyonelemek hasz no sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég -
zé se;

q) a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény ren del -
ke zé se alap ján – az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal tól ka pott
fel jo go sí tás alap ján – az MH mé rõ esz kö zei ka lib rá lá sá val
kap cso la tos fel ada tok nak vég zé se;

r) a ter mék azo no sí tás fel ada ta i nak vég zé se;

s) a hi va tá sos és szer zõ dé ses igény jo go sult tisz ti, tiszt -
he lyet te si ál lo mány ru há za ti el lá tá sá nak vég re haj tá sa a ka -
to nai ru há za ti el lá tó pon to kon ke resz tül.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont,
 parancsnok;

b) a pa rancs no kot – elöl já rói ja vas la tok figye lembe -
véte lével – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ne ve zi ki és
men ti fe l;

c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló (ka to nai) sze -
mé lyek szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók -
nak (köz al kal ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

9. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel -
sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá -
roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét
a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis, lo -
gisz ti kai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, s e cél ra csak rész ben
le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem 
nye re ség szer zés cél já ból a Hvt. 70.  § (1) be kez dé sé nek
g)–j) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé -
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keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer -
ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár -
mazó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló
16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TEÁOR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Munkahelyi étkeztetés

73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés

52.12 Iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem

74.30 Mûszaki vizsgálat, elemzés

71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése

71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése

85.13 Fogorvosi szakellátás

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

13. A ka to nai szer ve zet szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si
rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség Lo gisz ti kai El lá tó
Köz pont pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ 30 na -
pon be lül el ké szí ti és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

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

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. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
26/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 12. Ar ra bo na Lég vé del mi
 Rakétadandár egy ide jû meg szün te té sé vel, an nak jog utód -
ja ként 2007. már ci us 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet
ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta ez red

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 12. Ar ra bo na lé. rak. e.

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 9027 Gyõr–Li kócs, 
Lak ta nya út 1.; pos ta cí me: 9002 Gyõr, Pf. 316.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
 Állománya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány -
táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám -
ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
 Minisztérium (a továb biak ban: HM).

6. A költ ség ve té si szerv az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP) pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
a) meg ha tá ro zott ki kép zé si fel ada tok vég re haj tá sa;
b) a ka to nai szer ve zet har ci és tech ni kai esz kö ze i nek,

anya ga i nak tá ro lá sa, meg óvá sa, had ra fog ha tó sá guk biz to -
sí tá sa;

c) a ha di szer ve zet re va ló át té rés fo lya ma tos biztosí -
tása;

d) a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi kö te le zett sé ge i -
bõl a ka to nai szer ve zet ré szé re konk ré tan meg ha tá ro zott
fel ada tok ered mé nyes vég re haj tá sa;

e) az or szág te rü le té nek vé del me ér de ké ben, va la mint a 
NA TO és az EU-kö te le zett sé gek tel je sí té se so rán – az elöl -
já ró pa rancs nok ál tal meg ha tá ro zott cél ki tû zé sek kel össz -
hang ban, az elõ írt ké szen lé ti idõn be lül, a ki je lölt tûz al -
egy sé gei har ci le he tõ sé ge i nek ki hasz ná lá sá val – lég vé del -
mi ol tal ma zást hajt vég re.

8. Az alap ren del te tés kö ré ben vég re hajt ja:
a) a sze mé lyi ál lo mány fel ké szí té sét, ki kép zé sét;
b) a mû kö dés min den ol da lú biz to sí tá sát.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: MH 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta -
ez red, pa rancs nok;
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b) a pa rancs no kot a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és
men ti fe l;

c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló ka to nák szol -
gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz al kal -
ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

10. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok fe let ti
ren del ke zé si jo go sult sá got – az irány adó jog sza bá lyok kal
és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban – az ala pí tó ha tá -
roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-be n meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét
he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

12. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zés re ál ló és e cél ra csak rész ben
le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná -
lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból, ki egé szí tõ te vé -
keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer -
ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li te vé keny ség bõl szár ma zó 
be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló
16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TEÁOR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Munkahelyi étkeztetés
60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás
60.24 Közúti teherszállítás

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

14. A ka to nai szer ve zet ve ze té si rend jét, szer ve ze ti fel -
épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot az MH 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Rakéta -
ezred pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ 60 na pon be -
lül el ké szí ti, és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd
Ve zér kar fõ nök höz.

15. 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. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
27/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

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 ban 
fog lalt fel ada tok, to váb bá 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 sal össz -
hang ban 2007. már ci us 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer -
vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv az MH 60. Sze ged Mû sza ki
 Dandár, az MH 87. Szen tes Mû sza ki Ez red, az MH 37.
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II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Ez red, va la mint az MH 37.
II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Dan dár jog utód ja.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Zász ló alj

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 37. mû.z.

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 6600 Szen tes,
Csong rá di út 108.

pos ta cí me: 6601 Szen tes, Pf. 62.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány -
táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám -
ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) az or szág fegy ve res vé del mé ben részt ve võ össz -
fegy ver ne mi, va la mint szö vet sé ges vé del mi erõk harc te -
vé keny sé gé nek mû sza ki tá mo ga tá sa;

b) konf lik tus nem ka to nai meg ol dá si fel té te le i nek meg -
te rem té sé ben va ló rész vé tel;

c) a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ke re tén be lül a szö -
vet sé ges erõk te vé keny sé gé nek, ki kép zé sé nek mû sza ki tá -
mo ga tá sa;

d) kü lön ter vek ben meg ha tá ro zot tak sze rint válság -
kezelés fel ada ta i ban va ló rész vé tel;

e) a ha tár biz to sí tás ra ki je lölt össz fegy ver ne mi al egy sé -
gek te vé keny sé ge mû sza ki tá mo ga tá sa ke re té ben te rep sza -
ka szok le zá rá sa aka dá lyok kal, ellen õr zõ, át eresz tõ pon tok
lé te sí té se;

f) ob jek tu mok vé del mi fel té te le i nek ja ví tá sa, me ne kül -
tek ke ze lé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ban va -
ló rész vé tel;

g) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to -
nai és mû sza ki szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti fel ké szí té sé -
nek, össze ko vá cso lá sá nak biz to sí tá sa;

h) har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, kü lön le ges és
spe ci á lis mû sza ki gé pek és tech ni kai esz kö zök, gép jár mû -
vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;

i) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he -
tõ sé gé nek biz to sí tá sa;

j) ha zai gya kor la tok elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá -
ban va ló rész vé tel;

k) a ter mé sze ti ka taszt ró fák meg elõ zé sé ben és kö vet -
kez mé nye i nek fel szá mo lá sá ban va ló rész vé tel;

l) ál lam i szer vek ré szé re té rí tés el le né ben ka to nai szak -
ér tel met és spe ci á lis esz kö zö ket igény lõ fel ada tok el lá tá sa.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

7. A ka to nai szer ve zet az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok;
b) a zász ló alj pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ -

nök ne ve zi ki és men ti fe l;
c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló

egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ. A zász ló alj pa rancs nok a ka to -
nai szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban
ál ló ka to nák szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban
 állóknak (köz al kal ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

9. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá -
sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák tel je sí te -
nek szol gá la tot, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al -
kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok
 felhasználásának mód ját a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér -
dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro -
zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog -
kö rét a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet ille té kes szer ve vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zé sé re ál ló, s e cél ra csak rész ben 
le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná -
lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból, a Hvt. 70.  § (1) be -
kez dé sé nek i) pont já ban, va la mint a 72.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get
foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek
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alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé -
te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003.
(IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak ré szé re.

TEÁOR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

45.21 Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése

45.23 Autópálya, út, repülõtér, sport játéktér építése

45.24 Vízi létesítmény építése

45.25 Egyéb speciális szaképítés

60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás

60.24 Közúti teherszállítás

63.11 Rakománykezelés

63.21 Egyéb szárazföldi szállítást segítõ tevékenység

63.22 Egyéb vízi szállítást segítõ tevékenység

45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése
személyzettel

71.10 Gépkocsi kölcsönzés

71.21 Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése

71.22 Vízi jármû kölcsönzése

71.32 Építõipari gép kölcsönzése

71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

13. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 37. II. Rá kó czi Fe -
renc Mû sza ki Zász ló alj pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét
kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt szol gá la ti úton jó vá -
ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

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

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. feb ru ár 12.

A honvédelmi miniszter
28/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis
költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -

kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség 86. Szol nok He li kop ter Ez red
egy ide jû meg szün te té sé vel, an nak jog utód ja ként, 2007.
már ci us 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 86. Szol nok He li kop ter Bá zis

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 86. SZHB

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: Szol nok, Szan da -
szõ lõs, Ki li án u. 1.

Pos ta cí me: 5008 Szol nok Pf. 5.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, dan dár jog ál lá sú
ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl a
MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re
biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja és fenn tar tó ja a hon -
vé del mi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
 Minisztérium (a továb biak ban: HM).

6. A költ ség ve té si szerv az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP) pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

7. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) ka to nai erõ al kal ma zá sát igény lõ ese mény, nem ze ti,
illetve nem zet kö zi vál ság hely zet ke ze lé sé re be ve tett csa -
pa tok lé gi szál lí tá sa, illetve harc te vé keny sé gé nek lé gi tûz -
tá mo ga tá sa, ol tal ma zá sa;

b) bel- és kül föl di ka to nai és gaz da sá gi cé lú lé gi szál lí -
tá sok;

c) had mû ve le ti és gya kor ló re pü lé sek vég re haj tá sa;
d) ha jó zó és re pü lõ mû sza ki ok ta tás biz to sí tá sa;
e) ka to nai re pü lõ ha gyo má nyok ápo lá sa.

8. Az alap te vé keny ség kö ré ben:
a) ol tal maz za a szá raz föl di csa pa to kat, lé gi tá mo ga tást

nyújt azok har cá hoz;
b) el lát ja a fegy ve res ké szen lé ti és a ké szen lé ti szol gá -

la to kat;
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c) ki ala kít ja a re pü lõ harc ki kép zés, a har ci al kal ma zás -
ra tör té nõ fel ké szí tés sze mé lyi és tár gyi fel té te le it;

d) vég zi a har cá sza ti lé gi desszant fel ada ta it;
e) el lát ja a lé gi ku ta tás-men tést a Ma gyar Köz tár sa ság

tel jes te rü le tén;
f) részt vesz a re pü lõ mû sza ki ok ta tás fel té te lei meg te -

rem té sé ben, kar ban tart ja az ok ta tás ke re té ben hasz nált
tech ni kai esz kö zö ket, meg óv ja azok ál la gát;

g) ki kép zé si re pü lé se ket hajt vég re a ha jó zó és mû sza ki 
ál lo mány szin ten tar tá sa ér de ké ben;

h) üze mel te ti Szol nok ka to nai re pü lõt eret, Szan da szõ -
lõs, Gyön gyös-Pi pis hegy ka to nai fü ves re pü lõt eret, to -
váb bá a bá zis ob jek tu ma it;

i) el lát ja a min den kor ér vény ben lé võ HM és az MH el -
lá tás-utalt sá gi rend ben ki je lölt szer ve ze tek lo gisz ti kai tá -
mo ga tá sát;

j) részt vesz a ter mé sze ti csa pá sok, az ipar i és kör nye -
ze ti ka taszt ró fák kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sá ban;

k) ter ve zi, szer ve zi és vég zi a nem zet kö zi szer zõ dé sek,
kö te le zett ség vál la lá sok tel je sí té se ér de ké ben szá má ra
meg ha tá ro zott fel ada to kat;

l) vég zi a po li ti kai és a ka to nai fel sõ ve ze tõk lé gi szál lí -
tá sát;

m) fenn tart ja Szol nok Re pü lés tör té ne ti Ki ál lí tó he lyet,
kar ban tart ja a ki ál lí tott tech ni kai esz kö zö ket;

n) vég zi a NATO Flying Tra i ning in Ca na da prog ram -
mal kap cso la tos fel ada to kat.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis, pa -
rancs nok;

b) a pa rancs no kot – a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök
 javaslata alap ján – a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és
men ti fe l;

c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló (ka to nai) sze -
mé lyek szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók -
nak (köz al kal ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

10. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 

nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg.
A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a bá zis -
pa rancs nok gya ko rol ja a Áht-ban meg ha tá ro zott kö te le -
zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét he -
lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dés hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

12. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, s e cél ra csak rész ben
le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem 
nye re ség szer zés cél já ból a Hvt. 70.  § (1) be kez dé sé nek
g)–i) pont ja i ban és a 72.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés
alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li
te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és
el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TEÁOR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés

62.20 Nem me net rend sze rû lé gi szál lí tás

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

14. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot az MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis pa -
rancs nok 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ 30 na pon be lül el ké -
szí ti és jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar
fõ nök höz.

15. 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. feb ru ár 12.
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A honvédelmi miniszter
30/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár 
költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí -
té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1996. de cem ber
1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv a Ma gyar Hon véd ség 5/62.
Könnyû Lö vész zász ló alj, a Ma gyar Hon véd ség 5/3. Ber -
csé nyi Mik lós Könnyû Lö vész zász ló alj és a Ma gyar Hon -
véd ség 24. Bor nem issza Ger gely Fel de rí tõ zász ló alj jog -
utód ja.

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:
1951. no vem ber 1.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 5. B.I. l.dd.

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 4000 Deb re cen,
 Füredi u. 59–63.

Pos ta cí me: 4002 Deb re cen, Pf. 227.
Ki he lye zett szer ve ze ti ele mei:
– Ma gyar Hon véd ség 5/3. Ber csé nyi Mik lós Lö vész -

zász ló alj
– Ma gyar Hon véd ség 5/62. Lö vész zász ló alj
– Ma gyar Hon véd ség Mû ve let tá mo ga tó Mû sza ki

 Zászlóalj
– Ma gyar Hon véd ség 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár

dan dár törzs ki he lye zett sze mé lyi ál lo má nya
– Ma gyar Hon véd ség Hely õr ség Tá mo ga tó Al egy ség,

Hód me zõ vá sár hely
– Ma gyar Hon véd ség Fog lal koz ta tás Egész ség ügyi

Köz pont, Hód me zõ vá sár hely
A ki he lye zett szer ve ze ti ele mek együt tes meg ne ve zé se:

Ma gyar Hon véd ség 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár, Hód -
me zõ vá sár hely

Rö vi dí tett együt tes meg ne ve zé se: MH 5.B.I. l.dd., Hód -
me zõ vá sár hely

A ki he lye zett szer ve ze ti ele mek szék he lye: 6800 Hód -
me zõ vá sár hely, Ady End re út 46.

Pos ta cí me: 6801 Hód me zõ vá sár hely, Pf. 12.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, dan dár jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány -
táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám -
ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) az ál lam ha tár biz to sí tá sá ban, az or szág fegy ve res
vé del mé ben va ló rész vé tel, va la mint en nek ke re té ben
meg fe le lõ fel de rí tõ erõk, had mû ve le ti-har cá sza ti infor -
mációk, fel de rí té si ada tok biz to sí tá sa a ka to nai ve ze tés ré -
szé re nem ze ti vagy ko a lí ci ós pa rancs nok ság alá ren delt sé -
gé ben;

b) ka to nai fel ada tok vég re haj tá sa a ha za vé del me, a
szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ, va la mint a
bé ke mû ve le tek ben vál lalt fel ada tok tel je sí té se so rán;

c) több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a Ma -
gyar–Olasz–Szlo vén Több nem ze ti sé gû Dan dár, a Ti sza
Több nem ze ti sé gû Mû sza ki Zász ló alj és a Ma gyar-Ro mán
Bé ke fenn tar tó Kö zös Zász ló alj fel ada tai vég re haj tá sá ban
va ló rész vé tel;

d) vál ság ke ze lés fel ada ta i ban va ló rész vé tel;

e) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he -
tõ sé gé nek biz to sí tá sa;

f) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to nai 
és szak ki kép zé se, har cá sza ti fel ké szí té se;

g) har ci-tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár -
mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;

h) lo gisz ti kai biz to sí tás el lá tá sa az utalt ka to nai szer ve -
ze tek nek;

i) az or szág fegy ve res vé del mé ben részt ve võ össz fegy -
ver ne mi, va la mint szö vet sé ges vé del mi erõk harc te vé -
keny sé gé nek a ki je lölt erõk kel tör té nõ mû sza ki támoga -
tása;

j) konf lik tus nem ka to nai meg ol dá si fel té te le i nek meg -
te rem té sé ben va ló rész vé tel;

k) a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ke re tén be lül a szö -
vet sé ges erõk te vé keny sé gé nek, ki kép zé sé nek fel ké szí tett
erõk kel tör té nõ mû sza ki tá mo ga tá sa;

l) a ha tár biz to sí tás ra ki je lölt össz fegy ver ne mi al egy sé -
gek te vé keny sé gé nek mû sza ki tá mo ga tá sa ke re té ben te -
rep sza ka szok le zá rá sa aka dá lyok kal, ellen õr zõ, át eresz tõ
pon tok lé te sí té se;

m) ob jek tu mok vé del mi fel té te le i nek ja ví tá sa, me ne -
kül tek ke ze lé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ban
va ló rész vé tel;

n) a NA TO be vet he tõ ma gas ké szen lé ti erõk kö te lé ké -
ben fel ada tok vég re haj tá sá ban va ló rész vé tel;
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o) fel ké szí tett erõ i vel fel de rí tõ fel ada tok vég re haj tá sa a 
szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ, va la mint a
bé ke mû ve le tek ben vál lalt fel ada tok tel je sí té se so rán;

p) ál lam i szer vek ré szé re té rí tés el le né ben ka to nai szak ér -
tel met és spe ci á lis esz kö zö ket igény lõ fel ada tok el lá tá sa.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

7. A ka to nai szer ve zet az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: dan dár pa rancs nok;
b) a dan dár pa rancs no kot – elöl já rói ja vas lat figye -

lembe véte lével – a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és
men ti fel;

c) a dan dár pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló
egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ. A dan dár pa rancs nok a ka to nai 
szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló
ka to nák szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók -
nak (köz al kal ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

9. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok
 felhasználásának mód ját a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és
bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv
ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér -
dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro -
zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog -
kö rét a pa rancs nok a he lyet te se i re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zé sé re ál ló, s e cél ra csak rész ben 
le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná -
lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból, a Hvt. 70.  § (1) be -
kez dé sé nek i) pont já ban, va la mint a 72.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get
foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek
alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé -
te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003.
(IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak ré szé re.

TEÁOR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés

45.21 Épü let, híd, alag út, köz mû, ve ze ték épí té se

45.23 Au tó pá lya, út, re pü lõ tér, sport já ték tér épí té se

45.24 Víz i lé te sít mény épí té se

45.25 Egyéb spe ci á lis szak épí tés

60.23 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás

60.24 Köz úti te her szál lí tás

63.11 Ra ko mány ke ze lés

63.21 Egyéb szá raz föl di szál lí tást se gí tõ te vé keny ség

63.22 Egyéb víz i szál lí tást se gí tõ te vé keny ség

45.50 Épí té si, bon tá si esz köz köl csön zé se
sze mély zet tel

71.10 Gép ko csi köl csön zés

71.21 Egyéb szá raz föl di jár mû köl csön zé se

71.22 Víz i jár mû köl csön zé se

71.32 Épí tõ ipa ri gép köl csön zé se

71.34 Más ho vá nem so rolt egyéb gép köl csön zé se

85.13 Fo gá sza ti el lá tás

85.14 Jo go sít vány ér vé nye sí tés

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

13. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 5. Bocs kai Ist ván
Lö vész dan dár pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ
60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jóvá -
hagyásra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség 5. Bocs kai Ist ván
Könnyû Lö vész dan dár ala pí tá sá ról  szóló 50/1996. HM ha -
tá ro zat és az azt mó do sí tó 63/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat 
ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
31/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ
költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 (a továb biak ban: Ámr.), 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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze -
ként 2005. áp ri lis 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet
ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv az MH Harc anyag El lá tó Köz pont 
jog utód ja.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH VEK

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: Pusz ta vacs, Dán -
szent mik lós út 1.

Pos ta cí me: 2378 Pusz ta vacs, Pf. 14.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH ÖHP) lõ sze rek, ra ké ták, rob ba nó- és pi ro tech ni kai
anya gok, mû sza ki harc anya gok, üzem- és ke nõ anya gok,
ága za ti no menk la tú rá já ba tar to zó anya gok, esz kö zök be -
szer zõ, gaz dál ko dó és el szá mo ló szer ve ze te. Ál lo má nya
az MH költ ség ve té si lét szám ke ret bõl az MH ön ál ló ál lo -
mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

A Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM) hát -
tér in téz mé nye i re, va la mint az MH egé szé re vo nat ko zó an
vég zi a no menk la tú rá já ba tar to zó szak anya gok ter ve zé sét,
be szer zé sét (együtt mû köd ve a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti -
kai Ügy nök ség gel), át vé te lét, el szá mo lá sát, nyil ván tar tá -
sát, rak tá ro zá sát, anyag ki adá sát és el szá mol ta tá sát, mi nõ -
ség biz to sí tá sát, va la mint a ké mi ai biz ton ság gal össze -

függõ la bo ra tó ri u mi vizs gá la tot, vég zi a ha tás kö ré be tar -
tozó szol gál ta tá so kat.

6. Az alap te vé keny sé ge kö ré ben:
a) el lát ja a hoz zá utalt hon vé del mi szer ve ze te ket az

elõ írt szak anya gok kal, vég zi a szak tech ni kai esz kö zök és
gé pek csa pat szin tû szer víz elés ének, ja ví tá sá nak ko or di ná -
lá sát;

b) meg szer ve zi és vég re hajt ja az el lá tá si fe le lõs sé gé be
tar to zó köz pon ti be szer zé sû anya gok át vé te lét, meg ter ve zi 
az anya gok rak tá rok kö zöt ti el osz tá sát;

c) az el lá tá si és kész le te zé si elõ írások figye lembe véte -
lével meg szer ve zi a köz pon ti anya gi kész le tek tá ro lá sát,
kar ban tar tá sát, sza va tos sá gi idõn be lü li cse ré jét, köz pon ti -
lag elõ írt szin ten tart ja az anya gi kész le te ket és tar ta lé ko -
kat;

d) a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat össze gén be -
lül – a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
és az irány adó HM uta sí tá sok elõ írásai sze rint – ha tás kö ré -
be tar to zó szak anya gok be szer zé sé re és a szol gál ta tá sok
el vég zé sé re kö te le zett sé get vál lal, szer zõ dést kö t;

e) nyil ván tart ja szál lí tók sze rint a meg ren de lé se ket és a
tel je sí té se ket;

f) részt vesz a no menk la tú rá já ba tar to zó szak anya gok
és szak tech ni kai esz kö zök rend szer be ál lí tá sá ban, üzem -
ben tar tá sá ban és rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá ban. Részt
vesz az új esz kö zök, anya gok csa pat pró bá já nak vég re haj -
tá sá ban, ered mé nye i nek ér té ke lé sé ben;

g) gyûj ti az MH szin tû el lá tá si nor mák és nor ma tí vák
szer ke ze tét, pénz ér té két be fo lyá so ló sta tisz ti kai ada to kat,
azo kat fel dol goz za, ja vas la tot tesz az el lá tá si pénz nor mák,
anyag nor mák (pót nor mák), nor ma tí vák vál toz ta tá sá ra;

h) kü lön ren del ke zé sek alap ján vég zi a kü lön fé le
 NATO és nem zet kö zi misszi ók el lá tá sá val kap cso la tos
szak mai fel ada to kat;

i) részt vesz az MH bé ké tõl el té rõ lo gisz ti kai tá mo ga tá -
sá nak meg szer ve zé sé ben;

j) szak uta sí tá sok elõ írásai sze rint vég zi a no menk la tú -
rá já ba tar to zó anya gok mi nõ ség biz to sí tá sát, mû sza ki el -
len õr zé sét, a la bo ra tó ri u mi sza va tos sá gi vizs gá la to kat;

k) szak ma i lag ellen õr zi a HM hát tér in téz mé nyei, va la -
mint a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek szak anyag gaz dál ko dá -
sát, el szá mol ta tá sát.

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

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP, pa rancs nok szol gá -
la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont,
pa rancs nok;
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b) a pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ne -
vezi ki és men ti fe l;

c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló ka to nák szol -
gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz al kal -
ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

10. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi -
sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak
rend jét és az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá -
got az irány adó jog sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel 
össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga -
sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok
gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la -
lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét a pa rancs nok a
he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A gaz dál ko dá si te vé keny ség hez kap cso ló dó pénz ügyi
el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat, to váb bá a ka to -
nai szer ve zet pénz ügyi el lá tá sát a pénz ügyi és szám vi te li
fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt hon -
védelmi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

12. A költ ség ve té si szerv esz kö ze i nek, sza bad ka pa ci -
tá sa i nak hasz no sí tá sá ra vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat
az alap te vé keny sé gé bõl fa ka dó kö te le zett sé gei tel je sí té sé -
nek sé rel me nél kül, a kö vet ke zõ te vé keny sé gi kö rök ben:

TEÁOR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

74.30 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés

28.75 Más ho vá nem so rolt egyéb fém fel dol go zá si
ter mék gyár tá sa

52.48 Egyéb, más ho vá nem so rolt ipar cikk
kis ke res ke del me

A vál lal ko zás ból szár ma zó be vé te lek kel és a vál lal ko -
zá si te vé keny ség költ sé ge i vel va ló gaz dál ko dás ra, a ter ve -

zés re és a be szá mo lás rend jé re az Áht., az Ámr., va la mint e 
jog sza bá lyok alap ján ki adott ren del ke zé sek az irány -
adóak. A vál lal ko zá si te vé keny ség ter ve zé sé ért és meg -
szer ve zé sé ért, a szám vi te li rend meg tar tá sá ért az MH VEK 
pa ran csok fe le lõs.

A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel a költ -
ség ve tés ter ve zett össz ki adás 5%-á t ér he ti el.

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

14. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség Ve szé lyes anyag
El lá tó Köz pont pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ
60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

15. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg az MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont ala pí -
tá sá ról  szóló 63/2005. (HK 9.) HM ha tá ro zat ha tá lyát
vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
32/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ
Repülõbázis költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.
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1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze -
ként 2000. ok tó ber 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet
ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv az 59. Szent györ gyi De zsõ Har cá -
sza ti Re pü lõ ez red jog utód ja.

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:
1951. feb ru ár 15.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 59.SZD.re.bá zis

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 6000 Kecs ke mét,
Rep té ri út 4.

Pos ta cí me: 6004 Kecs ke mét, Pf. 320.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, dan dár jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH
ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

A ka to nai szer ve zet a fel ada ta i hoz kol lek tív és egyé ni
fegy ver zet tel ren del ke zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) rész vé tel a Ma gyar Köz tár sa ság szu ve re ni tá sá nak
biz to sí tá sá ban, együtt mû köd ve a szö vet sé ges fegy ve res
erõk kel;

b) tá mo ga tó fel ada tok meg va ló sí tá sa;
c) szö vet sé gi és nem zet kö zi ka to nai együtt mû kö dés;
d) nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl adó dó kö te le zett sé gek

vég re haj tá sa.

6. Alap te vé keny sé gi kö ré ben a költ ség ve té si szerv fel -
adat kö ré be tar to zik:

a) lég tér-fel ügye le ti (air po li cing), lég vé del mi fel ada -
tok, va la mint lé gi szál lí tá si fel ada tok el lá tá sa;

b) az al egy sé gek fel ké szí té sé nek ter ve zé se és szerve -
zése;

c) a re pü lõ bá zis ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa rend -
szer e fel ada ta i nak, moz gó sí tá si kész sé gé nek, had ra fog ha -
tó sá gá nak, a fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat el lá tá sá nak fo -
lya ma tos, kö ve tel mé nyek sze rin ti biz to sí tá sa, az idõ be ni
ri asz tás és a harc ba lé pés fel té te le i nek biz to sí tá sa;

d) a harc biz to sí tás meg ter ve zé se, meg szer ve zé se, vég -
re haj tá sa, a vég re haj tó al egy sé gek, szol gá la ti ágak te vé -
keny sé gé nek fo lya ma tos ve ze té se;

e) a ki kép zés kor sze rû el vek és mód sze rek sze rint tör -
ténõ meg ter ve zé se, meg szer ve zé se, vég re haj tá sá nak irá -
nyí tá sa, rend sze res el len õr zé se, mód szer ta ni és biz ton sá gi
té nye zõk ál lan dó ter ve zé se;

f) a har ci és ki szol gá ló tech ni ka elõ írt tech ni kai had ra -
fog ha tó sá gá nak, igény be vé te lé nek, ja ví tá sá nak, illetve fo -
lya ma tos anyag el lá tá sá nak meg ter ve zé se, meg szer ve zé se
és el len õr zé se; a lo gisz ti kai biz to sí tás rend sze res elem zé -

se, fej lesz té se; harc esz kö zök tech ni kai le he tõ sé ge i nek fo -
ko zá sa, op ti má lis fel hasz ná lá sá nak biz to sí tá sa;

g) az anyag- és pénz gaz dál ko dás szer ve zé se, gazdál -
kodási, pénz ügyi fe gye lem be tar tá sa, kár el já rá sok ille té -
kesség sze rin ti vég re haj tá sa, nap ra kész anyag- és pénz gaz -
dál ko dá si nyil ván tar tás ve ze té se;

h) a harc ve ze té si és ké szen lé ti fel ada tok rend sze res
gya ko rol ta tá sa, az ál lo mány terv sze rû és sok ol da lú ki kép -
zé se;

i) rész vé tel rend kí vü li fel ada tok vég re haj tá sá ban;
j) mind azon fel ada tok el lá tá sa, ame lyet jog sza bály,

elöl já rói in téz ke dés, a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat a
ha tás kö ré be utal.

7. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

8. A ka to nai szer ve zet az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: bá zis pa rancs nok, be -

osz tá sá nak meg ne ve zé se: MH 59. Szent györ gyi De zsõ
Re pü lõ bá zis, pa rancs nok;

b) a bá zis pa rancs no kot a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi
ki és men ti fe l;

c) a bá zis pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy -
sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ. A bá zis pa rancs nok a ka to nai szer -
ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló ka -
to nák szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak
(köz al kal ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

10. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel -
sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá -
roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét
a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.
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A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

12. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zé sé re ál ló, s e cél ra csak rész ben 
le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná -
lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból, a Hvt. 70.  § (1) be -
kez dé sé nek i) pont já ban, va la mint a 72.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get
foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek
alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé -
te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003.
(IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak ré szé re.

TEÁOR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

50.51 Mun ka he lyi ét kez te tés

60.23 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás

60.24 Köz úti te her szál lí tás

70.20 In gat lan bér be adá sa

71.34 Más ho va nem so rolt egyéb gép köl csön zé se

85.13 Fo gá sza ti el lá tás

85.14 Jo go sít vány ér vé nye sí tés

92.51 Könyv tá ro si te vé keny ség

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

14. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 59. Szent györ gyi
De zsõ Re pü lõ bá zis pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét kö ve -
tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

15. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség 59. Szent györ gyi De zsõ
Re pü lõ bá zis ala pí tá sá ról  szóló 39/2001. (HK 9.) HM ha tá -
ro zat és az azt mó do sí tó 56/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat
ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
33/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj 
költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) át ala kí -
tá sá val és új szer ve ze ti struk tú rá já nak ki ala kí tá sá val kap -
cso la tos fel ada tok ré sze ként költ ség ve té si szer vet ala pí -
tok.

A költ ség ve té si szerv az MH 1. Könnyû Ve gyes Ez red
jog utód ja.

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján
1992. szep tem ber 1.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 25/88. Könnyû Ve gyes Zász ló alj

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 25/88. k.ve.z.

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 5008 Szol nok,
 Kilián György u. 1.

Pos ta cí me: 5008 Szol nok, Pf. 31.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH
ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) ka to nai rend ben, ka to nai fel ada tok vég re haj tá sa, a
ha za vé del me, a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl
ere dõ, va la mint bé ke mû ve le tek ben vál lalt fel ada tok tel je -
sí té se so rán ön ál ló an, dan dár vagy szö vet sé gi kö te lék ben
alegy sé gen kén ti al kal ma zás;

b) a szá raz föld és a lé gi erõ al egy sé ge i vel együtt mû köd -
ve vagy ön ál ló an a har ci és fel de rí tõ ké pes sé ge it fel hasz -
nál va har cá sza ti fel ada tok vég re haj tá sa vá rat lan, ka to nai
erõ al kal ma zá sát igény lõ ese mény be kö vet ke zé se, illetve
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nem ze ti, nem zet kö zi vál ság hely zet ke ze lé sé ben va ló rész -
vé tel ese tén;

c) ha gyo má nyos ka to nai szer ve ze tek kel nem, vagy
csak ne he zen meg old ha tó spe ci á lis fel ada tok végrehaj -
tása;

d) har ci ku ta tó-men tõ fel ada tok ban va ló rész vé tel;
e) a sze mé lyi ál lo mány és az al egy sé gek ál ta lá nos ka to -

nai és szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti és ka to nai rend vé del -
mi fel ada tok ra tör té nõ fel ké szí té sé nek, össze ko vá cso lá sá -
nak biz to sí tá sa;

f) a har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár -
mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;

g) a ka to nai szer ve zet ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa 
rend szer e fel ada ta i nak biz to sí tá sa;

h) ka to nai rend fenn tar tói fel ada tok ra va ló fel ké szí tés.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

7. A ka to nai szer ve zet az MH 25. Klap ka György
 Lövészdandár, dan dár pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé -
gé be tar to zik.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok;
b) a zász ló alj pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ -

nök ne ve zi ki és men ti fe l;
c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló

egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ. A zász ló alj pa rancs nok a ka to -
nai szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban
ál ló ka to nák szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál -
lók nak (köz al kal ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

9. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog -
viszonyban.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel -
sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá -
roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét
a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a fel -
sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek, a HM köz pon ti ellen õrzési
szer ve ze te, va la mint az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok -
ság el len õr zé si fel ada ta it el lá tó szer vei lát ják el.

11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.

A ka to nai szer ve zet lo gisz ti kai biz to sí tá sá nak fel ada ta it
– a ha di tech ni kai szak te rü let ki vé ve – az MH 86. Szol nok
He li kop ter Bá zis lát ja el.

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

13. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 25/88. Könnyû
Ve gyes Zász ló alj pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ
60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség 25/88. Könnyû Ve gyes
Zász ló alj ala pí tá sá ról  szóló 40/2004. (HK 14.) HM ha tá ro -
zat és az azt mó do sí tó 89/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat és
25/2006. (HK 9.) HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
34/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 25. Klapka György
Lövészdandár költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
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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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek korszerû -
sítésével kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep -
tember 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv a Ma gyar Hon véd ség 101.
„ Szigetvári” Zrí nyi Mik lós Ve gyes Tü zér dan dár és a
 Magyar Hon véd ség 11. Hu nya di Má tyás Harc ko csi zász ló -
alj jog utód ja.

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:
1997. már ci us 1.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 25. Klap ka György Lö vész dan dár

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 25. K.GY.l.dd.

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: Ta ta, Ba csó B. u. 66.
Pos ta cí me: 2891 Ta ta, Pf. 20.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, dan dár jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány -
táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám -
ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) az ál lam ha tár biz to sí tá sá ban, az or szág fegy ve res
vé del mé ben va ló rész vé tel nem ze ti, vagy ko a lí ci ós pa -
rancs nok ság alá ren delt sé gé ben;

b) ka to nai fel ada tok vég re haj tá sa a ha za vé del me, a
szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ, va la mint
bé ke mû ve le tek ben vál lalt fel ada tok tel je sí té se so rán;

c) vál ság ke ze lés fel ada ta i ban va ló rész vé tel;
d) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he -

tõ sé gé nek biz to sí tá sa;
e) a sze mé lyi ál lo mány ál ta lá nos ka to nai és szak ki kép -

zé se, har cá sza ti fel ké szí té se;
f) har ci-tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár -

mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;
g) ki je lölt erõ i vel és esz kö ze i vel az or szá got és a la kos -

sá got ér t ele mi csa pá sok, rend kí vü li idõ já rás okoz ta kö vet -
kez mé nyek fel szá mo lá sá ban és egyéb vá rat lan fel ada tok
vég re haj tá sá ban va ló rész vé tel;

h) a tiszt kép zés gya kor la ti fel ada tai biz to sí tá sá ban va ló 
rész vé tel.

6. A dan dár szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik a
 Magyar Hon véd ség 25/88. Könnyû Ve gyes Zász ló alj.

7. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

8. A ka to nai szer ve zet az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:

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

b) a dan dár pa rancs no kot – elöl já rói ja vas lat figye -
lembe véte lével – a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és
men ti fe l;

c) a dan dár pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló
egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ. A dan dár pa rancs nok a ka to nai 
szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló
ka to nák szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók -
nak (köz al kal ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

10. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:

A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel -
sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá -
roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét
a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek, a HM köz pon ti ellenõr -
zési szer ve ze te, va la mint az MH ÖHP el len õr zé si felada -
tait el lá tó szer vei lát ják el.
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12. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zé sé re ál ló, s e cél ra csak rész ben 
le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná -
lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból, a Hvt. 70.  § (1) be -
kez dé sé nek i) pont já ban, va la mint a 72.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get
foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek
alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé -
te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003.
(IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak ré szé re.

TEÁOR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

50.51 Mun ka he lyi ét kez te tés

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

14. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 25. Klap ka
György Lö vész dan dár pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét
kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jó -
vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

15. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség 25. Klap ka György
Könnyû Lö vész dan dár ala pí tá sá ról  szóló 117/1997. HM
ha tá ro zat és az azt mó do sí tó 51/2004. (HK 14.) HM ha tá -
ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
35/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi
Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí -
té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep tem ber 
1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:
1967. szep tem ber 1.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 93. Pe tõ fi Sán dor Ve gyi vé del mi Zász ló alj

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 93. P.S. vv.z.

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: Szé kes fe hér vár,
Zá mo lyi út 2.

Pos ta cí me: 8001 Szé kes fe hér vár, Pf. 153/V.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány -
táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám -
ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) ki je lölt ál lo má nyá val és tech ni kai esz kö ze i vel a
Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer fel ada ta i ban,
va la mint az or szág te rü le tén be kö vet ke zett nuk le á ris bal -
eset kö vet kez mé nyei fel szá mo lá sá ban va ló rész vé tel;

b) a Ma gyar Köz tár sa ság fegy ve res erõi had mû ve le te i -
nek ABV vé del mi tá mo ga tá sa;

c) a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ fel -
ada tok ban va ló rész vé tel;

d) ve gyi vé del mi fel ké szí tés és ki kép zés, ve gyi vé del mi
bá zis kép zés;

e) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to -
nai és szak ki kép zé se, har cá sza ti fel ké szí té se;

f) har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár -
mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;

g) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he -
tõ sé gé nek biz to sí tá sa.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

7. A ka to nai szer ve zet az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok;
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b) a zász ló alj pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nök ne ve zi ki és men ti fe l;

c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló
egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ. A zász ló alj pa rancs nok a ka to -
nai szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban
ál ló ka to nák szol gá la ti elöl já ró ja.

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

10. Gaz dál ko dá si jog kör:

A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi -
sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány -
za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel -
ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be
nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az
Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá -
nyo zá si jog kört. E jog kö rét a pa rancs nok a he lyet te sé re át -
ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

13. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 93. Pe tõ fi Sán dor
Ve gyi vé del mi Zász ló alj pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét
kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jó -
vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség 93. Pe tõ fi Sán dor
 Vegyivédelmi Zász ló alj ala pí tá sá ról  szóló 130/1997. HM
ha tá ro zat és az azt mó do sí tó 19/2001. (HK 4.) HM ha tá ro -
zat és 62/2004. (HK 17.) HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
36/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Ma gyar Hon véd ség 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges 
Mû ve le ti Zász ló alj költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek korszerû -
sítésével kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1997. szep -
tember 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:
1939. ok tó ber 1.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd -
ség 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 34. BL KMZ.

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: Szol nok, Ki li án
György út 1.

Pos ta cí me: 5008 Szol nok, Pf. 6.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH)
költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány -
táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám -
ke ret be tar to zik.
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5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) a sze mé lyi ál lo mány és az al egy sé gek ál ta lá nos
 katonai és szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti fel ké szí té sé nek,
össze ko vá cso lá sá nak vég re haj tá sa;

b) a har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár -
mû vek meg óvá sa, kar ban tar tá sa, had ra fog ha tó sá gá nak
biz to sí tá sa;

c) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be helyez -
hetõségének biz to sí tá sa;

d) az or szág fegy ve res vé del mé ben va ló rész vé tel so -
rán, kü lön le ges mû ve le ti fel ada tok vég re haj tá sa ön ál ló an,
vagy együtt mû köd ve más ka to nai szer ve ze tek kel, rend vé -
del mi szer vek kel, nem ze ti, illetve nem zet kö zi pa rancs -
nok ság alá ren delt sé gé ben;

e) ka to nai erõ al kal ma zá sát igény lõ, vá rat lan (spe -
ciális) ese mé nyek meg ol dá sa;

f) al egy sé ge i vel a NA TO dokt rí nák ban meg ha tá ro zott
kü lön le ges mû ve le ti fel ada tok (kü lön le ges fel de rí tés, köz -
vet len ka to nai mû ve le tek, ka to nai se gít ség nyúj tás) és az
ezek hez kap cso ló dó te vé keny sé gek vég re haj tá sa nem ze ti
alá ren delt ség ben, illetve kü lön le ges mû ve le tek ben va ló
rész vé tel a szö vet ség ben vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ
fel ada tok tel je sí té se so rán;

g) a ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada ta i nak vég re -
haj tá sa;

h) a bé ke mû ve le tek ben vál lalt fel ada tok tel je sí té sé ben
va ló rész vé tel;

i) bé ke és há bo rús ku ta tó-men tõ fel ada tok ban va ló
rész vé tel;

j) kü lön ter vek ben meg ha tá ro zot tak sze rint válság -
kezelésben va ló rész vé tel.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

7. A ka to nai szer ve zet az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok;
b) a zász ló alj pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ -

nök ne ve zi ki és men ti fe l;
c) a zász ló alj pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló

egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ. A zász ló alj pa rancs nok a ka to -
nai szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban
ál ló ka to nák szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál -
lók nak (köz al kal ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

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

köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány za tok
fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó sza bá lyok -
kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti
szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó
kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha -
tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört.
E jog kö rét a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

13. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 34. Ber csé nyi
Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj pa rancs no ka 2007.
már ci us 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol -
gá la ti úton jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nök höz.

14. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség 34. Ber csé nyi Lász ló
Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj ala pí tá sá ról  szóló
128/1997. HM ha tá ro zat és az azt mó do sí tó 22/2005.
(HK 7.) HM ha tá ro zat és 158/2005. (HK 24.) HM ha tá ro -
zat ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
37/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek korszerû -
sítésével kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1995. de cem ber 
16-i ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 64. lo g. e.

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 7400 Ka pos vár,
 Füredi u.

Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 210.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál -
lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ -
ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás
szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be
tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) a sze mé lyi ál lo mány, az al egy sé gek ál ta lá nos ka to -
nai és szak ki kép zé sé nek, har cá sza ti fel ké szí té sé nek,
össze ko vá cso lá sá nak vég re haj tá sa;

b) a har ci tech ni kai esz kö zök, anya gok, gép jár mû vek
hely re ál lí tá sa, kar ban tar tá sa, had ra fog ha tó sá gá nak biz to -
sí tá sa;

c) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he -
tõ sé gé nek biz to sí tá sa;

d) az össz ha de rõ ne mi had erõ had mû ve le ti te vé keny sé -
gé nek ha de rõ ne mi szin tû lo gisz ti kai tá mo ga tá sa;

e) az össz ha de rõ ne mi fel aján lott erõk 23 na pos anya gi
ké szen lé té nek meg ala kí tá sa, tá ro lá sa, annak mo bi li tá sa és
kül föl dön tör té nõ al kal ma zás ese tén a nem ze ti tá mo ga tás
vég re haj tá sa;

f) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP) rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge i -
ként kül föl di fel adat vég re hajt ás ra lét re ho zott ide ig le nes
ka to nai szer ve ze tek gaz dál ko dá si fel ada ta i nak az elöl já ró
szer vek ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött tör té nõ vég re -
haj tá sa, ezen szer ve ze tek fel sze re lé se, esz köz- és anyag -
után pót lá sá nak biz to sí tá sa;

g) össz ha de rõ ne mi had erõ ér de kû szál lí tá si fel ada tok
vég re haj tá sa, köz pon ti szál lí tá sok ban va ló rész vé tel, ka to -
nai szál lí tá sok és moz ga tá sok ko or di ná lá sa és biz to sí tá sa;

h) ki je lölt moz gásko or di ná ló csa pa tok kal a szö vet sé -
ges mû ve le ti te vé keny sé gek had szín té ri moz gás biz to sí tá -
sá ban va ló rész vé tel;

i) az össz ha de rõ ne mi ka to nai szer ve ze tek harckikép -
zési fel ada ta i nak lo gisz ti kai tá mo ga tá sá ban va ló rész vé tel;

j) kü lön ter ve ken meg ha tá ro zot tak sze rint vál ság ke ze -
lé si, va la mint a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás fel ada ta i -
ban va ló rész vé tel;

k) az MH ÖHP szak mai irá nyí tá sa és fel ügye le te mel -
lett szer ve ze té be in teg rál va mû köd te ti és üze mel te ti az
1. sz. Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pon tot.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

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

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: ez red pa rancs nok;
b) az ez red pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök 

ne ve zi ki és men ti fe l;
c) az ez red pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló

egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ. Az ez red pa rancs nok a ka to nai
szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló
ka to nák szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók -
nak (köz al kal ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

9. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi -
sé gét nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak rend jét és az elõ irány -
za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gát a vo nat ko zó jog -
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sza bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel -
ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be
nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az
Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá -
nyo zá si jog kört. E jog kö rét a pa rancs nok a he lyet te sé re át -
ru ház hat ja. A kül föl di fel adat-vég re haj tás ra az MH ÖHP
rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge i ként lét re ho zott ide ig -
le nes ka to nai szer ve ze tek kel kap cso la tos kö te le zett ség vál -
la lá si és utal vá nyo zá si jog kört az elöl já ró ál tal meg ha tá ro -
zott ke re tek kö zött gya ko rol ja, e jog kö ré nek egy ré szét a
rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé gek pa rancs no ka i ra át ru -
ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis, lo -
gisz ti kai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, és e cél ra csak rész ben 
le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná -
lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból, ki egé szí tõ, ki se gí tõ 
te vé keny sé get foly tat hat szer zõ dés alap ján a hon vé del mi
szer ve ze tek alap ren del te té sen kí vü li te vé keny sé gé bõl
szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról
 szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 2.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TEÁOR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.23 MH 1. KORK, üdül te tés

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés

60.23 Té rí té ses gép jár mû szol gál ta tás

60.24 Té rí té ses gép jár mû szol gál ta tás

85.13 Fo gá sza ti el lá tás

85.14 Jo go sít vány ér vé nye sí tés

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

13. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 64. Bo co ná di
 Szabó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red pa rancs no ka 2007. már -
cius 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti 
úton jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nök höz.

14. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség 64. Bo co ná di Sza bó Jó -
zsef Lo gisz ti kai Ez red ala pí tá sá ról  szóló, 1995. de cem ber
30-án kelt 92/1996. nyt. szá mú. HVK Szerv. és Had ki eg.
Csf-ség HM ha tá ro za ta, va la mint az azt mó do sí tó 82/2004. 
(HK 20.) HM ha tá ro zat, 24/2005. (HK 7.) HM ha tá ro zat,
106/2005. (HK 14.) HM ha tá ro zat és 51/2006. (HK 11.)
HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
38/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ
költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí -
té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1996. de cem ber
1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:
1913. ok tó ber 1.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH BHK

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: Vár pa lo ta,
 Árpád u. 1.

Pos ta cí me: 8101 Vár pa lo ta Pf. 28.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál -
lo má nya a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ -
ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás
szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be
tar to zik.
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5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) az MH és a kül föl di fegy ve res erõk csa pa ta i nak kü -
lön bö zõ mé re tû és szin tû ha de rõ ne mi, össz fegy ver ne mi,
szak har cá sza ti, bé ke fenn tar tó gya kor la ta i nak éles lö vé -
szet tel vagy anél kül tör té nõ vég re haj tá sa fel té te le i nek biz -
to sí tá sa;

b) egyé ni, cso por tos és kö te lék gya log sá gi, harc ko csi, tü -
zér sé gi, re pü lõ és he li kop ter gya kor ló és éles lö vé sze tek vég -
re haj tá sa, ha di tech ni kai esz kö zök ki pró bá lá sa, tesz te lé se;

c) zász ló alj, ez red, dan dár és had test szin tû pa rancs no -
ki és törzs ve ze té si gya kor la tok elõ ké szí té se, le ve ze té se,
ér té ke lé se konst ruk tív szi mu lá ci ó val tá mo gat va (CAX)
vagy anél kül;

d) sza kasz, szá zad és zász ló alj szin tû, két ol da lú, éles
szi mu lá ci ós gya kor la tok elõ ké szí té se, le ve ze té se, el len õr -
zé se és ér té ke lé se;

e) az MH rö vid és hosszú táv ú ki kép zé si kon cep ci ó já -
ban meg ha tá ro zott gya kor la tok ter ve zé se, le ve ze té se, ér té -
ke lé se és ja vas lat té tel a to váb bi fel ada tok vég re haj tá sá ra;

f) gya kor la tok ki szol gá lá sa, el len õr zé se, va la mint a lõ -
tér biz ton sá gi és kör nye zet vé del mi rend sza bá lyok be tar tá sa;

g) a ka to nai szer ve zet mû kö dé si te rü le tén a ke ze lé sé -
ben lé võ (Vár pa lo ta, Új dö rögd, Tá bor fal va) ki kép zé si ob -
jek tu mok, gya kor ló- és lõt erek fenn tar tá sa, meg óvá sa, ren -
del te tés sze rû mû kö dé sé nek biz to sí tá sa;

h) a ka to nai szer ve zet ma ga sabb ké szen lét be he lyez he -
tõ sé gé nek biz to sí tá sa;

i) a ki kép zést sza bá lyo zó ok má nyok ban, prog ra mok -
ban meg ha tá ro zott szak ki kép zés, har cá sza ti fel ké szí tés
ter ve zé se, le ve ze té se és ér té ke lé se;

j) har ci-tech ni kai esz kö zök, anya gok, harc- és gép jár -
mû vek had ra fog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa;

k) az ál lo má nyá ba tar to zók mun ka he lyi ét kez te té sé nek
biz to sí tá sa.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

7. A ka to nai szer ve zet az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: MH Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont,
 parancsnok;

b) a pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ne ve -
zi ki és men ti fel;

c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló ka to nák szol -
gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz al kal -
ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

9. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról

 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel -
sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá -
roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét
a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

13. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség Ba kony Harc ki -
kép zõ Köz pont pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ
60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség Ba kony Harc ki kép zõ
Köz pont ala pí tá sá ról  szóló 56/1996. HM ha tá ro zat és az
azt mó do sí tó 52/2004. (HK 14.) HM ha tá ro zat ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
39/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyivédelmi
Információs Központ költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek kor sze rû sí -
té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként 1999. áp ri lis 15-i
ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv a Ma gyar Hon véd ség Ve gyi vé -
del mi Adat gyûj tõ Ér té ke lõ és Tá jé koz ta tó Fõ köz pont jog -
utód ja.

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:
1969. szep tem ber 1.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Gör gey Ar túr Ve gyi vé del mi In for má ci ós Köz pont

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH GA VIK

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1101 Bu da pest,
Zách ut ca 4.

Pos ta cí me: 1581 Bu da pest, Pf. 28.

4. költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány táb lá -
val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya 
a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) költ ség ve té si
lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek
és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge: a ve gyi-, bi o ló gi ai- és su gár hely zet re, a
ka to nai kör nye zet biz ton ság ra vo nat ko zó in for má ci ók gyûj -
tése, nyil ván tar tá sa, fo lya ma tos elem zé se, a ká ros kö vet -
kez mé nyek elõ re jel zé se és ér té ke lé se, a Ma gyar Hon véd ség 
fel sõ ve ze té sé nek tá jé koz ta tá sa a dön té sek meg ala po zá sa
cél já ból, va la mint rész vé tel a Ma gyar Hon véd ség atom,
 biológiai és ve gyi (a továb biak ban: ABV) vé del mi és ve gyi -
vé del mi szak ké pes sé ge i nek fej lesz té sé ben, és a NA TO
 Reagáló Erõk (NA TO Res pon se For ces, a továb biak ban:
NRF) Had mû ve le ti Ér té ke lõ Cso port ban (a továb biak ban:
HÉCS, illetve Jo int As sass ment Te am: JAT).

6. Az alap te vé keny ség kö ré ben:

a) irá nyít ja az MH Atom-, Bi o ló gi ai-, Ve gyi Ri asz tá si
és Ér te sí té si Rend szert (a továb biak ban: MH ABV RI ÉR);

b) a Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer ben
Hon vé del mi Ága za ti In for má ci ós Köz pon tot (a továb biak -
ban: ÁIK) mû köd tet;

c) mû köd te ti a Nem ze ti ABV RI ÉR Köz pon tot, en nek
ügye le ti szol gá la ta ként az MH Ve gyi-, Su gár fi gye lõ- és
Hely zet ér té ke lõ Ügye le ti Szol gá la tot;

d) fo lya ma to san biz to sít ja a ve gyi-, bi o ló gi ai- és su gár -
hely zet re vo nat ko zó ada tok gyûj té sét, nyil ván tar tá sát és
elem zé sét;

e) gyûj ti, fel dol goz za és ér té ke li az MH szer ve ze te i nek
ve szé lyez te tett sé gé re vo nat ko zó in for má ci ó kat;

f) biz to sít ja a szak ér té ke lé sek és szám ve té sek el ké szí -
té sét, nap ra ké szen tar tá sát;

g) ve szély ese tén biz to sít ja az ér te sí tést és ri asz tást;

h) az ál ta la fel dol go zott in for má ci ók alap ján tá jé koz -
tat ja az MH fel sõ ve ze té sét;

i) tá mo gat ja a nem ze ti ha tó sá go kat pol gá ri ve szély -
hely zet ben. Köz re mû kö dik a pol gá ri la kos ság se bez he tõ -
sé gé nek csök ken té sé vel kap cso la tos te vé keny ség ben, a tö -
meg pusz tí tó fegy ve rek ha tá sa i val kap cso la tos in for má ci -
ók nak az ille té kes ha tó sá gok ren del ke zé sé re bo csá tá sá -
ban;

j) részt vesz a ve gyi-, bi o ló gi ai- és su gár hely zet fel mé -
rés rend szer e fej lesz té si irá nya i nak ki dol go zá sá ban;

k) mû köd te ti az MH HA VÁ RIA La bo ra tó ri u mot,
mellyel biz to sít ja a ve gyi és a ra di o ló gi ai min ta vé telt és
had mû ve le ti azo no sí tást;

l) mû köd te ti az MH Au to ma ta Mé rõ-, és Adat gyûj tõ
Rend szert (a továb biak ban: AMAR), mellyel fo lya ma to -
san alap ada to kat biz to sí t az MH ABV RI ÉR és az Or szá -
gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szer ré szé re;

m) részt vesz a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb -
biak ban: HM) és az MH ál lo má nya atom, bi o ló gi ai és
 vegyivédelmi fel ké szí té sé ben, ki kép zé sé ben;

n) alap ren del te té sé bõl adó dó an kez de mé nye zi és elõ -
ké szí ti az MH ABV RI ÉR, va la mint a HKR fej lesz té sé vel,
mû kö dé sé vel és fel ké szí té sé vel kap cso la tos ren del ke zé se -
ket;

o) a szá má ra meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa ér -
de ké ben együtt mû kö dik az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Rend szer ben mû kö dõ ága za tok kal és más köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek kel, a HM fõ osz tá lya i val, a hon vé del mi
mi nisz ter alá ren delt sé gé be és a Hon véd Ve zér kar fõ nök
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek kel, va la -
mint az MH ABV RI ÉR-rel kap cso lat ban a NA TO ille té -
kes-, illetve a su gár biz ton ság ról és köl csön ös ér te sí tés rõl
 szóló két ol da lú egyez mé nyek ben érin tett ál la mok sza ko sí -
tott szer ve ze te i vel, va la mint az MH ABV RI ÉR szer ve ze -
te i vel.

7. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a HM.
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8. A ka to nai szer ve zet a Ma gyar Hon véd ség Össz -
haderõnemi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP),
pa rancs nok szol gá la ti alá ren delt sé gé ben – a Ma gyar Hon -
véd ség ér de ké ben – hajt ja vég re fel ada ta it.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd ség Gör gey Ar túr
 Vegyivédelmi In for má ci ós Köz pont, pa rancs nok;

b) a pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ne ve -
zi ki és men ti fel;

c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló ka to nák szol -
gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz al kal -
ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

10. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel -
sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá -
roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét
a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis, lo -
gisz ti kai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

12. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és szám -
vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt hon -
vé del mi szer ve zet vég zi.

14. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség Gör gey Ar túr Ve -
gyi vé del mi In for má ci ós Köz pont pa rancs no ka 2007. már -
ci us 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti 
úton jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nök höz.

15. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg az MH Gör gey Ar túr Ve gyi vé del mi In for má -
ci ós Köz pont ala pí tá sá ról  szóló 17/1999. (HK 11.) HM ha -
tá ro zat és az azt mó do sí tó 58/2001. (HK 16.) HM ha tá ro zat 
és 30/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
40/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ
Központ költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze -
ként, a jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ 1. Könnyû
 Vegyes Ez red Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont fel adat -
rend szer ének át vé te lé re költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH BTKK

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: Szol nok, Szé che nyi 
kör út 24.

Pos ta cí me: 5000 Szol nok, Pf. 82.
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4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet.
Ál lo má nya az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH
ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz -
to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

a) nem zet kö zi szer ve ze tek és nem ál lan dó ka to nai szö -
vet sé gek ál tal szer ve zett és ve ze tett bé ke tá mo ga tó mû ve -
le tek ben részt ve võ ma gyar fegy ve res ka to nai kon tin gen -
sek, mû ve le ti pa rancs nok sá gok ba be osz tott törzs tisz tek és
tiszt he lyet te sek, va la mint ka to nai meg fi gye lõk ki kép zé se
és fel ké szí té se;

b) nem zet kö zi ka to nai meg fi gye lõ tan fo lya mok szer ve -
zé se és vég re haj tá sa;

c) bé ke tá mo ga tó szak mai kon fe ren ci ák meg szer ve zé -
se, le ve ze té se;

d) a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben részt vett ál lo mány
ta pasz ta la ta i nak fel dol go zá sa.

6. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

7. A ka to nai szer ve zet az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

8. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: MH Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont,
pa rancs nok;

b) a pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ne ve zi
ki és men ti fe l;

c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló ka to nák szol -
gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz al kal -
ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

9. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

10. Gaz dál ko dá si jog kör:
A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zés jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi -
sé gét és szak mai ön ál ló sá gát nem érin ti. Gaz dál ko dá sá nak

rend jét és az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak mód ját a fel -
ügye le ti szerv ha tá roz za meg. Az elöl já rói ha tás kör be nem
tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban
meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog -
kört. E jog kö rét a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.

12. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

13. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség Bé ke tá mo ga tó
 Kiképzõ Köz pont pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ
60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jóvá -
hagyásra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

14. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ
Köz pont ala pí tá sá ról  szóló 34/2004. (HK 14.) HM ha tá ro -
zat és az azt mó do sí tó 31/2005. (HK 8.) HM ha tá ro zat ha -
tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
41/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ
Ezred költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
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(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ré sze -
ként 2000. ok tó ber 1-jei ha tállyal költ ség ve té si szer vet
ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv az MH 1. Lo gisz ti kai és Támo -
gató Zász ló alj jog utód ja.

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:
1949. jú ni us 15.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 54. Veszp rém lte. e.

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: Veszp rém, Ju ta si
út 22.

Pos ta cí me: 8202 Veszp rém, Pf. 710.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál -
lo má nya a Ma gyar Hon véd ség költ ség ve té si lét szám ke re -
té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek
ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

A ka to nai szer ve zet a fel ada ta i hoz szük sé ges kol lek tív
és egyé ni fegy ver zet tel ren del ke zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

Rész vé tel a Ma gyar Köz tár sa ság lég te re fel ség jo ga
(lég tér szu ve re ni tá sa) jo gos és ru gal mas fel hasz ná lá sá nak
biz to sí tá sá ban, lég te ré nek vé del mé ben és el len õr zé sé ben,
vá rat lan lé gi tá ma dás fel fe dé sé ben, rend sza bá lyok fo ga na -
to sí tá sá ban, to váb bá mind ezek biz to sí tá sa ér de ké ben a
nem ze ti és a NA TO ál tal ki je lölt fe le lõs sé gi lég tér ben a
Ma gyar Hon véd ség és a NA TO ki je lölt erõ i nek irá nyí tá sá -
ban, az egy ség ré szé re meg ha tá ro zott ké szen lét fenn tar tá -
sá ban, az elöl já rói in téz ke dé sek ben meg ha tá ro zott tá mo -
ga tó, biz to sí tó fel ada tok vég re haj tá sá ban.

6. Az alap ren del te tés kö ré ben vég re hajt ja:
a) az ál lan dó és mo bil föld i te le pí té sû ra da rok kal a Ma -

gyar Köz tár sa ság te rü le te fe let ti és a NA TO mû ve le ti alá -
ren delt sé gé ben a ré szé re ki je lölt lég tér el len õr zé sét, a va -
lós ide jû lé gi hely zet kép elõ ál lí tá sát és to váb bí tá sát a ki je -
lölt irá nyok ban és fel hasz ná lók fe lé;

b) a ki je lölt lég vé del mi fegy ver rend sze rek al kal ma zá -
sá val rend sza bá lyok fo ga na to sí tá sát a lég te ret meg sér tõ

(jo go su lat la nul igény be ve võ), ott azo no sí tat lan, is me ret -
len szán dék kal re pü lést vég zõ vagy el len sé ges te vé keny -
sé get foly ta tó lé gi jár mû vek kel szem ben, va la mint se gít -
ség nyúj tást a baj ba ju tott lé gi jár mû vek sze mély ze té nek;

c) a NA TO ve ze té si rend ál tal de le gált jog kö rök alap -
ján a har cá sza ti lé gi mû ve le tek irá nyí tá sát a ki je lölt ha zai
és szö vet sé ges erõk fe lett;

d) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP) Had mû ve le ti Köz pont tal, annak alá -
ren delt szol gá la ta i val, az együtt mû kö dés re ki je lölt szer ve -
ze tek kel, va la mint az ez red ki he lye zett al egy sé ge i vel és a
ki je lölt NA TO erõk kel, nyílt és tit kos tar tal mú köz le mé -
nyek és ada tok hír adó csa tor ná kon tör té nõ to váb bí tá sát,
va la mint hír adó és in for ma ti kai esz kö zök se gít sé gé vel a
fo lya ma tos össze köt te tés biz to sí tá sát;

e) a rend sze re sí tett tech ni kai esz kö zök üze mel te té sét és 
tech ni kai ki szol gá lá sát, a sze mé lyi ál lo mány egész ség ügyi 
és min den ol da lú el lá tá sát, a túl élõ ké pes ség fenn tar tá sát és
a harc ké pes ség hely re ál lí tá sát, a spe ci á li san erõ dí tett lé te -
sít mény biz ton sá gá nak és mû kö dõ ké pes sé gé nek fenntar -
tását;

f) Veszp rém ben a hely õr sé gi õr zés vé del mi, ren dé sze ti
ko men dáns, va la mint la kás gaz dál ko dá si és ke gye le ti,
illetve pro to kol lá ris fel ada to kat;

g) a Veszp rém hely õr ség ben disz lo ká ló egyéb MH szer -
ve ze tek utalt sá gi rend bõl adó dó lo gisz ti kai biz to sí tá sát;

h) a hely õr sé gi já ró be teg-alap el lá tás biz to sí tá sát;
i) a szer ve ze té be tar to zó Ki kép zé si-Ok ta tá si és Re ge -

ne rá ló Köz pont mû köd te té sét (Cso pak);
j) a szer ve ze té be tar to zó Ki kép zé si-Sport és Kul túr -

komp le xum (Veszp rém) mû köd te té sét.

7. A költ ség ve té si szerv ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

8. A ka to nai szer ve zet az MH ÖHP, pa rancs nok szol gá -
la ti alá ren delt sé gé ben hajt ja vég re fel ada ta it.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:
a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -

nak meg ne ve zé se: ez red pa rancs nok;
b) az ez red pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök 

ne ve zi ki és men ti fe l;
c) az ez red pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló

egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ. Az ez red pa rancs nok a ka to nai
szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló
ka to nák szol gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók -
nak (köz al kal ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

10. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.
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11. Gaz dál ko dá si jog kör:

A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. Ez a be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi -
sé gét nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za -
tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got az irány adó jog sza -
bá lyok kal és bel sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel -
ügye le ti szerv ha tá roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be
nem tar to zó kér dé sek ben a pa rancs nok gya ko rol ja az
Áht.-ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lá si és utal vá -
nyo zá si jog kört. E jog kö rét he lyet te sé re, va la mint az alá -
ren delt ön ál ló el he lye zé sû, ki kü lö ní tett al egy sé gek pa -
rancs no ka i ra át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis, lo -
gisz ti kai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

12. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat. Az alap te vé keny sé gen be lül az alap te vé keny -
ség fel té te le ként ren del ke zé sé re ál ló, s e cél ra csak rész ben 
le kö tött anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sá val, nem 
nye re ség szer zés cél já ból a Hvt. 70.  § (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a 72.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get foly tat hat szer -
zõ dés alap ján a hon vé del mi szer ve ze tek alap ren del te té sen
kí vü li te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá -
ról és el szá mo lá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 11.) HM ren de let 
2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ré szé re.

TEÁOR ’03 Gaz da sá gi te vé keny ség

55.51 Mun ka he lyi ét kez te tés

55.52 Más ho vá nem so rolt egyéb gép köl csön zé se

55.53 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás

55.54 Köz úti te her szál lí tás

55.55 Fo gá sza ti el lá tás

55.56 KORK (Cso pak), üdül te tés

55.57 Épí té si, bon tá si esz köz köl csön zé se
sze mély zet tel

55.58 Egyéb szá raz föl di jár mû köl csön zé se

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.

14. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség 54. Veszp rém
Lég tér el len õr zõ Ez red pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét
kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jó -
vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

15. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség 64. Veszp rém Ve ze té si
és Ra dar Ez red ala pí tá sá ról  szóló 37/2001. (HK 9.) HM
ha tá ro zat és az azt mó do sí tó 89/2002. (HK 2/2003.) HM
ha tá ro zat és 102/2004. (HK 25.) HM ha tá ro zat ha tá lyát
vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter

42/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér
költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (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 kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A NA TO inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek ben vál lalt
nem ze ti kö te le zett ség tel je sí tés ré sze ként 2001. jú li us 1-jei 
ha tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

A költ ség ve té si szerv a 47. Pá pa Har cá sza ti Repülõ -
ezred jog utód ja.

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja jog foly to nos ság alap ján:
1950. no vem ber 1.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Pá pa Bá zis re pü lõ tér

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH PBRT
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3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 8500 Pá pa, Va sza ri
út 101.

Pos ta cí me: 8501 Pá pa, Pf. 35.

4. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, zász ló alj jog ál lá sú ka to nai szer ve zet,
amely a fel ada ta i hoz szük sé ges kol lek tív és egyé ni fegy -
ver zet tel ren del ke zik. Ál lo má nya a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az
MH ön ál ló ál lo mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re
biz to sí tott lét szám ke ret be tar to zik.

5. A költ ség ve té si szerv ál lam i fel adat ként el lá tan dó
alap te vé keny sé ge:

A ké szen lét fo ko zá sa és a moz gó sí tá si kész ség fenn tar -
tá sa, a ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó, va la mint az MH-nál
rend sze re sí tett re pü lõ esz kö zök fo ga dá sa, a Lé gi Ku ta -
tó-men tõ Szol gá lat te vé keny sé gé nek biz to sí tá sa, illetve a
fel so rol tak kal össze füg gõ szer ve zé si fel ada tok vég re haj tá -
sa, a Ka to nai Re pü lõ té ri Irá nyí tó Kör zet ben (Mi li ta ry Ter -
mi nal Cont rol Area: MTMA) a szol gál ta tá sok biz to sí tá sa,
a sze mé lyi ál lo mány ki kép zé se, va la mint az ob jek tum ál -
lag meg óvá sa.

6. Az alap te vé keny ség kö ré ben vég zett fõ fel ada tai:

a) a ké szen lét fo ko zá sa és a moz gó sí tá si kész ség meg -
szer ve zé se, be gya kor lá sa és fo lya ma tos biz to sí tá sa, fenn -
tart va az ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tok vá rat lan hely -
zet re va ló re a gá ló ké pes sé gét;

b) az ál lo mány ki kép zé sé nek fo lya ma tos biz to sí tá sa a
mû kö dõ ké pes ség, a bé ke és bé ke ál la pot tól el té rõ idõ szak -
ban tör té nõ al kal ma zás ér de ké ben;

c) a ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó re pü lõ esz kö zök fo ga -
dá sa és min den ol da lú ki szol gá lá sa;

d) a tar ta lék biz to sí tá sa, a bá zis re pü lõ tér rõl tör té nõ
üze mel te tés ese tén a re pü lé sek min den ol da lú biz to sí tá sa;

e) a baj ba ju tott re pü lõ esz kö zök ré szé re se gít ség nyúj -
tá sa;

f) a Ma gyar Köz tár sa ság nyu ga ti ha tás kör ze té ben vég -
re haj tan dó Lé gi Ku ta tó-men tõ Szol gá lat ej tõ er nyõs és
egész ség ügyi szak ál lo má nyá nak el lá tá sa;

g) a NATO biz ton sá gi be ru há zás fel té te le i nek he lyi
biz to sí tá sa, a re pü lõ tér mun ka te rü le té nek kar ban tar tá sa;

h) a nem zet kö zi szer zõ dé sek és kö te le zett ség vál la lá sok 
tel je sí té sé bõl meg ha tá ro zott fel ada tok ter ve zé se, szer ve -
zé se és vég re haj tá sa;

i) a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ke re té ben Pá pá ra te -
le pü lõ szö vet sé ges erõk kel va ló fo lya ma tos kap cso lat tar -
tás, biz to sí tá si fel ada tok el lá tá sa.

7. A ka to nai szer ve zet ala pí tó ja a hon vé del mi mi nisz -
ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a továb biak ban: HM).

8. A ka to nai szer ve zet az MH Össz ha de rõ ne mi
 Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP), pa rancs nok
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.

9. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek rend je:

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: MH Pá pa Bá zis re pü lõ tér, pa rancs nok;

b) a pa rancs no kot a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ne ve -
zi ki és men ti fe l;

c) a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze mé -
lyi fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó, szol gá la ti vi szony ban ál ló ka to nák szol -
gá la ti elöl já ró ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz al kal -
ma zot tak nak) hi va ta li fe let te se.

10. A ka to nai szer ve zet nél a Ma gyar Hon véd ség hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog -
viszonyban.

11. Gaz dál ko dá si jog kör:

A költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek
mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, a költ -
ség ve té si elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság
szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv. E be so ro lás a költ ség ve té si szerv jo gi sze mé lyi sé gét 
nem érin ti. A gaz dál ko dás rend jét és az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak mód ját a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és bel -
sõ ren del ke zé sek kel össz hang ban a fel ügye le ti szerv ha tá -
roz za meg. A ma ga sabb ha tás kör be nem tar to zó kér dé sek -
ben a pa rancs nok gya ko rol ja az Áht.-ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jog kört. E jog kö rét
a pa rancs nok a he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A kö te le zett ség vál la lás hoz és az utal vá nyo zás hoz kap -
cso ló dó el len jegy zé si és ér vé nye sí té si fel ada to kat a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.

A mû kö dé sé hez szük sé ges egyes inf ra struk tu rá lis,
 logisztikai fel té te le ket a HM és az MH el lá tá si-utalt sá gi
rend ben ki je lölt szer ve ze tei biz to sít ják.

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

12. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
nem foly tat.

13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét a R. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt
hon vé del mi szer ve zet vég zi.
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14. A költ ség ve té si szerv ve ze té si rend jét, szer ve ze ti
fel épí té sét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a Ma gyar Hon véd ség Pá pa Bá zis re pü lõ -
tér pa rancs no ka 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül
mó do sít ja és azt szol gá la ti úton jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a
HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

15. Ez a ha tá ro zat 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba, egy -
ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség Pá pa Bá zis re pü lõ tér ala pí tá -
sá ról  szóló 51/2001. (HK 12.) HM ha tá ro zat és az azt mó do -
sí tó 181/2005. (HK 2/2006.) HM ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
596/219/2003 TH (HK 4/2007.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a rendszeresítésre/kivonásra kerülõ haditechnikai
eszközökrõl és hadfelszerelési anyagokról

Rend sze re sí té si ha tá ro zat tal rend sze re sí tés re ke rült
had fel sze re lé si anya gok:

a Motorral szerelhetõ gumicsónak (FGCSM–8)

Ren del te té se: A sze mé lyek és anya gok szál lí tá sa ví zen, 
át ke lé sek vég re haj tá sa, szük ség ese tén víz i õr ség, víz i
men tõ szol gá lat el lá tá sa.

Egyéni víztisztító készlet

Ren del te té se: Egyé ni, szük ség víz el lá tás biz to sí tá sa, a
bak té ri u mok, al gák, ví ru sok üle dé kek stb. el tá vo lí tá sá val,
a ve gyi és ra dio ak tív anya gok mennyi sé gé nek csök ken té -
sé vel.

Motoros döngölõ MS–680

Ren del te té se: A föld mun kák so rán je lent ke zõ ki sebb
mély sé gû és ki ter je dé sû ta laj tö mö rí té si fel ada tok el vég zé -
se. Az esz köz al kal mas ma xi má li san 50 cm vas tag sá gú ta -
laj tö mö rí té sé re.

Motoros betonvágó (FS 250D)

Ren del te té se: A re pü lõt erek kar ban tar tá sa, ja ví tá sa,
hely re ál lí tá sa so rán je lent ke zõ be ton vá gá si fel ada tok el -
vég zé se.

Motoros lapvibrátor (F–90A)

Ren del te té se: A föld mun kák so rán je lent ke zõ ki sebb
mély sé gû és ki ter je dé sû ta laj tö mö rí té si és egyen ge té si fel -
ada tok el vég zé se. Az esz köz al kal mas ma xi má li san 20 cm
vas tag sá gú ta laj tö mö rí té sé re.

Motoros pallóvibrátor (TREMIX SM)

Ren del te té se: A be to no zá si fel ada tok so rán je lent ke zõ
be ton tö mö rí té si és egyen ge té si fel ada tok el vég zé se.
Az esz köz al kal mas ma xi má li san 15 cm vas tag sá gú be ton
tö mö rí té sé re.

Munkabúvár felszerelés (MBF–2004)

Ren del te té se: A Ma gyar Hon véd ség bú vá rai szá má ra a
hosszú ide jû víz alat ti tar tóz ko dás biz to sí tá sa a víz alat ti
mun ka vég zés hez szük sé ges egyéb fel té te lek meg te rem té se.

Repülõtéri burkolatjavító és fugakiöntõ gépsor

Ren del te té se: A re pü lõt erek kar ban tar tá sa, ja ví tá sa,
hely re ál lí tá sa so rán je lent ke zõ fu ga ki ön té si és be ton fe lü -
let kar ban tar tá si fel ada tok el vég zé se.

CN nagyítólencsés katonai tájoló

Ren del te té se: A víz szin tes irány szög meg ha tá ro zá sá ra, 
te re pen irány tar tás ra, tér kép be tá jo lá sá ra, va la mint tár -
gyak tér kép hez vi szo nyí tott hely ze té nek meg ha tá ro zá sá ra
szol gál.

7,62 × 51 mm „Szép” M1/M2 típusú
mesterlövész puska

Ren del te té se: A lö vész, fel de rí tõ és a kü lön le ges ren -
del te té sû erõk mes ter lö võ fegy ve re. Fel ada ta a sa ját csa pa -
tok, al egy sé gek mû ve le te i nek tá mo ga tá sa, a szem ben ál ló
fél sze mé lyi ál lo má nyá nak meg sem mi sí té se, ha di tech ni -
kai esz kö ze i nek ron gá lá sa 800 m lõ tá vol sá gig, nap pal és
éj sza ka, va la mint szél sõ sé ges idõ já rá si vi szo nyok kö zött.

62 × 51 mm ML mesterlövõ töltény

Ren del te té se: A mes ter lö vész pus ká val a fon to sabb
nyílt és ál cá zott, ál ló va la mint moz gó cé lok le küz dé se 800
m-ig, nagy pon tos sá gú (csök ken tett szó rá sú) lö ve dé kek
cél ba jut ta tá sá val nap pal és éj sza ka, va la mint szél sõ sé ges
idõ já rá si vi szo nyok kö zött.

20’-as nem bõvíthetõ, nem letört zárt felépítménytest
(KC020)

Ren del te té se: A stra té gi ai lé gi és ten ge ri szál lí tá sok ra
op ti ma li zált, a NA TO anyag moz ga tá si rend sze ré be il lesz -
ke dõ, kor sze rû, mo bil fegy ver ne mi kü lön le ges szak fel -
épít mé nyek al kal ma zá sá nak le he tõ vé té te le az MH ala ku -
la tai ré szé re.

10 m3-es üzemanyag töltõgépkocsi
(ÜTG–10 RÁBA H 25) / RÁBA H 25 típusú alvázon

Ren del te té se: Az MH ka to nai szer ve ze te i nél meg ala kí -
tás ra ke rü lõ haj tó anyag kész le tek tá bo ri kö rül mé nyek kö -
zöt ti ki szol gá lá sá nak biz to sí tá sa.
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Különleges mûveleti képesség eléréséhez szükséges
ruházati szakfelszerelés

Ren del te té se: Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ál lo má nya ki kép zés kor és al kal ma zás kor
vi se li.

Rendfokozattal rendelkezõ egészségügyi ruházat

Ren del te té se: Az egész ség ügyi szak ál lo mány öl tö ze té -
nek rész e, biz to sít ja az ál lo mány mun ka vég zé sét, vé del -
mét.

Alkalmazásba vételi határozattal rendszeresítésre
került hadfelszerelési anyagok:

SZT–68UM mobil felderítõ radarállomás

Ren del te té se: A ra dar ál lo más a mo bil ra dar cso por tok
ele me ként vég zi a lé gi jár mû vek rá dió lo ká ci ós fel de rí té -
sét, de tek tá lá sát és el sõd le ges ra dar in for má ci ót szol gál tat
a lég tér el len õr zõ rend szer szá má ra, va la mint biz to sít ja a
ki te le pü lõ lég vé del mi ra ké ta üte gek har ci mun ká ját.

BTR 80 mentõ-vontató jármû (MVJ)

Ren del te té se: A BTR 80 men tõ-von ta tó jár mû (MVJ)
ren del te té se a sé rült, meg hi bá so dott pán cé lo zott szál lí tó
harc jár mû vek men tés – von ta tá sa, von ta tás ra elõ ké szí té se, 
kis ja ví tá sa, tech ni kai ki szol gá lá sa te re pen, har ci és tá bo ri
vi szo nyok kö zött, to váb bá bé ke idõ szak ban a pán cé los
szak fel ada tok ban va ló rész vé tel.

URAL 4320 gépjármû karbantartó mûhelygépkocsi

Ren del te té se: A URAL 4320 gép jár mû kar ban tar tó
mû hely gép ko csi ren del te té se a csa pa tok fel ada ta i nak pán -
cé los- és gép jár mû tech ni kai biz to sí tá sa.

URAL 4320 darus autómentõ gépjármû (DAM)

Ren del te té se: Az URAL 4320 da rus au tó men tõ gép -
jármû ren del te té se az el akadt, el süllyedt, fel bo rult, sé rült
vagy meg hi bá so dott gép ko csik és ke re kes pán cé lo zott
harc jár mû vek men té se, von ta tá sa, illetve emel ve von ta tá -
sa. Te lep he lyi vagy tá bo ri kö rül mé nyek kö zött vég zett ja -
ví tá si mun kák nál fõ da ra bok ki és be eme lé se, to váb bá egy -
sze rûbb ra ko dá si fel ada tok vég re haj tá sa.

SE–4/1A típusú mentõernyõ

Ren del te té se: Az SE–4/1A tí pu sú men tõ er nyõ, mint lé -
gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz a re pü lõ gép sze mély -
zet szá má ra ke rült ki fej lesz tés re. Ki ala kí tá sa sze rint be ül -
te tõ rend sze rû. Fel ada ta a re pü lõ gép sze mély ze té nek vé -
del me a gé pel ha gyás biz to sí tá sá val a re pü lõ gép el ha gyás
szük ség sze rû vé vá lá sa ese tén ki ala ku ló vész hely zet ben.

Gentex gyártmányú SPH–4AF típusú
helikoptervezetõ sisakGSI–01 sisak illesztõ egység

Ren del te té se: Az SPH–4AF si sak a GSI–01 il lesz tõ -
egy ség gel együtt a he li kop ter sze mély zet fel sze re lé sé nek
alap ve tõ rész e. A si sak el sõ sor ban hosszú idõ tar ta mú nap -
pa li és éj sza kai fel ada to kat vég re haj tó he li kop ter sze mély -
zet szá má ra ké szült.

Magyar Honvédség törzsvezetési (konstruktív)
szimulációs rendszere

Ren del te té se: A pa rancs no kok és tör zsek fel ké szí té sé -
nek tá mo ga tá sa.

Térképészeti szakanyagellátó konténer és elõsátor

Ren del te té se: Mû ve le ti te vé keny sé get foly ta tó csa pa -
tok el lá tá sa tér ké pé sze ti szak anya gok kal, te rep ér té ke lõ
mun ka ál lo más mû köd te té se a te rep elem zõ ké pes ség meg -
te rem té se ér de ké ben.

IPU karszalag

Ren del te té se: Az MH Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin -
gens szol gá lat ban lé võ ka to nai ren dész szol gá la tot el lá tó
ál lo mány meg kü lön böz te té se.

A 2004. év ben meg tar tott RB ülé sen ki egé szí tõ adat -
szol gál ta tás ra kö te le zett had fel sze re lé si anya gok te kin -
te té ben az RB ülés meg vizs gál ta a fel té te lek tel je sü lé sét
és meg ál la pí tot ta, hogy azok ma ra dék ta la nul vég re haj -
tás ra ke rül tek, ezért az ülés egy han gú lag úgy ha tá ro -
zott, hogy az aláb bi 2 esz köz rend sze re sí té se meg tör -
tén het.

Nõi hosszú ujjú és rövid ujjú ingblúz

Ren del te té se: A nõi köz na pi öl tö zet rész e, hím zett dí -
szí tõ ele mek kel vi se len dõ.

Nõi köznapi kosztüm (barna, sötétkék)

Ren del te té se: A sze mé lyi ál lo mány köz na pi öl tö ze te.

Ki vo ná si ha tá ro zat tal ki vo nás ra ke rült had fel sze re -
lé si anya gok:

1V12 Masina automatizált tûzvezetõ és információs
rendszer

A ki vo nás in do ko lá sa: Az esz kö zök szer ve zet bõl tör té -
nõ ki vo ná sa meg tör tént. A had erõ át ala kí tás szer ve zé si
fel ada ta i nak ter ve zé se so rán az al kal ma zó nem szá molt és
nem szá mol az esz köz és lõ sze rei to váb bi al kal ma zá sá val.
A rend szer bõl va ló ki vo ná sa szük sé ges.
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Árpád–1 számítógépes automatizált tûzvezetõ
és információs rendszer

A ki vo nás in do ko lá sa: Az esz kö zök szer ve zet bõl tör -
ténõ ki vo ná sa meg tör tént. A had erõ át ala kí tás szer ve zé si
fel ada ta i nak ter ve zé se so rán az al kal ma zó nem szá molt és
nem szá mol az esz köz to váb bi al kal ma zá sá val. A rend -
szer bõl va ló ki vo ná sa szük sé ges.

UAZ–452T tüzér bemérõgépkocsi

A ki vo nás in do ko lá sa: Az esz kö zök szer ve zet bõl tör té -
nõ ki vo ná sa meg tör tént. A had erõ át ala kí tás szer ve zé si
fel ada ta i nak ter ve zé se so rán az al kal ma zó nem szá molt és
nem szá mol az esz köz és lõ sze rei to váb bi al kal ma zá sá val.
A rend szer bõl va ló ki vo ná sa szük sé ges.

MALJUTKA önjáró páncéltörõ rakétakomplexum

A ki vo nás in dok lá sa: A 9M14P1 ra ké ták élet ko ra meg -
ha lad ta a gyár tó ál tal ja va solt ma xi má lis üzem idõt és to -
váb bi üzem idõ hosszab bí tá suk mû sza ki lag és költ ség ha té -
kony ság szem pont já ból sem volt in do kolt, mi vel a rend -
sze re sen el vég zett mû sza ki fe lül vizs gá la tok, és az éles lö -
vé sze tek ered mé nyei a 20 év nél ré geb bi gyár tá sú ra ké ták
fe dél ze ti elekt ro mos és egyéb rend sze re i nek csök ke nõ
meg bíz ha tó sá gát mu tat ták. A 9M14P1 pán cél tö rõ ra ké ták
tech ni ka i lag el avul tak, pán cél át ütõ ké pes sé gük is kor lá to -
zott. To váb bi al kal ma zás hoz a 9P133 harc jár mû vek op ti -
kai irá nyí tó be ren de zé se it is kor sze rû sí te ni kel lett vol na.

9K32M SZTRELA–2 kézi légvédelmi
rakétakomplexum

A ki vo nás in dok lá sa: A SZTRE LA–2 lég vé del mi ra -
ké ták el ér ték a gyár tó ál tal ja va solt ma xi má lis üzem ide jü -
ket. A lég vé del mi ra ké ták tech ni ka i lag el avul tak és fe dél -
ze ti rend sze re ik mû kö dé si meg bíz ha tó sá ga az éles lö vé sze -
tek és mû sza ki fe lül vizs gá la tok ta pasz ta la tai alap ján 70%
kö rü li ér ték re csök kent.

DSz–2 M sztereotávmérõ

A ki vo nás in do ko lá sa: Az esz kö zök szer ve zet bõl tör té -
nõ ki vo ná sa meg tör tént. A had erõ át ala kí tás szer ve zé si
fel ada ta i nak ter ve zé se so rán az al kal ma zó nem szá molt és

nem szá mol az esz köz és lõ sze rei to váb bi al kal ma zá sá val.
A rend szer bõl va ló ki vo ná sa szük sé ges.

OEM–2 távmérõ

A ki vo nás in do ko lá sa: Az esz kö zök szer ve zet bõl tör -
ténõ ki vo ná sa meg tör tént. A had erõ át ala kí tás szer ve zé si
fel ada ta i nak ter ve zé se so rán az al kal ma zó nem szá molt és
nem szá mol az esz köz és lõ sze rei to váb bi al kal ma zá sá val.
A rend szer bõl va ló ki vo ná sa szük sé ges.

POSZ–1 a légvédelmi tüzérség fordított lövésének
ellenõrzõ mûszere

A ki vo nás in dok lá sa: Az esz kö zök szer ve zet bõl tör té -
nõ ki vo ná sa meg tör tént. A had erõ át ala kí tás szer ve zé si
fel ada ta i nak ter ve zé se so rán az al kal ma zó nem szá molt és
nem szá mol az esz köz és lõ sze rei to váb bi al kal ma zá sá val.
A rend szer bõl va ló ki vo ná sa szük sé ges.

1945 M. DJA–6 légvédelmi sztereo távmérõ

A ki vo nás in do ko lá sa: Az esz kö zök szer ve zet bõl tör té -
nõ ki vo ná sa meg tör tént. A had erõ át ala kí tás szer ve zé si
fel ada ta i nak ter ve zé se so rán az al kal ma zó nem szá molt és
nem szá mol az esz köz és lõ sze rei to váb bi al kal ma zá sá val.
A rend szer bõl va ló ki vo ná sa szük sé ges.

Lánctalpas mûszaki páncélozott felderítõ jármû
(MPFJ)

A ki vo nás in dok lá sa: A mû sza ki gép had mû ve le ti al -
kal ma zá sá val a je len le gi és a pers pek ti vi kus ál lo mány táb -
lák ban nem sze re pel, ezért az MH ré szé re fe les le ges sé
vált. Ja ví tá sa, kor sze rû sí té se nem gaz da sá gos, nem cél -
szerû.

Lánctalpas mûszaki páncélozott akadályelhárító
jármû (MPAEJ)

A ki vo nás in dok lá sa: A mû sza ki gép had mû ve le ti al -
kal ma zá sá val a je len le gi és a pers pek ti vi kus ál lo mány táb -
lák ban nem sze re pel, ezért az MH ré szé re fe les le ges sé
vált. Ja ví tá sa, kor sze rû sí té se nem gaz da sá gos, nem cél -
szerû.

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

A honvédelmi miniszter
20/2007. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti
és készenléti szolgálatok mûködésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a 82/2006.
(MK 94.) HM uta sí tás sal ki adott Hon vé del mi Minisz -
térium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta V. fe je zet
13.8. pont já ra, va la mint a Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti
Sza bály za ta V. fe je ze té ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki.

Az utasítás hatálya

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Miniszté -
riumra (a továb biak ban: HM), a mi nisz ter alárendeltsé -
gébe tar to zó szer ve ze tek re, a 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
 Magyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze te i re.

A szolgálati rendszer elemei

2.  §

A ri asz tás vég re haj tá sa, a ké szen lét fo ko zá sá val össze -
füg gõ fel ada tok szer ve zett meg kez dé se, va la mint a be kö -
vet ke zett, vagy vár ha tó an be kö vet ke zõ ese mé nyek re va ló
ru gal mas re a gá lás biz to sí tá sa ér de ké ben az 1.  §-ban meg -
ha tá ro zott szer ve ze tek ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la to kat
szer vez nek.

3.  §

Ügyeleti szolgálatok

Ügye le ti szol gá lat:
a) Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Ügye let (a továb biak -

ban: MH KÜ),
b) MH Hír adó és In for ma ti kai Rend szer Fõ ügye let

(a továb biak ban: MH HIR FÜ).

4.  §

Készenléti szolgálatok

Ké szen lé ti szol gá lat:
a) HM hi va tal ügye le tes ké szen lé ti szol gá la ta (a továb -

biak ban: HÜKSZ),
b) HM Ka taszt ró fa vé del mi Ké szen lé ti Szol gá lat,
c) Nyo mo zó tisz ti Ké szen lé ti Szol gá lat,
d) HM Saj tó tá jé koz ta tá si Ké szen lé ti Szol gá lat (a to -

váb bi ak ban: saj tó ügye le tes),
e) HM gép ko csi ve ze tõi ké szen lé ti szol gá lat (a továb -

biak ban: HM GKSZ),
f) Re pü lõ bal ese ti Ké szen lé ti Szol gá lat (a továb biak -

ban: RKSZ),
g) Bal ese ti Ké szen lé ti Szol gá lat (a továb biak ban: BKSZ),
h) HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ve ze tés biz to sí tó és

 támogató cso port (a továb biak ban: VBTCS) Ké szen lé ti
Szol gá la ta.

5.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal és
a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz -
ga tó ja a ve ze té se alatt ál ló nem zet biz ton sá gi szol gá lat ra
vo nat ko zó an az ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tok lét re ho -
zá sá val és el lá tá sá val össze füg gõ kö ve tel mé nye ket (szol -
gá lat meg ne ve zé se, ren del te té se, fel ada tai, el iga zí tá sa, fel -
ké szü lé sé nek rend je, együtt mû kö dé se más szol gá la tok kal, 
tar tóz ko dá si he lye, szol gá la ti hely re tör té nõ be ér ke zé se
stb.) je len uta sí tás figye lembe véte lével, sa ját ha tás kö ré ben 
ál la pít ja meg.

(2) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium ké szen lé ti szol gá la tai, va la mint az
MH KÜ köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást a ha tás kö rük -
be és ille té kességükbe tar to zó ügyek rõl.

6.  §

(1) A mi nisz ter, ka bi net fõ nök, ál lam tit kár, szak ál lam tit -
ká rok, Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, Hon véd Ve zér kar fõ nök
he lyet te se, va la mint a HM fõ osz tály ve ze tõk, tit kár ság ve -
ze tõk ál tal ki je lölt ügy in té zõk mun ka na po kon 15.30–
16.30 kö zött tá jé koz tat ják az MH KÜ-t a ve ze tõk mun ka -
idõn tú li el ér he tõ sé gé rõl.

(2) Az ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tok biz to sí tá sá ért
fe le lõs szer vek, szer ve ze tek ve ze tõi szol gá la ti in téz ke dés -
ben sza bá lyoz zák a szol gá la tok fel ada tát, ren del te té sét,
ha tás kö rét, kö tel me it, a vál tás és más szol gá la tok kal, szer -
vek kel tör té nõ együtt mû kö dés rend jét, va la mint a sze mé -
lyi és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sát, össz hang ban a Ma gyar
Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za ta 270.1. és 324. pont ja i -
ban fog lal tak kal.
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(3) Az alá ren del tek kel ren del ke zõ szer ve ze tek ve ze tõi
sa ját ha tás kör ben sza bá lyoz zák alá ren delt je ik szol gá lat el -
lá tá sát, fel ügye le tét és sa ját szol gá la ta ik kal va ló kap cso -
lat tar tás rend jét.

ÜGYELETI SZOLGÁLATOK

7.  §

MH Központi Ügyelet

(1) Az MH KÜ a Ma gyar Hon véd ség leg ma ga sabb szin -
tû ve ze tõ had mû ve le ti ügye le ti szol gá la ta.

(2) Az MH KÜ – a HM hi va ta li ügye le te sek, az MH
had rend je sze rin ti szer ve ze tek ügye le tes pa rancs no kai, a
HM és MH ké szen lé ti szol gá la tok és az MH lé gi erõ ügye -
le tes tá bor no ka alá ren delt sé gé ben lé võ ké szen lé ti szol gá -
la tok ki vé te lé vel – szol gá la ti elöl já ró ja az MH va la mennyi 
ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tá nak.

(3) Ren del te té se az alá ren delt szol gá la tok ve ze té se, az
ese mé nyek re re a gá ló és a ké szen lét fo ko zá sá ra vo nat ko zó
pa ran csok, in téz ke dé sek vé te le, to váb bí tá sa, a vál ság ke ze -
lé si és ka taszt ró fa-el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá val
össze füg gõ irá nyí tás meg kez dé se. Kap cso lat tar tás a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal és más köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek, va la mint a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok
ügye le ti szol gá la ta i val, to váb bá az MH kül föl dön lé võ ka -
to nai erõ i vel és a NA TO meg ha tá ro zott szer ve i vel. A ké -
szen lét fo ko zá sa és kü lön ren del ke zé sek ben elõ írt fel ada -
tok vég re haj tá sa, je len té sek fel dol go zá sa, ér té ke lé se és in -
for má ció szol gál ta tás az MH meg ha tá ro zott ve ze tõi ré -
szére.

(4) Az MH KÜ há rom fõ bõl ál l, tag jai 24 órás fo lya ma -
tos ügye le ti szol gá la tot lát nak el, a szol gá lat tel je sí tés he lye 
a HM–I. ob jek tum ban ki je lölt szol gá la ti he lyi ség.

(5) Az MH KÜ szol gá la tot az MH Mû ve le ti Köz pont ál -
lo má nyá ba tar to zó hi va tá sos/szer zõ dé ses – tisz ti, zász ló si,
tiszt he lyet te si – ál lo mány ad hat ja.

(6) Az MH KÜ fel ada tát – az ál lam tit kár ral egyet ér tés -
ben – a HM HVKF sza bá lyoz za.

8.  §

MH Híradó és Informatikai Rendszer Fõügyelet

(1) Az MH Tá mo ga tó Dan dár (a továb biak ban: MH TD) 
alá ren delt sé gé ben mû kö dõ MH HIR FÜ a Ma gyar Hon -
véd ség leg ma ga sabb szin tû hír adó, in for ma ti kai és in for -
má ció vé del mi ügye le ti szol gá la ta.

(2) Az MH HIR FÜ szol gá la ti elöl já ró ja az MH TD pa -
rancs no ka.

(3) Ren del te té se: az MH zárt cé lú (nyílt és vé dett) hír adó 
és in for ma ti kai há ló zat fo lya ma tos üzem kész sé gé nek, mû -
kö dõ ké pes sé gé nek biz to sí tá sa, fel ügye le te, va la mint a
 hálózatot al ko tó va la mennyi rend szer tech ni kai elem egy -
sé ges cent ra li zált üzem fel ügye le té nek mû köd te té se, a
szol gá la ti há ló za tok fo lya ma tos fel ügye le te, a táv köz lõ
há ló za tot érin tõ hi ba el há rí tás, to váb bá üzem vi te li te vé -
keny sé gek irá nyí tá sa és ko or di ná lá sa.

(4) Az MH HIR FÜ 24 órás fo lya ma tos ügye le ti szol gá -
lat, a szol gá la tot adók név jegy zé két, és ve zény lé sét az MH 
TD pa rancs nok hagy ja jó vá, tag ja it az MH TD MH Hír adó
és In for ma ti kai Rend szer fõ-köz pont, Or szá gos Hálózat-
 felügyeleti Fõ köz pont ki je lölt és elõ ze tesen fel ké szí tett
sze mé lyi ál lo má nyá ból kell ki je löl ni.

(5) Az MH HIR FÜ szol gá lat lét szá ma 8 fõ, a szol gá la ti
he lye a HM–II. ob jek tum ban ki je lölt szol gá la ti he lyi ség.

(6) Az MH HIR FÜ fel ada tai el lá tá sa és a kap cso lat tar -
tás ér de ké ben tech ni kai esz kö zök kel, ok mány kész let tel
ren del ke zik, ame lyek rõl a szer ve zet ve ze tõ je gon dos ko -
dik.

(7) Az MH HIR FÜ szol gá la ti fel ada ta it rész le te sen a
Ma gyar Hon véd ség ál lan dó jel le gû hír adó és in for ma ti kai
há ló za tá nak bé ke ide jû és bé ké tõl el té rõ üze mel te té si és
fel ügye le ti rend jé rõl  szóló bel sõ ren del ke zé sek ha tá roz zák 
meg.

KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATOK

9.  §

A HM hivatal ügyeletes

(1) A HM szer ve ze tek nél, va la mint a mi nisz ter fenn tar -
tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve zet nél mû kö dõ HÜKSZ
ren del te té se a hi va tal (in téz mény, ügy nök ség) ve ze tõ tá -
vol lé té ben – a HM szer vek nél mû kö dõ HM hi va tal (ob jek -
tum) ügye le tes – ha tás kö rét meg ha la dó kér dé sek ben dön -
tés ho za tal és a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le.

(2) A szer ve ze ten ként egy fõ HÜKSZ a szer ve zet ve ze -
tõi ál lo má nyá ból ke rül – he ti vál tás sal – ki je lö lés re.

(3) A HM hi va tal ügye le tes szol gá la ta la ká son el töl tött
ké szen lé ti szol gá lat nak mi nõ sül.

(4) Fel ada tát a hi va tal ve ze tõ je szol gá la ti in téz ke dés ben 
ha tá roz za meg.

10.  §

Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgálat

(1) A hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé -
sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM ren de let 31.  § (1) be kez dé se alap ján a Hon vé del mi
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Mi nisz té ri um ban a ka taszt ró fa vé de lem mel kap cso la tos
azon na li in téz ke dé sek meg té te le, a Kor mány za ti Ko or di -
ná ci ós Bi zott ság (a továb biak ban: KKB) szer vei mû kö dé -
sé nek biz to sí tá sa, va la mint a Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé -
del mi Rend szer ope ra tív irá nyí tó szer vé nek meg ala kí tá sa
ér de ké ben:

a) a Hon vé del mi Ága za ti Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív
Törzs (a továb biak ban: HÁ KOT) tag jai (3 fõ),

b) a KKB Vé de ke zé si Mun ka bi zott sá gá ba ki je lölt ága -
za ti szak ér tõ (1 fõ),

c) a KKB Ope ra tív Tör zsé be ki je lölt ága za ti kép vi se lõk 
(2 fõ),

d) va la mint a Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Bi zott ság
(a továb biak ban: KOB) tag jai (9 fõ)
he ti vál tás sal Ka taszt ró fa vé del mi Ké szen lé ti Szol gá la tot
lá t el.

(2) A szol gá lat fel ada tát, az el iga zí tás és fel ké szü lés
rend jét:

a) a HÁ KOT tag jai ré szé re az ál lam tit kár,
b) az ága za ti kép vi se lõk ré szé re a HM ter ve zé si és ko -

or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ,
c) a KOB tag jai ré szé re az MH Mû ve le ti Köz pont pa -

rancs no ka sza bá lyoz za.

(3) A szol gá lat – te vé keny sé ge so rán – együtt mû kö dik
az MH KÜ-vel, va la mint a ka taszt ró fa vé de lem ben érin tett
tár cák és szer vek ügye le ti szol gá la ta i val.

(4) A szol gá lat ban lé võ sze mé lyek la ká son el töl tött ké -
szen lé ti szol gá la tot lát nak el, mely nek so rán a ri asz tás tól
szá mí tott be ér ke zé si idõt a vo nat ko zó szol gá la ti in téz ke -
dés (uta sí tás) ha tá roz za meg.

(5) A szol gá la tot adó ál lo mány név jegy zé két a HM szer -
vek, szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban az ál lam tit kár, a HM
HVKF köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek vo -
nat ko zá sá ban a HM HVKF, az MH had rend jé be tar to zó
ka to nai szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban az állományille té kes
pa rancs nok hagy ja jó vá.

(6) A HM szer vek, szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a HM
Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, a HM HVKF köz -
vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek vo nat ko zá sá -
ban a HM HVKF he lyet tes, az MH had rend jé be tar to zó ka -
to nai szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban az állományille té kes
pa rancs nok – a jó vá ha gyott név jegy zék alap ján – ha von ta
szol gá lat ve zény lést ké szít, amely nek egy pél dá nyát az
érin tett szer ve ze tek a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap 20-ig
az MH Mû ve le ti Köz pont nak meg kül de nek.

11.  §

Nyomozótiszti Készenléti Szolgálat

(1) A Ma gyar Hon véd ség ka to nai nyo mo zó ha tó sá ga i -
ról és a bûn cse lek mé nyek pa rancs no ki nyo mo zá sá ról
 szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együt tes ren de let (a továb -
biak ban: együt tes ren de let) 5.  §-ában fog lal tak nak meg -

fele lõen a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban, HM szer ve ze -
tek nél a nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá la tot egy fõ nyo -
mo zó tiszt-la ká son el töl tött ké szen lét ke re té ben – he ti vál -
tás sal lát ja el.

a) A HM-ben a ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó nyo mo zó -
tisz te ket az együt tes ren de let 1.  § (2) be kez dés a) és
b) pont já ra fi gye lem mel – HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ jé nek
ja vas la tá ra – a HM jo gi szak ál lam tit ká ra és a HM HVKF
együtt je lö li ki és ve zény li szol gá lat el lá tá sá ra.

b) A HM szer ve ze tek nél a nyo mo zó tisz te ket az együt -
tes ren de let 1.  § (2) be kez dés c) pont já ban fog lal tak sze rint 
az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) je lö li ki és ve -
zény li szol gá lat el lá tá sá ra.

(2) A ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó nyo mo zó tisz tek fo -
lya ma tos el ér he tõ sé gét az ügye le ti szol gá la tok út ján szol -
gá la ti rá dió te le fo non kell biz to sí ta ni.

(3) A szol gá lat fel ada tát, az el iga zí tás, a fel ké szü lés, va -
la mint a nyo mo zó tisz tek rend sze res szak mai kép zé sé nek
rend jét a HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ ha tá roz za meg.

12.  §

HM Sajtótájékoztatási Készenléti Szolgálat

(1) A saj tó nyil vá nos ság fo lya ma tos – mun ka idõn tú li,
pi he nõ- és mun ka szü ne ti na po kon is tör té nõ – biz to sí tá sa,
a vá rat la nul be kö vet ke zett ese mé nyek re, ka taszt ró fa hely -
ze tek re va ló ru gal mas re a gá lás biz to sí tá sa ér de ké ben he ti
vál tás sal a HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály
Mé dia osz tály ál lo má nyá ból egy fõ HM saj tó ké szen lé ti
szol gá la tot lá t el (saj tó ügye le tes).

(2) A saj tó ügye le tes fel ada ta it, az el iga zí tás és a fel ké -
szü lés rend jét a HM kom mu ni ká ci ós és to bor zó fõ osz tály -
ve ze tõ ha tá roz za meg.

(3) A saj tó ügye le tes köz vet le nül a HM kom mu ni ká ci ós
és to bor zó fõ osz tály ve ze tõ nek van alá ren del ve.

(4) A saj tó ügye le tes mun ka idõn túl te le fo non ki ér te sít -
he tõ. A saj tó ügye le tes szol gá la ti mo bil te le fon szá ma
 állandó, annak el ér he tõ sé gét az MH KÜ ré szé re meg kell
ad ni.

(5) A saj tó ügye le tes je len uta sí tás ban sza bá lyo zott szol -
gá la tok bár me lyi ké tõl tá jé koz ta tást kér het.

13.  §

HM Gépkocsivezetõi Készenléti Szolgálat

(1) Ri asz tá si-ér te sí té si fel ada tok el vég zé sé re az MH TD 
egy ügye le tes köz úti sze mély gép ko csit biz to sí t egy fõ gép -
ko csi ve ze tõ vel, fo lya ma tos ké szen lét tel a HM-I ob jek tum -
ban. A gép ko csi ve ze tõ 24 órás fo lya ma tos ké szen lé tet lá t
el, mely nek idõ tar ta ma alatt a ki je lölt tar tóz ko dá si he lye a
HM–I ob jek tum ki je lölt szol gá la ti hely sé ge.
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(2) Az HM GKSZ igény be vé te lét – az ál lam i ve ze tõk,
ka bi net fõ nök, HVKF és he lyet te se, fõ osz tály ve ze tõk, tit -
kár ság ve ze tõk igé nyei sze rint – az MH KÜ vál tás pa rancs -
no ka en ge dé lyez he ti.

(3) Szük ség sze rint ri asz tá si-ér te sí té si, va la mint – a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Ka taszt ró fa vé del mi Rend sze -
ré ben biz to sí tot ta kon fe lül – ka taszt ró fa-vé del mi fel ada tok 
vég re haj tá sá ra az MH TD lak ta nyai el he lye zés sel egy
ügye le tes te rep já ró sze mély gép ko csit biz to sí t egy fõ gép -
ko csi ve ze tõ vel.

(4) Az ügye le tes te rep já ró sze mély gép ko csit az MH KÜ 
vál tás pa rancs nok ren del he ti ki.

(5) Az (1) és (3) be kez dés ben meg je lölt gép jár mû ve ze -
tõk la ká son kí vül el töl tött ké szen lé ti szol gá la tot lát nak el.

(6) Az HM GKSZ szol gá lat ve zény lés rend jét az MH TD 
pa rancs no ka ha tá roz za meg.

14.  §

Repülõbaleseti Készenléti Szolgálat

(1) Az ál lam i lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi köz le ke -
dé si bal ese tek kel és re pü lõ ese mé nyek kel kap cso la to san
azon na li in téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben, va la mint a
szak mai vizs gá la tok el vég zé sé re a HM Ka to nai Lég ügyi
Hi va tal nál 24 órás Re pü lõ bal ese ti Ké szen lé ti Szol gá lat
– la ká son el töl tött ké szen lét tel – mû kö dik.

(2) A szol gá lat el lá tá sá val össze füg gõ kö ve tel mé nye ket
(szol gá lat fel ada tai, el iga zí tá sa, fel ké szü lé sé nek rend je,
tar tóz ko dá si he lye, szol gá la ti hely re tör té nõ be ér ke zé se
stb.) a vo nat ko zó jog sza bály ban fog lal tak alap ján a HM
Ka to nai Lég ügyi Hi va tal ve ze tõ je ha tá roz za meg.

15.  §

Baleseti Készenléti Szolgálat

(1) A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCI II. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 21/2000.
(VI II. 18.) HM ren de let 32.  §-a alap ján a tár ca ille té kességi 
kö ré ben tör tént sú lyos, va la mint ket tõ nél több sze mély sé -
rü lé sét oko zó, to váb bá lö vés vagy rob ba nás okoz ta bal ese -
tek, – ki vé ve a köz úti, vas úti, víz i és lé gi bal ese tek – ered -
mé nyes, gyors ki vizs gá lá sa és a szük sé ges in téz ke dé sek
meg té te le ér de ké ben a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó -
sá gi Hi va tal nál (a továb biak ban: HM KEHH), he ti vál tás -
sal két fõ Bal ese ti Ké szen lé ti Szol gá la tot – la ká son el töl -
tött ké szen lét tel – lá t el.

(2) A BKSZ köz vet le nül a HM KEHH fõ igaz ga tó nak van 
alá ren del ve, a BKSZ a meg kez dett vizs gá lat ról és a hely szí -
ni szem le be fe je zé sé rõl je len tést tesz az MH KÜ-nek.

(3) A szol gá lat ve zény lé sé re a HM KEHH fõ igaz ga tó ja
in téz ke dik.

(4) A szol gá lat el lá tá sá val össze füg gõ kö ve tel mé nye ket
(szol gá lat fel ada tai, el iga zí tá sa, fel ké szü lé sé nek rend je,
együtt mû kö dé se más szol gá la tok kal, tar tóz ko dá si he lye,
szol gá la ti hely re tör té nõ be ér ke zé se stb.) a HM KEHH fõ -
igaz ga tó in téz ke dé sé ben sza bá lyoz za.

16.  §

HM Honvéd Vezérkar Fõnöki Vezetésbiztosító
és Támogató Csoport (VBTCS) Készenléti Szolgálata

(1) A VBTCS ren del te té se a HM HVKF ré szé re mo bil
ve ze té si pont biz to sí tá sa. A VBTCS Ve zér ka ri Tá mo ga tó
Cso port ból (VKTCS) és Ve ze tés biz to sí tó Cso port ból
(VBCS) ál l.

(2) A VBTCS fõ fel ada tai:
a) Ve ze tõi te vé keny ség köz vet len tá mo ga tá sa;
b) Ve ze tés hír adó és in for ma ti kai tá mo ga tás (ide ért ve

az ér te kez le tek, el iga zí tá sok tech ni kai fel té te le it is) fel té -
te le i nek, va la mint az ál lan dó és fo lya ma tos össze köt te tés
biz to sí tá sa az elöl já ró, a köz vet len alá ren del tek és az
együtt mû kö dõk irá nyá ba;

c) A HM HVKF ré szé re a mun ka- és pi he nés fel té te le i -
nek biz to sí tá sa;

d) Ve ze tés mo bi li tá sá nak biz to sí tá sa.

(3) A VBCS Hír adó- és In for ma ti kai Rész leg bõl, va la -
mint Mo bil Ve ze té si Mun ka hely bõl ál l, ahol hír adó és in -
for ma ti kai fel ada tok el lá tá sá ra la ká son el töl tött ké szen lé ti
jel leg gel he ti vál tás sal négy fõ (egy fõ ál lo más pa rancs nok, 
két fõ ke ze lõ, egy fõ gép ko csi ve ze tõ), a Mo bil Ve ze té si
Mun ka he lyen az MH TD ve ze tés biz to sí tó raj ál lo má nyá -
ból to váb bi két fõ (au tó busz ve ze tõ és fel szol gá ló) lá t el ké -
szen lé ti szol gá la tot.

(4) A VBTCS ki ren de lé sé re a HM HVKF – az MH KÜ
út ján – in téz ke dik. A VBTCS tag ja i ra, va la mint rész le tes
fel ada ta i ra a HM HVKF kü lön pa rancs ban in téz ke dik.

17.  §

Záró rendelkezések

(1) Ez az uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

(2) A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a HM 
ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tok ki ala kí tá sá nak, mû kö dé -
sé nek és irá nyí tá sá nak rend jé rõl  szóló 77/2001. (HK 19.)
HM uta sí tás, va la mint annak mó do sí tá sá ra ki adott 4/2003.
(HK 3.) HM uta sí tás, a 26/2003. (HK 9.) HM uta sí tás, a
75/2003. (HK 20.) HM uta sí tás, a 90/2005. (HK 19.) HM
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uta sí tás, a 91/2005. (HK 20.) HM uta sí tás, 51/2006.
(HK 11.) HM uta sí tás, to váb bá az Euró pai Uni ó val kap -
cso la tos ügy in té zés rend jé rõl  szóló 55/2003. (HK 14.) HM 
uta sí tás 4.  § (2)–(3) be kez dé se, a 6.  § (4) be kez dé se, va la -
mint az Euró pai Uni ó val kap cso la tos ügy in té zés rend jé rõl
 szóló 55/2003. (HK 14.) HM uta sí tás és a HM ügye le ti és
ké szen lé ti szol gá la tok ki ala kí tá sá nak, mû kö dé sé nek és
irá nyí tá sá nak rend jé rõl  szóló 77/2001. (HK 19.) HM uta sí -
tás mó do sí tá sá ról  szóló 88/2003. (HK 24.) HM uta sí tás
3.  §-a.

(3) Az érin tett szer ve ze tek a ha tály ba lé pést kö ve tõ 30
na pon be lül gon dos kod ja nak az uta sí tás ér vé nye sü lé sé hez
szük sé ges bel sõ sza bá lyo zás meg te rem té sé rõl, il le tõ leg az
e tárgy ban már meg lé võ sza bá lya ik je len uta sí tás ren del -
ke zé se i vel tör té nõ meg fe lel te té sé rõl.

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

A honvédelmi miniszter
21/2007. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományos
Tanács feladatairól és mûködésének rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján – fi gye lem mel a Hon vé del mi Mi nisz té rium Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló
82/2006. (MK 94.) HM uta sí tás mel lék le te V. fe je ze té nek
14.12. pont já ra – a Hon vé del mi Mi nisz té rium Ok ta tá si és
Tu do má nyos Ta nács fel ada ta i ról és mû kö dé sé nek rend jé -
rõl a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

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

2.  §

(1) A HM Ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács (a továb -
biak ban: Ta nács) fel ada ta

a) a vé de lem po li ti ka, a had erõ fej lesz tés, a ku ta tás-fej -
lesz tés és az ok ta tás-kép zés tu do má nyos alap ja i nak fo lya -
ma tos erõ sí té sé ben, fõ irá nya i nak meg ha tá ro zá sá ban va ló
köz re mû kö dés;

b) a fej lõ dést aka dá lyo zó ak tu á lis prob lé mák meg ol dá -
sá nak elõ se gí té se;

c) a had tu do mány, a ka to nai mû sza ki tu do mány és más
tu do mány ágak te rü le te in fo lyó ku ta tá sok kö zöt ti össz hang 
meg te rem té se;

d) rész vé tel a fon to sabb szol gá la ti jel le gû – el sõ sor ban
a had tu do má nyi ku ta tás sal, tu do mány szer ve zés sel és az
ok ta tás sal kap cso la tos – elõ ter jesz tések vé le mé nye zé sé -
ben;

e) köz re mû kö dés a hon vé del mi mi nisz ter ál tal meg ha -
tá ro zott vagy az ál lam tit kár, a ka bi net fõ nök, az érin tett
szak ál lam tit ká rok, illetve a Ta nács ál tal kez de mé nye zett
té mák tu do má nyos mód sze rek kel tör té nõ fel dol go zá sá nak
meg szer ve zé sé ben, a meg fe le lõ kö vet kez te té sek, ál lás fog -
la lá sok, va la mint a mi nisz te ri dön tés hez szük sé ges ja vas -
la tok ki ala kí tá sá ban.

(2) A Ta nács fel ada ta to váb bá az ága za ti tu do mány szer -
ve zé si, va la mint ok ta tás-szer ve zé si te en dõk irá nyí tá sá ban
va ló köz re mû kö dés, amely nek ke re té ben

a) se gít sé get nyújt a Kormány tu do mány po li ti kai
irány el ve i nek az ága zat ban tör té nõ ér vé nye sí té sét szol gá ló 
ter vek ki ala kí tá sá ban;

b) meg vi tat ja és vé le mé nye zi az ága zat ban ter ve zett
ku ta tá sok fõ irá nya it, fi gye lem mel kí sé ri a ku ta tá sok fo -
lya ma tát, az ered mé nyek ér té ke lé sét és hasz no sí tá sát;

c) fi gye lem mel kí sé ri a tu do mány szer ve zés, va la mint a
had tu do má nyi in for má cióel lá tás hely ze tét, ja vas la tot tesz
a fej lesz tés le het sé ges irá nya i ra;

d) részt vesz a ka to nai fel sõ ok ta tás és szak kép zés, va la -
mint a tu do má nyos kép zés fõbb irá nya i ra, el ve i re vo nat ko -
zó dön té sek elõ ké szí té sé ben;

e) ál lást fog lal a dok to ran dusz kép zés ben részt ve võk
tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok ról;

f) se gít sé get nyújt a nem zet kö zi és ha zai tu do má nyos
szer vek kel va ló együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ban, fi gye lem -
mel kí sé ri annak ala ku lá sát;

g) ál lást fog lal a tu do má nyos mun ka ösz tön zé sé re, el is -
me ré sé re vo nat ko zó ja vas la tok ról.

(3) A Ta nács az ál lás fog la lá sa it és ja vas la ta it köz li az
elõ ter jesz tõ szerv ve ze tõ jé vel és el fo ga dás ra (dön tés re)
fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter hez.

3.  §

(1) A Ta nács el nök bõl, tit kár ból és ta gok ból ál l. A Ta -
nács mun ká ját ál lan dó meg hí vot tak se gí tik. Ezen kí vül a
té ma jel le gé nek meg fele lõen szak ér tõk kel egé szít he tõ ki.
A Ta nács a mun ká ba be von ja a té ma sze rint ille té kes szer -
vek ve ze tõ it, mun ka tár sa it.

(2) A Ta nács el nö két, tit ká rát és tag ja it a hon vé del mi
mi nisz ter, az ál lan dó meg hí vot ta kat és a szak ér tõ ket, va la -
mint az ille té kes szer vek ve ze tõ it a Ta nács el nö ke ké ri fe l a 
Ta nács mun ká já ban va ló rész vé tel re. A Ta nács sze mé lyi
össze té te le a Hon vé del mi Köz löny ben ke rül köz zé té tel re.
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(3) A Ta nács mun ká já ban az el nök, a tit kár és a ta gok
sza va za ti jog gal, míg az ál lan dó meg hí vot tak és szak ér tõk
fel szó la lá si és vé le mény nyil vá ní tá si jog gal ren del kez nek.

(4) A Ta ná csot har ma dik sze méllyel szem ben az el nök
és a tit kár kép vi se li.

(5) A Ta nács az ügy kö ré be utalt kér dé sek ben ha zai
vagy nem zet kö zi tu do má nyos ta nács ko zást (kon fe ren ci át,
sze mi ná ri u mot stb.) szer vez het.

(6) A Ta nács mun ka- és ügy rend jét ma ga ál la pít ja meg,
me lyet a hon vé del mi mi nisz ter hagy jó vá.

4.  §

A Ta nács mû kö dé sé hez szük sé ges ki adás fe de ze tét a
HM fe je zet in téz mé nyi költ ség ve té sé ben – a Kom mu ni ká -
ci ós és To bor zó Fõ osz tály fel ügye le té vel – el kü lö ní tet ten,
cél elõ irány zat for má já ban kell biz to sí ta ni.

5.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, egy ide -
jû leg ha tá lyát vesz ti a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Ok ta tá si
és Tu do má nyos Ta ná csa lét re ho zá sá ról  szóló 72/1993.
(HK 23.) HM uta sí tás, va la mint az azt mó do sí tó 11/1995.
(HK 7.) 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. feb ru ár 14.

A honvédelmi miniszter
22/2007. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á  s a

hivatali szervezet vezetõjének kijelölésérõl

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 Hvt. 100.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak ra – az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM)
hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je a ka bi net fõ nök.

(2) A ka bi net fõ nök a Hvt. 100.  § (1) be kez dé sé ben és a
Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé -

nek rend jé rõl  szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat -
ban fog lalt fel ada ta i ra is fi gye lem mel ve ze ti a HM szer ve i -
nek te vé keny sé gét, e jog kö ré ben el jár va fe le lõs a hon vé -
de lem köz pon ti köz igaz ga tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ért,
 valamint fe le lõ se és ál ta lá nos ko or di ná ló ja a Ma gyar Hon -
véd ség fel sõ szin tû szak irá nyí tá sá nak.

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 utasítás alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 19.

A honvédelmi miniszter
23/2007. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á  s a

a közfeladatok felülvizsgálatáról  szóló
2229/2006. (XII. 20.) Korm. határozat

végrehajtásával összefüggõ egyes 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 és a köz fel -
ada tok fe lül vizs gá la tá ról  szóló 2229/2006. (XII. 20.)
Korm. ha tá ro zat ban (a továb biak ban: Ha tá ro zat) meg ha tá -
ro zot tak alap ján, a köz fel ada tok fe lül vizs gá la tá nak ága za ti 
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 HM szer ve ze tek re, a 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 ka to nai szer ve ze -
te i re ter jed ki.

2.  §

(1) A Ha tá ro zat vég re haj tá sa ér de ké ben a hon vé del mi
ága zat nál je lent ke zõ köz fel ada tok kö ré nek és el lá tá suk
mód já nak fe lül vizs gá la tá ra a HM ka bi net fõ nö ke ve ze té sé -
vel Ága za ti Köz fel ada to kat Fe lül vizs gá ló Mun ka cso por -
tot (a továb biak ban: Mun ka cso port) ho zok lét re.
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(2) A Mun ka cso port tit ká ra a HM ter ve zé si és ko or di ná -
ci ós fõ osz tály ve ze tõ, tag jai:

a) a HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ;
b) a HM vé de lem ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ;
c) a HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ;
d) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó;
e) a HM Vé del mi Hi va tal fõ igaz ga tó;

illetve az ál ta luk ki je lölt ve ze tõ be osz tá sú sze mé lyek.

(3) A Mun ka cso port a mun ká ja so rán bár mely, az uta sí -
tás ha tá lya alá tar to zó szerv, szer ve zet ve ze tõ jét köz vet le -
nül fel kér he ti adat szol gál ta tás ra.

3.  §

(1) A Mun ka cso port – a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós
Fõ osz tály ki dol go zói fe le lõs sé ge mel lett – a köz fel ada tok
fe lül vizs gá la ta ér de ké ben 2007. már ci us 15-ig össze ál lít ja
a hon vé del mi ága zat vo nat ko zá sá ban je lent ke zõ, va la -
mennyi köz szek tort érin tõ te vé keny sé get, fel ada tot és
funk ciót tar tal ma zó táb lá za tot.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti táb lá za tot az Ál lam re form
Bi zott ság (a továb biak ban: ÁRB) ál tal 2007. ja nu ár 31-én
jó vá ha gyott mód szer ta ni út mu ta tó (a továb biak ban: Út -
mu ta tó) alap ján, funk ci o ná lis szem lé let tel, nem szer ve ze ti
bon tás ban kell el ké szí te ni az Út mu ta tó ban meg ha tá ro zott
tar ta lom mal, üte me zés sel és mód szer tan nal.

(3) A táb lá zat ban meg je le ní tett meg ál la pí tá sok meg ala -
po zott sá gá ért, tel jes sé gé ért a Mun ka cso port tag jai és az
adat szol gál ta tók szak te rü le te ik vo nat ko zá sá ban fe lel nek.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti táb lá zat to váb bi fel dol go zá -
sát, pon to sí tá sát, agg re gá lá sát az Út mu ta tó és az ÁRB köz -
vet len fel ké ré se alap ján kell vé gez ni.

4.  §

(1) A köz fel ada tok fe lül vizs gá la tá val össze füg gés ben
az ÁRB-vel tör té nõ köz vet len kap cso lat tar tás ra Dr. La ka -
tos Lász ló mk. ve zér õr na gyot, a Mun ka cso port tit ká rát je -
lö löm ki.

(2) A Mun ka cso port tit ká ra a kap cso lat tar tás so rán fel -
me rü lõ, fel sõ ve ze tõi dön tést igény lõ kér dé sek rõl köz vet le -
nül tesz je len tést a HM ka bi net fõ nö ke ré szé re.

5.  §

Ez az 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 utasítás alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 20.

HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
13/2007. (HK 4.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

az EU ALTHEA mûveletbe felajánlott
MH EUFOR alegység kijelölésérõl,
összeállításáról és felkészítésérõl*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
12/2007. (HK 4.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Tisza” Többnemzetiségû Mûszaki Zászlóalj (TMZ) 
2007. évi vezetõ nemzeti szerepkör betöltésébõl adódó

feladatok végrehajtása érdekében**

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének

14/2007. (HK 4.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a HM Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség
hadrendje szerinti szervezetek katasztrófavédelmi

feladatairól  szóló 82/2005. (HK 20.) HVKF intézkedés 
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  §-ának (4) be kez dé se, a hon -
védelmi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek irá nyí -
tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005. (VI. 16.) HM ren de -
let (a továb biak ban: HM ren de let), és a Hon vé del mi
Katasz trófavédelmi Rend szer Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za ta (a továb biak ban HKR SZMSZ) alap ján, fi -
gye lem mel ,,az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se -
gí tõ szer vezeti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó
intézkedé sekrõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kor m. ha tá ro -
zat ban  foglalt fel ada tok ra, to váb bá az MH ka to nai szer ve -
ze tei ez zel össze füg gõ egyes fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról” 
 szóló 114/2006. (HK 21.) HM uta sí tás ra, va la mint
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,,a 2118/2006. (VI. 30.) Kor m. ha tá ro zat ban fog lalt, az
MH ka to nai szer ve ze tek ez zel össze füg gõ egyes fel ada ta i -
nak vég re haj tá sá ra ki adott 114/2006. (HK 21.) HM uta sí -
tás ban meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok
vég re haj tá sá ról”  szóló 118/2006. (HK 22.) HM uta sí tás ra,
,,a HM Hon véd Ve zér kar és a Ma gyar Hon véd ség had -
rend je sze rin ti szer ve ze tek ka taszt ró fa vé del mi fel ada ta i -
ról”  szóló 82/2005. (HK 20.) HVKF in téz ke dést az aláb bi -
ak sze rint mó do sí tom:

1. A 3. b) pont 5. fran cia be kez dés ben a HM köz igaz ga -
tá si ál lam tit kár (HM KÁT) meg ne ve zés he lyett HM ál lam -
tit kár (HM ÁT) meg ne ve zést kell al kal maz ni.

2. A 7. a) pont ban a HM HVK Ka to nai Ter ve zõ Fõ cso -
port fõ nök ség (HM HVK KTFCSF) meg ne ve zés he lyett
HM Had mû ve le ti és Ki kép zõ Fõ osz tály (HM HKF) meg -
ne ve zést kell al kal maz ni.

3. A 21. a) pont ban a BM rö vi dí tés he lyett az ÖTM rö -
vi dí tést kell al kal maz ni.

4. A HM HVK Mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség (HM
HVK MFCSF), illetve mû ve le ti fõ cso port fõ nök meg ne ve -
zés he lyett MH Mû ve le ti Köz pont (MH MK), illetve MH
MK pa rancs nok meg ne ve zést kell al kal maz ni [6. f) pont;
7. b) pont; 3. b) pont].

5. Az MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság (MH SZFP), MH 
Lé gi erõ Pa rancs nok ság (MH LEP), va la mint az MH Össz -
ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
(MH ÖLTP) meg ne ve zé sek he lyett MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság (MH ÖHP) meg ne ve zést kell al kal maz ni
(6. h) pont; 10. pont).

6. Az In téz ke dés ben, ahol „kö zép szin tû ve ze tõ szer vek 
és HM HVK köz vet len pa rancs nok sá gok” szö veg rész sze -
re pel, az „MH ÖHP, MH TD és MH HEK” szö veg részt
kell al kal maz ni (2. be kez dés; 3. b) pont; 4. pont; 5. pont;
8. b) pont; 9. a) pont; 14. pont).

7. Az in téz ke dés 3. a) pont ja he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

a) A HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM HKF)

– be dol goz za az ügye le ti szol gá la tok ri asz tá si ter vé be a 
ka taszt ró fa vé del mi ké szen lé ti rend szer kö ve tel mé nye it,

– ki dol goz za a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok híradó-
 informatikai ter vét,

– meg ha tá roz za a HKR-be ki je lölt erõk fel ké szí té si és
igény be vé te li kö ve tel mé nye it,

– ki dol goz za a HKR ka to nai szer ve ze te it érin tõ ri asz tá -
si, va la mint ak ti vi zá lá si kö ve tel mé nye it,

– ki dol goz za a HKR-be ki je lölt erõk al kal ma zá si el ve it,
– elõ ké szí ti, illetve ki dol goz za a ka taszt ró fa vé del mi

ké szen lé ti rend szer és te vé keny ség Hon véd Ve zér kar fõ -
nök ha tás kö ré be tar to zó sza bály zó it,

– ki dol goz za a HKR hír adó-in for ma ti kai biz to sí tá sá ra
vo nat ko zó szak in téz ke dést,

– fel ügye li a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok hoz kap -
csolódó ál ta lá nos és szak ki kép zés ter ve zé sét és vég re haj -
tá sát,

– ko or di nál ja az Ága za ti Ka taszt ró fa vé del mi Terv
(a továb biak ban: ÁKT) ki dol go zá sát, össze ál lí tá sát, és
 jóváhagyásra elõ ké szí ti azt,

– részt vesz az ille té kességébe tar to zó szak te rü le tek el -
len õr zé sé ben.

8. Az in téz ke dés 3. b) pont el sõ há rom fran cia bekez -
dése he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

– gon dos ko dik az ÁKT fo lya ma tos nap ra ké szen tar tá -
sá ról,

– ko or di nál ja a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke (a továb -
biak ban: HM HVKF) alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai
szer ve ze tek ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gé nek adott, il -
let ve vár ha tó fel ada tok ra vo nat ko zó rö vid tá vú ter ve zé sét,
össze ál lít ja a mû ve le ti el gon do lást,

– össze han gol ja a kö zép szin tû ve ze tõ szer vek, a HM
HVKF köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek,
és a vég re haj tó erõk ka taszt ró fa vé de lem mel kap cso la tos
ope ra tív ter ve zõ és ki dol go zó mun ká ját, irá nyít ja azok
 katasztrófavédelmi fel ké szí té sét.

9. Az in téz ke dés 5. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

5. Az MH ÖHP, az MH TD és az MH HEK sa já tos fel -
ada tai

a) Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP) in téz ke dik az Ága za ti In for má ci ós
Köz pont (a továb biak ban: ÁIK) mû köd te té si fel té te le i nek
fo lya ma tos fenn tar tá sá ra, szak in téz ke dést dol go z ki a ka -
taszt ró fa vé del mi fel ada tok lo gisz ti kai tá mo ga tá sá ra,

b) az MH Tá mo ga tó Dan dár (a továb biak ban: MH TD)
a HM HKF ál tal ki adott szak in téz ke dés alap ján részt vesz
a HKR hír adó-in for ma ti kai tá mo ga tá sá nak ter ve zé sé ben
és vég re haj tá sá ban,

c) az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a továb biak -
ban: MH HEK) szak in téz ke dést dol go z ki a ka taszt ró fa vé -
del mi fel ada tok egész ség ügyi biz to sí tá sá ra.

10. Az in téz ke dés 8. pont já nak el sõ be kez dé se he lyé be
az aláb bi ren del ke zés lép:

A HKR kö zép szin tû ve ze tõ szer ve a KOCS, amely tel -
jes ál lo mánnyal a KOB ve ze tõ in téz ke dé se alap ján ala kul
meg, a vé de ke zés idõ sza ká ban 24 órás ké szen lé ti szolgá -
lati rend szer ben mû kö dik. A vég re haj tó erõk ve ze té se ér -
de ké ben KOCS-ot ala kít meg és mû köd tet az MH ÖHP
12 fõ vel és az MH TD 3 fõ vel.

11. Az in téz ke dés 9. c) pont ja he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

c) Az ÁIK az MH GAVIK bá zi sán, az MH ÖHP alá ren -
delt sé gé ben lét re ho zott szer ve zet. Szak mai in for má ci ó i val 
köz vet le nül tá mo gat ja az ága za ti dön tés ho za ta li rend szert. 
Fel ada ta it az ÁKT, va la mint az MH GAVIK ál tal kidol -
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gozott KAT rög zí ti. Össze té te lé re az aláb bi ak sze rint in -
téz ke dem:

MH GAVIK szak ér té ke lõ cso port: 4 fõ
MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont: 1 fõ
MH Geo in for má ci ós Szol gá lat: 1 fõ.

12. A „Zá ró és át me ne ti ren del ke zé sek” fe je zet 25. és
26. pont jai he lyé be az aláb bi ren del ke zé sek lép nek:

25. A HM HKF, az MH ÖHP, va la mint az MH HEK az
ÁKT-ben rög zí tett fel ada tok biz to sí tá sa ér de ké ben a hír -
adó és in for ma ti kai, va la mint lo gisz ti kai tá mo ga tás ra, il -
let ve az egész ség ügyi biz to sí tás ra vo nat ko zó szak in téz ke -
dé se i ket 2007. már ci us 1-ig mó do sít sák.

26. A KAT ké szí té sé re kö te le zett szer ve ze tek ter ve i ket
2007. már ci us 30-ig a szer ve ze ti vál to zá sok nak és az ér -
vény ben lé võ sza bály zók nak meg fele lõen mó do sít sák,
azo kat az MH MK-n ke resz tül ré szem re jó vá ha gyás ra ter -
jesszék fel. A fen ti szer ve ze tek pa rancs no kai az át me ne ti

idõ szak so rán a HKR mû kö dõ ké pes sé gé nek, ri asz tá sá nak
és a ké szen lé ti szol gá la tok el lá tá sa fel té te le i nek biz to sí tá sa 
ér de ké ben ad ja nak ki ide ig le nes in téz ke dést.

13. A 27. pont „2005. no vem ber 15.” szö veg rész
„2007. áp ri lis 15.” szö veg re mó do sul.

14. Az 1. és 2. szá mú mel lék le tek mó do sí tás ra ke rül -
nek, me lyek je len in téz ke dés mel lék le te ként ke rül nek ki -
adás ra.

15. Je len in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 27.
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A HKR VÉGREHAJTÓ MUNKACSOPORTJAI KIJELÖLÉSE

Fsz.
Cso por tok meg ne ve zé se Cso por tok el osz tá sa, mennyi sé ge

Rö vi dí tett Tel jes MH ÖHP MH TD MH HEK

1. BÚVCS Búvár csoport 2 – –

2. EMGCS Emelõgép csoport 2 – –

3. EÜCS Egészségügyi csoport 9 – –

4. NFMGRCS Nehéz földmunkagép és gépi romeltakarító csoport 1 – –

5. KFMGRCS Könnyû földmunkagép és gépi romeltakarító csoport 1 – –

6. GENVCS Áramellátást és világítást biztosító csoport 4 1 –

7. KVMCS Könnyû vízi mentõ/szállító, vízi útbiztosító csoport 4 – –

8. LCS Légi szállító csoport 1 – –

9. NKMCS Nehéz kétéltû mentõcsoport 6 – –

10. RENDCS Rendész csoport – 3 –

11. ROBCS Robbantó csoport 6 – –

12. SZVCS Szállító és vontató csoport 3 – –

13. SZZCS Szárazföldi utak, területek zárását biztosító csoport 3 – –

14. TECS Tábori ellátó csoport 1 1 –

15. TVFMCS Téli veszélyhelyzetet felszámoló és mentõ csoport 10 – –

16. VSZCS Vízi szállítócsoport 3 – –

17. VRKMCS Védelmi és romeltakarító kézi munkát végzõ csoport 11 1 –

18. VTCS Víztisztító csoport 2 – –

19. ABVFCS ABV felderítõ csoport 1 – –

20. ABVMCS ABV mentesítõ csoport 1 – –

21. LSFCS Légi sugárfelderítõ csoport 1 – –

22. HAVLAB Havaria laboratórium 1 – –

23. ÁIK Ágazati Információs Központ (az MH GAVIK bázisán) 1 – –

24. LSFTIJ Légi sugárfelderítõ tiszti járõr 1 – –

25. SEÜLAB Sugár-egészségügyi laboratórium – – 1

26. ORVECS Orvosi ellátó csoport – Kórházi ágykapacitás – – 1

27. MOCS Mobil orvos csoport – – 1

28. KOBCS KOB szállító csoport – 1 –

29. SZSZCS Személyszállító csoport – 1 –



2. számú melléklet a 14/2007. (HK 4.)
HM HVKF számhoz

A HM HVKF ALÁ REN DELT SÉ GÉ BE TAR TO ZÓ
HON VÉ DEL MI SZER VE ZE TEK

KA TASZT RÓ FA VÉ DEL MI KÉ SZEN LÉ TI
SZOLGÁLATAI

A Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer alább fel -
so rolt egyes irá nyí tó szer vei, va la mint ki je lölt mun ka cso -
port jai a rend szer mû kö dõ ké pes sé gé nek, va la mint vá rat la -
nul be kö vet ke zõ ka taszt ró fák azon na li ke ze lé sé nek meg -
kez dé se ér de ké ben, fo lya ma to san, ha vi szol gá lat ve zény -
lés alap ján, 24 órás (mun ka idõn kí vül la ká son el töl tött1)
ké szen lé ti szol gá la tot lát nak el.2

1. A Hon vé del mi Ága za ti Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív
Törzs (HÁ KOT) (1 fõ):

– MH Mû ve le ti Köz pont pa rancs nok, il let ve MH MK
ügye le tes pa rancs nok (egy ben Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra -
tív Bi zott ság ve ze tõ);

2. A Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Bi zott ság (KOB) ké -
szen lé ti szol gá la ta (6 fõ):

– HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály ál lo má nyá -
ból: 2 fõ;

– MH Mû ve le ti Köz pont ál lo má nyá ból: 3 fõ;
– MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont: 1 fõ;

3. A Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Cso por tok (KO CS)
ké szen lé ti szol gá la ta (15 fõ):

– MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság KO CS: 12 fõ;
– MH Tá mo ga tó Dan dár KO CS: 3 fõ;

4. Az Ága za ti In for má ci ós Köz pont ké szen lé ti szol gá la -
ta (6 fõ):

– MH Gör gei Ar túr Ve gyi vé del mi In for má ci ós Köz -
pont ál lo má nyá ból: 4 fõ;

– MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont ál lo má nyá ból:
1 fõ;

– MH Geo in for má ci ós Szol gá lat kép vi se lõ je: 1 fõ.

1 A 2001. évi XCV. tör vény 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 2.  § (33) be kez dés sze rint.

2 A szol gá la tot el lá tó kat a ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut -
ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.)
HM ren de let 27.  § (1) e) pont ja sze rint ké szen lé ti díj il le ti meg.

5. Spe ci á lis mun ka cso por tok (41 fõ):
– Ne héz föld mun ka gép és gé pi rom el ta ka rí tó cso port:
15 fõ;

– ABV fel de rí tõ cso port: 4 fõ;
– ABV men te sí tõ cso port: 7 fõ;
– ABV fel de rí tõ tisz ti jár õr: 2 fõ;
– Lé gi su gár fel de rí tõ cso port: 10 fõ;
– HA VA RIA la bo ra tó ri um: 3 fõ.

A Honvéd Vezérkar
fõnök helyettesének

14/2007. (HK 4.) HM HVKFH

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírás hatálybaléptetésérõl

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 b) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va
el ren de lem a kö vet ke zõ do ku men tum be ve ze té sét:

I. STANAG 2180 AJOD (EDITION 1) – NON-
 ARTICLE 5 CRISIS RESPONSE OPERATIONS –
AJP–3.4

– Té ma fe le lõs: MH Mû ve le ti Köz pont
– Té ma ke ze lõ: MH MK Ka taszt ró fa-el há rí tá si és Vál -

ság ke ze lé si Osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. áp ri lis 2.
– Vég re haj tás mód ja: ere de ti AJP–3.4 do ku men tum,

an gol nyel ven.

A té ma fe le lõs ad ja ki a vég re haj tá sul szol gá ló do ku -
men tu mot. Ezzel együtt vé gez ze el az eset leg szük sé ges
mó do sí tá so kat is: a be ve ze tett NATO elõ írásnak nem
meg fe le lõ ko ráb bi sza bá lyo zá so kat he lyez zék ha tá lyon
kí vül, illetve kez de mé nyez zék ha tá lyon kí vül he lye zé -
sü ket.

Mi ki ta Já nos mk. al tá bor nagy s. k.,
HM HVKF he lyet tes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
személyzeti fõosztályvezetõjének

14/2007. (HK 4.) HM SZEF

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka 
MH Kecskeméti Repülõkórház személyügyi

szakfeladatainak végrehajtására

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 2118/2006. (VI. 30.)
Korm. ha tá ro zat ban, to váb bá a 114/2006. (HK 21.) HM
uta sí tás ban fog lalt, va la mint az MH 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 (to váb bi ak ban:
Ut.) meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ 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
(a továb biak ban: Pcs) – vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sze -
mély ügyi szak fel ada tok ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed az MH Hon véd
Egész ség ügyi Elõ ké szí tõ Köz pont Törzs re és az MH
Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház ra.

2. A hon vé del mi mi nisz ter úr tól ka pott uta sí tás alap ján
– to váb bi in téz ke dé sig – az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház 
fek võ be teg el lá tá sá nak fo lya ma tos sá ga biz to sí tá sá ban
érin tett ál lo má nyá ra vo nat ko zó an a sze mély ügyi igaz ga tá -
si el já rá sok to váb bi foly ta tá sát fel füg gesz tem.

3. Ezen in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Pa lás ti Fe renc dan dár tá bor nok s. k.,
HM sze mély ze ti fõ osz tály ve ze tõ

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 15.

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
47/2007. (HK 4.) HM KPÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka 
feladatai pénzügyi-számviteli szakfeladatairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -

ha tal ma zás alap ján a 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: HM uta sí tás), va la mint 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 HM HVKF 134/2006. szá mú pa rancs ban meg ha tá -
ro zott szer ve zé si fel ada tok pénz ügyi és szám vi te li biz to sí -
tá sá ra a kö vet ke zõk sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a meg szû nõ, in teg rá ló dó és át -
ala ku ló hon vé del mi szer ve ze te ket el lá tó pénzügyi-
 számviteli szer ve ze ti ele mek re, a jog utód lá si fel ada tok ból
adó dó an a jog elõd szer ve ze tek re, va la mint a HM Köz gaz -
da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség re (a továb biak ban: HM
KPÜ) ter jed ki.

A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

2. A meg szû nõ és más hon vé del mi szer ve zet be integ -
rálódó, vagy át ala ku ló hon vé del mi szer ve ze tek pénz ügyi
jog utód jai – a 3. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel – 2007.
már ci us 1-tõl a HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott be fo ga dó,
meg ala ku ló, illetve az át ala kí tás után új had ren di elem ként 
meg ne ve zett hon vé del mi szer ve ze tek (a továb biak ban
együtt: jog utód szer ve zet).

3. Az ál lam i fel adat el lá tá sa szem pont já ból jog utód
nél kül meg szün te tés re ke rü lõ Bé ri Ba logh Ádám Hon véd
Kö zép is ko la és Kol lé gi um (to váb bi ak ban: BBÁHKK)
pénz ügyi jog utód ja 2007. au gusz tus 1-tõl az MH 12.
 Arrabona Lég vé del mi Ra ké ta Ez red (Gyõr).

4. A meg szû nõ és in teg rá ló dó hon vé del mi szer ve ze tek
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá i nak és in téz mé nyi
kár tya fe de ze ti szám lá i nak meg szün te té sét, to váb bá az át -
ala ku ló hon vé del mi szer ve ze tek elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá i nak (név) mó do sí tá sát a HM KPÜ Költ ség ve -
té si és Szám vi te li Igaz ga tó ság (a továb biak ban: KSZI)
2007. már ci us 1-jei ha tállyal köz pon ti lag kez de mé nye zi a
Ma gyar Ál lam kincs tár nál (to váb bi ak ban: Kincs tár).

5. A meg szû nõ és in teg rá ló dó hon vé del mi szer ve ze tek
el lá tá sát vég zõ pénz ügyi re fe ra tú rák:

a) az in téz mé nyi kincs tá ri kár tya-szer zõ dést mond ják
fe l és az összes kár tyát – az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -
ret szám la meg szûn te té sé nek nap ját meg elõ zõ 15 mun ka -
nap pal – von ják be a kár tya bir to ko sok tól, azo kat ér vény -
te le nít ve, meg fe le lõ „Adat lap” kí sé re té ben ad ják le a KSZI 
ré szé re to váb bi ügy in té zés re. Az át me ne ti idõ szak ban a
há zi pénz tár zá ró pénz kész le té nek meg eme lé sét a ka to nai
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szer ve zet ve ze tõ jé nek kü lön ké rel mé re a HM KPÜ ve zér -
igaz ga tó ja en ge dé lye zi;

b) a kár tya fe de ze ti szám lák egyen le gét utal ják vissza
az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra a Kincs tár
651/2006. szá mú ügy ira ta alap ján;

c) szá mol ják el a ki adott vá sár lá si és úti elõ le ge ket;

d) fi zes sék be a zá ró pénz tár ro vancs ered mé nye ként
elõ ta lált kész pénz ál lo mányt az elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ra úgy, hogy az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -
ret szám lán a jó vá írás a meg szün te tést meg elõ zõ kincs tá ri
na pon meg je len jen;

e) a szám la meg szün te tés elõtt a ren de zet len Kincs tá ri
tranz ak ci ós kó do kat (KTK-k) he lyes bít sék, a ren de zet len
füg gõ, át fu tó ál lo mány ról ké szít se nek jegy zõ köny vet s azt
– a szük sé ges bi zony la tok kal és ana li ti ká val együtt – ad ják 
át a pénz ügyi jog utód nak;

f) az el lá tó köz pon tok tól és a szál lí tók tól sze rez ze nek
be iga zo lást tar to zá sa ik hely ze té rõl, és a szál lí tó kat tá jé -
koz tas sák a hon vé del mi szer ve zet meg szû né sé rõl, va la -
mint a pénz ügyi jog utód ról;

g) kez de mé nyez zék a szál lí tói és ve või szer zõ dé sek
fel mon dá sát, illetve a jog utód szer ve zet ne vé re tör té nõ
mó do sí tá sát, mely nek elõ ké szí té se so rán mû köd je nek
együtt az el lá tá sért fe le lõs lo gisz ti kai szer vek kel a fel mon -
dás ra irá nyuló pa rancs no ki in téz ke dés idõ be ni meg ho za ta -
la és a mó do sí tás ra ke rü lõ meg ren de lé sek tar tal mi pon to sí -
tá sa ér de ké ben;

h) az f)–g) pon tok ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sát köve tõen a be nem ér ke zett kö ve te lé sek rõl és a
fenn ál ló tar to zá sok ról ké szít se nek jegy zõ köny vet, me lyet
a pénz ügyi jog utód nak ad ják át;

i) a meg szû nõ szer ve zet fel szá mo lá sá val össze füg gés -
ben el ké szí tett át adás-át vé te li jegy zõ köny vek alap ján az
esz köz-nyil ván tar tás ból a ki ve ze té se ket hajt sák vég re, a
va gyo nu kat zár ják „0-ra”.

6. A meg szû nõ hon vé del mi szer ve zet köz pon to sí tott
be vé te le it az in téz mé nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel ada -
tok ról  szóló ha tá lyos HM uta sí tás ban fog lal tak sze rint a
jog utód szer ve zet szá mol ja el és fi ze ti be.

Az uta sí tás sze rint in téz mé nyi sa ját be vé tel ként mi nõ sí -
tett be vé te le ket is – az ÁFA be vé te lek ki vé te lé vel – a tár ca
köz pon to sí tott be vé te le ként kell ke zel ni, azok el szá mo lá -
sát és be fi ze té sét az elõ zõ be kez dés ben fog lal tak sze rint
kell vég re haj ta ni.

7. A Kincs tár az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
zá ró egyen le gét a meg szû nés nap já val át eme li a pénz ügyi
jog utód elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja ja vá ra.

8. A meg szû nõ és in teg rá ló dó hon vé del mi szer ve ze tek
(meg bí zott) pénz ügyi re fe ra tú rái a jog utód pénz ügyi re fe -
ra tú rák kal együtt mû köd ve a 2006. évi költ ség ve té si be szá -
mo ló el ké szí té sé rõl  szóló HM KPÜ in téz ke dés ben fog lal -
tak alap ján a 2007. ja nu ár 1. és feb ru ár 28. kö zöt ti idõ szak -

ról „zá ró” be szá mo lót ál lít sa nak össze, mely hez a meg -
szûnõ és in teg rá ló dó hon vé del mi szer ve zet ál tal össze ál lí -
tott 2007. évi ele mi költ ség ve té si terv ja vas lat – a 2007.
feb ru ár 28-ig tel je sí tett ki adá sok nak meg fe le lõ összeg ben
és a 2007 már ci us 1-tõl de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ra – 
meg bont va ke rül jó vá ha gyás ra és ki adás ra a jog utód szer -
ve zet ré szé re.

9. A jog utód szer ve ze tek pénz ügyi el lá tá sát vég zõ re fe -
ra tú rák:

a) ki emelt fi gyel met for dít sa nak már ci us 1-tõl a ha vi
 finanszírozási igé nyek össze ál lí tá sá nál az in teg rá ló dó
hon vé del mi szer ve ze tek igé nye i re is;

b) a meg szû nõ és ki he lye zett al egy ség ként in teg rá ló dó
hon vé del mi szer ve ze tek 2007. már ci us 1-tõl tör té nõ fo lya -
ma tos mû kö dé sé hez szük sé ges he lyi ki fi ze té sek biz to sí tá -
sa ér de ké ben, a ki he lye zett re fe ra tú rák ré szé re ké szít sék
elõ a kincs tá ri kár tya szer zõ dé se ket és azo kat 2007. feb ru ár 
10-ig a KSZI ré szé re ad ják át;

c) az ele mi költ ség ve té sek ki adá sát köve tõen a 2007.
évi elõ irány za ta i kat pon to sít sák, a szük sé ges mó do sí tá -
sok ra vo nat ko zó ja vas la tot 2007. má jus 15-ig ál lít sák
össze, s azt a hon vé del mi szer ve zet pa rancs no ká nak alá -
írá sát köve tõen a HM KPÜ-re ter jesszék fe l.

10. A Bé ri Ba logh Ádám Hon véd Kö zép is ko la és Kol -
lé gi um pénz ügyi re fe ra tú rá ja a meg szû nés so rán ké szít se
elõ az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já nak és in téz -
mé nyi kár tya fe de ze ti szám lá já nak meg szün te té sét, va la -
mint 2007. jú li us 15-ig je lent se a HM KPÜ Költ ség ve té si
és Szám vi te li Igaz ga tó ság (a továb biak ban: KSZI) fe lé a
fel adat vég re haj tá sát. A HM KPÜ KSZI 2007. jú li us 31-ei
ha tállyal köz pon ti lag kez de mé nyez ze a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál (to váb bi ak ban: Kincs tár) az elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám la és in téz mé nyi kár tya fe de ze ti szám -
la meg szün te té sét.

A „zá ró” be szá mo lót a 2006. évi költ ség ve té si be szá -
mo ló el ké szí té sé rõl  szóló HM KPÜ in téz ke dés ben fog lal -
tak sze rint ké szít se el.

11. Az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont és az MH
Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont 2007. már ci us 1-ét kö ve tõ
pénz ügyi tel je sí té se i nek a fõ köny vi köny ve lés ben tör té nõ
el kü lö ní tett meg je le ní té sé re a KSZI a ké sõb bi ek ben in téz -
ke dik.

12. A meg szû nõ MH szer vek pénz ügyi el lá tá sát vég zõ
szer ve ze tek a nem zet kö zi fel ada to kat érin tõ költ ség ve té si
elõ irány za tok kal és azok fel hasz ná lá sá val el kü lö ní tet ten
szá mol ja nak el, me lyet a HM KPÜ ré szé re ter jessze nek
 fel. Az el szá mo lá sok ban fel ada ton ként (költ ség ve té si
cím / al cím, CRK és Pro jekt kód fel tün te té sé vel) mu tas sák
ki a jó vá ha gyott elõ irány za to kat, tel je sí té se ket és az eset -
le ge sen fel me rü lõ át hú zó dó fi ze té si kö te le zett sé ge ket.
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Illetménygazdálkodással kapcsolatos feladatok:

13. A meg szû nõ ka to nai szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyát 
kü lön bér lis tán a HRMS rend szer ben úgy kell át he lyez ni a
jog utód hoz, hogy a HM KPÜ Il let mény szám fej tõ, Adó- és
Já ru lék el szá mo ló Igaz ga tó sá gá nál az au gusz tus ha vi il let -
mény szám fej tés a jog utód köny ve lé sé ben je lent kez zen.

14. A meg szû nõ ka to nai szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má -
nyá nak le zárt pénz ügyi sze mé lyi gyûj tõ it leg ké sõbb
2007. au gusz tus 10-ig a jog utód pénz ügyi re fe ra tú ra ré -
szé re ad ják át a vo nat ko zó pa ran csok kal és egyéb fel adá si
ok má nyok kal együtt. A még fe l nem adott já ran dó sá gok ról 
 szóló pa ran csok, ok má nyok át adá sát nagy gon dos ság gal,
do ku men tál tan vé gez zék. Te gye nek meg min dent annak
ér de ké ben, hogy két sze re sen fel adott vagy fel adás ra egy -
ál ta lán nem ke rült já ran dó ság ne ke let kez zen. En nek ér de -
ké ben az ok má nyo kon a fel szá mo lás egész idõ sza ka alatt a 
fel adás té nyét egy ér tel mû en, dá tum mal, ol vas ha tó alá írás -
sal rög zít sék. Az át adás nál for dít sa nak fi gyel met a gyûj tõk 
adat tar tal má nak a bel sõ lel tár ral tör té nõ egyez te té sé re, az
összes bi zony lat le fû zé sé re.

15. Az idõ köz ben át he lye zés re ke rü lõ ál lo mány pénz -
ügyi-sze mé lyi gyûj tõ it ellen õr zés után zár ják le, mely -
nek té nyét az át adó pénz ügyi re fe rens a bel sõ lel tár ban alá -
írá sá val iga zol ja, és azo kat az át ve võ szer ve zet ré szé re
küld jék meg. A gyûj tõ ben he lyez zék el az ét ke zé si utal -
vánnyal tör té nõ el lá tás idõ sza ká ra vo nat ko zó iga zo lást
is. A még fe l nem adott pa ran cso kat, pa rancs ki vo na to kat,
egyéb ok má nyo kat do ku men tál ha tó mó don szin tén küld -
jék meg az át ve võ ka to nai szer ve zet ré szé re. Az át he lye -
zést a HRMS rend sze ren is vé gez zék el a sze mély ügyi
szerv vel együtt mû köd ve.

16. Az ál lo mány ból ki vá ló sze mé lyek rõl a pénz ügyi el -
szá mo lá so kat nagy kö rül te kin tés sel vé gez zék (pl. sza bad -
ság meg vál tás, ju bi le u mi ju ta lom, egyéb já ran dó sá gok ki -
fi ze té se, MÁV arc ké pes iga zol vány be vo ná sa, csa lád ala -
pí tá si tá mo ga tás, il let mény elõ leg tar to zás ren de zé se).
Az eset le ge sen fel me rü lõ tar to zá sok be haj tá sá ra a tör -
vényes ke re tek kö zött in téz ked je nek.

Az ál lo mány ból ki vált, il let mény elõ leg és csa lád ala pí -
tá si tá mo ga tás tar to zás sal ren del ke zõ sze mé lyek rõl, a tar -
to zás össze gé rõl és a tör lesz tés mód já ról a HM KPÜ Il let -
mény, Mun ka ügyi és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó sá got
írás ban min den hó nap 10-ig tá jé koz tas sák.

A ki vált sze mé lyek ré szé re a ki ál lí tott „Iga zo lás”-on
tün tes sék fe l a mun ka bér bõl jog erõs ha tá ro zat vagy jog -
sza bály alap ján le vo nan dó tar to zá so kat (pl. il let mény elõ -
leg, csa lád ala pí tá si tá mo ga tás, tar tás díj, egyéb le til tá sok),
illetve azok jo go sult ja it. Az „Iga zo lás”-on azt is fe l kell
tün tet ni, ha a mun ka bért tar to zás nem ter he li.

17. A sze mé lyi ál lo mány fenn ál ló tar to zá sa i ról
(pl.  illetményelõleg, csa lád ala pí tá si tá mo ga tás, le til tá sok,

tar tás díj) ké szít se nek név jegy zé ket, mely tar tal maz za az
aláb bi ada to kat:

név, rf.
al kal ma zot ti azo no sí tó
adó azo no sí tó je l
ál lan dó lak cím
en ge dé lye zõ meg ne ve zé se, en ge dély szá ma, ide je
bí ró sá gi le til tás szá ma, ide je
en ge dé lye zett ere de ti összeg
fenn ál ló tar to zás .......-án
új állományille té kes ala ku lat

meg jegy zés, mely tar tal maz za a be haj tás ér de ké ben tet t
 intézkedéséket.

A név jegy zék tar tal maz za a ko ráb bi évek ben ki vált sze -
mé lyek fenn ál ló tar to zá sát is. A jegy zék a fel szá mo lá si
jegy zõ könyv höz ke rül jön csa to lás ra.

Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a nyug ál lo mány ba he -
lye zé sek kap csán az érin tett sze mé lyek fenn ál ló tartozá -
sai ra, le til tá sa i ra vo nat ko zó ren del vé nyek, ha tá ro za tok,
pénz in té ze ti be haj tá si vég zé sek ere de ti pél dá nya i nak a
HM KPÜ Il let mény Szám fej tõ, Adó és Já ru lék El szá mo ló
Igaz ga tó ság ré szé re tör té nõ be kül dé sé re, va la mint má so -
lat ban a pénz ügyi jog utód ka to nai szer ve zet hez át adá sá ra
(az érin tett pénz ügyi-sze mé lyi gyûj tõ jé ben tör té nõ el he -
lye zé sé re).

18. Az ál lo mány táb la vál to zá sok kö vet kez té ben ki vá -
ló, vagy át he lye zés re ke rü lõ köz al kal ma zot tak bér alap ját
fo lya ma to san, az utol só mun ká ban töl tött na pot kö ve tõ hó
1-jé vel, mond ja le az ér vény ben lé võ sza bá lyok nak meg -
fele lõen. A jog utód szer ve zet bér alap igény lé sét az ál ta lá -
nos sza bá lyok sze rint vé gez ze.

19. A ka to nai és ún. kül sõ meg bí zá si díj ra va ló jo go -
sult sá got fo lya ma to san vizs gál ják fe lül, a szük sé ges mó -
do sí tá so kat hajt sák vég re. A meg bí zá si díj fo lyó sí tá sát a
meg bí zás tény le ges meg szû né se kor ál lít sák le.

20. A kü lön bö zõ pénz ügyi ke re tek 2007. évi idõ ará -
nyos össze gét (pl. se gély, ju ta lom, sze mé lyi rep re zen tá ció) 
a meg szû nõ ka to nai szer ve zet fel hasz nál hat ja. Az au gusz -
tus hó nap ban ki fi ze tett túl szol gá lat és túl óra még a meg -
szû nõ szer ve zet ke re tét ter he li. A nyil ván tar tá so kat le -
zárva, egyez tet ve a jog utód ré szé re 2007. jú li us 31-i ál la -
pot nak meg fele lõen kell át ad ni.

21. A meg szû nõ szer ve zet ve ze tõ pénz ügyi re fe ren se
az ál lo mány ból ki vá ló sze mé lyek el ér he tõ sé gét (le ve le zé si 
cím, te le fon) pon to sít sa, ké szít sen rö vid szak mai tá jé koz -
ta tót a leg fon to sabb pénz ügyi ügy in té zé si te en dõk rõl
(pénz tá ri tag ság, adó zá si ügyek ren de zé se, le ve le zé si cím,
el ér he tõ ség a lak ta nya be zá rás után stb.), me lyet az érin tett
dol go zók nak át kell ad ni.

Statisztikai és adóügyi feladatok:

22. Az adó igaz ga tá si szám mal ren del ke zõ ka to nai szer -
ve zet az adó kö te le zett ség ben be állt vál to zást (meg szû nés,
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jog utód meg ne ve zé se stb.) a meg fe le lõ APEH nyom tat -
vány al kal ma zá sá val áp ri lis 30-ig küld je meg a HM KPÜ
ré szé re.

23. Az áfa ala nyi kör be be je lent ke zett meg szû nõ szer -
ve ze tek a meg szû nést kö ve tõ 30 na pon be lül, az adó zás
rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 33.  § (3) be kez dé -
sé ben fog lal tak alap ján – az SZJA ki vé te lé vel – ké szít se -
nek tel jes kö rû adó be val lást a min den ko ri – a meg szû nõ
szer ve ze tek re vo nat ko zó – adó be val lá si kö te le zett ség nek
meg fe le lõ be val lás-gar ni tú ra ki töl té sé vel. Az adó be val lást 
az APEH Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá gá ra (1115 Bu da -
pest, Bar tók Bé la út 176.) küld jék meg.

24. 2007. áp ri lis 30-ig (a BBÁHKK ese té ben jú li us
10-ig) a meg szû nõ szer ve zet az APEH Ki emelt Adó zók
Igaz ga tó sá gá val hajt sa vég re az adó fo lyó szám la egyez te -
té sét.

25. A meg szû nést meg elõ zõ 6 adó év összes adó (áfa,
ál lam ház tar tás sal szem be ni egyes adó kö te le zett sé gek
stb.) be val lá sa it a kap cso ló dó ok má nyok kal együtt kü lön
gyûjt õz ve ad ják át a jog utód ré szé re az ügy vi te li szer ven
ke resz tül.

26. A meg szû nõ ka to nai szer ve zet re fe ren se küld jön
ér te sí tést az ille té kes tár sa da lom biz to sí tá si szerv (nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tó ság) ré szé re ar ról, hogy jog utód ként
mely ka to nai szer ve zet ille té kes a szer ve ze ti vál to zás  miatt 
tar ta lék ál lo mány ba he lye zett ka to nák, illetve a ka to nai
szer ve zet bõl ki vált köz al kal ma zot tak társadalombizto -
sítási el lá tá sa i nak igény be vé te lé hez adat szol gál ta tás ra
(pl. öreg sé gi, rok kant sá gi, hoz zá tar to zói nyug el lá tás, csa -
lá di pót lék, GYED, GYES stb.).

27. A sta tisz ti kai, ter mé szet be ni jut ta tá sok utá ni mun -
kál ta tót ter he lõ 54%-os SZJA és lét szám csök ken tés sel
kap cso la tos adat szol gál ta tást az ér vény ben lé võ in téz ke -
dé sek nek meg fele lõen kell tel je sí te ni.

Ellenõrzési és ellenjegyzési feladatok:

28. A HM KPÜ El len õr zé si és El len jegy zé si Igaz ga tó -
ság ter vez ze és hajt sa vég re a meg szû nõ ka to nai szer ve ze -
tek nél – a 14/2005. (HK 8.) HM KPSZH fõ igaz ga tói in téz -
ke dés 11. pont ja sze rin ti cél el len õr zés ke re té ben – a fõ -
igaz ga tói in téz ke dés 1. sz. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
szak el len õr zé si fel ada to kat .

29. A fel szá mo lás hoz kö tõ dõ en a meg szû nõ ka to nai
szer ve zet nél az aláb bi ese ti bel sõ el len õr zé si fel ada to kat
kell vég re haj ta ni:

– pénz ügyi ke re tek egyez te té se, le zá rá sa té te le sen,
– a le vo nan dó kár té rí té sek át adá sa a jog utód ré szé re, a

be haj tás kez de mé nye zé se,

– pénz ügyi sze mé lyi gyûj tõk adat tar tal má nak el len õr -
zé se az át he lye zés, vég le ges ki vá lás elõtt,

– a ki vál tak pénz ügyi já ran dó sá ga i nak té te les el len õr -
zé se.

30. A fel ada tok vég re haj tá sá ról a pénz ügyi re fe rens ne -
gyed éves bel sõ el len õri je len tés ke re té ben rész le te sen te -
gyen je len tést. A meg szû nõ ka to nai szer ve zet pénz ügyi re -
fe ren se a fen ti fel szá mo lá si fel ada tok vég re haj tá sá ról
 szóló bel sõ el len õri je len té sét ter jessze fe l a HM KPÜ-re
2007. áp ri lis 30-ig (illetve a BBÁHKK ese té ben szep tem -
ber 30-ig). A meg szû nõ vagy át ala ku ló ka to nai szer ve ze -
tek a zá ró költ ség ve té si be szá mo ló mel lék le te ként ké szít -
sék el a fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el -
len õr zé si rend szer ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról
 szóló 114/2005. (HK 1/2006.) HM uta sí tás 6.  § (8) be kez -
dé se sze rin ti FE U VE tárgy évi mû köd te té sé re vo nat ko zó
ve ze tõi, illetve pénz ügyi ér té ke lé se ket, nyi lat ko za to kat.

31. A meg szû nõ ka to nai szer ve zet nél a kö te le zett ség -
vál la lá sok el len jegy zé sé nél a pénz ügyi re fe rens vegy e
figye lembe, hogy 2007. ja nu ár 1-tõl a köz be szer zé sek hez
kap cso ló dó el len jegy zé si jog kört a 100 mil lió Ft-ot el érõ,
illetve meg ha la dó ér té kû köz be szer zé sek ese tén HM KPÜ
ve zér igaz ga tó ja, a 100 mil lió Ft-ot el nem érõ ér té kû köz -
be szer zé sek ese tén pe dig a HM KPÜ El len õr zé si és El len -
jegy zé si Igaz ga tó ság igaz ga tó ja gya ko rol ja.

Informatikai feladatok:

32. A HM KPÜ IA JI Köz gaz da sá gi Adat bá zis és
 Alkalmazás Ad mi nisz tá ci ós Osz tály osz tály ve ze tõ je fe le lõs
– a tel jes fel szá mo lást köve tõen – a meg szû nõ ka to nai szer -
ve zet pénz ügyi re fe ra tú rá ján a HM KGIR vég pon tok meg -
szün te te té sé nek kez de mé nye zé sé ért, együtt mû köd ve a Gaz -
dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Igazgató sággal.

33. A pénz ügy tech ni kai esz kö zök (pénz tár szek rény,
asz ta li szá mo ló gép, bank jegy vizs gá ló, bank-jegy szám lá -
ló, pénz szál lí tó tás ka stb.) át cso por to sí tá sá ra HM KPÜ
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Igaz ga tó ság
igaz ga tó ja te gyen ja vas la tot.

34. A HM KPÜ IAJI Köz gaz da sá gi Adat bá zis és
 Alkalmazás Ad mi nisz tá ci ós Osz tály osz tály ve ze tõ – együtt -
mû köd ve a Költ ség ve té si és Szám vi te li Igaz ga tó ság gal – ha -
tás kö ré ben kez de mé nyez ze a HM KGIR mû köd te té sé hez
szük sé ges jo go sult sá gok 2007. áp ri lis 30-tól (illetve a
BBÁHKK ese té ben szep tem ber 30-tól) tör té nõ meg szün te -
té sét.

35. A „nul lás” be szá mo ló el ké szí té sét köve tõen a meg -
szû nõ ka to nai szer ve zet KGIR jo go sult sá ga i nak le -
mon dá sáról a HM KPÜ IAJI Köz gaz da sá gi Adat bá zis és
Al kal ma zás Ad mi niszt rá ci ós Osz tály osz tály ve ze tõ gon -
dos kod jon.
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Ügyviteli feladatok:

36. A meg szû nõ ka to nai szer ve zet az ügy vi te li szer vek
út ján, 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 ta (Ált/3.) elõ -
írásainak be tar tá sá val, a jog utód ka to nai szer ve zet pénz -
ügyi re fe ren sé nek jegy zõ könyv alap ján ad ja át:

– a meg õr zés re kö te le zett összes pénz ügyi, szám vi te li
ok mányt,

– a kár té rí té sek kel kap cso la tos ira to kat,
– el len õr zé sek kel kap cso la tos jegy zõ köny ve ket,
– el len jegy zé si ok má nyo kat,
– a meg õr zés re le adott és már irat tá ro zott pénz ügyi és

szám vi te li ok má nyo kat.

37. A meg õr zé si kö te lem ki ter jed a pénz tá ri és a bank -
for ga lom hoz kö tõ dõ alap bi zony la tok ra és a kap cso ló dó
ana li ti kus nyil ván tar tá sok ra is. Az át adó nak kö te les sé ge a
fen ti ek ben rész le te zett ok má nyok gaz da sá gi éven ként tör -
té nõ el kü lö ní té se és annak a cso ma go lá son jól lát ha tó
meg je lö lé se.

38. A meg szû nõ szer ve zet nél a pénz tár szek rény kul -
csa it (az ügy vi te len tá rolt, illetve a hasz ná lat ban lé võ kul -
cso kat egy aránt) a pénz tár szek rénnyel együtt kell tá rol ni.

39. A pénz ügyi re fe rens a fel ada tok vég re haj tá sa so rán
for dít son ki emelt fi gyel met a mi nõ sí tett, illetve szi go rú
szám adás kö te les és egyéb ok má nyok ke ze lé sé re vo nat ko -
zó ti tok vé del mi, ügy vi te li és tá ro lá si elõ írások ma ra dék ta -
lan be tar tá sá ra.

40. A HM KPÜ ré szé re a szer ve zé si fel adat be fe jez té -
vel ad ja át:

– a pénz ügyi re fe rens ré szé re ki adott sor szá mos re fe -
ren si kör bé lyeg zõt,

– a ha tá lyos (nap ra kész) pénz ügyi jog sza bály gyûj te -
mé nye ket,

– a ha tá lyos (nap ra kész) mun ka ügyi jog sza bály gyûj te -
mé nye ket,

– a szak mai jel le gû ér vény ben lé võ sor szá mos ren del -
ke zé se ket,

– az összes pénz ügyi ki se gí tõ bé lyeg zõt.

Pénztárgépekkel kapcsolatos feladatok:

41. A több ször mó do sí tott 24/1995. (XI. 22.) PM ren -
de let 6.  § (1) be kez dé se alap ján a pénz tár gép át adá sa ese -
tén az át adó ka to nai szer ve zet a szer vizt 8 nap pal ko ráb ban 
kö te les ér te sí te ni, hogy a szer viz ele get te hes sen a jog sza -
bá lyi kö te le zett sé gé nek.

Záró rendelkezések:

42. Az in téz ke dés ben fog lal ta kat a fel szá mo ló ka to nai
szer ve ze tek ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sei, va la mint az
együtt mû kö dés ben érin tett szol gá la ti sze mé lyek, a HM

KPÜ érin tett ve ze tõ ál lo má nya tel jes, érin tett sze mé lyi ál -
lo má nya a rá vo nat ko zó mér ték ben is mer je meg.

43. A szer ve zé si vál to zá sok ban érin tett ka to nai szer -
vezet pénz ügyi ve ze tõ jét a hon vé del mi szer ve zet fel szá -
mo lá si bi zott ság ba tag ként kell ki je löl ni.

44. A ka to nai szer ve zet re vo nat ko zó an ké szít se nek
rész le tes ütem ter vet a pénz ügyi és szám vi te li szak fel ada -
tok vég re haj tá sá ra, mely nek egy pél dá nyát a HM KPÜ
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Igaz ga tó ság ra
ter jesszék fel 2007. feb ru ár 10-ig (illetve a BBÁHKK ese -
té ben jú ni us 10-ig).

45. A meg szû nõ pénz ügyi re fe ra tú ra ál lo má nyá nak kö -
te le zõ en részt kell ven nie az el lá tá si fel ada tok to váb bi biz -
to sí tá sá ban.

46. A jog elõd és jog utód (meg szû nõ) ala ku lat ve ze tõ
pénz ügyi re fe ren sei a sze mé lyi ál lo mányt érin tõ ügyek ben
és a szük sé ges mér ték ben a ki fi ze tés és szám fej tés alap já ul 
szo gá ló do ku men tu mo kat köl csö nö sen küld jék meg egy -
más nak és a pa rancs nok fe lé szük ség sze rint re fe rál ják.
Az idõ köz ben ér ke zõ sze mély ügyi pa ran csok fel dol go zá -
sá ért a meg szû nõ ka to nai szer ve zet ve ze tõ pénz ügyi re fe -
ren se fe le lõs. Vi tás ese tek ben mind két ve ze tõ pénz ügyi re -
fe rens kö te les ha la dék ta la nul je len tést ten ni az ille té kes
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Osz tály osz -
tály ve ze tõ je ré szé re.

47. A fel szá mo lás vég re haj tott pénz ügyi és szám vi te li
fel ada ta it a ka to nai szer ve zet „Fel szá mo lá si jegy zõ -
könyv”-ében ön ál ló mel lék let ben rög zít se. Ugyan itt fel
kell so rol ni a még fo lya mat ban lé võ fel ada to kat, meg -
jelölve a vár ha tó vég re haj tás ha tár ide jét.

48. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Lé vai Ist ván At ti la dan dár tá bor nok s. k.,
HM KPÜ ve zér igaz ga tó

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. ja nu ár 31.

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának

 60/2007. (HK 4.) HM KPÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

a HM fejezet közgazdasági, pénzügyi és számviteli
szakellenõrzésének rendjérõl

A HM fe je ze ten be lül a köz gaz da sá gi, pénz ügyi és
szám vi te li szak el len õr zé sek rend jé re a 2004. évi CV. tv.
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(Hvt.) 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a hon vé del mi tár ca el len õr zé si rend jé rõl  szóló
94/2004. (HK 26.) HM uta sí tás, va la mint a kül föl di szol -
gá la tot tel je sí tõ ka to nai szer ve ze tek el len õr zé si rend jé rõl
 szóló 95/2004. (HK 26.) HM uta sí tás elõ írásaival össz -
hang ban – az aláb bi ak sze rint

in téz ke dem:

I.

Általános szabályok

1. Az In téz ke dés cél ja a szak el len õr zé si fel ada tok rész -
le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sa.

2. Az In téz ke dés ha tá lya ki ter jed a HM Köz gaz da sá gi
és Pénz ügyi Ügy nök ség re (a továb biak ban: HM KPÜ), a
spe ci á lis gaz dál ko dást foly ta tó hon vé del mi szer ve ze tek re
(a továb biak ban: SGSZ), az at ta sé hi va ta lok, a kül kép vi se -
le tek, va la mint a nem zet kö zi vál ság ke ze lõ és bé ke tá mo ga -
tó mû ve le tek be fel aján lott ka to nai szer vez tek HM KPÜ
szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti ele me i re.

3. A je len In téz ke dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek te -
kin te té ben a hi vat ko zott sza bá lyo zók ban meg ha tá ro zot tak
az irány adók. Az In téz ke dést min den eset ben az elõb bi
sza bá lyo zók vo nat ko zó elõ írásaival össz hang ban kell al -
kal maz ni.

4. Az In téz ke dés szem pont já ból vég re haj tó pénz ügyi
és szám vi te li szer ve ze tek nek a hon vé del mi szer ve ze tek
pénz ügyi és szám vi te li el lá tá sát biz to sí tó Gaz dál ko dás Tá -
mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú rák (a továb biak ban:
GTPER-ek), az SGSZ-ek ön ál ló vég re haj tó pénz ügyi és
szám vi te li szer ve ze ti ele mei, az at ta sé hi va ta lok, a kül kép -
vi se le tek, va la mint a nem zet kö zi vál ság ke ze lõ és bé ke tá -
mo ga tó mû ve le tek be fel aján lott ka to nai szer vez tek HM
KPÜ szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti ele mei mi -
nõ sül nek.

II.

A szakellenõrzés rendszerével szemben támasztott
követelmények

5. A köz gaz da sá gi, pénz ügyi és szám vi te li szak el len -
õr zés (a továb biak ban: szak el len õr zés) a HM KPÜ El len -
õr zé si és El len jegy zé si Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM
KPÜ EEI), a HM KPÜ Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz -
ügyi El lá tó Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM KPÜ
GTPEI), az ese ti jel leg gel lét re ho zott el len õr zé si bi zott sá -
gok, a GTPER-ek, to váb bá az SGSZ-ek ön ál ló pénz ügyi és 
szám vi te li szer ve ze tei [ön ál ló pénz ügyi és szám vi te li
(fõ-), (al-) osz tá lyok, rész le gek] ál tal a pénz ügyi és szám -
vi te li szak te vé keny ség re irá nyuló el len õr zé si for ma, mely -

nek cél ja, hogy – a pa rancs no ki (in téz mény ve ze tõi) és a
szak mai ve ze tés dön té se i nek meg ala po zott sá ga, a szük sé -
ges in téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben – biz to sít sa, illetve
se gít se elõ:

– a költ ség ve té si gaz dál ko dást sza bá lyo zó ren del ke zé -
sek, va la mint a köz gaz da sá gi, pénz ügyi és szám vi te li
 vonatkozású jog sza bá lyok, sza bá lyo zók, ren del ke zé sek
be tar tá sát, egy sé ges al kal ma zá sát, a he lyes gaz dál ko dá si
szem lé let ér vé nye sü lé sét;

– a Fo lya mat ba Épí tett Elõ ze tes és Utó la gos Ve ze tõi
El len õr zé si rend szer (FE U VE) ki ala kí tott sá gát, annak mû -
kö dé sét;

– a be szer zé sek kel, köz be szer zé sek kel kap cso la tos jog -
sza bá lyok, tár ca szin tû elõ írások ma ra dék ta lan betar tását;

– a sze mé lyi ál lo mány il let ménnyel, de vi za el lát -
mánnyal, egyéb pénz be ni jut ta tá sok kal, költ ség té rí té sek -
kel, dí ja zá sok kal va ló idõ be ni, a vo nat ko zó sza bá lyo zók -
nak meg fe le lõ mér té kû el lá tá sát;

– az adó zás sal (sze mé lyi jö ve de lem adó, mun kál ta tót ter -
he lõ sze mé lyi jö ve de lem adó, ál ta lá nos for gal mi adó),
illetve a tár sa da lom biz to sí tá s ter hé re ki fi ze tett el lá tá sok kal
(táp pénz, anya sá gi tá mo ga tás, csa lá di pót lék stb.),  valamint
azok Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár fe lé tör té nõ el -
szá mo lá sá val kap cso la tos elõ írások ér vé nye sü lé sét;

– a szám vi te li és bi zony la ti fe gye lem be tar tá sát, a fe je -
zet Költ ség ve té si Gaz dál ko dá si In for má ci ós Rend szer
(HM KGIR) és egyéb kap cso ló dó adat fel dol go zá si rend -
sze rek (ESZ KÖZ ana li ti kus nyil ván tar tó rend szer, va la -
mint az adat gyûj té sen ala pu ló sta tisz ti kai al rend szer) ered -
mé nyes mû köd te té sét;

– a sze mé lyi ál lo mány bal eset biz to sí tá sá val kap cso la -
tos (lét szám) adat szol gál ta tás, va la mint a biz to sí tá si szol -
gál ta tás tel je sí té sé hez szük sé ges ok má nyok idõ be ni fel ter -
jesz té sé nek vég re haj tá sát;

– az ál lam i pénz esz kö zök (fo rint, illetve va lu ta) elõ -
írásszerû ke ze lé sét és el szá mo lá sát;

– a kincs tá ri va gyon vé del mét, a pénz ügyi ká rok,
vissza élé sek meg elõ zé sét, idõ ben tör té nõ fel tá rá sát, a ká -
rok meg té rü lé sét;

– a ké szen lét fo ko zá sa pénz ügyi és szám vi te li felada -
tai nak elõ ké szí té sét és el lá tá sát;

– a szak mai fel ada tok ered mé nyes vég re haj tá sát, va la -
mint a ha té kony mun ka- és el len õr zé si mód sze rek al kal -
ma zá sát.

Az el len õr zés sel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
a) tár ja fe l az el len õr zött te rü let, vagy az ellen õr zés tár -

gyá nak ob jek tív meg íté lé sé hez szük sé ges té nye ket, az
ok-oko za ti össze füg gé se ket, a be fo lyá so ló kö rül mé nye -
ket, té nye zõ ket;

b) ál la pít sa meg az ered mé nye ket, tár ja fe l a mu lasz tá -
so kat, és az azo kat ki vál tó oko kat;

c) le gyen rend sze res, szak sze rû, kö vet ke ze tes, meg elõ -
zõ és szük ség sze rint vá rat lan, idõ ben de rít se fe l a hi bá kat;

d) ad jon szak mai irány mu ta tást a fel tárt hi á nyos sá gok
ki kü szö bö lé sé re.
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6. A szak el len õr zést hely szí nen, vagy adat be ké rés út -
ján, meg fe le lõ el len õr zé si mód sze rek al kal ma zá sá val kell
vég re haj ta ni.

Az ál ta lá no san al kal ma zott vizs gá la ti mód sze rek a kö -
vet ke zõk:

– az el len õr zöt tek be szá mol ta tá sa, meg hall ga tá sa, je -
len té sek, adat szol gál ta tá sok be ké ré se, a ka pott informá -
ciók fel dol go zá sa;

– ok má nyok, nyil ván tar tá sok és egyéb do ku men tu mok
ta nul má nyo zá sa, elem zé se (do ku men tá lis ellen õr zés);

– esz kö zök és for rá sok tel jes, vagy rész le ges leltáro -
zása.

A szak el len õr zés mód sze rét – az ellen õr zés for má já tól,
illetve cél já tól füg gõ en – min den eset ben úgy kell meg vá -
lasz ta ni, hogy az, az ellen õr zés op ti má lis ered mé nyes sé gét 
biz to sít sa.

7. A szak el len õr zés so rán alap ve tõ en a hely szí ni, do ku -
men tá lis el len õr zést kell al kal maz ni, amely a sza bály sze -
rû ség, illetve az ada tok va ló di sá gá nak meg ál la pí tá sá ra irá -
nyuló alap ve tõ vizs gá la ti mód szer. Az ilyen jel le gû ellen -
õr zés el sõd le ge sen a bi zony la tok, az ok má nyok, a köny ve -
lés, a nyil ván tar tá sok és az el szá mo lá sok ér de mi és szám -
sza ki he lyes sé gé nek meg ál la pí tá sát cé loz za.

8. A szak el len õr zés mód sze rét te kint ve le het té te les,
illetve pró ba sze rû.

– A té te les szak el len õr zés az el len õr zést el ren de lõ ál -
tal meg ha tá ro zott idõ szak, il let ve te rü let összes bi zony la -
tá nak, ok má nyá nak, a köny ve lés nek, a nyil ván tar tá sok nak 
és az el szá mo lá sok nak hi ány ta lan, hé zag men tes do ku men -
tá lis el len õr zé sét je len ti.

Té te les szak el len õr zést kell vég re haj ta ni:
– ha a vizs gált te rü let te kin te té ben a je len In téz ke dés

1. szá mú mel lék le té ben té te les szak el len õr zés van meg ha -
tá roz va;

– vissza élés ala pos gya nú ja ese tén, illetve annak meg -
elõ zé se ér de ké ben;

– egyéb, össze fér he tet len ség  miatt in do kolt (pl. ha a
pénz tá ro si te en dõ ket az ér vé nye sí té si jog kör rel ren del ke zõ 
sze mély lát ta el), vagy az el len õr zést vég re haj tó sze -
mély(ek) ál tal szük sé ges nek tar tott ese tek ben.

– A pró ba sze rû szak el len õr zés so rán a vizs gá lat cél -
já ból ki vá lasz tott ok má nyok, bi zony la tok mennyi sé gé vel
és össze té te lé vel szem ben alap ve tõ kö ve tel mény, hogy
azok ti pi ku sak le gye nek, kel lõ en rep re zen tál ják az el len -
õr zött fel ada tot, te rü le tet és azok alap ján az összes lé nye -
ges hi á nyos ság, ered mény fel tá rás ra és tár gyi la go san ér té -
ke lés re ke rül hes sen.

9. A szak el len õr zé se ket a fel adat jel le gé tõl füg gõ en át -
fo gó, té ma-, cél-, illetve utó el len õr zés ke re té ben le het vég -
re haj ta ni.

Az át fo gó szak el len õr zés egy adott hon vé del mi szer ve -
ze tet el lá tó vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet nél 
a köz gaz da sá gi, pénz ügyi és szám vi te li szak mai te vé keny -

ség tel jes kö rû, meg ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó ob jek -
tív meg íté lé sé re irá nyul.

A té ma el len õr zés több hon vé del mi szer ve zet nél – egy
adott vizs gá la ti te rü let te kin te té ben – vég re haj tott, a köz -
gaz da sá gi, pénz ügyi és szám vi te li szak te rü le ten be lül
egy-egy szak fel adat tel je sí té sé nek, illetve a vo nat ko zó
jog sza bá lyok, bel sõ ren del ke zé sek gya kor la ti al kal ma zá -
sá nak vizs gá la ta.

A cél el len õr zés egy adott szer ve zet nél egyes konk rét
ese tek, je len sé gek, kö rül mé nyek ki vizs gá lá sá ra, a köz gaz -
da sá gi, pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok, illetve rész fel -
ada tok vég re haj tá sa szín vo na lá nak meg íté lé sé re irá nyul.

Az utó el len õr zés egy részt a ko ráb bi szak el len õr zés so -
rán fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re tet t ja vas la tok
re a li zá lá sá nak, más részt a meg sza bott fel ada tok vég re haj -
tá sá nak el len õr zé sé re irá nyul.

10. A szak el len õr zé sek so rán a vizs gált bi zony la to kon,
ok má nyo kon és nyil ván tar tá sok ban az ellen õr zés té nyét
zöld szín nel kell je lez ni és dá tum mal, alá írás sal kell iga -
zol ni.

11. Az ellen õr zõ sze mély jo go sult:
a) a biz ton sá gi kor lá to zó és ti tok vé de le mi in téz ke dé sek 

meg tar tá sá val az el len õr zött szer ve zet nek az ellen õr zés
tár gyá val össze füg gõ va la mennyi ob jek tu má ba, he lyi sé -
gé be be lép ni;

b) az el len õr zöt tek szol gá la ti te vé keny sé gét vizs gál ni
(meg te kin te ni), az zal kap cso lat ban kér dé se ket fel ten ni, ar -
ra a kér dés tar tal má nak meg fele lõen tel jes kö rû tá jé koz ta -
tást meg kap ni;

c) a ti tok vé de lem re vo nat ko zó elõ írások meg tar tá sá val
mind azon irat ba, ok mány ba be te kin te ni, ame lyek is me re te 
szük sé ges, amennyi ben be te kin té si jo go sult ság gal ren del -
ke zik;

d) a fel ada tá val össze füg gõ ok mány ról, irat ról az ügy -
vi te li sza bá lyok be tar tá sá val má so la tot, vagy ki vo na tot ké -
szí te ni;

e) az ellen õr zés tár gyá val össze füg gõ kér dé sek ben az
el len õr zött szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zók tól tá jé koz ta -
tást kér ni;

f) in do kolt eset ben – elöl já ró ja, illetve az ellen õr zõ
szerv ve ze tõ je út ján – szak ér tõ ki ren de lé sét kezdemé -
nyezni.

Az ellen õr zõ sze mély kö te les:
a) el len õr zé si mun ká ja so rán az el len õr zés re vo nat ko zó 

jog sza bály ban, az el len õr zé si prog ram ban fog lal ta kat, va -
la mint az õt meg bí zó ren del ke zé se it ma ra dék ta la nul be tar -
ta ni;

b) az el len õr zött szerv nél, illetve annak rész egy sé ge i -
ben a biz ton sá gi sza bá lyo kat be tar ta ni;

c) te vé keny sé gé nek meg kez dé sé rõl az el len õr zen dõ
szerv ve ze tõ jét tá jé koz tat ni;

d) az ob jek tív vé le mény ki ala kí tá sá hoz el en ged he tet -
len do ku men tu mo kat és kö rül mé nye ket meg vizs gál ni;
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e) meg ál la pí tá sa it tárgy sze rû en, a va ló ság nak meg fele -
lõen írás ba fog lal ni;

f) az ellen õr zés alatt meg is mert ál lam i, szol gá la ti, üz le -
ti és ma gán tit kot meg õriz ni, illetve jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott adat vé del mi kö te le zett sé gé nek ele get ten ni;

g) ha la dék ta la nul je len tést ten ni az ellen õr zõ szer ve zet
ve ze tõ jé nek, ha az ellen õr zés so rán bûn cse lek mény re
 utaló kö rül mény me rül fe l, vagy a mun ka-, vagy kör nye -
zet vé del mi elõ írások dur va meg sér té se ta pasz tal ha tó;

h) az ellen õr zés be fe je zé sét köve tõen meg ál la pí tá sa it
az el len õr zött szerv ve ze tõ jé vel, va la mint a vo nat ko zó ré -
szek te kin te té ben a fe le lõs sé tet t sze mé lyek kel is mer tet ni
és azok írás be li ész re vé te le it – az át vé tel iga zo lá sá val – át -
ven ni. Az írás be li ész re vé te le ket je len té sé hez mel lé kel ni,
az ész re vé te le ket az el já rás ban figye lembe ven ni és az ész -
re vé te lek pa rancs no ki (ve ze tõi) el bí rá lá sá ra ja vas la tot
 tenni. A szó ban tet t ész re vé te le ket azon nal írás ba fog lal ni,
és a be je len tõ vel alá írat ni;

i) az át vett do ku men tu mok ról át vé te li el is mer vényt
 adni, il le tõ leg azo kat hi ány ta la nul vissza szol gál tat ni;

j) a sze mé lyé re néz ve össze fér he tet len sé gi ok fenn ál lá -
sa ese tén ha la dék ta la nul je len tést ten ni az ellen õr zés ve ze -
tõ jé nek.

Az ellen õr zõ sze mély fe le lõs:

a) az ellen õr zés idõ be ni és szak sze rû el vég zé sé ért;

b) a té nyek, je len sé gek és össze füg gé sek tár gyi la gos
meg ál la pí tá sá ért;

c) a jog sza bály sér té sek bi zo nyí tá si esz kö ze i nek meg -
õr zé sé ért;

d) a szol gá la ti és ma gán ti tok meg tar tá sá ért;

e) az össze fér he tet len ség je len té sé ért.

Össze fér he tet len ség ese tén a szak el len õr ki zá ró lag a
HM KPÜ ve zér igaz ga tó kü lön en ge dé lye alap ján ve het
részt az el len õr zés ben.

Össze fér he tet len ség ál l fenn, amennyi ben az ellen õr:

a) az el len õr zött szerv, illetve szer ve ze ti egy ség ve ze -
tõ jé nek vagy al kal ma zott já nak a Pol gá ri Tör vény könyv rõl 
 szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  § b) pont ja sze rin ti hoz zá -
tar to zó ja;

b) ko ráb ban az el len õr zött szerv, illetve szer ve ze ti egy -
ség ve ze tõ jé nek mun kál ta tói jog kö re alá tar to zott, a jog -
viszony meg szû né sé tõl szá mí tott há rom éven be lül;

c) az ellen õr zés tár gyi la gos le foly ta tá sa tõ le egyéb ok -
ból nem vár ha tó el.

12. Az el len õr zött sze mély jo go sult:

a) az ellen õr zés ve ze tõ jé tõl a jó vá ha gyott el len õr zé si
prog ram be mu ta tá sát kér ni, en nek hi á nyá ban az el len õr -
zést meg ta gad ni;

b) az ellen õr zés meg ál la pí tá sa it meg is mer ni, azok ra
ész re vé te le ket ten ni és az ész re vé te lek re szó ban, vagy
írás ban vá laszt kap ni;

c) sze mé lyes fe le lõs sé gé vel kap cso lat ban adott írás be li 
ma gya rá za tá ra írás ban vá laszt kap ni;

d) ti tok tar tá si kö te le zett ség ese tén – amennyi ben en nek 
fel ol dá sát az ellen õr nem sze rez te meg – a ti tok tar tá si kö te -
le zett ség alá vont té má ban az in for má ció szol gál ta tá sát, a
do ku men tum be mu ta tá sát vagy át adá sát meg ta gad ni;

e) az ellen õr, vagy má sok tes ti ép sé gé nek és egész sé gé -
nek meg óvá sa, va la mint a va gyon vé del me ér de ké ben az
ellen õr be lé pé sét, moz gá sát az adott te rü let re, ob jek tum ra
ér vé nyes biz ton sá gi elõ írások be tar tá sá hoz, vé dõ fel sze re -
lés hasz ná la tá hoz köt ni. (E kor lá to zás nem mi nõ sül az
ellen õr zés aka dá lyo zá sá nak.)

Az el len õr zött sze mély kö te les:
a) az ellen õr zés fel té te le it biz to sí ta ni, vég re haj tá sát se -

gí te ni;
b) az ellen õr ré szé re a szó ban vagy írás ban kért tá jé -

koz ta tást, fel vi lá go sí tást, nyi lat ko za tot meg ad ni, a do ku -
men tá ci ók ba a be te kin tést biz to sí ta ni, ké rés ese tén az ere -
de ti ira to kat – má so lat és át vé te li el is mer vény el le né ben –
az el len õr nek át ad ni;

c) az ellen õr ké ré sé re, a ren del ke zés re bo csá tott do ku -
men tá ció (ira tok, ok má nyok, ada tok) tel jes sé gé rõl nyi lat -
koz ni;

d) az ellen õr zés so rán fel tárt hi bák ki ja ví tá sa cél já ból a
sa ját ha tás kö ré be tar to zó in téz ke dé se ket a meg adott ha tár -
idõ re meg ten ni, és er rõl az ellen õr zõ szerv ve ze tõ jét – az
el len õr zött szerv ve ze tõ je út ján – tá jé koz tat ni.

13. A szak el len õr zé si rend szer – az el len õr zést vég re -
haj tó, illetve az el len õr zött szer ve zet (szer ve ze ti elem)
szol gá la ti, illetve szak mai alá-fö lé ren delt sé gi (be le ért ve a
szak mai irá nyí tást is) vi szo nyá ból adó dó an – elöl já rói fel -
ügye le ti, szak te rü le ti bel sõ-, ve ze tõi (pa rancs no ki),
illetve in téz mé nyi szin tû bel sõ szak el len õr zé sek re
 tagolódik.

III.

A HM KPÜ által végrehajtott elöljárói felügyeleti,
illetve szakterületi belsõ szakellenõrzések rendje

14. A HM KPÜ EEI, illetve az ese ti jel leg gel fel ál lí tott
el len õr zé si bi zott sá gok ál tal vég re haj tott szak el len õr zés a
HM KPÜ szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó pénz ügyi és szám -
vi te li szer ve ze tek nél, illetve szer ve ze ti ele mek nél fo lyó
költ ség ve té si gaz dál ko dás pénz ügyi és szám vi te li fel ada -
tai ter ve zé sé nek, elõ ké szí té sé nek, vég re haj tá sá nak, be szá -
mo lá sá nak, va la mint a szak mai mun ka szín vo na lá nak
meg íté lé sé re irá nyuló el len õr zé si for ma, mely nek el sõd le -
ges cél ja, hogy meg bíz ha tó, va lós ké pet nyújt son a pénz -
ügyi és szám vi te li szak mai te vé keny ség szín vo na lá ról, se -
gít se elõ az egy sé ges gaz dál ko dá si szem lé let ér vé nye sü lé -
sét, biz to sít sa a kincs tá ri va gyon vé del mét, va la mint le he -
tõ ség sze rint meg elõz ze a gaz dál ko dás sal kap cso la tos
eset le ges vissza élé se ket, mu lasz tá so kat.

A HM KPÜ EEI, illetve az ese ti jel leg gel fel ál lí tott el -
len õr zé si bi zott sá gok ál tal az SGSZ-ek nél, va la mint az at -
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ta sé hi va ta lok, a kül kép vi se le tek, va la mint a nem zet kö zi
vál ság ke ze lõ és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek be fel aján lott ka -
to nai szer vez tek HM KPÜ szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti ele me i nél vég re haj tott szak el len õr zés elöl já rói
fel ügye le ti, a GTPER-ek nél vég re haj tott szak el len õr zés
pe dig szak te rü le ti bel sõ szak el len õr zés nek mi nõ sül.

A szak el len õr zé sek vég re haj tá sá ra – jó vá ha gyott el len -
õr zé si prog ram alap ján – az er re a szak fel adat ra rend sze re -
sí tett szer ve ze ti elem, illetve ese ti jel leg gel a HM KPÜ
 állományából ki je lölt (össze ál lí tott) el len õr zé si bi zott ság
jo go sult.

15. A HM KPÜ szak el len õr zé si te vé keny sé ge alap já ul
szol gá ló éves el len õr zé si ter vet – a HM Köz pon ti El len õr -
zé si és Ha tó sá gi Hi va tal lal (a továb biak ban: HM KEHH)
tör tént elõ ze tes egyez te tést köve tõen – min den eset ben a
HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja hagy ja jó vá.

A jó vá ha gyott éves szak el len õr zé si terv nek tar tal maz -
nia kell:

a) az el len õr zé sek fõbb cél ki tû zé se it és fel ada ta it;
b) ki mu ta tást a ren del ke zés re ál ló el len õri ka pa ci tá sok -

ról (mun ka na pok ról) az aláb bi ak sze rint:
– a ter ve zett át fo gó szak el len õr zé se ket, azok idõ pont -

ját, illetve el len õri mun ka nap szük ség le tét;
– a ter ve zett té ma vizs gá la to kat, azok idõ pont ját, ezen

el len õr zé sek el len õri mun ka nap szük ség le tét, va la mint az
el len õr zés ben érin tett vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li
szer ve ze te ket;

– a ter ve zett cél-, és utó el len õr zé sek vár ha tó idõ pont -
ját, illetve azok el len õri mun ka nap szük ség le tét, va la mint
az el len õr zés ben érin tett vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te -
li szer ve ze te ket.

A szak el len õr zé se ket a HM KPÜ ré szé rõl min den eset -
ben úgy kell meg ter vez ni, hogy a HM KPÜ szak mai irá -
nyí tá sa alá tar to zó vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer -
ve ze tek, illetve szer ve ze ti ele mek te kin te té ben – a tel jes
pénz ügyi és szám vi te li szak te rü let re ki ter je dõ fejezet -
szintû (pl. kom plex) el len õr zé se ket is figye lembe vé ve –
a 3 éven kén ti át fo gó szak el len õr zés meg va ló sul jon. Az át -
fo gó szak el len õr zé sek ke re té ben je len In téz ke dés 2. szá mú 
mel lék le té ben meg ha tá ro zott te rü le te ket kell rész le te sen
vizs gál ni és ér té kel ni.

Té ma vizs gá la tot kell el ren del ni és vég re haj ta ni a pénz -
ügyi és szám vi te li szak mai te vé keny ség re vo nat ko zó alap -
ve tõ jog sza bá lyok, nor mák, bel sõ sza bá lyo zók vál to zá sá -
ból ere dõ eset le ges té ves ér tel me zé si, illetve al kal ma zá si
prob lé mák meg elõ zé se ér de ké ben.

Az utó el len õr zést, vagy kü lön cél el len õr zés, vagy a kö -
vet ke zõ át fo gó szak el len õr zés ke re té ben kell vég re haj ta ni. 
Cél el len õr zés for má já ban kell vég re haj ta ni az utó el len õr -
zést, ha az elõ zõ szak el len õr zés bûn cse lek ményt, vissza -
élést tárt fe l, va la mint ha az ellen õr zés meg ál la pí tá sai alap -
ján fe gyel mi el já rás ke rült az adott hon vé del mi szer ve zet -
nél le foly ta tás ra.

A HM KPÜ cél el len õr zést kö te les vég re haj ta ni, ha az
irá nyí tá sa alá tar to zó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet nél,

illetve az ál ta la el lá tott hon vé del mi szer ve zet nél vissza élés 
gya nú ja me rült fe l, illetve ak kor, ha a gaz dál ko dás sal kap -
cso la tos sza bá lyo kat sú lyo san meg sér tet ték, vagy annak
le he tõ sé ge fel me rült.

16. A szak el len õr zés vég re haj tá sá ról az el len õr zött
(érin tett) hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ jét (az elöl já ró ve ze -
tõk egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett) az el len õr zé si prog ram
meg kül dé sé vel elõ ze tesen, a hely szí ni vizs gá lat meg kez -
dé se elõtt át fo gó szak el len õr zés ese tén leg alább 14 nap pal, 
té ma, cél- és utó el len õr zés ese tén pe dig leg alább 7 nap pal
tá jé koz tat ni kell. Et tõl el tér ni ki zá ró lag ab ban az eset ben
le het, ha az ellen õr zés vá rat lan sá gát az ellen õr zés alá vont
te rü let, fel adat (pl. pénz tár ro vancs, vá rat lan cél el len õr zés
stb.) in do kol ja, va la mint ha az ellen õr zés vá rat lan sá ga ér -
dem ben be fo lyá sol hat ja az ellen õr zés ki me ne te lét, ered -
mé nyes sé gét, illetve ha té kony sá gát.

A hely szí ni ellen õr zés meg kez dé sé rõl, va la mint az
ellen õr zés ter ve zett le fo lyá sá ról az el lá tott hon vé del mi
szer ve zet ve ze tõ jét az ellen õr zés ve ze tõ jé nek az ellen õr zés 
meg kez dé se kor szó ban tá jé koz tat nia kell.

17. A szak el len õr zé se ket min den eset ben a HM KPÜ
ve zér igaz ga tó ál tal jó vá ha gyott el len õr zé si prog ram alap -
ján kell és le het vég re haj ta ni.

Az el len õr zé si prog ra mot a ki je lölt bi zott ság ve ze tõ je
ál lít ja össze, illetve ter jesz ti fe l a HM KPÜ ve zér igaz ga tó
ré szé re jó vá ha gyás ra.

Az el len õr zé si prog ram tar tal maz za:
a) az el len õri zen dõ szer ve zet meg ne ve zé sét;
b) az ellen õr zés té má ját, cél ját;
c) az ellen õr zés tí pu sát, mód sze re it;
d) az el len õr zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi fel ha tal ma -

zást;
e) az el len õri zen dõ idõ sza kot;
f) az ellen õr zés ter ve zett idõ tar ta mát;
g) az ellen õr zõ bi zott ság ve ze tõ jét, tag ja it, ka to nai

vagy sze mé lyi iga zol vá nyuk szá mát;
h) az ellen õr zés rész le tes fel ada ta it;
i) szük ség sze rin ti egyéb rend sza bá lyo kat;
j) a ki ál lí tás kel tét;
k) az el ren de lés re jo go sult alá írá sát.

18. Szük ség ese tén az el len õr zõ bi zott ság ve ze tõ je az
el len õr zé si prog ram össze ál lí tá sa, a ren del ke zés re ál ló
 ellenõri ka pa ci tá sok és vég re haj tan dó fel ada tok cél sze rû,
és op ti má lis össze han go lá sa ér de ké ben el len õr zé si kér dõ -
ív ki töl té sét kez de mé nyez ze az el len õri zen dõ vég re haj tó
pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet nél. A kér dõ ív pon tos,
 hiteles ki töl té sé ért az el len õr zés re ke rü lõ vég re haj tó pénz -
ügyi és szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je a fe le lõs. A ki töl tött
kér dõ ívet a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ál tal jó vá ha gyott el -
len õr zé si prog ram irat tá ri pél dá nyá hoz kell csa tol ni, majd
az ál ta lá nos ügy vi te li sza bá lyok sze rint kell meg õriz ni
( tárolni).
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19. A szak el len õr zés tí pu sá tól füg get le nül – az adott
vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet el len õr zé se
so rán – pénz tár el len õr zést min den eset ben vég re kell haj -
ta ni.

20. A pénz tár el len õr zés meg tör tén tét az ak tu á lis „Nap i
pénz tár je len té sen” kell fel tün tet ni. A zá ra dék ban az ellen -
õr zés fo lya mán meg ál la pí tott ész re vé te le ket (hi bá kat) rög -
zí te ni kell. Nem kell fel tün tet ni a 100 Ft-on alu li pénz tár hi -
ányt, illetve több le tet, ha a pénz tá ros a hi ányt azon nal be fi -
ze ti, il le tõ leg a több le tet be vé te le zi. Ha az ellen õr a pénz -
tár el len õr zés kor hi ányt, illetve több le tet, vagy sza bály ta -
lan sá got nem ta pasz ta l, a kö vet ke zõ zá ra dé kot jegy zi fe l:
„A pénz tár el len õr zést ................. év ............................. hó
....... nap ...... óra .......... perc kor vég re haj tot tam. A pénz -
tár ban elõ ta lált kész pénz kész let össze ge a nap i pénz tár je -
len tés zá ró egyen leg ével meg egye zett. A kész pénz biz ton -
sá gos ke ze lé sé vel, õr zé sé vel, az elõ le gek (vá sár lá si, uta zá -
si) el szá mo lá sá val, va la mint a kincs tá ri kár tya hasz ná la tá -
val kap cso lat ban ész re vé tel nem me rült fe l. A szi go rú
szám adás kö te les nyom tat vá nyok hi ány ta la nul, a nyil ván -
tar tás nak meg fele lõen elõ ta lál ha tó ak.”

Az el len õr zé si zá ra dék ban az ész re vé te lek kö zött min d
a pénz tár hi ány, min d a pénz tár több let össze gét és az el té -
rés ren de zé sé nek mód ját rög zí te ni kell. A pénztárellen -
õrzésnél elõ ta lált pénz tár több le tet, vagy pénz tár hi ányt
– amennyi ben az el len õr zés kor annak okát fel fed ni nem le -
he tett – a pénz tá ros sal jegy zõ könyv alap ján be kell vé te -
lez tet ni (Egyéb be vé tel), illetve ki adás ba (Egyéb ki adás)
kell he lyez ni.

Pénz tár hi ány ese tén az érin tett pénz tá ros sal szem ben az
ál lo mány cso port ra vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg fele -
lõen az állományille té kes ve ze tõ nek (pa rancs nok nak) kár -
té rí té si el já rást kell le foly tat nia. A pénz tár hi ányt a le foly -
ta tott kár el já rás nak meg fele lõen kell ren dez ni.

Amennyi ben a költ ség ve té si éven be lül a pénz tár több -
let, il le tõ leg a pénz tár hi ány ere de te tisz tá zó dott, a több le -
tet az ere de ti ren del te té sé nek meg fele lõen kell ke zel ni, a
hi ány  miatt eset leg le vont, il le tõ leg az el já rá son kí vül be -
fizetett össze get – a hi ány ke let ke zé si okát is figye lembe
vé ve – a jo go sult ré szé re vissza kell fi zet ni.

21. A szak el len õr zé sek vég re haj tá sa so rán az el len õr -
zött hon vé del mi szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak meg -
hall ga tá sá ra az el len õr zést vég re haj tók ré szé rõl – fogadó -
óra ke re té ben – le he tõ sé get kell biz to sí ta ni. A fel me rült
pénz ügyi és szám vi te li szak te rü le tet érin tõ kér dé se ket, pa -
na szo kat és egyéb be je len té se ket az ellen õr zés vég re haj tá -
sa so rán meg kell vizs gál ni, azok ra le he tõ ség sze rint az
ellen õr zés be fe je zé sé ig vá laszt kell ad ni, illetve a ren de zé -
sük re az ille té kes hon vé del mi szer ve ze tek fe lé in téz ke dést
kell kez de mé nyez ni.

22. A hely szí ni ellen õr zés le zá rá sa ként a szak el len õr -
zés ve ze tõ jé nek az el len õr zés ben érin tett hon vé del mi szer -
ve zet ve ze tõ jét tá jé koz tat nia kell a szak el len õr zés hon vé -

del mi szer ve ze tet érin tõ fon to sabb meg ál la pí tá sa i ról,
illetve az eset le ge sen fel tárt hi á nyos sá gok ról. A szak el len -
õr zé sek rész le tes meg ál la pí tá sa it, ta pasz ta la ta it a hely szí ni 
ellen õr zés be fe je zé sét köve tõen írás ba kell fog lal ni, ame -
lyet a HM KPÜ ve zér igaz ga tó já nak jó vá ha gyás elõtt
egyez te tés cél já ból meg kell kül de ni az el len õr zött hon vé -
del mi szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je) ré szé re, aki nek a
je len tés ter ve zet kéz hez vé te lé tõl 15 nap tá ri nap ál l ren del -
ke zé sé re az ész re vé te lei írás ban tör té nõ meg té te lé re.
Az el len õr zött szer ve zet ve ze tõ je ál tal tet t ész re vé te le ket
(ab ban az eset ben is, ha az nem le ges) az el len õr zé si je len -
tés irat tá ri pél dá nyá hoz kell csa tol ni, és az ál ta lá nos ügy -
viteli sza bá lyok sze rint kell meg õriz ni (tá rol ni).

Az el len õr zé si je len tés nek tar tal maz nia kell:

a) az el len õr zött szer ve zet(-ek) meg ne ve zé sét;

b) az el len õr zést vég zõ sze mé lyek meg ne ve zé sét;

c) az el len õr zés re vo nat ko zó fel ha tal ma zás meg je lö lé -
sét;

d) az el len õr zött idõ sza kot;

e) az ellen õr zés kez de tét és vé gét;

f) a vizs gá lat cél ját, fel ada ta it;

g) az ellen õr zés rész le tes meg ál la pí tá sa it az el len õr zé si
prog ram szem pont ja i nak sor rend jé ben;

h) a kö vet kez te té se ket és ja vas la to kat;

i) az el len õr zött idõ szak ban hi va tal ban volt és lé võ ve -
ze tõk ne vét, be osz tá sát.

23. A szak el len õr zés tí pu sá tól füg get le nül az el len õr -
zés nek a fel tárt hi bák, hi á nyos sá gok meg szün te té se és
azok jö võ be ni meg elõ zé se ér de ké ben a vég re haj tó pénz -
ügyi és szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je ré szé re (szük ség ese -
tén az érin tett hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ jé nek tá jé koz -
ta tá sa mel lett) in téz ke dé si ja vas la tot kell ké szí te ni.

Az in téz ke dé si ja vas lat alap ján az el len õr zött nek az el -
len õr zé si (össze fog la ló) je len tés kéz hez vé te lét köve tõen
30 na pon be lül In téz ke dé si ter vet, 60 na pon be lül pe dig a
fel tárt hi á nyos sá gok fel szá mo lá sá ról fo ga na to sí tá si je len -
tést kell ké szí te nie.

A fo ga na to sí tá si je len tés ben rész le te sen szá mot kell ad -
ni az In téz ke dé si terv ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sá ról. A pénz ügyi és szám vi te li szak te rü let vo nat ko -
zá sá ban meg ál la pí tott hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de -
ké ben a vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet ve ze -
tõ je – amennyi ben az ve ze tõi in téz ke dést igé nyel – te gyen
ja vas la tot a hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je ré szé re is.

Az el len õr zé si (össze fog la ló) je len tést, illetve a fo ga na -
to sí tá si je len tés ben le ír ta kat az ellen õr zõ szer ve zet ré szé -
rõl min den eset ben egyez tet ni, annak té nyét és ered mé nyét 
a kap cso ló dó ügy ira to kon rög zí te ni kell.

24. A HM KPÜ az ál ta la (be le ért ve a GTPER-ek in téz -
mé nyi szin tû bel sõ szak el len õr zé si te vé keny sé gét is), va la -
mint az SGSZ-ek vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer -
ve ze tei ál tal vég re haj tott éves szak el len õr zé sek tel je sí té sé -
rõl és fõbb ta pasz ta la ta i ról min den év feb ru ár 28-ig össze -
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fog la ló je len tést ké szít, me lyet a HM KEHH ré szé re tá jé -
koz ta tá sul meg küld.

A be szá mo ló je len tés az aláb bi a kat tar tal maz za:
– az éves szak el len õr zé si terv meg va ló su lá sát, az eset -

le ges el té ré sek oka it;
– a vég re haj tott szak el len õr zé sek fõbb meg ál la pí tá sa it

(2. sz. mel lék let pont jai sze rint);
– ki mu ta tást a vég re haj tott szak el len õr zé sek rõl (3. sz.

mel lék let sze rint);
– a szak el len õr zé sek ál tal fel tárt ká ro kat (4. sz. mel lék -

let sze rint);
– a szak el len õr zé sek re for dí tott mun ka na pok szá mát

(5. sz. mel lék let sze rint), va la mint
– a szak el len õr zé si te vé keny ség gel kap cso la tos egyéb

ész re vé te le ket, ja vas la to kat.

IV.

A Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó
Referatúrák vezetõi (parancsnoki) ellenõrzésének

rendje

25. A GTPER-ek ve ze tõi (pa rancs no ki) el len õr zé sét a
HM KPÜ GTPEI ter ve zi, szer ve zi és hajt ja vég re. Az el -
len õr zé sek el sõ sor ban a je len In téz ke dés 2. szá mú mel lék -
le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott vizs gá la ti te rü le tek re,
va la mint a GTPER-ek mû kö dé sé re, el he lye zé sé re és funk -
ci o ná lis fel ada ta i nak tel je sí té sé re ter jed je nek ki. Az el len -
õr zé sek terv sze rû és ma ra dék ta lan vég re haj tá sa ér de ké ben 
a HM KPÜ GTPEI ve ze tõ – je len In téz ke dés 17. pont já ban 
meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével – éves el len õr zé si
ütem ter vet, illetve hoz zá kap cso ló dó el len õr zé si prog ra -
mot ké szít, me lyet a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ré szé re ter -
jeszt fe l tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 15-ig jóvá -
hagyásra.

26. A hi vat ko zott el len õr zé se ket je len In téz ke dés
10–23. pont ja i ban meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével
kell vég re haj ta ni, az aláb bi ki egé szí té sek kel:

– Az ön ál ló há zi pénz tár ral (be le ért ve min d a fo rint-,
min d a va lu ta pénz tá ra kat is) ren del ke zõ hon vé del mi szer -
ve ze tek re fe ra tú rá já nál a köz vet len szol gá la ti elöl já ró nak,
illetve he lyet te sé nek fél éven te kell cél el len õr zés ke re té -
ben vá rat lan pénz tár el len õr zést vég re haj ta nia, amely nek
so rán je len In téz ke dés 2. szá mú mel lék let 2. pont já ban fel -
so rol tak kö zül az el sõ hét fran cia be kez dés ben meg ha tá ro -
zot ta kat kell rész le te sen vizs gál ni és ér té kel ni.

– Azon GTPER-ek te kin te té ben, me lyek mun ka kö ri
jegy zék sze rin ti lét szá ma ke ve sebb, mint 3 fõ, a hi vat ko -
zott pénz tár el len õr zést ne gyed éven ként leg alább egy al ka -
lom mal vég re kell haj ta ni. Az elõbb em lí tett pénz tár el len -
õr zé sek kö zül éven te egyet tel jes kö rû en kell vég re haj ta ni.

– A vég re haj tott el len õr zé sek meg ál la pí tá sa i nak, ész -
re vé te le i nek írás ba fog la lá sá ra je len In téz ke dés 22. pont já -
ban meg ha tá ro zot ta kat kell al kal maz ni az zal az el té rés sel,

hogy a je len tést egyez te tés cél já ból nem kell az el len õr zött 
hon vé del mi szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je) ré szé re
meg küldeni.

– Az elõ zõek ben rész le te zett cél el len õr zé sek írás ba
fog lalt meg ál la pí tá sa it – egy sé ges nyil ván tar tás, illetve a
szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben – az el len õr -
zé sek le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon be lül a HM KPÜ EEI ré -
szé re kell meg kül de ni.

V.

A végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezetek
intézményi szintû belsõ szakellenõrzésének rendje

27. A vég re haj tó szin tû pénz ügyi és szám vi te li szer ve -
ze tek in téz mé nyi szin tû bel sõ szak el len õr zé sé vel (a továb -
biak ban: bel sõ szak el len õr zés) szem ben tá masz tott alap -
ve tõ kö ve tel mény, hogy:

– a mun ka fo lya mat ba épít ve ké pes le gyen idõ ben je -
lezni a vo nat ko zó sza bá lyok tól, kö ve tel mé nyek tõl va ló el -
té rést;

– se gít se elõ a hi á nyos sá gok és sza bály ta lan sá gok meg -
elõ zé sét, a ká ros kö vet kez mé nyek el há rí tá sát, azok csök -
ken té sét, va la mint a kincs tá ri va gyon vé del mét.

28. A bel sõ szak el len õr zés meg szer ve zé se és irá nyí tá sa 
te rén:

a) a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ha tás kö ré be tar to zik:
– GTPER-ek éves bel sõ szak el len õr zé si ter vé nek jó vá -

ha gyá sa;
– meg ha tá ro zott idõ sza kon kén ti be szá mol ta tás a bel sõ

szak el len õr zé sek vég re haj tá sá ról, az együtt mû kö dés meg -
va ló su lá sá ról, az el len õr zé sek ész re vé te le i rõl, az eset le ge -
sen fel tárt hi á nyos sá gok ról;

– a szak el len õr zé sek meg ál la pí tá sai alap ján – a sza -
bály ta lan sá gok meg szün te té se, jö võ be ni elõ for du lá suk
meg elõ zé se ér de ké ben – a szük sé ges in téz ke dé sek, ja vas -
la tok meg té te le, azok fo ga na to sí tá sá nak meg kö ve te lé se,
va la mint szük ség ese tén a sze mé lyi és/vagy anya gi fe le lõ -
ség meg ál la pí tá sa;

– szük ség ese tén to váb bi szak el len õr zé si kö te le zett sé -
gek meg ha tá ro zá sa mind azon te rü le tek te kin te té ben, ame -
lyek szak el len õr zé sét más ren del ke zés, il le tõ leg a je len In -
téz ke dés nem sza bá lyoz za.

b) A vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet nél a
bel sõ szak el len õr zés meg szer ve zé se és irá nyí tá sa a ve ze tõ
fel ada ta és kö te les sé ge. A min den ko ri ve ze tõ fe le lõs:

– a bel sõ szak el len õr zé sek kö ve tel mé nyek nek meg fe -
le lõ, fel ada tok sze rin ti meg ter ve zé sé ért;

– a bel sõ szak el len õr zé sek terv sze rû, rend sze res vég re -
haj tá sá ért, azok szak sze rû sé gé ért, meg ala po zott sá gá ért;

– a be osz tot tak ál tal vég re haj tott szak el len õr zé sek hez
gya kor la ti, illetve mód szer ta ni se gít ség meg adá sá ért;
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– az el vég zett bel sõ szak el len õr zé sek elõ ír tak sze rin ti
do ku men tá lá sá ért, a meg ál la pí tá sok rög zí té sé ért;

– a ta pasz ta la tok, meg ál la pí tá sok hasz no sí tá sá hoz, va -
la mint a fel tárt hi bák, hi á nyos sá gok meg szün te té sé hez
szük sé ges ja vas la tok meg té te lé ért és azok vég re haj tá sá nak 
fi gye lem mel kí sé ré sé ért;

– a bel sõ szak el len õr zé sek tel je sí té sé rõl és eredmé -
nyeirõl tör té nõ meg ha tá ro zott idõ sza kon kén ti be szá mo lá -
sért.

c) Az SGSZ-ek nél a bel sõ szak el len õr zé si te vé keny ség
mû köd te té sé ért, szük ség sze rin ti to váb bi rész le tes sza bá -
lyo zá sá ért a vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet
ve ze tõ je a fe le lõs.

29. A vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze tek a
bel sõ szak el len õr zé sek éves ter vét je len In téz ke dés 6. sz.
mel lék le té ben meg ha tá ro zott for má ban és tar ta lom mal ké -
szít sék el úgy, hogy azok a HM KPÜ ve zér igaz ga tó,
SGSZ-ek ese té ben pe dig a szer ve ze tek ve ze tõi ál tal a
tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 15-ig jó vá ha gyás ra ke -
rül je nek.

30. A vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze tek
köz pon ti lag elõ írt bel sõ szak el len õr zé si fel ada ta it, illetve
gya ko ri sá gu kat egy sé ge sen je len In téz ke dés 1. szá mú mel -
lék le te ha tá roz za meg.

Az SGSZ-ek ese té ben a szer ve zet ve ze tõ je – a szer ve zet 
sa já tos sá gá tól és gaz dál ko dá sá tól füg gõ en – to váb bi bel sõ
szak el len õr zé si fel ada to kat ha tá roz hat meg a pénz ügyi és
szám vi te li szak te rü let vo nat ko zá sá ban.

Az ese ti jel leg gel vég re haj tan dó bel sõ szak el len õr zé si
fel ada to kat, azok vég re haj tá sá nak mód ját és gya ko ri sá gát
min den eset ben írá sos for má ban, kü lön kell meg ha tá roz ni.

31. A vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet
 vezetõjének ha von ta két al ka lom mal vá rat lan pénz tár
 ellenõrzést kell vég re haj ta nia (be le ért ve min d a fo rint-,
min d pe dig a va lu ta pénz tá rat is) je len In téz ke dés 1. szá mú 
mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott vizs gá la ti terüle -
tekre ki ter je dõ en. Az ellen õr zés nem es het egy be a pénz tár 
át adás-át vé te lek hez, va la mint a kü lön bö zõ elöl já rói
 felügyeleti, illetve fe je zet szin tû el len õr zé sek hez kap -
csolódóan vég re haj tott pénz tár el len õr zé sek kel.

32. A vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze tek
ál tal vég re haj tott bel sõ szak el len õr zé se ket kü lön e cél ból
ve ze tett „El len õr zé si nap ló”-ban (je len In téz ke dés 7. sz.
mel lék le te) kell do ku men tál ni. Az ellen õr zés ál tal érin tett
(vizs gált) te rü let fe le lõs ve ze tõ je ré szé re az ellen õr zés
meg ál la pí tá sa i nak meg is me ré sét, és az eset le ges ész re vé -
te lek meg té te lé nek le he tõ sé gét ab ban az eset ben is biz to sí -
ta ni kell, amennyi ben az el len õr zé si napló elekt ro ni kus
úton ke rül ve ze tés re.

A vég re haj tott bel sõ szak el len õr zé se ket az „El len õr zé si
nap ló”-ban ak kor is do ku men tál ni kell (rög zí te ni kell az
el vég zett fel ada tot, a vizs gált idõ sza kot, az el len õr zött
 tételeket, ok má nyo kat, va la mint nyil ván tar tá so kat), ha az
ellen õr zés hi á nyos sá got nem ál la pí tott meg.

Ha a bel sõ szak el len õr zés hi á nyos sá got tárt fe l, annak
meg szün te té sét 30 na pon be lül el len õriz ni kell, mely nek
té nyét az „El len õr zé si napló” meg fe le lõ ro va tá ban rögzí -
teni szük sé ges.

33. A vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet ve -
ze tõ jé nek – a hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je (pa rancs nok)
egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – kü lön je len tést kell ké szí -
te nie és fel ter jesz te nie a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ré szé re,
amennyi ben a bel sõ szak el len õr zés pa rancs no ki (ve ze tõi)
in téz ke dést igény lõ hi á nyos sá got ál la pí tott meg, így kü lö -
nö sen:

– fe le lõs ség (kár té rí té si, fe gyel mi) meg ál la pí tá sá nak
in do kolt ese te i ben;

– a kincs tá ri va gyont ve szé lyez te tõ, pénz ügyi és anya gi 
fe gyel met sér tõ je len tõ sebb hi á nyos sá gok, ren de zet len ál -
la pot ese té ben;

– ha a bel sõ szak el len õr zés ko ráb bi meg ala po zott
 javaslatait, in téz ke dé se it az el len õr zöt tek nem haj tot ták
vég re.

34. Amennyi ben a bel sõ szak el len õr zés bûn cse lek -
mény, pénz ügyi vissza élés ala pos gya nú ját, illetve
200 000 Ft-ot meg ha la dó össze gû jog alap nél kü li ki fi ze -
tést, vagy vissza tar tást ál la pí tott meg, az ellen õr zés meg ál -
la pí tá sa i ról el len õr zé si jegy zõ köny vet kell fel ven ni, az el -
len õr zé si je len tést pe dig a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja ré -
szé re so ron kí vül, a szol gá la ti út be tar tá sá val kell meg kül -
de ni.

Az el len õr zé si jegy zõ könyv tar tal maz za:

a) az el len õr zött te rü let és/vagy sze mély(-ek) meg ne -
ve zé sét;

b) az ellen õr(-ök) ne vét és be osz tá sát;

c) az el len õr zé si jegy zõ könyv ké szí té sé nek he lyét és
ide jét;

d) az el len õr zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi fel ha tal ma -
zást;

e) az ellen õr zés tár gyát;

f) a sze mé lyi és anya gi fe le lõs ség meg ál la pí tá sa alap já -
ul szol gá ló mu lasz tá so kat, sza bály ta lan sá go kat, kár oko zá -
so kat, egyéb jog sza bály sér tõ cse lek mé nye ket, hi vat koz va
a meg ál la pí tá so kat alá tá masz tó ok má nyok ra, és meg je löl -
ve, hogy konk ré tan mely jog sza bá lyi elõ írásokat sér tet ték
meg;

g) a fe le lõs ként meg je lölt sze mély(-ek) ne vét, be osz tá -
sát;

h) a jegy zõ köny vi meg ál la pí tást te võ ellen õr ne vét, alá -
írá sát;
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i) a fe le lõs ként meg je lölt sze mély nyi lat ko za tát, amely -
ben alá írá sá val iga zol ja, hogy a jegy zõ könyv reá vo nat ko -
zó ki vo na tát meg kap ta, a ben ne fog lal ta kat meg is mer te, és
tu do má sul ve szi, hogy 3 na pon be lül írás ban kö te les nyi -
lat koz ni az ellen õr ré szé re a meg ál la pí tá sok, il le tõ leg a ter -
hé re fel rót tak el is me ré sé rõl vagy el nem is me ré sé rõl;

j) a hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ jé nek alá írá sát az el -
len õr zé si jegy zõ könyv át vé te lé nek, az ab ban fog lal tak
meg is me ré sé nek té nyé rõl.

Az el len õr zé si jegy zõ könyv höz, illetve a nyi lat ko zat -
hoz csa tol ni kell a meg ál la pí tá so kat, illetve az eset le ges el -
len ve té se ket alá tá masz tó ira to kat.

A HM KPÜ ve zér igaz ga tó a jegy zõ könyv kéz hez vé te lét 
kö ve tõ 14 na pon be lül ja vas la tot tesz az érin tett hon vé del -
mi szer ve zet ve ze tõ je ré szé re, a fe le lõs nek meg je lölt sze -
mély(-ek) i) pont sze rint tet t – a pénz ügyi és szám vi te li
szak te rü le tet érin tõ – nyi lat ko za tá nak el fo ga dá sá ra vagy
el uta sí tá sá ra.

35. A GTPER-ek, va la mint az SGSZ-ek vég re haj tó
pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze té nek ve ze tõi (je len In téz -
ke dés 30. pont já ban meg ha tá ro zot tak ra ki ter je dõ en) kö te -
le sek a HM KPÜ fe lé tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31-ig be szá -
mol ni az ál ta luk vég re haj tott bel sõ szak el len õr zé sek tel je -
sí té sé rõl és ered mé nye i rõl. A hi vat ko zott je len tést fel -
terjesztés elõtt az el lá tott hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je
(pa rancs no ka) is mer je meg.

A be szá mo ló je len tés nek tar tal maz nia kell:
– az el len õr zé si fel ada tok tel je sí té sét;
– a köz pon ti lag meg ha tá ro zott bel sõ szak el len õr zé si

fel ada tok vég re haj tá sá nak ta pasz ta la ta it, illetve az eset le -
ges el ma ra dá sok okát;

– a sa ját ha tás kör ben vég re haj tott bel sõ szak el len õr zé -
sek fel so ro lá sát, ér té ke lé sét;

– a bel sõ szak el len õr zés re for dí tott mun ka na pok szá -
mát;

– az el len õr zé sek meg ál la pí tá sa it, ta pasz ta la ta it és a tet t 
in téz ke dé se ket;

– a szak el len õr zé sek ál tal fel tárt pénz ügyi ká ro kat (jog -
ta lan ki fi ze té se ket, a kö ve te lé sek ér vé nye sí té sé nek el mu -
lasz tá sát, pénz tár hi á nyo kat) és a vissza élé se ket szám -
szerûsítve (je len In téz ke dés 4. szá mú mel lék le té nek meg -
fe le lõ for má ban és tar ta lom mal);

– az el len õr zött te rü le te ken ta pasz talt sú lyos, ismét -
lõdõ, jel lem zõbb hi bá kat, hi á nyos sá go kat, azok oka it,
illetve a meg szün te té sük ér de ké ben tet t in téz ke dé se ket és
azok vég re haj tá sát;

– a bel sõ szak el len õr zé sek vég re haj tá sát és ered mé -
nyes sé gét aka dá lyo zó té nye zõ ket, a bel sõ szak el len õr zé -
sek kor sze rû sí té sét elõ se gí tõ ész re vé te le ket és ja vas la to -
kat;

– a köz pon ti ren del ke zé sek kel kap cso la tos egyéb ész -
re vé te le ket, ja vas la to kat.

36. A hely õr ség (ob jek tum) el lá tó GTPER-ek bel sõ
szak el len õr zé si te vé keny sé gé vel kap cso la tos ter ve zé si,

vég re haj tá si, nyil ván tar tá si, és be szá mo lá si kö te le zett sé -
gé nek el lá tott ala ku la ton ként tesz nek ele get.

VI.

Záró rendelkezések

37. A GTPER-ek, va la mint az SGSZ-ek vég re haj tó
pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze té nek ve ze tõi a sa ját éves
bel sõ szak el len õr zé si ter ve i ket vizs gál ják fe lül, és biz to sít -
sák, hogy azok 2007. II. ne gyed év re vo nat ko zó an már je -
len In téz ke dés elõ írásainak figye lembe véte lével át dol go -
zás ra ke rül je nek.

38. Ez az In téz ke dés az alá írá sá nak nap ján lép ha -
tályba,* ezzel egy ide jû leg a HM fe je zet pénz ügyi és szám -
vi te li szak el len õr zé sé nek rend jé rõl  szóló 14/2005. (HK 8.) 
HM KPSZH fõ igaz ga tói in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Lé vai Ist ván At ti la dan dár tá bor nok s. k.,
HM KPÜ ve zér igaz ga tó

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. feb ru ár 21.

1. sz. melléklet
a 60/2007. (HK 4.) HM KPÜ intézkedéshez

A végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezetek
intézményi szintû belsõ szakellenõrzésének fõbb

vizsgálati területei és szempontjai

1. A pénz tár szol gá lat el lá tá sá val kap cso lat ban
– az elõ ta lált kész pénz és pénz he lyet te sí tõ ok má nyok

egye zõ sé ge a nap i pénz tár je len tés zá ró egyen leg ével;
– a vá sár lá si és uta zá si elõ le gek sza bá lyos ki adá sa, ha -

tár idõ re tör té nõ el szá mo lá sa, a nap i pénz tár je len tés és az
ana li ti kus elõ leg nyil ván tar tás meg fe le lõ egyen le gé nek
egye zõ sé ge;

– a kü lön bö zõ já ran dó sá gok és ok má nyok ki adá sá val
meg bí zot tak ha tár idõ re tör té nõ el szá mol ta tá sa, a ki adá sok
és az el szá mo lá sok ok má nyo lá sa;

– a pénz tá ri ki- és be fi ze té sek szer ve zett sé ge, szabá -
lyai nak be tar tá sa;

– a pénz ke ze lés sza bá lya i nak be tar tá sa, kü lö nö sen a
pénz tár he lyi ség, a pénz tár szek rény, a pénz szál lí tás biz ton -
sá ga, a pénz tá ro si te en dõk át adás-át vé te le, a pénz tár szek -
rény kul csa i nak sza bá lyos ke ze lé se, a pénz tá ros egy sze -
mé lyes pénz ke ze lé se, a kész pénz kész let elõ írt fel sõ ha tá -
rá nak be tar tá sa;

– a szi go rú szám adás kö te les nyom tat vá nyok nyil ván -
tar tá sa, meg lé te;
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– a „kincs tá ri” alá írás be je len tõ ak tu a li zált sá ga;
– a kész pénz el lá tás ra utal tak, el kü lö ní tett al egy sé gek

el lá tá sa, az utalt hon vé del mi szer ve ze tek pénz ke ze lé se és
el szá mo lá sa;

– a pénz tá ros nap i pénz tár zár la ta i nak vég re haj tá sa;
– az in téz mé nyi kincs tá ri kár tya mû ve le tek kel kap cso -

lat ban a 20/1999. (HK 16.) HM KPSZH fõ igaz ga tói in téz -
ke dés ben meg fo gal ma zot tak tel je sü lé se (1. sz. mel lék let
2. pont utol só fran cia be kez dé se sze rint).

– (A pénz tár szol gá lat el len õr zé sé nek vég re haj tá sá val
és annak do ku men tá lá sá val kap cso lat ban az In téz ke -
dés 20. pont já ban meg ha tá ro zot tak az irány adók.)

2. A költ ség ve té si gaz dál ko dás sal kap cso lat ban
– a költ ség ve té si elõ irány za tok ki adá sa kor, illetve mó -

do sí tá sa kor a szak ágak és a pénz ügyi és szám vi te li szer ve -
zet ana li ti kus nyil ván tar tá sá nak egyez te té se (al kal man -
ként té te le sen);

– a kinn le võ sé gek és kö te le zett sé gek nyil ván tar tá sa, a
kinn le võ sé gek be haj tá sa (kü lö nös te kin tet tel a szol gá la ti
ágak ré szé re ki adott szám la töm bök ke ze lé se, a ki szám lá -
zott té te lek el szá mo lá sa, be fi ze té se, a ké se del mi ka mat
 kötelezettségek nyil ván tar tá sa, HTK) (fél éven te próba -
szerûen);

– a köz be szer zés re, illetve a köz pon to sí tott köz be szer -
zés re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sa (al kal man ként té te le -
sen);

– a sa ját, illetve a köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ be -
vé te lek ke ze lé se, el kü lö ní té se (kü lö nös te kin tet tel a sa ját
be vé te lek hez kap cso ló dó elõ irány zat mó do sí tá sok vég re -
haj tá sa) (ne gyed éven te szám la cso por ton ként té te le sen);

– a ki egé szí tõ te vé keny ség gel kap cso lat ban a szol gál -
ta tá sok ár kép zé se, illetve a ke let ke zõ be vé te lek ke ze lé se;

– az át adott és át vett pénz esz kö zök nyil ván tar tá sa (fél -
éven te té te le sen).

3. A sze mé lyi ál lo mány il let ménnyel, pót lé kok kal
va ló el lá tá sá val, va la mint az il let mény gaz dál ko dás sal
kap cso lat ban

– a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, va la mint a hon -
véd sé gi köz al kal ma zot tak és köz tiszt vi se lõk alap il let mé -
nyé nek, pót lé ka i nak, egyéb il let mény jel le gû jut ta tá sa i nak
meg ál la pí tá sa, a jo go sult sá gi fel té te lek meg lé te és iga zolt -
sá ga, az össze gek, a meg fe le lõ ka te gó ri ák, fo ko za tok he -
lyes sé ge (fél éven te pró ba sze rû en);

– a köz al kal ma zot ti bér alap nyil ván tar tás gaz dál ko dá si
sza bá lyo zók ál tal tá masz tott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ 
ve ze té se (ne gyed éven te a fõ köny vi köny ve lés ada ta i val
egyez tet ve);

– a pénz ügyi (sze mé lyi) gyûj tõk ren de zett sé ge, az ada -
tok pon tos fel ve ze té se (fél éven te pró ba sze rû en);

– a ha vi il let mény vál to zás vissza iga zo lá sok és az adat -
szol gál ta tá sok alap já ul szol gá ló ok má nyok (pa ran csok,
ha tá ro za tok) egyez te tett sé ge, a té ves adat szol gál ta tá sok
ren de zett sé ge (ha von ta té te le sen);

– a jog erõs le til tá sok (bí ró sá gi, pénz in té ze ti, egyéb),
egyéb mun kál ta tói le vo ná sok fo ga na to sí tá sa, mér té ké nek
és sor rend jé nek he lyes al kal ma zá sa (ne gyed éven te pró ba -
sze rû en).

4. A kü lön fé le pénz be ni jut ta tá sok kal, dí ja zá sok kal
és té rí té sek kel kap cso lat ban

– az ál ta lá nos pa rancs no ki ju ta lom ke re tek, a meg bí zá -
si, a túl szol gá la ti,, illetve a rend kí vü li mun ka vég zés hez
kap cso ló dó díj ke re tek meg ál la pí tá sa, a ki fi ze té sek en ge -
dé lye zé se és az össze gek szám fej té se, a ke re tek rõl ve ze tett 
nyil ván tar tá sok nap ra kész sé ge, egye zõ sé ge a fõ köny vi
köny ve lés sel (fél éven te té te le sen a fõ köny vi köny ve lés
ada ta i val egyez tet ve);

– a kü lön jut ta tá sok ki fi ze té se (ki fi ze tés kor próbasze -
rûen);

– a ju bi le u mi ju tal mak, az ál lo mány ból ki vál tak jut ta tá -
sa i nak (vég ki elé gí tés, le sze re lé si se gély, fel men té si idõ re
já ró át lag ke re set) meg ál la pí tá sa (al kal man ként té te le sen);

– a szo ciá lis jel le gû jut ta tá sok, egyéb tá mo ga tá sok
meg ál la pí tá sa és ki fi ze té se (is ko la kez dé si tá mo ga tás, ne -
ve lé si és pa rancs no ki se gély, al bér le ti díj hoz zá já ru lás,
lak ha tá si költ ség té rí tés, ke gye le ti gon dos ko dás költ sé gei)
(éven te pró ba sze rû en);

– a bel föl di rep re zen tá ci ós költ sé gek, és az egyéb pénz -
ügyi ke re tek, nor mák fel szá mí tá sa, nyil ván tar tá sa és fel -
hasz ná lá sa (ne gyed éven te pró ba sze rû en);

– az át he lye zet tek, ve zé nyel tek ré szé re en ge dé lye zett
költ ség té rí té sek, to váb bá a há zas tár sak jö ve de lem ki egé -
szí té sé nek meg ál la pí tá sa (al kal man ként té te le sen);

– a mun ká ba já rás sal kap cso la tos költ ség té rí té sek (fél -
éven te té te le sen);

– az en ge dé lye zett il let mény elõ leg, illetve csa lád ala pí -
tá si tá mo ga tá sok tör lesz té sek nyil ván tar tá sa (fél éven te
pró ba sze rû en);

– az ét ke zé si utal vány ban meg vál tott ter mé szet be ni el -
lá tá sok szám fej té se és nyil ván tar tá sa (ne gyed éven te pró -
ba sze rû en);

– a köz al kal ma zot tak ré szé re ki fi ze tett ru há za ti költ -
ség té rí té sek el szá mo lá sa (éven te pró ba sze rû en);

– a de vi zá ban fel me rü lõ költ ség té rí té sek el szá mo lá sa
(ne gyed éven te pró ba sze rû en);

– a tar tós, illetve az ide ig le nes kül szol gá la tot tel je sí tõk
de vi za el lát má nyá nak szám fej té se, a szük sé ges ok má nyok
meg lé te (ne gyed éven te pró ba sze rû en).

5. Az anya gi fe le lõs sé gi sza bá lyok al kal ma zá sá val
kap cso lat ban

– a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, hon véd sé gi köz -
al kal ma zot tak és köz tiszt vi se lõk, va la mint az ösz tön dí jas
hall ga tói ál lo mány ál tal a Ma gyar Hon véd ség nek oko zott
ká rok elõ jegy zé se, nyil ván tar tá sa, a ki sza bott kár té rí té sek
be haj tá sa, a meg nem té rü lõ ká rok ren de zé se, a HTK tar to -
zá sok – a HM KGIR kint lé võ ség mo dul ban tör té nõ – rög -
zí té se (fél éven te té te le sen);
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– a pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet nél, il let ve a szak -
ágak nál ve ze tett HTK-val kap cso la tos nyil ván tar tá sok
egye zõ sé ge (fél éven te té te le sen);

– a hon véd ség ál tal a hon véd ség tag ja i nak, il le tõ leg
má sok nak oko zott ká rok meg té rí té se, ide ért ve a sze mé lyi
ál lo mány bal eset biz to sí tá sá val kap cso la tos biz to sí tá si
szol gál ta tás fo lyó sí tá sá hoz (bal ese ti ha lál, bal ese ti rok -
kant ság, ter mé sze tes ha lál ese te i ben) szük sé ges ok má nyok 
össze gyûj té se, fel ter jesz té se (al kal man ként).

6. A ké szen lét fo ko zá sa, illetve a mi nõ sí tett idõ szak
pénz ügyi elõ ké szí tett sé gé vel kap cso lat ban

– a terv ki vo na tok he lyes sé ge, nap ra kész sé ge és be gya -
kor lott sá ga (éven te té te le sen);

– a há bo rús pénz el lá tás és költ ség ve té si gaz dál ko dás
elõ ké szí tett sé ge (éven te pró ba sze rû en);

– a há bo rús il let mény el lá tás elõ ké szí té se, az elõ írt ok -
má nyok ki töl té se, azok meg lé te (éven te pró ba sze rû en);

– az „M” pénz ügyi biz to sí tás sze mé lyi és tár gyi fel té te -
le i nek meg lé te, az ok má nyok cso por to sí tá sa (éven te pró -
ba sze rû en).

7. Az adat gyûj té sen ala pu ló sta tisz ti kai al rend szer -
rel kap cso lat ban

– a sta tisz ti kai je len té sek egye zõ sé ge a he lyi leg ki ala -
kí tott nyil ván tar tá sok kal (fél éven te té te le sen);

– a sta tisz ti kai je len té sek ér ték ada ta i nak egye zõ sé ge a
fõ köny vi köny ve lés ada ta i val, az eset le ges el té ré sek ren -
de zett sé ge (fél éven te té te le sen).

8. A kül sõ (egyéb) pénz ke ze lõ he lyek mû kö dé sé vel
kap cso lat ban

– a kül sõ (egyéb) pénz ke ze lõ he lyen a kész pénz kész let
ro van cso lá sa, a kész pénz ke ze lé se, õr zé se, a szi go rú szám -
adás kö te les nyom tat vá nyok nyil ván tar tá sa és meg lé te, a
há zi pénz tár és kül sõ (egyéb) pénz ke ze lõ hely kö zöt ti ki- és 
be fi ze té sek egyez te té se (ne gyed éven te té te le sen);

– a kül sõ (egyéb) pénz ke ze lõ he lyen tör tént be fi ze té -
sek, té rí té si dí jak be vé te le zé se, a pénz for ga lom nyil ván tar -
tá sa és ok má nyo lá sa (fél éven te pró ba sze rû en).

9. Az adó zás sal kap cso lat ban
– az éves sze mé lyi jö ve de lem adó (SZJA) be val lás hoz

kap cso ló dó iga zo lá sok, és el szá mo lá sok meg lé te (éven te
pró ba sze rû en);

– az ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) be je len té si és be val lá -
si kö te le zett ség tel je sí té se, az adó el szá mo lá sá nak he lyes -
sé ge, a be fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se, az el já rá si sza -
bá lyok al kal ma zá sa (ne gyed éven te a fõ köny vi köny ve lés
ada ta i val egyez tet ve);

– a ter mé szet be ni jut ta tá so kat ter he lõ SZJA fel szá mí tá -
sá nak és je len té si kö te le zett sé gé nek he lyes sé ge (fél éven te
pró ba sze rû en).

10. A szám vi te li te vé keny ség gel kap cso lat ban
– a bi zony la tok, ok má nyok meg lé te, tar tal mi és for mai

meg fe le lé se, az elõ írt zá ra dé kok meg lé te, azok sza bá lyos -
sá ga (fo lya ma to san);

– a szám vi te li po li ti ka elõ írásainak be tar tá sa, a bi zony -
la ti fe gye lem hely ze te, a he lyi leg ki ala kí tott bi zony la ti út
he lyes sé ge, an nak be tar tá sa (fo lya ma to san);

– a HM szám la rend II. „fõ köny vi szám lák tar tal ma” cí -
mû rész ben meg ha tá ro zott könyv vi te li egyez te té si, il let ve
zár la ti fel ada tok vég re haj tá sa;

– a szám vi te li po li ti ka elõ írásai sze rin ti ana li ti kus nyil -
ván tar tá sok ve ze té se, a fõ köny vi köny ve lés sel tör té nõ
egyez te té se (fél éven te pró ba sze rû en);

– a 3-as és 4-es (füg gõ, át fu tó ki adá sok és be vé te lek)
szám la osz tály szám lá i nak egyez te té se az ana li ti kus nyil -
ván tar tás ada ta i val (ne gyed éven te té te le sen);

– a köz pon ti lag el ren delt „ESZKÖZ rend szer” al kal -
ma zá sa (az egy ség szin tû ana li ti kus nyil ván tar tás ada ta i -
nak egyez te té se a szak ági nyil ván tar tá sok kal) (fél éven te);

– a szám sza ki költ ség ve té si be szá mo lók, mér leg je len -
té sek egyez te té se a fõ köny vi köny ve lés ada ta i val (ne gyed -
éven te té te le sen);

– a hon vé del mi szer ve zet ál tal be szer zett anya gok, esz -
kö zök be vé te le zé se és nyil ván tar tá sa (fél éven te pró ba sze -
rû en);

– a lel tá ro zás so rán meg ál la pí tott hi á nyok, il let ve több -
le tek ren de zé se (éven te pró ba sze rû en).

2. sz. melléklet
a 60/2007. (HK 4.) HM KPÜ intézkedéshez

Az elöljárói felügyeleti, illetve a szakterületi
belsõ szakellenõrzések fõbb vizsgálati területei

és szempontjai

1. A vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet nél
az irá nyí tó, a szer ve zõ és a bel sõ ellen õr zõ te vé keny ség -
gel kap cso lat ban

– a szak mai mun ka vég zés terv sze rû sé ge, szer ve zett sé -
ge, a vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ten be lü li
mun ka meg osz tás, va la mint az ará nyos le ter helt ség;

– a be osz tott ál lo mány fel ké szült sé ge, szak mai is me re -
te i nek szín vo na la;

– a vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet együtt -
mû kö dé se, kap cso la ta a hon vé del mi szer ve zet ve ze té sé vel
és szol gá la ti ága i val;

– a bel sõ szak el len õr zés ter ve zé se, kö ve tel mé nyek sze -
rin ti vég re haj tá sa, nyil ván tar tá sa, a meg ál la pí tá sok elõ írt
rög zí té se, a szük sé ges in téz ke dé sek, ja vas la tok meg té te le,
a be szá mo lás szín vo na la.

2. A pénz tár szol gá lat el lá tá sá val kap cso lat ban
– az elõ ta lált kész pénz és pénz he lyet te sí tõ ok má nyok

egye zõ sé ge a nap i pénz tár je len tés zá ró egyen leg ével;
– az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról fel vett

kész pénz be vé te le zé se a há zi pénz tár ba, egyez tet ve az elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá val, il let ve a tü kör -
szám la ki vo nat tal;

– a kész pénz fel vé te li utal vány tömb hasz ná la ta;
– a vá sár lá si és uta zá si elõ le gek sza bá lyos ki adá sa, ha -

tár idõ re tör té nõ el szá mo lá sa, az ana li ti kus elõ leg nyil ván -
tar tás ve ze tett sé ge;
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– a pénz tá ri ki- és be fi ze té sek szer ve zett sé ge, sza bá lya -
i nak be tar tá sa;

– a pénz ke ze lés sza bá lya i nak be tar tá sa, kü lö nö sen a
pénz tár he lyi ség, pénz tár szek rény, a pénz szál lí tás biz ton sá -
ga, a pénz tá ro si te en dõk és a pénz tár kul csok sza bá lyos ke -
ze lé se, át adás-át vé te le, a pénz tá ros egy sze mé lyes pénz ke -
ze lé se, a kész pénz kész let elõ írt fel sõ ha tá rá nak betar tása;

– a szi go rú szám adás kö te les nyom tat vá nyok nyil ván -
tar tá sa, meg lé te;

– a vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet veze -
tõje, va la mint a HM KPÜ GTPEI ré szé re elõ írt pénz tár el -
len õr zé si kö te le zett ség vég re haj tá sa;

– a pénz tá ros nap i pénz tár zár la ta i nak vég re haj tá sa;
– a kü lön bö zõ já ran dó sá gok és ok má nyok ki adá sá val

meg bí zot tak ha tár idõ re tör té nõ el szá mol ta tá sa;
– a „kincs tá ri” alá írás be je len tõ ak tu a li zált sá ga;
– a kész pénz el lá tás ra utal tak, ki kü lö ní tett al egy sé gek

el lá tá sa, ezen hon vé del mi szer ve ze tek pénz ke ze lé se és el -
szá mo lá sa;

– az in téz mé nyi kincs tá ri kár tya mû ve le tek kel kap cso -
lat ban a 20/1999. (HK 16.) HM KPSZH fõ igaz ga tói in téz -
ke dés ben meg fo gal ma zot tak tel je sü lé se (kü lö nös te kin tet -
tel a kár tyák meg lé te, a kár tya hasz ná la tá val kap cso la tos
ana li ti kus nyil ván tar tás ve ze tett sé ge, a „Szol gá la ti jegy és
el szá mo lás” meg ne ve zé sû ok mány hasz ná la ta).

3. A költ ség ve té si gaz dál ko dás sal kap cso lat ban
– a gaz dál ko dás szer ve zett sé ge, sza bá lyo zott sá ga (ha -

tás- és jog kö rök stb.), a he lyi gaz dál ko dá si bi zott ság mû -
kö dé se, a vég re haj tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet
 koordináló te vé keny sé ge;

– a FEUVE he lyi ki ala kí tott sá ga, il let ve mû köd te té se;
– az éves sze mé lyi, és pénz ügyi jel le gû költ ség ve té si

elõ irány za tok ter ve zé se, az év kö zi és év vé gi elõ irány zat
mó do sí tá si ja vas la tok meg ala po zott sá ga, a ki emelt és cél -
elõ irány za tok nyil ván tar tá sa, el szá mo lá sa, a ha vi pénz -
szük ség le tek re á lis fel mé ré se, biz to sí tott sá ga;

– a be szer zé sek és vá sá rolt szol gál ta tá sok pénz ügyi tel -
je sí té sé nek sza bá lyos sá ga, a kö te le zett ség vál la lá si, utal -
ványozási, el len jegy zé si és ér vé nye sí té si jog kö rök gya -
kor lá sa;

– a kinn le võ sé gek és kö te le zett sé gek nyil ván tar tá sa
(HM KGIR-en ke resz tül), a kinn le võ sé gek be haj tá sa
(a szol gá la ti ágak ré szé re ki adott szám la töm bök ke ze lé se,
a szám lá zott té te lek el szá mo lá sa, be fi ze té se);

– a köz be szer zés re, il let ve a köz pon to sí tott köz be szer -
zés re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sa;

– a sa ját, il let ve a köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ be -
vé te lek ke ze lé se, el kü lö ní té se (kü lö nös te kin tet tel a sa ját
be vé te lek hez kap cso ló dó elõ irány zat mó do sí tá sok vég re -
haj tá sá ra);

– az át adott és át vett pénz esz kö zök nyil ván tar tá sa;
– a ké se del mi ka mat kö te le zett sé gek ke let ke zé sé nek

okai, azok nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ren de zé se;
– a vál lal ko zá si, il let ve a ki egé szí tõ te vé keny ség sza bá -

lyo zott sá ga, an nak mû köd te té se;
– a szám sza ki és a szö ve ges költ ség ve té si be szá mo lók

va ló di sá ga, alá tá masz tott sá ga.

4. A sze mé lyi ál lo mány il let ménnyel, pót lé kok kal
va ló el lá tá sá val, va la mint az il let mény és bér gaz dál ko -
dás sal kap cso lat ban

– a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, va la mint a hon -
véd sé gi köz al kal ma zot tak és köz tiszt vi se lõk alap il let mé -
nyé nek meg ál la pí tá sa (be so ro lás he lyes sé ge);

– az idõ sza ki, a rész fog lal ko zá sú, va la mint az al kal mi
mun ka vál la lók bé re zé se;

– a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, va la mint a hon -
véd sé gi köz al kal ma zot tak és köz tiszt vi se lõk pót lé ka i nak
és egyéb il let mény jel le gû já ran dó sá ga i nak meg ál la pí tá sa,
a jo go sult sá gi fel té te lek meg lé te és iga zolt sá ga, a meg ál la -
pí tott össze gek és fo ko za tok, il let ve mér té kek he lyes sé ge;

– a köz al kal ma zot ti lét szám- és bér gaz dál ko dás, to váb -
bá a bér alap nyil ván tar tás gaz dál ko dá si sza bá lyo zók ál tal
tá masz tott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ve ze té se.

5. Az il let mé nyek szám fej té sé vel kap cso lat ban
– a HM KGIR Hu mán és Bér Rend szer elõ ír tak nak

meg fe le lõ, nap ra kész mû köd te té se (pl. a fel adás fo lya ma -
tos sá ga, a já ran dó sá gok ha tár idõ re tör té nõ ki fi ze té se stb.);

– a pénz ügyi (sze mé lyi) gyûj tõk ve ze té se, ren de zett sé -
ge, az ada tok pon tos fel ve ze té se;

– a ha vi il let mény vál to zás vissza iga zo lá sok és az adat -
szol gál ta tá sok alap já ul szol gá ló ok má nyok (pa ran csok,
ha tá ro za tok) egyez te tett sé ge, a té ves adat szol gál ta tá sok
ren de zé se;

– az ösz tön dí jas hall ga tók, va la mint az ön kén tes tar ta -
lé kos ka to nák il let mé nyé nek és pót lé ka i nak meg ál la pí tá sa, 
szám fej té se;

– a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány, a hon véd sé gi
köz al kal ma zot tak és köz tiszt vi se lõk il let mé nyé vel, kü lön -
bö zõ pót lé ka i val kap cso lat ban a mun ka idõ nyil ván tar tá -
sok, je len lé ti ívek ve ze té se, a tá vol lé tek  miatt az il let mény -
bõl tör té nõ le vo ná sok elõ írásszerûsége;

– a jog erõs le til tá sok (bí ró sá gi, pénz in té ze ti, egyéb) és
egyéb mun kál ta tói le vo ná sok fo ga na to sí tá sa, mér té ké nek
és sor rend jé nek he lyes al kal ma zá sa;

– a he lyi ki fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok érvénye -
sítése.

6. A kü lön fé le pénz be ni jut ta tá sok kal, dí ja zá sok kal
és té rí té sek kel kap cso lat ban

– a pa rancs no ki ju tal mak, a ju bi le u mi ju tal mak és a kü -
lön jut ta tá sok ki fi ze té se;

– a he lyet te sí té si, a meg bí zá si, a túl szol gá la ti és a rend -
kí vü li mun ka vég zés hez kap cso ló dó díj ke re tek meg ál la pí -
tá sa, a ki fi ze tés re en ge dé lye zett össze gek szám fej té se, a
ke re tek rõl ve ze tett nyil ván tar tá sok nap ra kész sé ge;

– a vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nye ter hé re el szá -
molt ju tal mak meg ál la pí tá sa, ki fi ze té se;

– az ál lo mány ból ki vál tak jut ta tá sa i nak (vég ki elé gí tés,
le sze re lé si se gély, fel men té si idõ re já ró át lag ke re set) meg -
ál la pí tá sa;

– a lét szám le épí tés hez kap cso ló dó an meg ha tá ro zott
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség elõ írásszerû tel je sí té se;

– a szo ci á lis jel le gû tá mo ga tá sok meg ál la pí tá sa és ki -
fizetése (pa rancs no ki se gély, is ko la kez dé si tá mo ga tás,
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 nevelési se gély, ava tá si se gély, al bér le ti díj hoz zá já ru lás,
lak ha tá si költ ség té rí tés, szü le té si tá mo ga tás, ke gye le ti
gon dos ko dás költ sé gei);

– a bel föl di rep re zen tá ci ós költ sé gek, egyéb pénz ügyi
ke re tek, nor mák fel szá mí tá sa, nyil ván tar tá sa és fel hasz ná -
lá sa;

– a bel föl di szol gá la ti ki kül de té sek kel, az egyéb uta zá -
sok kal és a mun ká ba já rás sal kap cso la tos költ ség té rí té sek,
dí ja zá sok meg ál la pí tá sa és el szá mo lá sa;

– az át he lye zet tek, ve zé nyel tek költ ség té rí té se i nek
(köl töz kö dé si és egyéb költ ség té rí té sek), és a há zas tár si
jö ve de lem ki egé szí té sek meg ál la pí tá sa;

– a tisz te let dí jak és az egyéb sze mé lyi jel le gû ki adá sok
meg ál la pí tá sa, ki fi ze té se;

– az en ge dé lye zett il let mény elõ le gek, va la mint a csa -
lád ala pí tá si tá mo ga tá sok tör lesz té sé nek nyil ván tar tá sa, a
tör lesz tés fo lya ma tos sá ga, be haj tá sa;

– az ét ke zé si utal vány ban meg vál tott ter mé szet be ni el -
lá tá sok szám fej té se és nyil ván tar tá sa;

– a köz al kal ma zot tak ru há za ti költ ség té rí té sé nek el szá -
mo lá sa;

– a de vi zá ban fel me rü lõ költ ség té rí té sek el szá mo lá sa;
– a tar tós, il let ve az ide ig le nes kül szol gá la tot tel je sí tõk

de vi za el lát má nyá nak szám fej té se, a szük sé ges ok má nyok
meg lé te.

7. Az anya gi fe le lõs sé gi sza bá lyok al kal ma zá sá val
kap cso lat ban

– a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, a hon véd sé gi
köz al kal ma zot tak és köz tiszt vi se lõk, va la mint az ösz tön -
dí jas hall ga tói ál lo mány anya gi fe le lõs sé gé re vo nat ko zó
sza bá lyok be tar tá sa, a meg nem té rü lõ kár össze gek sza -
bály sze rû ren de zé se, a tar to zá sok elõ jegy zé se, a ki sza bott
kár té rí té sek nyil ván tar tá sa és be haj tá sa;

– a hon véd ség ál tal a hon véd ség tag ja i nak, il le tõ leg
má sok nak oko zott ká rok meg té rí té se, ide ért ve a sze mé lyi
ál lo mány bal eset biz to sí tá sá val kap cso la tos biz to sí tá si
szol gál ta tás fo lyó sí tá sá hoz (bal ese ti ha lál, bal ese ti rok -
kant ság, ter mé sze tes ha lál ese te i ben) szük sé ges ok má nyok 
össze gyûj té se, fel ter jesz té se;

– a HTK tar to zá sok HM KGIR kint lé võ sé gek mo dul -
ban tör té nõ rög zí té se.

8. A ké szen lét fo ko zá sa, illetve a mi nõ sí tett idõ szak
pénz ügyi elõ ké szí tett sé gé vel kap cso lat ban

– a terv ki vo na tok he lyes sé ge, nap ra kész sé ge és be gya -
kor lott sá ga;

– a há bo rús pénz el lá tás, költ ség ve té si gaz dál ko dás elõ -
ké szí tett sé ge;

– a há bo rús il let mény el lá tás elõ ké szí té se, az elõ írt ok -
má nyok ki töl té se, meg lé te;

– a pénz ügyi biz to sí tás sze mé lyi és tár gyi fel té te le i nek
meg lé te, az ok má nyok cso por to sí tá sa.

9. Az adat gyûj té sen ala pu ló sta tisz ti kai al rend szer -
rel kap cso lat ban

– az adat gyûj tés és az adat szol gál ta tás fo lya ma tos sá ga;

– a sta tisz ti kai je len té sek egye zõ sé ge a he lyi leg ki ala -
kí tott nyil ván tar tá sok kal;

– a sta tisz ti kai je len té sek ér ték ada ta i nak egye zõ sé ge a
fõ köny vi köny ve lés ada ta i val, az eset le ges el té ré sek ren -
de zett sé ge.

10. A kül sõ (egyéb) pénz ke ze lõ he lyek mû kö dé sé vel
kap cso lat ban

– a kül sõ (egyéb) pénz ke ze lõ he lyen a kész pénz kész let
ro van cso lá sa, a kész pénz ke ze lé se, õr zé se, a szi go rú szám -
adás kö te les nyom tat vá nyok nyil ván tar tá sa és meg lé te, a
há zi pénz tár és kül sõ (egyéb) pénz ke ze lõ hely kö zöt ti ki- és 
be fi ze té sek egyez te té se;

– a be fi ze té sek, té rí té si dí jak be vé te le zé se, a pénz for -
ga lom nyil ván tar tá sa és ok má nyo lá sa.

11. Az adó zás sal kap cso lat ban
– az éves sze mé lyi jö ve de lem adó (SZJA) be val lás hoz

kap cso ló dó iga zo lá sok és el szá mo lá sok meg lé te;
– a ter mé szet be ni jut ta tá so kat ter he lõ SZJA fel szá mí tá -

sá nak és je len té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se;
– az ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) be je len té si és beval -

lási kö te le zett ség tel je sí té se, az adó el szá mo lá sá nak he -
lyes sé ge, a be fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se, az el já rá si
sza bá lyok al kal ma zá sa.

12. A szám vi te li fel ada tok vég re haj tá sá val kap cso -
lat ban

– a bi zony la tok, ok má nyok meg lé te, tar tal mi és for mai
meg fe le lé se, az elõ írt zá ra dé kok meg lé te, azok sza bá lyos -
sá ga;

– a szám vi te li po li ti ka elõ írásainak be tar tá sa, a bi zony -
la ti fe gye lem hely ze te, a he lyi leg ki ala kí tott bi zony la ti út
he lyes sé ge, an nak be tar tá sa;

– a HM szám la rend II. „fõ köny vi szám lák tar tal ma”
 címû rész ben meg ha tá ro zott könyv vi te li egyez te té si, il let -
ve zár la ti fel ada tok vég re haj tá sa;

– a fõ köny vi köny ve lés fo lya ma tos vég re haj tá sa (kü lö -
nö sen az elõ írások sze rin ti szám la ki je lö lés);

– a szám vi te li po li ti ka elõ írásai sze rin ti ana li ti kus nyil -
ván tar tá sok ve ze té se, a fõ köny vi köny ve lés sel tör té nõ
egyez te té se;

– a köz pon ti lag el ren delt „ESZKÖZ rend szer” al kal -
ma zá sa (az egy ség szin tû ana li ti kus nyil ván tar tás ada ta i -
nak egyez te té se a szak ági nyil ván tar tá sok kal);

– a szám sza ki költ ség ve té si be szá mo lók, mér leg je len -
té sek egyez te té se a fõ köny vi köny ve lés ada ta i val;

– az adat szol gál ta tá sok, je len té sek va ló ság tar tal má nak
el len õr zött sé ge;

– a pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet, va la mint a szol -
gá la ti ágak kö zött ki ala kí tott kap cso lat hely ze te;

– a hon vé del mi szer ve zet ál tal be szer zett anya gok, esz -
kö zök be vé te le zé se és nyil ván tar tá sa;

– a lel tá ro zás so rán fel me rü lõ pénz ügyi és szám vi te li
fel ada tok vég re haj tá sa (a lel tár ívek ki adá sa, a lel tár kü lön -
bö ze tek nyil ván tar tá son tör té nõ át ve ze té se, va la mint
egyéb, a „Lel tá ro zá si sza bály zat ban” meg ha tá ro zott pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok vég re haj tá sa).
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3. sz. melléklet a 60/2007. (HK 4.) HM KPÜ intézkedéshez

…………………..............…………
   hon vé del mi szer ve zet

Nyt. szám:

MINTA

KIMUTATÁS
a végrehajtott szakellenõrzésekrõl

Fsz.
Az el len õr zött

szer ve zet
meg ne ve zé se

Ellen õr zés
té má ja

A hely szí ni
ellen õr zés
kez de te

A hely szí ni
ellen õr zés
be fe je zé se

Az el len õr zé si
je len tés meg -
kül dé sé nek
idõ pont ja

Az elõ zõ
ellen õr zés

ide je és
 formája

El len õr zés re for dí tott mun ka na pok
össze sen (fel ké szü lés + hely szí ni

ellen õr zés + írás ba fog la lás)
In téz ke dé si terv

Fel ké szü lés Hely szí ni ell. Írás ba fogl.
fel ter jesz tés
ha tár ide je

ér ke zés ide je nyt. szá ma

a) Átfogó ellenõrzés

b) Témaellenõrzés

c) Célellenõrzés

d) Utóellenõrzés

4
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4. sz. melléklet a 60/2007. (HK 4.) HM KPÜ intézkedéshez

…………………..............…………
   hon vé del mi szer ve zet

Nyt. szám:

MINTA

KIMUTATÁS
a közgazdasági, pénzügyi és számviteli szakellenõrzések által feltárt károkról

Fsz.

Elöl já rói fel ügye le ti, ill.
szak te rü le ti bel sõ

 szakellenõrzések ál tal
fel tárt

Ve ze tõi (pa rancs no ki)
 szakellenõrzések ál tal

fel tárt

In téz mé nyi szin tû bel sõ
 szakellenõrzések ál tal

fel tárt
Össze sen

Szá ma Össze ge Szá ma Össze ge Szá ma Össze ge Szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3.+5.+7.

1. Pénz tár hi ány

2. ke sé te zi flú
T

Il let mény jel le gû
jut ta tá sok

Kü lön fé le pénz be li
jut ta tá sok

3. Egyéb ká rok

4. Össze sen (1+2+3)

5. A fel tárt túl fi ze té sek, illetve ká rok
kö zül kár- és/vagy fe gyel mi,

 büntetõeljárás nél kül ren dez ve

6. ygav/sé rá
K

,i
 mle

y gef
-õ te tnüb
na bsá rá jle
e vze dner

Le írás sal

Egyéb el já rás út ján

7. Nem ren de zett ká rok, túl fi ze té sek

Meg jegy zés:
Egyéb ká rok: Pénz esz köz ben be kö vet ke zett, a táb lá zat egyéb ré sze i be be nem so rol ha tó ká rok (pl. két sze res uta lá -

sok, té ves ki fi ze té sek, ér ték jel zés sel el lá tott ok má nyok hi á nya stb.)

Egyéb el já rás: Il let mé nyek bõl va ló le vo nás sal, há zi pénz tár ba tör té nõ vissza fi ze tés sel, tör lés sel.
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5. sz. melléklet a 60/2007. (HK 4.) HM KPÜ intézkedéshez

…………………..............…………
   hon vé del mi szer ve zet

Nyt. szám:

MINTA

KIMUTATÁS
a szakellenõrzésekre fordított munkanapokról

Fsz.
Ellen õr zés tí pu sa

El len õr zé si mun ka na pok szá ma

El len õri
 szakállomány

Be vont, nem
 ellenõri

 szakállomány

HM KPÜ
GTPEO ov-k,

ovh-k

Vég re haj tó
pénz ügyi és
szám vi te li

 szervezetek
 vezetõi

Össze sen
(2–5)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Át fo gó

2. Téma

3. Cél és utó

4. In téz mé nyi szin tû bel sõ szak el len õr zés

5. Hely szí ni vizs gá lat össze sen (1+2+3+4)

6. Fel ké szü lés

7. Meg ál la pí tá sok írás ba fog la lá sa

8. Össze sen (5+6+7):
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6. sz. melléklet a 60/2007. (HK 4.) HM KPÜ intézkedéshez

Hon vé del mi szer ve zet meg ne ve zé se ............. sz. pél dány

Nyt. szám:

Jó vá ha gyom! Egyet ér tek!

Bu da pest, 20... .............hó .........nap Bu da pest, 20.... .............hó .........nap

HM KPÜ
ve zér igaz ga tó

HM KPÜ GTPEI
igaz ga tó

M I N T A

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI BELSÕ SZAKELLENÕRZÉSI TERV

az MH/HM (honvédelmi szervezet) Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra részére
20....

Meg is mer tem! Jó vá ha gyás ra fel ter jesz tem!

............, 20.... .............hó .........nap ................., 20.... .............hó .........nap

Hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je
(pa rancs nok)

ve ze tõ pénz ügyi re fe rens
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MINTA

Intézményi szintû belsõ szakellenõrzési terv

20........... évre

Fsz. Az el len õr zé si fel adat meg ne ve zé se
I. II. III. IV. Az el len õr zést

 végrehajtjane gyed éven te

1. 2. 3. 4.

a) Köz pon ti lag elõ ír va (az In téz ke dés 2. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen):

b) Sa ját ha tás kör ben ter ve zett:

4
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7. sz. melléklet a 60/2007. (HK 4.) HM KPÜ intézkedéshez

…………………..............…………
   hon vé del mi szer ve zet

Nyt. szám:

MINTA

Ellenõrzési napló az intézményi belsõ szakellenõrzésekrõl

Fsz.
Az ellen õr zés

idõ pont ja

Az el len õr zött fel adat, te rü let
(vizs gált idõ szak, té te lek,

ok má nyok, nyil ván tar tá sok
stb.)

Az ellen õr zés
idõ tar ta ma

A meg ál la pí tott hi á nyos sá gok
és a meg szün te té sük re tett

(ja va solt) in téz ke dé sek.
Az ellen õr zõ és az el len õr zött

 aláírása

Az utó el len õr zés
ide je, a vég re haj tás

ér té ke lé se

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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KÖZLEMÉNYEK

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora

p á  l y á  z a  t o t  h i r  d e t

oktatói munkakörökre

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

Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r

Szá raz föl di Mû ve le ti Tan szék

Ka to nai Stra té gia Szak cso port
– egye te mi do cens (1 fõ ht.)

Tér ké pé sze ti és Geo in for má ci ós Tan szék

Ka to na föld raj zi Szak cso port
– ad junk tus (1 fõ ka.)

Egye te mi do cens sé az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve -
tel mé nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:

a) tel je sí tet te az egye te mi ad junk tus sal szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket;

b) az ál ta la ok ta tott tu do mány te rü le ten dok to ri fo ko zat -
tal ren del ke zik, al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben
részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és tu do má nyos
mun ká já nak ve ze té sé re;

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

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

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

f) tu do mány ágát át fo gó an is me ri, szû kebb szak te rü le -
té nek el mé lyült, nem zet kö zi szin tû is me re té vel rendel -
kezik;

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

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

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

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

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

d) szak te rü le té nek tu do má nyos te vé keny sé gé ben ön -
álló ku ta tá si ered mé nye ket is fel mu ta tó pub li ká ci ók kal

(vagy en nek meg fe le lõ más szak mai pro duk tu mok kal)
ren del ke zik;

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

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

Sa já tos kö ve tel mé nyek:

Kos suth La jos Had tu do má nyi Ka r

Szá raz föl di Mû ve le ti Tan szék

Ka to nai Stra té gia Szak cso port – egye te mi do cens
– ren del kez zen NA TO fel sõ fo kú ve ze tõi ké pe sí tés sel;
– ren del kez zen nem zet kö zi ok ta tás- és tu do mány szer -

ve zé si ta pasz ta la tok kal, el sõ sor ban a had erõ transzfor -
máció te rü le tén;

– ren del kez zen an gol nyelv bõl STA NAG 6001 3.3.3.3. 
szin tû nyelv tu dás sal;

– le gyen ké pes a had erõ transz for má ció te rü le tén nem -
zet kö zi ku ta tá si prog ra mok szer ve zé sé re és ve ze té sé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t NA TO be osz tás -
ban tel je sí tett szol gá lat, va la mint a nem zet kö zi szin tû ok -
ta tá si, ku ta tá si te vé keny ség, ta pasz ta lat.

Tér ké pé sze ti és Geo in for má ci ós Tan szék

Ka to na föld raj zi Szak cso port – ad junk tus
– ren del kez zen szak irá nyú ka to nai fel sõ fo kú vég zett -

ség gel, ide gen nyelv bõl a szak iro da lom ta nul má nyo zá sa
cél já ból leg alább egy kö zép fo kú és egy alap fo kú nyelv -
vizs gá val;

– ren del kez zen tu do má nyos fo ko zat tal, vagy ab szo lu -
tó ri um mal ka to na föld raj zi té má ból, le gyen fel ké szült a
hall ga tók ta nul má nyi és tu do má nyos mun ká já nak irá nyí tá -
sá ra, mo ti vá lá sá ra;

– ka to na föld raj zi fel ké szült sé ge mel lett ren del kez zen
át fo gó tér ké pé sze ti is me re tek kel, ame lyek bir to ká ban ké -
pes föld raj zi, biz ton ság föld raj zi, illetve ka to na föld raj zi
mul ti mé di ás hát tér anya gok el ké szí té sé re, szak ma i lag le -
gyen fel ké szült a geo in for má ci ós tá mo ga tás el mé le ti meg -
ala po zá sá ra, ok ta tá sá ra;

– le gyen fel ké szült a ka to na föld raj zi té nye zõk vo nat -
ko zá sá ban a kü lön bö zõ sza ko kon ta nu ló hall ga tók dif fe -
ren ci ált ok ta tá sá ra, a föld raj zi kör nye zet vé del mi fel ké szü -
lés re gya ko rolt ha tá sa i nak be mu ta tá sá ra.

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

Az egye te mi do cens mun ka kör höz rend sze re sí tett rend -
fo ko zat al ez re des, il let mény ka te gó ria: I/V. spe ci á lis elõ -
me ne te li rend alá tar to zik.

Köz al kal ma zot tak 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.
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A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:

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

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

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

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

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– a pá lyá za ti szö ve get;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -

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

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

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

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

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

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15.

A bo rí ték ra rá kell ír ni:

 „Pá lyá zat .............................................. mun ka kö ré re”

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az
aláb bi he lyen le het kér ni:

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

Prof. Dr. Sza bó Mik lós aka dé mi kus s. k.,
rek tor

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora

p á  l y á  z a  t o t  h i r  d e t

oktatói munkakörökre

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

Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Ka r

Ka to nai Elekt ro ni kai Tan szék

Lég vé del mi Ra ké ta és Tü zér Szak cso port
– egye te mi do cens (1 fõ ht.)

Vil la mos és Ter mé szet tu do má nyi Ala po zó Tan szék

Elekt ro ni ka Szak cso port
– egye te mi do cens (1 fõ ka.)

Egye te mi do cens sé az ne vez he tõ ki, aki az alap kö ve -
tel mé nyek nek va ló meg fe le lé sen túl:

a) tel je sí tet te az egye te mi ad junk tus sal szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nye ket;

b) az ál ta la ok ta tott tu do mány te rü le ten dok to ri fo ko zat -
tal ren del ke zik, al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben
részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és tu do má nyos
mun ká já nak ve ze té sé re;

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

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

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

f) tu do mány ágát át fo gó an is me ri, szû kebb szak te rü le -
té nek el mé lyült, nem zet kö zi szin tû is me re té vel rendel -
kezik;

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

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

Sa já tos kö ve tel mé nyek:

Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Ka r

Ka to nai Elekt ro ni kai Tan szék

Lég vé del mi Ra ké ta és Tü zér Szak cso port – egye te mi do -
cens

– ren del kez zen ok le ve les vil la mos mér nö ki vég zett ség -
gel, leg alább 5 éves fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal a Re pü lé sek
mû sza ki biz to sí tá sa, Lé gi jár mû vek ve zér lõ rend sze rei,
Mé ré si gya kor lat, Üze mel te té si gya kor lat tan tár gyak ok ta -
tá sá ban;

– ren del kez zen táv ok ta tá si tan fo lya mi vég zett ség gel,
az ok ta tói mun ka vég zé sé hez szük sé ges in for ma ti kai is -
me re tek kel (ECDL és CAD KEY 19 vizs gá val);

– ren del kez zen iga zolt tu do má nyos ku ta tá si ered mé -
nyek kel a ka to nai re pü lõ gé pek üze mel te té sé nek, a ki szol -
gá lás kor sze rû sí té sé nek kér dé se i ben.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t az ok le ve les mér -
nök ta ná ri vég zett ség, har ci he li kop ter I. osz tá lyú tí pus -
vizs gá ja.
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Vil la mos és Ter mé szet tu do má nyi Ala po zó Tan szék

Elekt ro ni ka Szak cso port – egye te mi do cens
– ren del kez zen vil la mos mér nö ki ok le vél lel;
– le gyen leg alább 15 éves gya kor la ta vil la mos jel le gû

tan tár gyak ok ta tá sá ban;
– le gyen ké pes az ana lóg áram kö rök és di gi tá lis tech ni -

ka, va la mint a hír köz lés el mé let és a hoz zá kap cso ló dó
áram kö ri re a li zá ci ók szín vo na las el mé le ti és gya kor la ti
ok ta tá sá ra.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t a ka to nai fel sõ ok ta -
tás ban szer zett ok ta tá si ta pasz ta lat, pe da gó gi ai vég zett ség.

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

Az egye te mi do cens mun ka kör höz rend sze re sí tett rend -
fo ko zat al ez re des, il let mény ka te gó ria: I/V. spe ci á lis elõ -
me ne te li rend alá tar to zik.

Köz al kal ma zot tak 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 get;
– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak

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

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

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– a pá lyá za ti szö ve get;

– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, ide gen -

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

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

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

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

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

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15.

A bo rí ték ra rá kell ír ni:
„Pá lyá zat ................................................ mun ka kö ré re”

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást az
aláb bi he lyen le het kér ni:

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

Prof. Dr. Sza bó Mik lós aka dé mi kus s. k.,
rek tor
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha -
lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az 
or szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it
ad ja köz re, az or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok
tag jai (sza va zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti
címre át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                   cég sze rû alá írás



286 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 4. szám

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 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
07.0850 – 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


