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T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Ha tá ro za tok

56/2007. (HK 8.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról szóló mi nisz te ri
ha tá ro zat mó do sí tá sá ról 531

57/2007. (HK 8.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Ci vil-ka to nai Együtt mû kö dé si és Lé lek -
ta ni Mû ve le ti Köz pont ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 531

58/2007. (HK 8.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról szóló mi nisz te ri
ha tá ro zat mó do sí tá sá ról 533

59/2007. (HK 8.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról szóló mi nisz te ri
ha tá ro zat mó do sí tá sá ról 533

60/2007. (HK 8.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról 534

61/2007. (HK 8.)
HM ha tá ro zat

Ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sá ról szóló mi nisz te ri
ha tá ro zat mó do sí tá sá ról 535

64/2007. (HK 8.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház költ ség ve -
té si szerv meg szün te té sé rõl 536

Mi nisz te ri uta sí tá sok

33/2007. (HK 8.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium, mint in téz mény gaz dál ko dá sá -
nak ál ta lá nos sza bá lya i ról 537

35/2007. (HK 8.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium szer vei és a mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be tar to zó egyes szer ve ze tek éves és ha vi fel adat ter ve i -
nek el ké szí té sé vel össze füg gõ fel ada tok ról szóló 87/2006.
(HK 17/I.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 541

36/2007. (HK 8.)
HM uta sí tás

A lob bi te vé keny ség rõl szóló 2006. évi XLIX. tör vény ben
meg ha tá ro zott egyes fel ada tok vég re haj tá sá ról 542

37/2007. (HK 8.)
HM uta sí tás

A ma gyar–in di ai Ka to nai Ve gyes bi zott ság ma gyar ta go za tá -
nak lét re ho zá sá ról és tag ja i nak ki ne ve zé sé rõl szóló 119/2004. 
(HK 2/2005.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 545

38/2007. (HK 8.)
HM uta sí tás

A ka na dai re pü lõ gép-ve ze tõi kép zés re tör té nõ el mé le ti fel ké -
szí tés és gya kor la ti re pü lõ ki kép zés 2007-2019 kö zött tör té nõ
vég re haj tá sá ról 545
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Szám Tárgy Ol dal

39/2007. (HK 8.)
HM uta sí tás

A ru há za ti il let mény nor ma 2007. évi össze ge i nek meg ál la pí -
tá sá ról 547

40/2007. (HK 8.)
HM uta sí tás

A ha tár idõn tú li tar to zás ál lo mány ke ze lé sé nek rend jé rõl 559

Ál lam tit ká ri ren del ke zés

34/2007. (HK 8.)
HM KF szak uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium, mint in téz mény 2007. évi gaz -
dál ko dá sá ról 561

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

37/2007. (HK 8.)
HM HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes he lyet te sí té sé rõl 573

39/2007. (HK 8.)
HM HVKF pa rancs

Név hasz ná lat en ge dé lye zé sé rõl 573

40/2007. (HK 8.)
HM HVKF in téz ke dés

A köz pon ti lõ szer-, fegy ver-, rob ba nó- és üzem anyag rak tá rak
 területén tör té nõ moz gás rend jé rõl szóló 34/1997. MH Anya gi-
tech ni kai fõ cso port fõ nö ki in téz ke dés ha tá lyon kí vül helyezé -
sérõl 573

41/2007. (HK 8.)
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ál tal fel aján lott lö vészzász ló alj harc -
cso portké pes ség el éré sé vel kap cso la tos fel ada tok ról 573

20/2007. (HK 8.)
HM HVKFH in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok ha tály ba lép te té sé rõl 573

Fõ nö ki ren del ke zé sek

27/2007.  (HK 8.)
HM SZEF in téz ke dés

A fon tos és bi zal mas be osz tás ba he lye zés sze mély ügyi igaz -
ga tá si el já rás áról 574

59/2007. (HK 8.)
HM FLÜ in téz ke dés

Az URAL-4320 tí pu sú te rep já ró te her gép ko csi al kat rész
 katalógusa cí mû ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 575

50/2007. (HK 8.)
HM KLH in téz ke dés

A SO FAR SU AV tí pu sú több cé lú fel de rí tõ re pü lõ esz köz
 típusalkalmassági bi zo nyít vá nyá nak ki adá sá ról 575

163/2007. (HK 8.)
MH ÖHP pa rancs

A mi nõ sí tett ira tok fe lül vizs gá la tá ról 575

147/2007. (HK 8.)
MH ÖHP in téz ke dés

Az ej tõ er nyõs szak be osz tá sú ka to nák osz tály ba so ro lá sá nak
kö ve tel mé nye i rõl 591

168/2007. (HK 8.)
MH HEK in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ka taszt ró fa vé del mi fel ada tai egész ség -
ügyi biz to sí tá sá ról 591

242/2007. (HK 8.)
MH HEK in téz ke dés

A nem szer ve zet sze rû har ci élet men tõ ka to nák ki kép zé se
 során vé na szú rás ok ta tá sá nak és gya ko rol ta tá sá nak, va la mint
a meg szer zett kész sé gek al kal ma zá sá nak fel té te le i rõl 592

Szer zõ dé sek

HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség 594

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség 594

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red 595

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 595

Köz le mé ny

Hon vé del mi mi nisz ter
köz le mé nye

Pá lyá za ti fel hí vás – ZMNE fõ tit ká ri mun ka kör el lá tá sá ra 596
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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
56/2007. (HK 8.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról  szóló
miniszteri határozat módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a NA TO irá nyí tá sa alatt
vég re haj tott bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar tó mû ve le tek hez
tör té nõ ma gyar hoz zá já ru lás ról  szóló 94/2001. (XII. 21.)
OGY ha tá ro zat ban, a NA TO irá nyí tá sú ko szo vói bé ke -
fenn tar tás ban részt ve võ nem zet kö zi erõk ben (KFOR) tör -
té nõ ma gyar ka to nai rész vé tel rõl  szóló 2258/2005.
(XI. 25.) Korm. ha tá ro zat ban, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes
 katonai szer ve ze tei meg ala kí tá sá val kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás
2.  §-ában fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd ség KFOR Szá -
zad lét re ho zá sá ról  szóló 65/2006. (HK 14.) HM ha tá ro za -
tot az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 5. pont ja he lyé be az aláb bi 5. pont lép:
„5. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A MUL TI NA TI O NAL TASK FOR CE WEST, TASK

FOR CE „SO KOL” (a továb biak ban: TFS) pa rancs no ká -
nak köz vet len alá ren delt sé gé ben, annak fe le lõs sé gi kö ré be 
tar to zó mû ve le ti te rü le ten KFOR bé ke fenn tar tó te vé keny -
ség ben tör té nõ rész vé tel. Az al egy ség fel ada ta to váb bá
kon vo jok kí sé ré se, te rü le tek biz to sí tá sa (el len õr zõ-,
 áteresztõ pontok és meg fi gye lõpon tok mû köd te té se, jár -
õrözés), te rü let zá rás és ellen õr zés, va la mint tömeg -
kezelés.”

2. A ha tá ro zat 8. pont ja he lyé be az aláb bi 8. pont lép:
„8. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet az

MH Mû ve le ti Köz pont nem ze ti ve ze té se alatt ál l.”

3. A ha tá ro zat 9. pont já nak b) al pont ja he lyé be az aláb -
bi b) al pont lép:

„b) A pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no -
ka ve zény li.”

4. A ha tá ro zat 11. pont já nak he lyé be az aláb bi 11. pont
lép:

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

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

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

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

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

5. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si
rend jét az Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat
tar tal maz za. Az Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro -
zat hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja, és
azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nök höz.

6. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* egy -
ide jû leg ha tá ro zat 1. pont já ban a „Ma gyar Hon véd ség
Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH SZFP)”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne -
mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)” szö veg -
rész, a ha tá ro zat 6. pont já ban az „MH Szá raz föl di Pa rancs -
nok ság” meg ne ve zés he lyé be az „MH ÖHP” meg je lö lés,
va la mint a ha tá ro zat 7. pont já ban az „MH SZFP” meg je lö -
lés he lyé be az „MH ÖHP” meg je lö lés és a „TFA” meg je lö -
lés he lyé be a „ TFS” meg je lö lés lép.

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. már ci us 29.

A honvédelmi miniszter
57/2007. (HK 8.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési
és Lélektani Mûveleti Központ alapító okiratának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 89.  § (1) be kez dé sé ben, az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
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(XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va la mint a hon -
védelmi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mûkö -
dési rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a Ma gyar Hon -
véd ség Ci vil-ka to nai Együtt mû kö dé si és Lé lek ta ni Mû ve -
le ti Köz pont 85/2004. (HK 21.) HM ha tá ro zat tal mó do sí -
tott, 63/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok -
ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

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

„2. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1101 Bu da pest,
Zách u. 4.

Pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.”

2. A ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be az aláb bi 3. pont lép:
„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.”

3. A ha tá ro zat 5. pont ja az aláb bi f) al pont tal egé szül ki:
„f) kap cso lat tar tás a ha zai és nem zet kö zi ci vil szer ve ze -

tek kel és in téz mé nyek kel.”

4. A ha tá ro zat 6. pont ja he lyé be az aláb bi 6. pont lép:
„6. Az alap te vé keny ség kö ré ben:
A pa rancs nok tá mo ga tá sa ci vil-ka to nai együttmûkö -

dési, va la mint lé lek ta ni mû ve le ti ké pes sé gek kel, itt hon és
ha tá ro kon túl, le he tõ vé té ve ezzel szá má ra a ha zai és nem -
zet kö zi ci vil szer ve ze tek kel és in téz mé nyek kel a kap cso -
lat tar tást, va la mint a mû ve le ti te rü le ten lé võ pol gá ri la kos -
ság gal és in téz mé nyek kel (kor mány za ti és nem kor mány -
za ti szer vek, nem zet kö zi szer ve ze tek) az együtt mû kö dés
ki ala kí tá sát és fenn tar tá sát, va la mint azok be fo lyá so lá sát.”

5. A ha tá ro zat 7. pont ja he lyé be az aláb bi 7. pont lép:
„7. 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
köz vet len szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik.”

6. A ha tá ro zat 8. pont b) al pont ja he lyé be az aláb bi b)
al pont lép:

„b) a pa rancs no kot az MH ÖHP pa rancs nok ja vas la tá ra
a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ne ve zi ki és men ti fe l,”

7. A ha tá ro zat 9. pont ja he lyé be az aláb bi 9. pont lép:
„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 XXXIII.

tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.”

8. A ha tá ro zat 10. pont ja he lyé be az aláb bi 10. pont lép:
„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 he lyet te sé re át ru ház hat ja.

A költ ség ve té si szerv pénz ügyi és szám vi te li fel ada ta it
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 Hon vé del mi Mi nisz té rium 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
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.”

9. A ha tá ro zat 11. pont ja he lyé be az aláb bi 11. pont lép:
„11. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get

nem foly tat.”

10. A ha tá ro zat 13. pont ja he lyé be az aláb bi 13. pont
lép:

„13. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ba
vé te lét 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 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.”

11. 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 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 pa rancs nok ezen ha tá ro zat hatályba lépését
kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és azt szol gá la ti úton
 jóváhagyásra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök -
höz.

12. 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. már ci us 29.
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A honvédelmi miniszter
58/2007. (HK 8.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról  szóló
miniszteri határozat módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a NA TO irá nyí tá sa alatt
vég re haj tott bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar tó mû ve le tek hez
tör té nõ ma gyar hoz zá já ru lás ról  szóló 94/2001. (XII. 21.)
OGY ha tá ro zat ban, a NA TO irá nyí tá sú bal ká ni ka to nai
 békefenntartó mû ve le tek ben részt ve võ ma gyar ka to nai
kon tin gen sek rõl  szóló 2040/2002. (II. 27.) Korm. ha tá ro -
zat ban, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di feladat-
 végrehajtásra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei
meg ala kí tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló
44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás 2.  §-ában fog lal tak ra –
a Ma gyar Hon véd ség Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj lét re ho zá -
sá ról  szóló 35/2006. (HK 9.) HM ha tá ro za tot az aláb bi ak
sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 8. pont ja he lyé be az aláb bi 8. pont lép:
„8. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet az

MH Mû ve le ti Köz pont nem ze ti ve ze té se alatt ál l.”

2. A ha tá ro zat 9. pont já nak b) al pont ja he lyé be az aláb -
bi b) al pont lép:

„b) A pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs -
no ka ve zény li.”

3. A ha tá ro zat 11. pont ja he lyé be az aláb bi 11. pont lép:
„11. Gaz dál ko dá si jog kör:
A ka to nai szer ve zet a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek

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

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

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

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

4. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si
rend jét az Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat
tar tal maz za. Az Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro -
zat hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja, és

azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nök höz.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* egy -
ide jû leg a ha tá ro zat 1. pont já ban a „Ma gyar Hon véd ség
Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH SZFP)”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség Összhad -
erõnemi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)” szö -
veg rész, a ha tá ro zat 6. pont já ban és 7. pont já nak el sõ mon -
da tá ban az „MH Szá raz föl di Pa rancs nok ság” meg ne ve zés
he lyé be az „MH ÖHP” meg ne ve zés lép.

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. már ci us 29.

A honvédelmi miniszter
59/2007. (HK 8.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról  szóló
miniszteri határozat módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy ma gyar ve ze té sû
af ga nisz tá ni tar to má nyi új já épí té si cso port lé te sí té sé rõl és
mû kö dé sé nek elõ ké szí té sé rõl  szóló 2115/2006. (VI. 29.)
Korm. ha tá ro zat 3. pont já ban, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség kül föl di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes ka -
to nai szer ve ze tei meg ala kí tá sá val kap cso la tos egyes kér -
dé sek rõl  szóló 44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás 2.  §-ában
fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd ség Tar to má nyi Új já épí té si 
Cso port lét re ho zá sá ról  szóló 87/2006. (HK 18.) HM ha tá -
ro za tot az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 8. pont ja he lyé be az aláb bi 8. pont lép:
„8. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet az

MH Mû ve le ti Köz pont nem ze ti ve ze té se alatt ál l.”

2. A ha tá ro zat 9. pont já nak b) al pont ja he lyé be az
 alábbi b) al pont lép:

„b) A pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no -
ka ve zény li.”

3. A ha tá ro zat 11. pont já nak má so dik és har ma dik be -
kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dé sek lép nek:

„A pénz ügyi, el lá tá si és gaz dál ko dá si fel ada ta it az MH
64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red a pénz ügyi
és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet tel együtt mû kö dés ben vég zi.
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Gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a HM, a
HM köz pon ti el len õr zé si szer ve ze te, va la mint az MH ÖHP 
el len õr zé si fel ada ta it el lá tó szer vei lát ják el.”

4. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si
rend jét az Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat
tar tal maz za. Az Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro -
zat hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja, és
azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nök höz.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* egy -
ide jû leg a ha tá ro zat 1. pont já ban a „Ma gyar Hon véd ség
Szá raz föl di Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH SZFP)”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne -
mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP)” szö veg -
rész, a ha tá ro zat 6. pont já ban és 7. pont já nak el sõ mon da -
tá ban az „MH SZFP” meg je lö lés he lyé be az „MH ÖHP”
meg je lö lés lép.

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. már ci us 29.

A honvédelmi miniszter
60/2007. (HK 8.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a NA TO irá nyí tá sú bal ká -
ni ka to nai bé ke fenn tar tó mû ve le tek ben részt ve võ ma gyar
ka to nai kon tin gen sek rõl  szóló 2040/2002. (II. 27.) Korm.
ha tá ro zat ban, az Euró pai Unió irá nyí tá sa alatt vég re haj tott
bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar tó (ALT HEA) mû ve let hez tör -
té nõ ma gyar hoz zá já ru lás ról  szóló 128/2004. (XI. 23.)
OGY ha tá ro zat ban, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl -
di fel adat-vég re haj tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer -
ve ze tei meg ala kí tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl
 szóló 44/2005. (HK 10.) HM uta sí tás 2.  §-ában foglal -
takra – ide ig le nes ka to nai szer ve zet lét re ho zá sa ér de ké ben
az aláb bi

határozatot

adom ki:

1. Az EU 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

 szóló 139/2006. (HK 1/2007.) HM uta sí tás ra te kin tet tel a
Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(a továb biak ban: MH ÖHP) rész jog kö rû költ ség ve té si
egy sé ge ként mû kö dõ ide ig le nes ka to nai szer ve ze tet ho zok 
lét re.

Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma gyar
Hon véd ség EU FOR Szá zad

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH EU FOR SZD

Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja: 2007. áp ri lis 20.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet szék he lye: 7401
 Kaposvár, Fü re di u. (Tán csics lak ta nya)

Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/EU FOR SZD
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Bosz nia Herce -

govina

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

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

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

– az Euró pai Unió (a továb biak ban: EU) ál tal irá nyí tott
ALT HEA el ne ve zé sû – mû ve let ben a vál ság ke ze lé si és
bé ke fenn tar tó te vé keny sé gek kel össz hang ban tö meg ke ze -
lés, fegy ver be gyûj tés, ob jek tum vé de lem, VIP-kí sé rés,
KFOR har cá sza ti tar ta lék (TAC RES) fel ada tok, me lyek
vég re haj tá sa lé gi (he li kop ter) és köz úti szál lí tás sal tör -
ténik.

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

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

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. A kül föl di al kal ma zá si kör -
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zet ben te vé keny sé gét a spa nyol ve ze té sû ma nõ ver zász ló -
alj pa rancs no ká nak mû ve le ti irá nyí tá sa alatt hajt ja vég re.

8. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet az
MH Mû ve le ti Köz pont nem ze ti ve ze té se alatt ál l.

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

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

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

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

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

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

11. Gaz dál ko dá si jog kör:

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

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

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.

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

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

13. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mûkö -
dési rend jét tar tal ma zó Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha -
tá ro zat ha tály ba lé pé sét 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 nö -
ké hez.

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

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

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. már ci us 29.

A honvédelmi miniszter
61/2007. (HK 8.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról  szóló
miniszteri határozat módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a NA TO irá nyí tá sú bal ká -
ni ka to nai bé ke fenn tar tó mû ve le tek ben részt ve võ ma gyar
ka to nai kon tin gen sek rõl  szóló 2040/2002. (II. 27.) Korm.
ha tá ro zat ban, az Euró pai Unió irá nyí tá sa alatt vég re haj tott
bal ká ni ka to nai bé ke fenn tar tó (ALT HEA) mû ve let hez tör -
té nõ ma gyar hoz zá já ru lás ról  szóló 128/2004. (XI. 23.)
OGY ha tá ro zat ban, 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  szóló 139/2006. (HK 1/2007.) HM uta sí tás -
ban, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di fel adat-vég re -
haj tás ra ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei meg ala kí -
tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 44/2005.
(HK 10.) HM uta sí tás 2.  §-ában fog lal tak ra – a Ma gyar
Hon véd ség Ka to nai Rend fenn tar tó Kon tin gens lét re ho zá -
sá ról  szóló 33/2006. (HK 9.) HM ha tá ro za tot az aláb bi ak
sze rint mó do sí tom:
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1. A ha tá ro zat 1. pont já nak el sõ mon da ta he lyé be az
aláb bi mon dat lép:

„1. Az Euró pai Unió irá nyí tá sa alatt vég re haj tott bal ká -
ni ka to nai bé ke fenn tar tó (ALT HEA) mû ve let hez tör té nõ
ma gyar hoz zá já ru lás ról  szóló 128/2004. (XI. 23.) OGY
ha tá ro zat ban fog lal tak ra te kin tet tel a Ma gyar Hon véd ség
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH
ÖHP) rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ ide -
ig le nes ka to nai szer ve ze tet ho zok lét re.”

2. A ha tá ro zat 5. pont ja he lyé be az aláb bi 5. pont lép:
„5. A ka to nai szer ve zet alap te vé keny sé ge:
A dél szláv vál ság ren de zé sé nek vég re haj tá sát biz to sí tó

– az Euró pai Unió (a továb biak ban: EU) ál tal irá nyí tott
ALT HEA el ne ve zé sû – mû ve let ben EU FOR In teg rált
Rend õri Erõk (a továb biak ban: IPU) mû ve le ti te rü le tén a
je len lét biz to sí tá sa, já rõ rö zés, in for má ció szer zés, har cá -
sza ti tar ta lék erõ ként tör té nõ al kal ma zás, va la mint za var -
gá sok ke ze lé sé ben  való rész vé tel.

2007. már ci us 19-tõl a spa nyol ve ze té sû ma nõ ver zász -
ló alj alá ren delt sé gé ben a je len le gi mû ve le ti te rü le ten a vál -
ság ke ze lé si és bé ke fenn tar tó te vé keny sé gek kel össz hang -
ban tö meg ke ze lés, fegy ver be gyûj tés, ob jek tum vé de lem,
VIP-kí sé rés, KFOR har cá sza ti tar ta lék (TAC RES) fel ada -
tok vég re haj tá sa lé gi (he li kop ter-) és köz úti szál lí tás sal
kor lá to zott ké pes sé gek kel.

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

3. A ha tá ro zat 7. pont já nak he lyé be az aláb bi 7. pont
lép:

„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. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben te vé keny sé gét 2007. már ci us 18-ig az IPU pa -
rancs no ká nak, 2007. már ci us 19-tõl a spa nyol ve ze té sû
ma nõ ver zász ló alj pa rancs no ká nak mû ve le ti irá nyí tá sa
alatt hajt ja vég re.”

4. A ha tá ro zat 8. pont ja he lyé be az aláb bi 8. pont lép:
„8. A mû ve let vég re haj tá sa so rán a ka to nai szer ve zet az

MH Mû ve le ti Köz pont nem ze ti ve ze té se alatt ál l.”

5. A ha tá ro zat 9. pont já nak b) al pont ja he lyé be az
 alábbi b) al pont lép:

„b) A pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs -
no ka ve zény li.”

6. A ha tá ro zat 11. pont já nak má so dik és ne gye dik be -
kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dé sek lép nek:

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

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

7. A ka to nai szer ve zet rész le tes szer ve ze ti és mû kö dé si
rend jét az Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat
tar tal maz za. Az Ide ig le nes Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tot a meg ala kí tá sért fe le lõs pa rancs nok ezen ha tá ro -
zat hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sít ja és azt
jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök -
höz.

8. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,* egy -
ide jû leg a ha tá ro zat 6. pont já ban az „MH Szá raz föl di Pa -
rancs nok ság” meg ne ve zés he lyé be az „MH ÖHP” meg ne -
ve zés lép.

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. már ci us 29.

A honvédelmi miniszter
64/2007. (HK 8.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Kecskeméti Repülõkórház
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 Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház
költ ség ve té si szer vet – mely nek rö vi dí tett meg ne ve zé se:
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MH KRK; szék he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton u. 17.;
pos ta cí me: 6001 Kecs ke mét, Pf. 306.; 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. má jus 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 adó ak.

4. A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tás ból
 való 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 Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház ala pí tá sá ról  szóló 97/1996. 
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 66/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat
és 102/2005. (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. áp ri lis 16.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
33/2007. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény
gazdálkodásának általános szabályairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb -
biak ban: HM) igaz ga tá sa költ ség ve té si al cím, mint in téz -
mény (a továb biak ban: mi nisz té rium) gaz dál ko dá sá nak
 általános sza bá lyo zá sá ra – az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, 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, alap ján – a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a mi nisz té ri um ra, a mi nisz -
té rium szer ve ze ti ele me i re, a mi nisz ter alá ren delt sé gé be
tar to zó – fel adat tal érin tett – szer ve ze tek re, va la mint a Ma -
gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) – fel adat tal érin tett 
– ka to nai szer ve ze te i re.

Általános szabályok

2.  §

A mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze tét a 22/2007. (HK 4.)
HM uta sí tás 1.  § (1) be kez dé se alap ján a hon vé del mi mi -
nisz ter le adott jog kö ré ben a HM ka bi net fõ nök (a továb -
biak ban: HM KF) ve ze ti. Aka dá lyoz ta tá sa ese tén a gaz dál -
ko dás sal kap cso la tos ve ze tõi dön té sek vo nat ko zá sá ban a
HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár
(a továb biak ban: HM VTI SZÁT) he lyet te sí ti.
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3.  §

A mi nisz té rium sa ját gaz da sá gi szer ve zet tel nem ren -
del ke zik, a gaz da sá gi ve ze tõi funk ció meg osz tás ra ke rül:

a) a lo gisz ti kai fel ada tok kal össze füg gõ szak te rü le ti
gaz da sá gi ve ze tõ fel adat-, jog- és ha tás kö rét az MH Tá mo -
ga tó Dan dár (a továb biak ban: MH TD) pa rancs no ka;

b) pénz ügyi és szám vi te li szak te rü le ti gaz da sá gi ve ze tõ
fel adat-, jog- és ha tás kö rét a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ) ve zér igaz ga tó ja;

c) mun ka erõ gaz dál ko dás sal kap cso la tos szak te rü le ti
gaz da sá gi ve ze tõ fel adat-, jog- és ha tás kö rét a HM Sze -
mély ügyi Osz tály (a továb biak ban: HM SZÜO) osz tály ve -
ze tõ je gya ko rol ja.

4.  §

A HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja szak ta nács adói te vé keny -
sé get foly tat a HM KF ré szé re.

5.  §

A mi nisz té rium szak anyag el lá tá sát a ha tá lyos el lá tá -
si-utalt sá gi rend sze rint az el lá tó szer ve ze tek vég zik.
Az el lá tá si-utalt sá gi rend év köz ben fel me rü lõ vál to zá sa i -
ról az MH TD tá jé koz tat ja a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség Anya gi Ko or di ná ci ós Osz tály 
(a továb biak ban: HM IÜ AKO) ve ze tõ jét.

6.  §

(1) A mi nisz té ri um nál az erõ for rá sok kal va ló gaz dál ko -
dás egyes in téz mé nyi (rész-) fo lya ma tai köz pon to sí tott el -
lá tás ke re té ben va ló sul nak meg.

(2) A mi nisz té rium az MH el lá tá si – utalt sá gi rend szer e
ke re té ben té rí tés men te sen ve szi igény be a lo gisz ti kai és
egyéb el lá tá so kat.

7.  §

(1) Az adott ter ve zé si, gaz dál ko dá si év vo nat ko zá sá ban
a mi nisz té rium költ ség ve té si gaz dál ko dá si fel ada tai gaz -
dál ko dá si in téz ke dés ben ke rül nek meg ha tá ro zás ra.

(2) A gaz dál ko dá si in téz ke dés ter ve ze tét éven te már ci us 
31-ig a HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály dol goz za ki és
ter jesz ti elõ a HM KF ré szé re a gaz dál ko dás ban részt ve võ
HM szer vek, a HM KPÜ, va la mint a 16.  § alat ti el lá tó szer -
ve ze tek ja vas la tai alap ján.

Pénzügyi és számviteli ellátás

8.  §

(1) A mi nisz té rium pénz ügyi és szám vi te li el lá tá sá val
kap cso la tos in téz mé nyi vég re haj tói fel ada to kat a HM
KPÜ szer vei szak mai ille té kességükben tel jes kö rû en
 végzik.

(2) A mi nisz té rium éves ele mi költ ség ve té si terv ja vas -
la tát, to váb bá szám sza ki be szá mo ló ját a HM KF és a HM
KPÜ ve zér igaz ga tó ja, míg a szö ve ges be szá mo ló je len tést
a HM KF hagy ja jó vá.

9.  §

(1) A HM KPÜ a mi nisz té rium in téz mé nyi el lá tá si te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos ope ra tív össze kö tõ, ko or di ná ló,
pénz ügyi elõ ké szí tõ és vég re haj tó fel ada ta it a mi nisz té ri -
um hoz ki kü lö ní tett gaz dál ko dás tá mo ga tó és pénz ügyi el -
lá tó re fe ra tú ra (a továb biak ban: pénz ügyi re fe ra tú ra) út ján
lát ja el.

(2) A pénz ügyi re fe ra tú ra a HM KPÜ ve zér igaz ga tó já -
nak meg bí zá sa alap ján vég zi fel ada ta it, így kü lö nö sen:

a) a HM tár ca jó vá ha gyott 10 éves erõ for rás-, költ ség -
szük ség le ti és ki adá si igény ter vén ala pu ló, HM KPÜ ál tal
ki adott költ ség ve té si ke ret szá mok alap ján össze ál lít ja a
mi nisz té rium ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tát,

b) a jó vá ha gyott ele mi költ ség ve tés alap ján be jegy zi a
HM szerv elõ irány zat-ke ret nyil ván tar tá sá ba a HM KF ál -
tal jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat-ke re te ket,

c) el len jegy zi a ha tás kö ré be tar to zó in téz mé nyi szin tû
kö te le zett ség vál la lá so kat, és be je len ti azo kat a Ma gyar
Ál lam kincs tár ré szé re,

d) ve ze ti a mi nisz té rium ré szé re a pénz ügyi jel le gû ana -
li ti kus nyil ván tar tá so kat, a szak mai elõ írások sze rint vég -
re hajt ja az egyez te té se ket a HM szer vek kel,

e) vég zi a mi nisz té rium pénz tár szol gá la tá val és pénz -
for gal má val kap cso la tos fel ada to kat,

f) biz to sít ja az in for má ci ók, a bi zony la tok, a do ku men -
tu mok gyûj té sét és szük ség sze rin ti át adá sát a köz pon ti
pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet ré szé re,

g) biz to sít ja az in for má ció áram lást a mi nisz té rium sze -
mé lyi ál lo má nya és a HM KPÜ kö zött,

h) a HM szer vek kel együtt mû kö dés ben el ké szí ti a HM
KPÜ ál tal a mi nisz té rium sze mé lyi ál lo má nya ré szé re ki fi -
ze ten dõ sze mé lyi jut ta tá sok kal kap cso la tos ok má nyo kat,

i) együtt mû kö dik az ille té kes HM szer vek kel és a HM
KPÜ szer ve i vel az adat szol gál ta tá si, szám sza ki és szö ve -
ges be szá mo ló je len tés el ké szí té sé ben,

j) nyil ván tart ja a mi nisz té rium elõ irány za ta it, to váb bá
az elõ irány za tok ban vál to zást oko zó szak mai fel ada tok
mó do sí tá sa it,

k) vég zi a mi nisz té rium sze mé lyi ál lo má nyá nak pénz -
ügyi el lá tá sát.

(3) A pénz ügyi re fe ra tú ra a szak te rü le tét érin tõ en – a
HM szer vek tõl a HM KF vagy a HM VTI SZÁT el ren de lé -
sé vel, illetve a mi nisz té rium sze mé lyi ál lo má nyá tól köz -
vet le nül – adat szol gál ta tá so kat igé nyel het.

10.  §

(1) Az ille té kes HM szer vek ve ze tõi az in téz mé nyi ele -
mi költ ség ve tést érin tõ fel adat vál to zás ese té ben – a HM
VTI SZÁT zá ra dé ko lá sá val – a pénz ügyi re fe ra tú rá val és a 
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HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tállyal együtt mû köd ve kez -
de mé nye zik a szük sé ges mó do sí tást.

(2) Az elõ irány zat mó do sí tás vég re haj tá sa ér de ké ben
szük sé ges in téz ke dé sek re a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja tesz
ja vas la tot – a HM VTI SZÁT út ján – a HM KF ré szé re.

11.  §

A HM szer vek az ál ta luk ve ze tett pénz ügyi jel le gû ana -
li ti kus nyil ván tar tá so kat rend sze re sen, de leg alább ne -
gyed éven ként egyez te tik a pénz ügyi re fe ra tú ra ál tal ve ze -
tett nyil ván tar tá sok kal.

A költségvetési elõirányzatok felhasználása keretében
végrehajtandó feladatok

Kötelezettségvállalás

12.  §

(1) Kö te le zett ség vál la lás nak mi nõ sül a mi nisz té rium in -
téz mé nyi fel ada ta i nak vég re haj tá sát szol gá ló min den
olyan dön tés, amely a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány -
za tok ter hé re pénz ügyi ki ha tás sal, vagy kö ve te lés elõ -
írásával jár.

(2) A mi nisz té rium fel ada ta i nak el lá tá sa so rán kö te le -
zett sé get vál lal ni csak a költ ség ve té si alap ok mány ban fog -
lalt, vagy más mó don jó vá ha gyott fel ada tok cél sze rû és
ha té kony el lá tá sa ér de ké ben le het.

(3) A kö te le zett ség vál la lás a ha tá lyos jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ér ték ha tár fe lett írás ban tör té nik. A kö te le -
zett ség vál la lás egy ere de ti pél dá nyát a pénz ügyi re fe ra tú -
rá nak kell le ad ni.

(4) A sze mé lyi ál lo mány ha tá ro zat ban en ge dé lyez he tõ
já ran dó sá ga it (il let mé nyek, költ ség té rí té sek stb.) il le tõ en a 
kö te le zett ség vál la lá sok elõ ké szí té sé ért a HM SZÜO a fe -
le lõs.

(5) A HM KF kö te le zett ség vál la lás ra írá sos egye di
meg ha tal ma zást ad hat. A HM KF egye di el bí rá lás alap ján
kö te le zett ség vál la lás ra – írás ban – ki je löl het elõ irány zat
ke ret fe lett nem ren del ke zõ sze mélyt is. A ki je lö lés egy
pél dá nyát a ve ze tõ pénz ügyi re fe rens nek át kell ad ni.

(6) A mi nisz té rium tárgy évi ele mi költ ség ve té si terv -
javaslatának jó vá ha gyá sá ig azon gaz dál ko dá si ke re tek,
elõ irány za tok ter hé re tör té nõ kö te le zett ség vál la lás ról,
 melyek más költ ség ve té si szerv hez ke rül nek át cso por to sí -
tás ra, a ki je lölt, fel ha tal ma zott HM ve ze tõ, illetve HM
szerv ve ze tõ je – a fel ha tal ma zás sze rint – dönt.

(7) A mi nisz té rium tárgy évi költ ség ve té si elõ irány za ta i -
nak jó vá ha gyá sá ig kö te le zett ség csak az éven ként rend -
sze re sen je lent ke zõ fel ada tok ra vo nat ko zó an, az elõ zõ év -
ben jó vá ha gyott ere de ti elõ irány zat idõ ará nyos mér té ké ig
vál lal ha tó.

(8) Az elõ irány zat ke re tek kel ren del ke zõ HM szerv ve -
ze tõ je fe le lõs a (köz)be szer zés re vo nat ko zó elõ írások be -
tar tá sá ért.

(9) Kö te le zett ség vál la lás csak el len jegy zés sel együtt ér -
vé nyes.

Ellenjegyzés

13.  §

(1) Az el len jegy zés vo nat ko zá sá ban a pénz ügyi el lá tó
szer vek az MH, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet -
len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek be -
szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl  szóló HM uta sí tás sze rint
jár nak el.

(2) A kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé se – jel le gé tõl és
ér ték ha tá rá tól füg gõ en – a HM KPÜ kü lön bö zõ szin tû
szer ve ze ti ele me i nek a szak mai fel ada ta. Az el len jegy zést
a pénz ügyi re fe ra tú ra út ján kell kez de mé nyez ni.

(3) A HM SZÜO ál tal a 12.  § (4) be kez dés ben fog lal tak -
nak meg fele lõen el ké szí tett ha tá ro zat ter ve ze te ket min den
eset ben elõ ze tesen a ve ze tõ pénz ügyi re fe rens sel egyez tet -
ni kell. Az egyez te tés cél ja a ha tá ro zat gaz dál ko dá si sza bá -
lyok nak va ló meg fe le lé sé nek és pénz ügyi fe de ze té nek
vizs gá la ta. A ve ze tõ pénz ügyi re fe rens az egyez te tést alá -
írá sá val iga zol ja, amely meg fe lel a kö te le zett ség vál la lás
el len jegy zé sé nek.

Érvényesítés

14.  §

(1) Az ér vé nye sí tés tar tal maz za a pénz ügyi tel je sí tés jo -
gos sá gá nak, összeg sze rû sé gé nek, az ok má nyok elõ írt zá -
ra dé ko lá sá nak és az elõ írt ala ki kö ve tel mé nyek be tar tá sá -
nak el len õr zé sét.

(2) Az ér vé nye sí tést a pénz ügyi re fe ra tú ra – meg fe le lõ
ké pe sí tés sel ren del ke zõ, írás ban meg bí zott ügy in té zõ je –
vég zi.

(3) Az ér vé nye sí tés a tel je sí tés szak mai iga zo lá sán ala -
pul. A tel je sí tés szak mai iga zo lá sá ra (zá ra dé ko lá sá ra) – az
ál ta luk ke zelt költ ség ve té si elõ irány zat ke re tek vo nat ko zá -
sá ban – az elõ irány zat ke ret tel ren del ke zõ HM szer vek ve -
ze tõi jo go sul tak.

Utalványozás és ellenjegyzése

15.  §

(1) Utal vá nyo zás nak mi nõ sül a ki adás tel je sí té sé nek és
a be vé tel be sze dé sé nek vagy el szá mo lá sá nak – jo go sult
ve ze tõ ál tal tör té nõ – el ren de lé se. Utal vá nyo zás ra a jó vá -
ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat ke ret tel ren del ke zõ HM
szerv ve ze tõ je jo go sult, az ál ta la ke zelt költ ség ve té si elõ -
irány zat ke ret mér té ké ig.
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(2) Az utal vá nyo zás el len jegy zé se – jel le gé tõl és ér ték -
ha tá rá tól füg gõ en – a fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ pénz -
ügyi el lá tó szerv szak mai fel ada ta. Az el len jegy zést a
pénz ügyi re fe ra tú ra út ján kell kez de mé nyez ni.

(3) Az utal vá nyo zást és annak el len jegy zé sét a pénz -
ügyi tel je sí té si ha tár idõt meg elõ zõ en leg alább 3 mun ka -
nap pal kell vég re haj ta ni.

Logisztikai és infrastrukturális ellátás

16.  §

A mi nisz té rium inf ra struk tu rá lis el lá tá sát a HM IÜ, köz -
pon ti, lo gisz ti kai el lá tá sát az MH TD in téz mé nyi és köz -
pon ti költ ség ve té si elõ irány za tai ter hé re, a HM IÜ AKO a
mi nisz té rium ele mi költ ség ve té sé bõl biz to sí tott költ ség ve -
té si elõ irány zat ke ret ter hé re vég zi.

17.  §

(1) Az inf ra struk tu rá lis és lo gisz ti kai el lá tás sal kap cso -
la tos ki adá sok hoz szük sé ges elõ irány za tok fel szá mí tá sá -
hoz a HM szer vek a 10 éves erõ for rás-, költ ség szük ség le ti
és ki adá si igény terv, va la mint a költ ség ve tés ter ve zé sé nek
sza ka szá ban a 16.  §-ban fel so rolt el lá tók ré szé re – a szük -
sé ges mér ték ben – adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek.

(2) A HM szer vek azon esz kö zök vo nat ko zá sá ban, me -
lyek az el lá tá si – utalt sá gi rend ke re té ben biz to sí tás ra ke -
rül nek, elõ irány za tot nem ter vez het nek.

18.  §

Az azon na li, elõ re nem ter vez he tõ fel ada tok vég re haj tá -
sa ér de ké ben – a ha tá lyos, köz be szer zés re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ra és sza bá lyo zók ra fi gye lem mel – a HM IÜ
AKO osz tály ve ze tõ je jo go sult be szer zé sek le foly ta tá sá ra.

19.  §

Min den HM szerv nél ki je lölt anyag fe le lõs vég zi a
 logisztikai el lá tás sal össze füg gés ben az adott HM szerv nél 
fel me rü lõ fel ada to kat, így kü lö nö sen:

a) adat szol gál ta tást tel je sít az el lá tó szer ve ze tek fe lé az
ál ta luk kért for má ban és tar ta lom mal;

b) esz kö zök be szer zé se ese tén vég zi a 20.  § sze rin ti fel -
ada to kat;

c) fe le lõs a HM szerv ál tal be szer zett, illetve a ré szé re
biz to sí tott esz kö zök sze mély hez kö té sé ért, amely rõl ana li -
ti kus nyil ván tar tást ve zet;

d) kap cso la tot tar t az el lá tó szer ve ze tek kel.

20.  §

Esz kö zök be szer zé se ese tén az aláb bi mun ka fo lya ma tot 
kell al kal maz ni:

(1) Az elõ irány zat ke ret tel gaz dál ko dó, kö te le zett ség -
vál la ló HM szerv anyag fe le lõ se to váb bít ja az MH TD HM
el he lye zé se sze rin ti ob jek tum üze mel te tõ osz tá lyá hoz a
be ér ke zett szám lát, szál lí tó le ve let és az át vé telt iga zo ló
ok mányt, me lyen az esz köz meg ne ve zé se, gyár i szá ma,
fõbb azo no sí tói sze re pel nek.

(2) Az ob jek tum üze mel te tõ osz tály nál az adott anyag -
nem mel fog lal ko zó sze mély a szám la alap ján be vé te le zi az 
esz közt, és sza bá lyo san ki töl tött ma nu á lis utal ványt ké szít, 
me lyet alá írá sá val iga zol. Az ere de ti utal ványt a gaz dál ko -
dó szerv meg bí zott ja ré szé re át ad ja, aki ezt hoz zá tû zi a
szám lá hoz, zá ra dé kol tat ja a kö te le zett ség vál la ló val, és le -
ad ja a pénz ügyi re fe ra tú ra ré szé re a szám la ki egyen lí té se
cél já ból.

(3) Az (2) be kez dés sze rin ti rak tá ri be vé te le zést iga zo ló
utal vány nél kül a szám la ki fi ze té se nem kezdeményez -
hetõ.

(4) A pénz ügyi re fe ra tú rán az er re ki je lölt sze mély
ellen õr zi a szám lák hoz csa tolt be vé te le zé si bi zony la to kat.

21.  §

A mi nisz té rium esz kö zei ana li ti kus nyil ván tar tá sá nak a
ve ze té sét és az az zal kap cso la tos te vé keny sé get a HM
KPÜ, va la mint az MH TD és az MH ÖHP vég zi.

22.  §

Az ob jek tum üze mel te tõ osz tály ha tás kö rét meg ha la dó
egye di be szer zé sek be vé te le zé se it és ana li ti kus nyil ván tar -
tá sa it a szak anyag nem fe le lõs el lá tó köz pont a HM IÜ
AKO ko or di ná lá sa mel lett hajt ja vég re, a 20.  § sze rin ti kö -
ve tel mé nyek be tar tá sá val.

Belsõ ellenõrzés

23.  §

(1) A mi nisz té rium vo nat ko zá sá ban a bel sõ el len õr zé si
te vé keny sé get a HM fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ ellen -
õrzési rend jé nek sza bá lya i ról, a HM fe je zet egy sé ges ál -
lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé nek ki adá sá ról
 szóló HM uta sí tás alap ján a HM Köz pon ti El len õr zé si és
Ha tó sá gi Hi va tal vég zi.

(2) A mi nisz té rium fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la -
gos ve ze tõi el len õr zé si (FEUVE) rend szer e mû kö dé sé ért,
ok má nya i nak fo lya ma tos kar ban tar tá sá ért és pon to sí tá sá -
ért a ha tá lyos HM uta sí tás ban ki je lölt HM szer vek ve ze tõi
fe le lõ sek. A FEUVE ke re te in be lül a pénz ügyi szak el len -
õr zé si te vé keny sé get a HM KPÜ ille té kes szer ve ter ve zi és 
hajt ja vég re.
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Záró rendelkezések

24.  §

Az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba*,
és ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium, mint in téz mény gaz dál ko dá sá nak ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 3/2006. (HK 8.) HM KÁT szak 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. már ci us 29.

A honvédelmi miniszter
35/2007. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium szervei és a miniszter
alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek éves

és havi feladatterveinek elkészítésével összefüggõ
feladatokról  szóló 87/2006. (HK 17/I.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek c) és f) pont -
ja alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té rium szer vei és a mi nisz -
ter alá ren delt sé gé be tar to zó egyes szer ve ze tek éves és ha vi 
fel adat ter ve i nek el ké szí té sé vel össze füg gõ fel ada tok ról
 szóló 87/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
Ut.) mó do sí tá sá ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

Az Ut. 1.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.  § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -

té rium szer ve i re (a továb biak ban: HM szer vek), a hon -
védelmi mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re
(a továb biak ban: HM szer ve ze tek), a mi nisz ter fenn tar tói
irá nyí tá sa alá tar to zó Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -
tem re (a továb biak ban: ZMNE), a Hon véd Ve zér kar fõ nök 
(a továb biak ban: HVKF) köz vet len alá ren delt sé gé be tar -
to zó szer ve ze tek re (a továb biak ban: HVKF köz vet len
szer ve ze tek).”

2.  §

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

„(1) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban éves és ha vi fel -
adat terv ké szül, a HM szer vek ha vi fel adat ter vet, a HM

szer ve ze tek, a ZMNE, va la mint a HVKF köz vet len szer -
ve ze tek éves és ha vi fel adat ter vet ké szí te nek.

(2) A HM éves fel adat ter ve – a HM Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tá nak (a továb biak ban: HM SZMSZ) figye -
lembe véte lével – azo kat a fel ada to kat tar tal maz za, ame -
lyek va la mely HM szerv, HM szer ve zet, ZMNE vagy
HVKF köz vet len szer ve zet fe le lõs sé gi kö ré be tar toz nak,
és a vég re haj tá sá ban az 1.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek,
szer ve ze tek a tárgy év ben részt vesz nek, és/vagy olyan
 jelentõségûek, ame lye ket or szág gyû lé si, kor mány za ti,
 miniszteri, ál lam tit ká ri, ka bi net fõ nö ki, szak ál lam tit ká ri,
HVKF-i dön tés re kell elõ ter jesz te ni, to váb bá, ha a fel adat -
vég zés re más köz pon ti köz igaz ga tá si szerv vel együtt mû -
kö dés ben ke rül sor.”

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

„(4) A HM ha vi fel adat ter ve – a HM SZMSZ figye -
lembe véte lével – a Hon vé del mi Mi nisz té rium éves fel -
adat ter vé bõl szár ma zó, illetve az at tól el té rõ tar ta lom mal
je lent ke zõ, a HM szer ve i nek, a HM szer ve ze te i nek, a
ZMNE-nek és a HVKF köz vet len szer ve ze te i nek azon
tárgy ha vi fel ada ta it tar tal maz za, ame lyek ki dol go zá sá ért,
vég re haj tá sá ért a fel so rolt szer ve ze tek fe le lõ sek, és/vagy
olyan je len tõ sé gû ek, hogy or szág gyû lé si, kor mány za ti,
mi nisz te ri, ál lam tit ká ri, ka bi net fõ nö ki, szak ál lam tit ká ri,
HVKF-i dön tés re kell elõ ter jesz te ni.”

3.  §

Az Ut. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az éves fel adat terv a tárgy év ja nu ár 1-jé tõl a tárgy -
évet kö ve tõ év ja nu ár 31-ig tar tal maz za az ese dé kes fel -
ada to kat.”

4.  §

(1) Az Ut. 6.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„A HM és a HM szer ve ze tek éves fel adat ter ve tar tal -
maz za:”

(2) Az Ut. 6.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[6.  § (1) A HM és a HM szer ve ze tek éves fel adat ter ve
tar tal maz za:]

„c) a tárgy évet kö ve tõ két év te vé keny sé gé nek fõ irá -
nya it.”

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

„(2) A HM és a HM szer vek, szer ve ze tek ha vi fel adat -
ter ve tar tal maz za:

a) az adott hó nap te vé keny sé gé nek fõ irá nya it;
b) az Or szág gyû lés, a Kormány adott ha vi ülé se i nek is -

mert idõ pont ja it;
c) a tárgy hó nap ki emelt fon tos sá gú kor mány za ti dön -

tést igény lõ elõterjesz tések jegy zé két;
d) a HM Kol lé gi u ma ülé se i nek ter ve zett idõ pont ját és

na pi rend je it;
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e) a 3.  § (4) be kez dé sé ben fel so rolt szer vek és szer ve -
ze tek fel ada ta it;

f) a fon to sabb ren dez vé nye ket;
g) a ki emelt el len õr zé se ket;
h) a mi nisz té ri u mi ve ze tõk, va la mint a HM szer vek és a 

HVKF köz vet len szer ve ze tek ve ze tõi ter ve zett sza bad sá -
gát, kül föl di szol gá la ti el fog lalt sá gát.”

5.  §

(1) Az Ut. 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mi nisz té rium éves és ha vi fel adat terv ének össze -
ál lí tá sá ért a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze -
tõ, a jó vá ha gyás ra tör té nõ fel ter jesz té sé ért a ka bi net fõ nök
fe le lõs.

(2) A Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend sze ré nek fel adat -
struk tú rá já val össz hang ban ké szü lõ éves fel adat terv
össze ál lí tá sa, egyez te té se és jó vá ha gyá sa a ka bi net fõ nök
ál tal éven te ki adás ra ke rü lõ „El gon do lás” és annak mel -
lék le tét ké pe zõ „Ütem terv” sze rint tör té nik. Az éves fel -
adat ter vet olyan üte me zés sel kell össze ál lí ta ni, hogy az a
tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 15-ig jó vá ha gyás ra fel -
ter jesz tés re ke rül jön.”

(2) Az Ut. 7.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„a) az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer vek és szer ve ze tek 
ve ze tõi ja vas la ta i kat a 3.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint
leg ké sõbb a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap 15-éig a HM
TKF-re kül dik meg. A HM szer vek úgy ál lít sák össze a
 javaslataikat, hogy azok tar tal maz zák az át ru há zott elöl já -
rói jog kör bõl adó dó an az alá ren delt sé gük be tar to zó HVKF 
köz vet len szer ve zet(ek) ja vas la ta it. Amennyi ben a meg -
határozott ha tár nap mun ka szü ne ti vagy ün nep nap ra esik,
illetve egyéb in do kolt eset ben az el té rõ ha tár idõt a meg -
elõ zõ ha vi fel adat terv tar tal maz za;”

(3) Az Ut. 7.  § (3) be kez dé sek d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„d) a ka bi net fõ nök a ja vas la tok tól el té rõ – tö rölt vagy
fel vett – fel ada tok ról tá jé koz tat ja a szak ál lam tit ká ro kat és
a HVKF-t;”

6.  §

Az Ut. 8.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § A HM szer ve ze tek, a ZMNE és a HVKF köz vet len

szer ve ze tek a Hon vé del mi Mi nisz té rium jó vá ha gyott éves
fel adat ter ve alap ján sa ját szer ve ze tük vo nat ko zá sá ban
éves fel adat ter vet ké szí te nek, ame lyet a szer ve ze tet köz -
vet le nül irá nyí tó ál lam tit kár, ka bi net fõ nök, szak ál lam tit -
kár, illetve a HVKF a HM éves fel adat terv jó vá ha gyá sát
kö ve tõ 30. na pig hagy jóvá.”

7.  §

Az Ut. 9.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § A HM szer vek, szer ve ze tek, ZMNE, HVKF köz -

vet len szer ve ze tek sa ját fel ada ta ik vo nat ko zá sá ban rész le -

tes ha vi fel adat ter vet ké szí te nek, ame lyet a HM szerv/szer -
ve zet ve ze tõ je, a rek tor, illetve a ka to nai szer ve zet veze -
tõje hagy jó vá a tárgy hó nap 5. mun ka nap já ig.”

8.  §

Az Ut. 11.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § Je len uta sí tás el ve i vel össz hang ban a HVKF fel -

ha tal ma zást kap, hogy a ka to nai szer ve ze tek éves és ha vi
fel adat ter ve i nek tar tal mi fel épí té sét, a ter ve zés sel össze -
füg gõ fel ada to kat in téz ke dés ben rész le te sen sza bá lyoz za.”

9.  §

Ez az uta sí tás az alá írás nap ján lép ha tály ba*, ezzel egy -
ide jû leg az Ut. 6.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja ha tá lyát
vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. már ci us 29.

A honvédelmi miniszter
36/2007. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi
XLIX. tör vény ben meghatározott egyes feladatok

végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – a lob bi te vé keny ség rõl  szóló 2006.
évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Ltv.),  valamint az Ltv.
vég re haj tá sá ról  szóló 176/2006. (VI II. 14.) Korm. ren de let re
fi gye lem mel – a lob bi te vé keny ség gel kap cso la tos sza bá lyok -
ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a mi nisz ter alá ren delt sé gé be,
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 (a to váb -
bi ak ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) és ezek sze mé lyi 
ál lo má nyá ra ter jed ki.
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(2) Az uta sí tás ha tá lya az Ltv. 1.  §-ában meg ha tá ro zott
lob bi te vé keny ség re ter jed ki.

2.  §

(1) A tár cát érin tõ lob bi te vé keny ség gel kap cso lat ban az
Ltv.-be n a mi nisz ter ré szé re meg ál la pí tott fel adat- és ha -
tás kö rö ket a HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM KTF) út ján a HM ka bi net fõ nök gya -
ko rol ja.

(2) Az Ltv.-be n és a je len uta sí tás ban meg ha tá ro zott,
lob bi te vé keny ség gel össze füg gõ fel ada tok sza bály sze rû
és ha tár idõ ben tör té nõ el vég zé se ér de ké ben a hon vé del mi
szer ve ze tek a HM KTF-fel kö te le sek együtt mû köd ni.

(3) Az Ltv.-be n és a je len uta sí tás ban meg ha tá ro zott,
lob bi te vé keny ség gel össze füg gõ fel ada tok tel je sí té se
 során a lob bis ták és a lob bi szer ve ze tek (a továb biak ban
együtt: lob bis ta) szá má ra biz to sí ta ni kell az egyen lõ
 bánásmód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü lé sét.

A lobbitevékenységgel kapcsolatos eljárás

3.  §

(1) Szó be li meg ke re sés ese tén a meg ke re sett hon vé del -
mi szer ve zet ve ze tõ je (pa rancs no ka), vagy az ál ta la meg bí -
zott sze mély a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal (a továb biak -
ban: KIH) hon lap ján el len õri zi a lob bis ta el já rá si jo go sult -
sá gát, va la mint vizs gál ja, hogy az Ltv. 10–11.  §-ai ban és
22–24. §-ai ban fog lalt ki zá ró kö rül mé nyek nem áll nak-e
fenn.

(2) A meg ke re sett hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je
( parancsnoka) kö te les meg vizs gál ni, hogy az ér dek ér vé -
nye sí tés az Ltv. ha tá lya alá tar to zó lob bi te vé keny ség re irá -
nyul-e. A meg ke re sett hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je
( parancsnoka) kö te les ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a kap -
cso lat fel vé tel kez de mé nye zé sé tõl szá mí tott 5 na pon be lül
elekt ro ni kus for má ban is tá jé koz tat ni a HM KTF-et a meg -
ke re sés cél já ról, illetve kö rül mé nye i rõl.

(3) A HM KTF a meg ke re sett hon vé del mi szer ve zet ve -
ze tõ jé nek (pa rancs no ká nak) tá jé koz ta tá sa alap ján a kap -
cso lat fel vé tel irán ti kez de mé nye zés rõl in do ko lás sal el lá -
tott elõ ter jesz tést ké szít a HM ka bi net fõ nök ré szé re, aki
dönt a kez de mé nye zés el fo ga dá sá ról.

(4) Írás be li anyag meg kül dé se ese tén a tár cá hoz ér ke zõ
– lob bi te vé keny ség re uta ló – be ad vá nyo kat a HM KTF-hez
kell to váb bí ta ni. A HM KTF vé le mé nyek be ké ré se, va la -
mint az Ltv. 10–11.  §-ai ban, va la mint a 22–24.  §-ai ban fog -
lal tak vizs gá la tát köve tõen dön tést ké szít elõ a HM ka bi net -
fõ nök ré szé re, aki dönt a kap cso lat fel vé te lé re ki je lölt
 minisztériumi ve ze tõ rõl. A meg kül dött do ku men tu mok ere -
de ti pél dá nyát a HM KTF tart ja nyil ván.

(5) Amennyi ben a lob bi te vé keny ség re irá nyuló szó be li
meg ke re sést köz vet le nül a mi nisz té rium va la mely ál lam i
ve ze tõ je vagy a HM ka bi net fõ nök kap ja, úgy az (1)–(4) be -

kez dé sek sze rin ti fel ada to kat a tit kár sá gok ve ze tõi vagy az
ál ta luk meg bí zott sze mé lyek kö te le sek el lát ni.

(6) A HM KTF ér te sí ti a lob bis tát, hogy az adott té má -
ban ki vel és mi lyen idõ pont ban tár gyal hat.

Személyes kapcsolatfelvétel

4.  §

(1) A lob bis tá nak a jog sza bály elõ ké szí té se so rán tet t
konk rét, ér de mi ja vas la ta it a jog sza bályt elõ ké szí tõ hon vé -
del mi szer ve zet, illetve a HM Jo gi Fõ osz tály (a továb biak -
ban: HM JF) tart ja nyil ván. A ja vas la tok ról a meg ke re sett
hon vé del mi szer ve zet, illetve a HM JF a 3.  § (2) be kez dé -
sé nek meg fele lõen tá jé koz tat ja a HM KTF-et.

(2) Amennyi ben a lob bis ta a jog sza bály ter ve zet tel kap -
cso lat ban konk rét, ér de mi ja vas la ta it az (1) be kez dés nek
meg fele lõen a jog sza bály elõ ké szí té se so rán ki fej tet te,
meg ha tá ro zott idõ ke ret ben biz to sí ta ni kell a sze mé lyes
meg be szé lés le he tõ sé gét. A HM KTF elõ ter jesz tést ké szít
a HM Ka bi net fõ nök ré szé re, mely hez csa tol ja a lob bis tá -
nak az érin tett hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je (parancs -
noka), illetve a HM JF ál tal az (1) be kez dés sze rint meg -
kül dött konk rét, ér de mi írás be li ja vas la ta it.

(3) A HM ka bi net fõ nök a HM KTF elõ ter jesz tése alap -
ján dönt az Ltv. 25.  § (4) be kez dé se alap ján írás ban kez de -
mé nye zett sze mé lyes meg be szé lés el fo ga dá sá ról. A HM
ka bi net fõ nök dön té sé rõl, va la mint a sze mé lyes meg be szé -
lés idõ ke re té rõl a HM KTF tá jé koz tat ja a lob bis tát, illetve
a meg ke re sett hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ jét.

5.  §

(1) Ha a lob bis ta vagy más sze mély nem az Ltv.-be n
fog lal tak sze rint el jár va kí sér li meg a kap cso lat fel vé telt,
vagy más mó don meg sze gi az Ltv. ren del ke zé se it, a meg -
ke re sett hon vé del mi szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak ve -
ze tõ je (pa rancs no ka) kö te les a kap cso lat fel vé telt el uta sí ta -
ni és a kap cso lat fel vé tel irán ti kez de mé nye zés rõl kö te les
ha la dék ta la nul írás ban (elekt ro ni kus for má ban is) tá jé koz -
tat ni a HM KTF-et.

(2) Ha a lob bis ta el já rá sa so rán meg sér tet te az Ltv. ren -
del ke zé se it, az Ltv. 16.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak
meg fele lõen a HM KTF el ké szí ti a KIH-nak  szóló tá jé koz -
ta tót, me lyet a HM ka bi net fõ nök alá írá sa után meg küld a
KIH ré szé re.

6.  §

(1) A sze mé lyes kap cso lat fel vé tel rõl – az Ltv. 26.  §-a
alap ján – a 3.  § (4) be kez dés sze rint ki je lölt ál lam i ve ze tõ,
a hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je (pa rancs no ka) vagy az ál -
ta la meg bí zott sze mély em lé kez te tõt ké szít.

(2) Az em lé kez te tõ tar tal maz za:
a) a lob bis ta ne vét és lob bi iga zol vá nyá nak szá mát,
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b) a lob bis ta meg bí zó já nak ne vét,
c) a lob bi te vé keny ség konk rét cél já nak meg ha tá ro zá -

sát, illetve a köz ha tal mi dön tés(ek) meg ne ve zé sét, me lyek
kap csán a lob bis ta lob bi te vé keny sé get vé gez,

d) a lob bis ta ál tal fel hasz nált esz kö zö ket:
da) nyom ta tott, tár gyi anya go kat (pl. le ve lek, szak mai

hát tér anya gok, tu do má nyos ki ad vá nyok, ha tás ta nul má -
nyok, ku ta tá sok, elem zé sek, ja vas la tok, de monst rá ci ós
esz kö zök),

db) elekt ro ni ku san meg ka pott anya go kat (pl. le ve lek,
szak mai hát tér anya gok, tu do má nyos ki ad vá nyok, ha tás ta -
nul má nyok, ku ta tá sok, elem zé sek, ja vas la tok),

e) a lob bi te vé keny ség gel érin tett jog sza bály ter ve zet
meg je lö lé sét,

f) a sze mé lyes kap cso lat fel vé tel idõ pont ját és hely -
színét,

g) a sze mé lyes kap cso lat fel vé tel so rán részt ve võ sze -
mé lyek ne vét és be osz tá sát,

h) a sze mé lyes kap cso lat fel vé te len el hang zot tak rö vid
le írá sát,

i) min den egyéb, a lob bi te vé keny ség szem pont já ból
fon tos ada tot, tényt, kö rül ményt.

(3) Az em lé kez te tõt, va la mint a 3.  § (4) be kez dé se sze -
rin ti be ad vá nyo kat a HM KTF 5 évig tart ja nyil ván.

Szakmai tanácskozás

7.  §

(1) A lob bis ta ál tal az Ltv. 27.  §-a sze rint kez de mé nye -
zett szak mai ta nács ko zás el fo ga dá sá ról – a HM KTF in do -
ko lás sal el lá tott elõ ter jesz tése alap ján – a HM ka bi net fõ -
nök dönt. A szak mai ta nács ko zást a HM ka bi net fõ nök
vagy az ál ta la meg bí zott sze mély ve ze ti, és ki je lö li a fõ fe -
le lõs hon vé del mi szer ve ze tet.

(2) A szak mai ta nács ko zá son kép vi se len dõ ál lás pont ról
az érin tett hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je a HM KTF-en
ke resz tül in do ko lás sal el lá tott ja vas la tot (a továb biak ban:
ál lás pont ja vas lat) ter jeszt fe l a HM ka bi net fõ nök höz.
Amennyi ben a tárgy kör több hon vé del mi szer ve zet fel -
adat- és ha tás kö rét érin ti, a fõ fe le lõs hon vé del mi szer ve zet 
ké szí ti el az ál lás pont ja vas la tot és kö te les azt az érin tett
hon vé del mi szer ve ze tek kel a szak te rü le tü ket érin tõ kér dé -
sek te kin te té ben egyez tet ni. Az egyez te tett ál lás pont ja vas -
la tot a fõ fe le lõs hon vé del mi szer ve zet ter jesz ti fe l a HM
KTF-en ke resz tül a HM ka bi net fõ nök ré szé re.

(3) Az ál lás pont ja vas la tot úgy kell fel ter jesz te ni, hogy
leg ké sõbb a szak mai ta nács ko zást meg elõ zõ 15 nap pal a
HM ka bi net fõ nök höz meg ér kez zen. A HM ka bi net fõ nök
dönt az ál lás pont ja vas lat el fo ga dá sá ról, illetve annak mó -
do sí tá sá ra uta sít hat ja az érin tett hon vé del mi szer ve ze tet.

(4) A szak mai ta nács ko zás so rán – amennyi ben a HM
ka bi net fõ nök a szak mai ta nács ko zá son nem vesz részt – az 
érin tett hon vé del mi szer ve zet a HM ka bi net fõ nök ál tal el -
fo ga dott ál lás pont ja vas lat hoz köt ve van.

8.  §

(1) A szak mai ta nács ko zá son el hang zot tak ról az érin tett 
hon vé del mi szer ve zet a – (2) be kez dés ben fog lalt eset ki -
vé te lé vel – em lé kez te tõt ké szít, mely nek egy pél dá nyát a
szak mai ta nács ko zást kö ve tõ 15 na pon be lül fel ter jesz ti
a HM KTF út ján a HM ka bi net fõ nök ré szé re. Amennyi ben 
a szak mai tár gya lá son több hon vé del mi szer ve zet kép vi se -
lõ je vett részt, a HM ka bi net fõ nök ré szé re va la mennyi
szak te rü let re ki ter je dõ en egy em lé kez te tõt kell ké szí te ni.
Az em lé kez te tõt a fõ fe le lõs hon vé del mi szer ve zet ké szí ti
el, és egyez te ti a töb bi érin tett hon vé del mi szer ve zet tel.

(2) A HM ka bi net fõ nök rész vé te lé vel tar tott szak mai ta -
nács ko zá son min den eset ben részt vesz a HM KTF ki je lölt
ügy in té zõ je, és az el hang zot tak ról em lé kez te tõt ké szít,
me lyet az (1) be kez dés nek meg fele lõen fel ter jeszt a HM
ka bi net fõ nök ré szé re.

(3) Az em lé kez te tõ egy-egy pél dá nyát a HM KTF és az
érin tett hon vé del mi szer ve zet, több hon vé del mi szer ve zet
ese tén a fõ fe le lõs hon vé del mi szer ve zet tart ja nyil ván.

Nyilvántartás, tájékoztatás

9.  §

(1) A HM KTF az Ltv. 30.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint ne gyed éven te tá jé koz ta tót ké szít, me lyet a 
ne gyed év so rán az érin tett hon vé del mi szer ve ze tek ál tal
meg kül dött és a sa ját nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ ada tok -
ból, ira tok ból ál lít ja össze. Amennyi ben a HM KTF ré szé -
re nem áll ele gen dõ adat ren del ke zés re a tá jé koz ta tó el ké -
szí té sé hez, tá jé koz ta tást kér het az érin tett hon vé del mi
szer ve zet tõl.

(2) A HM KTF a tá jé koz ta tó ter ve ze tét alá írás ra a nap tá -
ri ne gye dé vet kö ve tõ hó nap (ja nu ár, áp ri lis, jú li us, ok tó -
ber) 15. nap já ig ter jesz ti fel a HM ka bi net fõ nök ré szé re. A
HM KTF az alá írt tá jé koz ta tót a nap tá ri ne gye dé vet kö ve tõ 
hó nap utol só nap já ig írás ban és az írás be li be ad vánnyal
azo nos tar ta lom mal elekt ro ni kus for má ban meg kül di a
KIH ré szé re.

(3) A HM KTF az alá írt tá jé koz ta tót a HM hi va ta los
hon lap ján köz zé te szi.

10.  §

A hon vé del mi szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak tag ja
az Ltv. 24.  §-a alap ján, az ab ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel a 
lob bis tá tól nem fo gad hat el, illetve nem kér het sem mi lyen
va gyo ni vagy más elõnyt.

Záró rendelkezések

11.  §

(1) Je len uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.
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(2) Az uta sí tás ren del ke zé se it el sõ al ka lom mal azon
köz ha tal mi dön té sek kel össze füg gés ben kell al kal maz ni,
me lyek nek elõ ké szí té se az Ltv. ha tály ba lé pé sét köve tõen
kez dõ dött.

(3) Je len uta sí tást a HM KTF a HM hi va ta los hon lap ján
köz zé te szi.

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

A honvédelmi miniszter
37/2007. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a magyar–indiai Katonai Vegyesbizottság magyar
tagozatának létrehozásáról és tagjainak kinevezésérõl 

 szóló 119/2004. (HK 2/2005.) HM utasítás
módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján, a ma gyar–in di ai Ka to nai
 Vegyesbizottság ma gyar ta go za tá nak lét re ho zá sá ról és
tag ja i nak ki ne ve zé sé rõl  szóló 119/2004. (HK 2/2005.)
HM uta sí tás (to váb bi ak ban: Uta sí tás) mó do sí tá sá ra az
aláb bi uta sí tást adom ki:

1.  §

Az Uta sí tás 1.  § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(2) A Ve gyes bi zott ság ma gyar ta go za tá nak el nö ke a
HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár,
el nök he lyet te se a HM vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár.”

2.  §

Az Uta sí tás 1.  § (3) be kez dé sé nek b)–d) pont jai he lyé be
az aláb bi ren del ke zé sek lép nek:

„b) a HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály ve ze -
tõ je,

c) a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály ve ze tõ je,
d) a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó ja.”

3.  §

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

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. már ci us 29.

A honvédelmi miniszter
38/2007. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a kanadai repülõgép-vezetõi képzésre történõ elméleti 
felkészítés és gyakorlati repülõkiképzés 2007–2019

között történõ végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban, va -
la mint 100.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a ka na dai re pü lõ gép-ve ze tõi kép zés re tör té nõ el mé le ti
fel ké szí tés és gya kor la ti re pü lõ ki kép zés, illetve a ki vá lo -
ga tás 2007–2019 kö zött tör té nõ vég re haj tá sá ra ér de ké ben
a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

Általános rész

1.  §

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

2.  §

A fel ké szí tés ben és ki vá lo ga tás ban részt ve võ szer -
vek, szer ve ze tek fel ada tai:

(1) A HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb biak ban: HM
SZF) fel ada tai:

a) a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok -
ság (a továb biak ban: MH ÖHP) ál tal meg adott re pü lõ -
gép-ve ze tõ után pót lá si igény alap ján el ké szí ti a be is ko lá -
zá si ter vet,

b) az MH ÖHP ál tal meg adott lét szám ke ret alap ján el -
ké szí ti, és alá írás ra fel ter jesz ti a Ka na dá ba tör té nõ ki uta -
zás hoz szük sé ges mi nisz te ri ha tá ro za to kat,

c) tá rol ja és ke ze li a Ka na dá ban ok ta tói be osz tás ban lé -
võ re pü lõ gép-ve ze tõk sze mély ügyi gyûj tõi,

d) az MH ÖHP ál tal meg adott, az ok ta tó és hall ga tó re -
pü lõ gép-ve ze tõk já ran dó sá ga i ra, el lá tá sá ra, jut ta tá sa i ra
vo nat ko zó jegy zék alap ján el ké szí ti a vo nat ko zó in téz ke -
dé se ket,

e) az MH ÖHP-vel egyez tet ve a re pü lõ or vo si al kal mas -
sá gi vizs gá la tot köve tõen ter ve zi és ko or di nál ja a je lent ke -
zõk pá lya al kal mas ság-vizs gá la tát,

f) az MH ÖHP ál tal meg adott je löl tek lét szá má nak és a
ki uta zá suk ter ve zett idõ pont já nak figye lembe véte lével
szer zõ dést kö t a Ka na dá ban lé võ Uni ver sity of Re gi na
nyel vi szak mai kép zést biz to sí tó köz pont tal,
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g) kez de mé nye zi a ren del ke zé si ál lo mány ban lé võ re -
pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek MH 86. He li kop ter Bá zis hoz tör -
té nõ ve zény lé sét, illetve a nem zet biz ton sá gi be vizs gá lá -
suk vég re haj ta tá sát.

(2) Hon vé del mi Mi nisz té rium Fej lesz té si és Lo gisz ti kai
Ügy nök ség fel ada tai:

a) a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok -
ság Re pü lõ Fel ké szí té si Osz tály (továb biak ban: MH ÖHP
RFO) be vo ná sá val ter ve zi a ha zai kép zés sel össze füg gõ
költ sé ge ket,

b) az MH ÖHP RFO igé nye alap ján – Ka na dá ba tör té nõ 
ki uta zá sa elõtt – a je lölt, illetve az ok ta tói ál lo mány ré szé re 
tá jé ko za tót tar t az ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ,
va la mint kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyek utaz -
ta tá sá nak, el lá tá sá nak és kinn tar tóz ko dá sá nak rend jé rõl,

c) ter ve zi, szer ve zi a Ka na dá ba ki uta zó je lölt és ok ta tói
ál lo mány ki-, és ha za uta zá sa it, illetve a ka na dai tel jes kö rû
el lá tá su kat.

(3) A HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály (továb -
biak ban: HM KTF) fel ada tai:

a) ter ve zi és biz to sít ja a kép zés re tör té nõ pá lyá ra irá -
nyí tás kom mu ni ká ci ós költ sé ge it,

b) az MH ÖHP RFO-val tör tént egyez te tés után el ké -
szít te ti, és fo lya ma to san biz to sít tat ja a szó ró anya go kat, tá -
jé koz ta tó ki ad vá nyo kat, ké pe ket, tab ló kat a pá lyá ra irá nyí -
tó ren dez vé nye ken va ló meg je le né sek hez,

c) éven te ter ve zi és biz to sít ja a fel adat tal össze füg gés -
ben a ré szé re jó vá ha gyás ra ke rült elõ irány zat ter hé re az
MH ÖHP RFO ál tal szer ve zett Pá lyá ra Irá nyí tó Re pü lõ tá -
bo rok (továb biak ban: PIR) költ sé ge it.

(4) A HM KTF szak mai irá nyí tá sa alatt mû kö dõ HM
Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós Szol gál ta tó Kht. fel ada tai:

a) a HM KTF-el és az MH ÖHP RFO-val tör tént egyez -
te tés után el ké szí ti, és fo lya ma to san biz to sít ja a szó ró -
anya go kat, tá jé koz ta tó ki ad vá nyo kat, ké pe ket, tab ló kat a
pá lyá ra irá nyí tó ren dez vé nye ken va ló meg je le né sek hez,

b) vég zi a pá lyá ra irá nyí tás sal kap cso la tos ki ad vá nyok
ha tár idõ re tör té nõ meg je len te té sét.

(5) Az MH ÖHP fel ada tai:
a) min den év no vem ber 30-ig kö zö sen a HM SZF-fel

el ké szí ti a ka na dai re pü lõ gép-ve ze tõi kép zés re tör té nõ to -
bor zás lo gisz ti kai ter vét és fel ter jesz ti jó vá ha gyás ra,

b) az MH ÖHP RFO be vo ná sá val bi zott sá got ál lít fe l,
amely a je lölt ki kép zés I. fá zi sá nak be fe jez té vel ja vas la tot
tesz a ka na dai kép zés re tör té nõ be is ko lá zá sá ra vonat -
kozóan,

c) fel ter jesz ti a HM SZF ré szé re – az el ké szí ten dõ be is -
ko lá zá si terv ér de ké ben – a re pü lõ gép-ve ze tõ éves után -
pót lá si igényt,

d) a je löl tek, illetve ok ta tók Ka na dá ba tör té nõ kiuta -
zása elõtt fel ter jesz ti a HM SZF ré szé re – a ki uta zás hoz
szük sé ges mi nisz te ri ha tá ro za tok el ké szí té se ér de ké ben –
a ki uta zó ál lo mány ra vo nat ko zó ada to kat.

(6) A MH Dr Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi
 Központ Re pü lõ or vo si Egész ség vizs gá ló Ku ta tó In té zet,
Re pü lõ or vo si Bi zott sá gá nak fel ada tai:

a) az MH ÖHP RFO ál tal meg kül dött igény alap ján,
vég re hajt ja a ka na dai kép zés re ki uta zó re pü lõ gép-ve ze tõ
je löl tek ki uta zás elõt ti éves re pü lõ or vo si al kal mas sá gá nak
vizs gá la tát és el bí rá lá sát

b) a ki uta zás elõt ti éves re pü lõ or vo si al kal mas sá gi
vizs gá lat ered mé nyé rõl ál lít son ki, és a ki uta zó je löl tek nek 
ad jon át, olyan an gol nyel vû re pü lõ egész ség ügyi do ku -
men tu mot, mely meg fe lel az NFTC ka na dai fá zi sá nak
meg kez dé sé hez meg ha tá ro zott re pü lõ-or vo si mi nõ sí té si
elõ írással.

Elméleti felkészítés

3.  §

(7) A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem fel adat kö -
ré be tar to zó köz re mû kö dés ke re té ben fel ké rem:

a) a Nyel vi In té ze tet, hogy – az MH ÖHP RFO ter vei
sze rint – hajt sa vég re a re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek ál ta lá nos 
és spe ci á lis re pü lé si an gol nyel vi fel ké szí té sét, hajt son
vég re nyel vi is me ret szint fel mé rést és vizs gáz ta tást a
 STANAG 6001 sze rint,

b) a Ka to nai Test ne ve lés és Sport köz pon tot, hogy – az
MH ÖHP RFO ter vei sze rint – hajt sa vég re a re pü lõ -
gép-ve ze tõ je löl tek fi zi kai fel ké szí té sét és fel mé ré sét a T4
kö ve tel mény nek meg fele lõen,

c) a Re pü lõ mû sza ki In té ze tet, hogy – az MH ÖHP RFO
ter vei sze rint – hajt sa vég re a re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek re -
pü lõ-szak mai el mé le ti fel ké szí té sét.

(8) Az MH ÖHP RFO fel ada tai:

a) ter ve zi, szer ve zi és ellen õr zi a re pü lõ gép-ve ze tõ
 jelöltek el mé le ti fel ké szí té sét és ki kép zé sét a ki dol go zott
kö ve tel mé nyek és alap el vek alap ján,

b) ter ve zi, szer ve zi és ko or di nál ja a re pü lõ gép-ve ze tõ
je löl tek el mé le ti kép zé sé nek kép zé si szak anyag gal va ló el -
lá tá sát, az er re biz to sí tott költ ség ke re tek fel hasz ná lá sát,

c) ter ve zi, szer ve zi és ellen õr zi az „ej tõ er nyõs és re pü -
lõ gép men tõ esz köz ki kép zést”,

d) ter ve zi, szer ve zi és ellen õr zi a re pü lõ-ha jó zó és elõ -
re tolt re pü lés irá nyí tói ál lo mány túl élõ ké pes sé gé nek fo -
ko zá sa ér de ké ben le ve ze tés re ke rü lõ ki kép zé se ket,

e) ter ve zi, szer ve zi és ellen õr zi a re pü lõ gép-ve ze tõ je -
löl tek mû szer re pü lé si sza bá lyok sze rin ti (IFR) és szi mu lá -
torkép zé sét,

f) nap ra kész ki mu ta tást ve zet a ha zai és a kül föl di kép -
zés ben részt ve võ re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek ta nul má nyi
mun ká já ról,

g) el ké szí ti és kor sze rû sí ti a re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek
el mé le ti kép zé sé hez szük sé ges ok má nyo kat, kép zé si do -
ku men tu mo kat, tan ter ve ket,

h) fenn tart ja ké pes sé gét a lé gi köz le ke dés rend jé rõl
 szóló 1995. XCVII. tör vény ben elõ ír tak sze rin ti kép zés és
vizs gáz ta tás vég re haj tá sá ra,
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i) min den év jú ni us 30-ig meg ad ja az el mé le ti kép zés -
ben részt ve võk nek a kép zé si kö ve tel mé nye ket és tan óra -
igényt,

j) ter ve zi, szer ve zi, és re pü lõ szak ma i lag fel ügye li és
ellen õr zi a PIR tá bo ro kat,

k) köz re mû kö dik a re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek pszi chi -
kai, fi zi kai, hon vé del mi ne ve lé sé ben,

l) ter ve zi, szer ve zi a je löl tek, illetve az ok ta tói ál lo -
mány Ka na dá ba tör té nõ ki uta zá sa elõt ti, az ide ig le nes kül -
föl di szol gá la tot tel je sí tõ, va la mint kül föl di ta nul má nyo -
kat foly ta tó sze mé lyek utaz ta tá sá nak, el lá tá sá nak és kinn
tar tóz ko dá sá nak rend jé rõl  szóló tá jé koz ta tást.

(9) MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis pa rancs no ká nak
fel ada tai:

a) Ki je löl je a Ki kép zõ re pü lõ szá zad ál lo má nyát a re pü -
lõ gép-ve ze tõ je löl tek el mé le ti fel ké szí té si fel ada ta i ra, és
az MH ÖHP RFO ter vei alap ján részt vesz a re pü lõ gép-ve -
ze tõ je löl tek el mé le ti fel ké szí té sé ben.

b) Az MH ÖHP RFO-val együtt mû köd ve ter ve zi, szer -
ve zi, a Ki kép zõ re pü lõ szá zad ok ta tói ál lo má nyá nak re pü -
lõ szak mai to vább kép zé se it.

c) Részt vesz a re pü lõ ki kép zés hez szük sé ges ki kép zé si
do ku men tu mok, re pü lõ ki kép zé si ter vek el ké szí té sé ben,
kor sze rû sí té sé ben és rend sze res fe lül vizs gá la tá ban.

d) Részt vesz re pü lõ szak mai to vább kép zé se ken.
e) Biz to sít ja a je löl tek rész vé te lét az el mé le ti kép zé sen.
f) Kez de mé nye zi a je löl tek nem zet biz ton sá gi be vizs gá -

lá sá nak vég re haj tá sát.

Gyakorlati repülõkiképzés

4.  §

(10) Az MH ÖHP RFO fel ada tai:
a) együtt mû kö dés ben az MH 86. Szol nok He li kop ter

Bá zis pa rancs no ká val vég zi a re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek
gya kor la ti vá lo ga tó re pü lõ ki kép zé sé nek ter ve zé sét, szer -
ve zé sét,

b) szak ma i lag fel ügye li a re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek ki -
vá lasz tá sá ban és elõ kép zé sé ben részt ve võ szak ál lo mány
mun ká ját,

c) nyil ván tart ja és elem zi a re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek
re pü lé si fel ada ta it ér té ke lõ la po kat, fi gye lem mel kí sé ri
elõ me ne te lü ket,

d) a Ki kép zõ re pü lõ szá zad ve ze tõ ál lo má nyá val vég re -
hajt ja a re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek re pü lé si el len õr zé se it,

e) az MH ÖHP RFO re pü lõ-ha jó zó ál lo má nya fenn tart -
ja ok ta tói jár tas sá gát és ér vé nyes szak szol gá la ti en ge dé -
lyét a gya kor la ti vá lo ga tó re pü lõ ki kép zés be be vont lé gi -
jár mû tí pu son,

f) együtt mû kö dés ben az MH 86. Szol nok He li kop ter
Bá zis pa rancs no ká val ter ve zi, és szak ma i lag fel ügye li a
gya kor la ti re pü lõ ki kép zés hez szük sé ges ki kép zé si do ku -
men tu mok, re pü lõ ki kép zé si ter vek el ké szí té sét, kor sze rû -
sí té sét és rend sze res fe lül vizs gá la tát,

g) szak ma i lag irá nyít ja a ka na dai gya kor la ti re pü lõ ki -
kép zés biz to sí tá sá ra Ka na dá ban tar tóz ko dó ok ta tók te vé -
keny sé gét.

(11) MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis pa rancs no ka,
illetve ál lo mány:

a) biz to sít ja a je löl tek rész vé te lét a gya kor la ti elõ vá lo -
ga tó re pü lõ ki kép zé sen,

b) a Ki kép zõ re pü lõ szá zad ál lo má nya a je lölt ki kép zés
el sõ fá zi sá ban:

– vég re hajt ja a re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek vá lo ga tó re -
pü lõ ki kép zé sét,

– el ké szí ti a gya kor la ti re pü lé sek vég re haj tá sá hoz
szük sé ges és elõ írt ok má nyo kat,

– részt vesz a re pü lõ gép-ve ze tõ je löl tek re pü lé si el len -
õr zé se i ben,

– a Ki kép zõ re pü lõ szá zad ok ta tói ál lo má nya fenn tart ja
ok ta tói jár tas sá gát és ér vé nyes szak szol gá la ti en ge dé lyét a
vá lo ga tó re pü lõ ki kép zés be be vont lé gi jár mû tí pu son.

Záró rendelkezések

5.  §

(12) A kép zés so rán eset le ge sen fel me rü lõ túl mun ká val
kap cso la tos több let költ sé ge ket az érin tett ka to nai szer ve -
ze tek ren del ke zé sük re ál ló túl óra ke re tek e cí men jó vá ha -
gyott költ ség ve té si elõ irány za tai ter hé re biz to sít sák.

(13) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
2019. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 13.

A honvédelmi miniszter
39/2007. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a ruházati illetménynorma 2007. évi összegeinek
megállapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
Hvt. 97.  §-a (1) be kez dé sé nek n) és o) pont ja i ban fog lalt
fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben – fi gye lem mel a Ma gyar 
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 127.  §-á ra,
va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény 79.  § (1) be kez dé sé re – a ru há za ti il let -
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mény nor ma 2007. évi össze ge i nek meg ál la pí tá sá ról a kö -
vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

(1) A je len uta sí tás ban fog lal ta kat kell al kal maz ni
a) a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM)

hi va ta li szer ve ze te,
b) a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len

és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek,
c) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem,
d) a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai

szer ve ze tei,
e) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, va la mint
f) a ka to nai ügyész sé gek hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -

má nyú ka to nái, va la mint köz al kal ma zot ti ál lo má nya 2007. 
év re vo nat ko zó ru há za ti il let mény nor má i nak meg ál la pí tá -
sa te kin te té ben.

(2) A köz tiszt vi se lõi ál lo mány ru há za ti költ ség té rí té sé -
rõl – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXI II.
tör vény 49/G.  §-ának meg fele lõen – a HM ka bi net fõ nök
kü lön in téz ke dik.

2.  §

A ru há za ti il let mény nor ma 2007. évi össze ge it az uta sí -
tás mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

(1) A 2007. évi hi va tá sos után pót lá si „Ru há za ti Utal -
vány fü zet”-be 95 000 Ft-os (tá bor no kok ré szé re
110 000 Ft-os) ke ret össze get kell elõ re nyom tat ni, és a ki -
ál lí tás ra jo go sult ál tal hi te le sít tet ni.

(2) A fõ tiszt, tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes rend fo ko za tú
szer zõ dé ses ál lo mány ré szé re, a szer zõ dé ses év for du ló -
nap ján ki adás ra ke rü lõ 2007. évi szer zõ dé ses után pót lá si
„Ru há za ti Utal vány fü zet”-be, a 2007. év re vo nat ko zó an
110 000 Ft után pót lá si il let ményt kell be je gyez ni, és a ki ál -
lí tás ra jo go sult ál tal hi te le sít tet ni.

4.  §

(1) A 2007. évi hi va tá sos után pót lá si „Ru há za ti Utal -
vány fü zet”-be elõ re nyom ta tott és a 3.  § (1) be kez dé se sze -
rint hi te le sí tett 95 000 Ft (tá bor no kok ré szé re 110 000 Ft)
ke ret össze gen fe lül, utal vány szel vény ki töl té se nél kül,

a) hi va tá sos tá bor nok ré szé re 19 400 Ft-ot,
b) hi va tá sos fõ tiszt, tiszt, zász lós

és tiszt he lyet tes ré szé re
15 000 Ft-ot 

kell kész pénz ben ki fi zet ni.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ki fi ze tést a sze mély ügyi- és

a ru há za ti szol gá lat ál tal szak ma i lag el len õr zött jegy zék
alap ján kell tel je sí te ni, és a „Ru há za ti Utal vány fü zet”
„Fel jegy zé sek” ré szé ben ,,Ke ret össze gen fe lül 15 000 Ft
(tá bor no kok ré szé re 19 400 Ft) kész pénz ben ki fi zet ve.”

meg jegy zést kell be je gyez ni, és a ki ál lí tás ra jo go sult ál tal
hi te le sít tet ni.

(3) A fõ tiszt, tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes rend fo ko za tú
szer zõ dé ses ál lo mány ré szé re – a 3.  § (2) be kez dé se sze rint 
hi te le sí tett 2007. évi után pót lá si il let mény ter hé re – utal -
vány szel vény ki töl té sé vel 15 000 Ft-ot kell ki fi zet ni.

(4) A 2006. év re elõ re ho zott, 2007. évi után pót lá si il let -
ményt tar tal ma zó hi va tá sos és szer zõ dé ses után pót lá si
„Ru há za ti Utal vány fü zet”-bõl, a 2007. évi után pót lá si
 illetmény ter hé re 15 000 Ft-ot (tá bor no kok ré szé re
19 400 Ft) kell utal vány szel vény ki töl té sé vel ki fi zet ni.

(5) Amennyi ben az elõ re ho zott után pót lá si „Ru há za ti
Utal vány fü zet”-t el el lá tott igény jo go sult nem ren del ke zik
a (4) be kez dés sze rin ti 15 000 Ft (tá bor no kok ré szé re
19 400 Ft) ki fi ze tés hez szük sé ges fe de zet tel, szá má ra csak
a ke ret ma rad vány össze ge fi zet he tõ ki.

(6) A (3) és a (4) be kez dé sek sze rin ti ki fi ze tést a sze -
mély ügyi és a ru há za ti szol gá lat ál tal szak ma i lag ellen -
õrzött jegy zék alap ján kell tel je sí te ni és a „Ru há za ti Utal -
vány fü zet” „Fel jegy zé sek” ré szé ben ,,Ke ret összeg bõl
15 000 Ft (tá bor no kok ré szé re 19 400 Ft) kész pénz ben
ki fi zet ve.” meg jegy zést kell be je gyez ni, és a ki ál lí tás ra jo -
go sult ál tal hi te le sít tet ni.

(7) Az (1), a (3) és a (4) be kez dé sek sze rint ki fi ze tett
pénz összeg ma gá ban fog lal ja a sport ru há zat pót lá sá ra, a
ru há zat tisz tí tá sá ra, va la mint a Ka to nai Ru há za ti El lá tó
Pon to kon 100 Ft alat ti anya gát vé te lek re for dít ha tó össze -
ge ket.

5.  §

(1) A 2007. évi hi va tá sos után pót lá si „Ru há za ti Utal -
vány fü zet”-be n elõ re nyom ta tott és a 3.  § (1) be kez dé se
sze rint hi te le sí tett, össze sen 95 000 Ft (tá bor no kok ré szé re
110 000 Ft) 2007. évi után pót lá si ke ret összeg bõl, annak
ter hé re, utal vány szel vény ki töl té sé vel 10 000 Ft-ot kell ki -
fi zet ni.

(2) A 2007. évi szer zõ dé ses után pót lá si „Ru há za ti Utal -
vány fü zet”-be n be jegy zett, és a 3.  § (2) be kez dé se sze rint
hi te le sí tett, 2007. évi után pót lá si il let mény ter hé re, a 4.  §
(3) be kez dés ben el ren delt ki fi ze té sen fe lül, to váb bi utal -
vány szel vény ki töl té sé vel 10 000 Ft-ot kell ki fi zet ni.

(3) A 2006. év re elõ re ho zott 2007. évi után pót lá si il let -
ményt tar tal ma zó hi va tá sos és szer zõ dé ses után pót lá si
„ Ruházati Utal vány fü zet”-bõl, a 2007. évi után pót lá si il let -
mény ter hé re, a 4.  § (4) be kez dés ben el ren delt ki fi ze té sen
fe lül, to váb bi utal vány szel vény ki töl té sé vel 10 000 Ft-ot
kell ki fi zet ni.

(4) A hi va tá sos alap fel sze re lé si „Ru há za ti Utalvány -
füzet”-be n be jegy zett ke ret összeg ter hé re – amennyi ben az
igény jo go sult nem ren del ke zik után pót lá si „Ru há za ti Utal -
vány fü zet”-t el – utal vány szel vény ki töl té sé vel 10 000 Ft-ot
kell ki fi zet ni.

(5) A szer zõ dé ses alap fel sze re lé si „Ru há za ti Utalvány -
füzet”-be n be jegy zett alap-, ille tõ leg a 2007. évi ki egé szí tõ
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 illetmény ter hé re utal vány szel vény ki töl té sé vel 10 000 Ft-ot
kell ki fi zet ni.

(6) Amennyi ben az elõ re ho zott után pót lá si, illetve az
alap fel sze re lé si „Ru há za ti Utal vány fü zet”-t el el lá tott
igény jo go sult nem ren del ke zik a (3)–(5) be kez dé sek sze -
rin ti 10 000 Ft ki fi ze tés hez szük sé ges fe de zet tel, szá má ra
csak a ke ret ma rad vány össze ge fi zet he tõ ki.

(7) Az (1)–(5) be kez dé sek sze rin ti ki fi ze tést a sze mély -
ügyi és a ru há za ti szol gá lat ál tal szak ma i lag el len õr zött
jegy zék alap ján kell tel je sí te ni és a „Ru há za ti Utalvány -
füzet” „Fel jegy zé sek” ré szé ben ,,Ke ret összeg bõl 10 000 Ft 
kész pénz ben ki fi zet ve.” meg jegy zést kell be je gyez ni, és a
ki ál lí tás ra jo go sult ál tal hi te le sít tet ni.

(8) A tisz te si rend fo ko zat tal ren del ke zõ, illetve rend -
fokozat nél kü li szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány ré szé re
2007-ben egy sze ri al ka lom mal, kü lön jegy zék alap ján
10 000 Ft-ot kell ki fi zet ni.

(9) Az (1)–(5) és a (8) be kez dé sek sze rint ki fi ze tett
pénz összeg ma gá ban fog lal ja a test tel érint ke zõ fe hér ne -
mû (tri kó, al só nad rág, pi zsa ma), va la mint a tu so ló pa pucs
vá sár lá sá ra for dít ha tó össze ge ket.

6.  §

(1) Pol gá ri ru há zat be szer zés re az után pót lá si il let mény -
bõl a hi va tá sos és szer zõ dé ses tiszt, tiszt he lyet tes, illetve a
hall ga tó ka to na nõ kön kí vül csak azok ré szé re fi zet he tõ ki
kész pénz, akik a szol gá la tu kat kö te le zõ en és tar tó san pol -
gá ri ru há zat ban tel je sí tik.

(2) A HM, és a HM-nek köz vet le nül alá ren delt szer ve -
ze tek ka to na ál lo má nya, va la mint a más szer vek hez ve zé -
nyel tek, to váb bá a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 
te kin te té ben – ve ze tõi ja vas lat alap ján – a ru há za ti után -
pót lá si il let mény ki fi zet he tõ össze gé nek jó vá ha gyá sa a
hon vé del mi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik. A ja vas la to kat
a szer ve ze tek ve ze tõi, va la mint az állományille té kes pa -
rancs no kok – a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök -
ség út ján – 2007. má jus 15-ig ter jesz tik fe l.

(3) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szak mai, tá -
mo ga tá si, együtt mû kö dé si, biz ton ság vé del mi és kap cso -
lat tar tá si fel ada ta i ban részt ve võ hi va tá sos ál lo mány dif fe -
ren ci ált ki egé szí tõ il let mé nye a ru há za ti után pót lá si il let -
mény 60%-ig ter jed het. A ru há za ti után pót lá si il let mény -
nor ma ki fi ze té sét, va la mint a ki egé szí tõ il let mény nor ma
dif fe ren ci ált meg ál la pí tá sát, ki fi ze té sét, nyil ván tar tá si és
el szá mo lá si rend jét a szol gá la tok fõ igaz ga tói kü lön szabá -
lyozzák.

(4) A Ka to nai Ügyész sé gek ré szé re tör té nõ ki fi ze tés
mér té két a Ka to nai Fõ ügyész ön ál ló an sza bá lyoz za.

(5) A (2)–(4) be kez dés sze rin ti ki fi ze tés csak azon sze -
mé lyek ré szé re le het sé ges, akik a Ma gyar Hon véd ség
 Öltözködési Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005.
(III. 30.) HM ren de let mel lék le te 45–48. pont ja sze rin ti
alap öl tö ze tek kel ren del kez nek.

(6) Az (1)–(4) be kez dé sek sze rin ti ki fi ze tés csak sze -
mély ügyi- és a ru há za ti szol gá lat ál tal szak ma i lag el len õr -

zött jegy zék alap ján, utal vány szel vény ki töl té sé vel tel je -
sít he tõ.

7.  §

Az állományille té kes, illetve el lá tó ka to nai szer ve zet
pa rancs no ka, a 2007. évi utal vány fü zet ki adá sát iga zo ló
2006. évi zá ró szel vé nyek kel, va la mint a ki fi ze té se ket tar -
tal ma zó, „Ru há za ti utal vány fü zet”-bõl ki emelt utal vány -
szel vé nyek kel, a hi va tá sos ál lo mány te kin te té ben a ki fi ze -
tés meg tör tén tét, a szer zõ dé ses fõ tiszt, tiszt, zász lós, tiszt -
he lyet tes ese té ben a szer zõ dé ses év for du ló nap ját kö ve tõ
30 na pon be lül az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont fe lé kö -
te les el szá mol ni.

8.  §

A hon véd sé gi köz al kal ma zot tak ru há za ti költ ség té rí té -
sé rõl  szóló 17/1994. (HK 9.) HM uta sí tás 2.  § (3) be kez dé -
se, va la mint köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi 
XXXI II. tör vény 79.  § (1) be kez dés elõ írásainak meg fe le -
lõ en a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak 2007. évi ru há za ti
költ ség té rí té sé nek ke ret össze gét 45 000 Ft-ban ál la pí tom
meg.

9.  §

A 4.  § (1) és (3)–(4) be kez dé sek, va la mint az 5.  § (1)–(5) 
és (8) be kez dé sek sze rin ti jut ta tá sok ra a ter hes sé gi-gyer -
mek ágyi se gély ben ré sze sü lõk is jo go sul tak.

10.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, azon -
ban ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) Az uta sí tás hatályba lépésével egy ide jû leg a ru há za ti
il let mény nor ma 2006. évi össze ge i nek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 32/2006. (HK 8.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 16.

Melléklet a
39/2007. (HK 8.) HM utasításhoz

Ruházati illetménynorma
2007. évre

Meg jegy zés: 1. A ru há za ti il let mé nyek ter ve zés kor a
költ ség ve té si elõ irány za tok le hí vá sa kor az 543113 és az
548111 548112, 548113 ter ve zé si té te le ken + 20%-os áfá -
val kell szá mol ni.

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 549
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Férfi Nõ

21 101 125 000    -

21 202 425 000    -

22 111 405 000    370 000

21 112 405 000    370 000

1. 21 113 400 000    355 000

2. 21 114 400 000    355 000

21 115 240 000    230 000

21 191 350 000    350 000

21 120 390 000    340 000

21 121 390 000    340 000

21 122 375 000    365 000

21 130 400 000    375 000

21 131 400 000    375 000

1. 21 133 395 000    345 000

2. 21 132 395 000    345 000

21 141 420 000    395 000

21 142 420 000    395 000

1. 21 143 420 500    390 000

2. 21 144 420 000    390 000

21 151 460 000    435 000

polgári életbõl 21 152 460 000    435 000

magassági ruházatot viselõ 21 160 440 000    425 000

21 190 20 000      30 000

21 192 95 000      95 000

22 110

21 201

21 202

22 201

22 202

J o g o s u l t  á l l o m á n y Illetmény összege

Ft
Hivatásos állomány alapfelszerelési illetménye

Jogcímkód

Tábornok
Hivatásos állományból (alapfelszerelés kiegészítése)

Polgári életbõl

Általános és 

harckocsizó

Tiszt, zászlós, katonai fõiskolai hallgatói állományból

Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, polgári életbõl

Tiszthelyettes éves tiszthelyettesi iskolai hallgatói állományból

Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, polgári életbõl a próbaidõszak idõtartamára

BM-tõl, IM-tõl átvettek

Hadihajós
Tiszt, zászlós, katonai fõiskolai hallgatói állományból

Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, polgári életbõl

Tiszthelyettes, tiszthelyettesi iskolai hallgatói állományból

Ejtõernyõs

Tiszt, zászlós, katonai fõiskolai hallgatói állományból

Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, polgári életbõl

Tiszthelyettes éves tiszthelyettesi iskolai hallgatói állományból

Repülõgép-                 

szerelõ

Tiszt, zászlós, katonai fõiskolai hallgatói állományból

Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, polgári életbõl

Tiszthelyettes éves tiszthelyettesi iskolai hallgatói állományból

Hadihajós öltözetre (-rõl) áttérõk részére alapfelszerelés kiegészítés

Fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztású szerzõdéses állomány alapfelszerelési illetménye 2 évre

Repülõhajózó

Tiszt, zászlós, katonai fõiskolai hallgatói állományból

Fõtiszt, tiszt, zászlós

Köztársasági Õrezredtõl átvettek ruházatának átszerelésére, alapfelszerelés kiegészítés

Fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes és tisztes

Hivatásos állomány utánpótlási illetménye 1 évre

Tábornok

Fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes

250 000

110 000

129 400

91 000

110 000

Fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztású szerzõdéses állomány kiegészítõ és utánpótlási illetménye 1 évre

Fõtiszt, tiszt,     

zászlós,tiszthelyettes
szerzõdéses évenként

A 3. és 4. szerzõdéses évre kiegészítõ illetmény

Az 5. szerzõdéses évtõl utánpótlási illetmény
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1. Készpénzben fizethetõ illetmény:

a) az alapfelszerelési illetménybõl katonanõknek nõi fehérnemû beszerzésre egy alkalommal: 17 000 Ft

b) az utánpótlási illetménybõl polgári ruha beszerzésére:

    ba) hivatásos és szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes katonanõknek nõi fehérnemûre egy alkalommal: 15 000 Ft

    bb)  Honvéd Együttes Budapest,

           Magyar Köztársaság Elnökének Katonai irodája igényogosultak részére: 85 000 Ft

    bc)  HM Tábori Lelkészi Szolgálat jogosultak részére: 40 000 Ft

c) a kiegészítõ illetménybõl szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes katonanõknek nõi fehérnemû beszerzésre: 15 000 Ft

2. 2007. évre járó kiegészítés: 0 %

3. A hivatásos, szerõdéses ruházati illetmény 1 havi átlaga:

9 170 Ft

10 780 Ft

4. A honvédelem érdekében munkát végzõ

nyugállományú katona 2007-re tervezhetõ ruházati ellátmánya: 7 000 Ft

b) tábornok

Megjegyzések:

a) tiszt, tiszthelyettes:
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1. 2. 3.

1 évre 1 napra

4 21 400 258 800 70 500 193,15 (1) Fehérnemû vásárlásra

2 21 405 258 800 65 000 178,08       készpénzben kifizethetõ:

1 21 408 258 800 82 000 224,66       Alapfelszerelési illetménybõl:

4 21 403 315 800 75 100 205,75 17 000 Ft

4 21 409 306 000 73 200 200,55       Utánpótlási illetménybõl:

2 21 402 306 000 78 500 215,07 8 500 Ft

1 21 407 306 000 79 000 216,44 (2) Csak a kiképzõközpont szá-

4 21 406 215 500 65 400 179,18       molhatja fel.

21 410 250 000 56 000 153,42

21 411 283 100 67 000 183,56  (3) Csak a ténylegesen letöltött

21 412 209 236 65 000 178,08        idõre illetményes.

21 413 272 611 45 000 123,29

21 414 - 30 000 82,19 (4) A 21 440 - 21 443 jogcím-

21 416 - - 84,38      kódoknál meghatározottakon

21 431 8 500 1 800 4,93      felül.  

21 432 35 000 22 000 60,27        

21 433 14 500 5 000 13,70

21 434 13 000 4 000 10,96

21 437 7 500 1 500 4,11      

21 438 3 100 1 500 4,11      

21 440 32 000 - -

21 441 45 500 - -

21 442 39 700 - -

21 443 61 300 - -

21 446 - - 43,48

öltözetet viselõ

Szerzõdéses állományú Próbaszolgálat idejére Ált.; hk.; eje.; resz.; hhj.   (4)

Általános és harckocsizó
Szerzõdéses állomány 

fõtiszti, tiszti, zászlósi, 

tiszthelyettesi beosztású

Hadi-

(gyakorló) 

ruházatra

Resz.; eje.; hhj.

Repülõhajózó

Re.haj. magassági 

Egyéb 

kiegészítõ 

illetmény

Páncélozott harcjármû vezetõ

Felderítõ

Rendész

Forgalomszabályozó

Vasútállomás katonai parancsnok

Szállítmánykísérõ

Ejtõernyõs                                                                            

Általános és harckocsizó                                                       

Katonai 

fõiskolai és 

tiszthelyettes 

iskolai 

hallgató

Általános, harckocsizó, ejtõernyõs

Hadihajós                                                                             

Kiképzõközpontban részt vevõ állomány                          (2) 

Önkéntes tartalékos tiszti, tiszthelyettes hallgató                (3)

Repülõgép-szerelõ                                                                

Normakód

Illetmény (Ft)

Alapfel-

szerelés

Utánpótlás

Megjegyzés

Ellátottak ruházati kiadása

Tervezési tétel:  54813 

J o g c í m
Jogcím-

kód

Repülõhajózó

Repülõgép-szerelõ

Nõ                                      (1)

évi képzési idejû

Legénységi 

beosztásban 

lévõ 

szerzõdéses 

állomány
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1. 2. 3.

1 évre 1 napra

21 450 - 6 400 - (5) A növendéki munkaruha költ-

21 451 - 13 500 -       ségfedezetét általános egyé-

21 453 - 20 100 -       ni védõeszközként kell igé-

21 454 - 23 200 -       nyelni.

21 460 185 000 31 000 84,93

21 461 167 000 54 000 147,95

21 462 175 000 34 000 93,15

21 470 76 000 25 100 68,77       Leánynövendékek részére

21 471 55 600 11 280 30,90       az alapfelszerelésbõl fehér-

21 490 - - 49,85       nemû vásárlására:

21 491 - - 68,48 5 000 Ft

21 494 - - 54,82       az utánpótlási illetménybõl:

21 492 - - 58,81 5 000 Ft

21 493 - - 11,88        készpénzben kifizethetõ.

21 455

Alapfelszerelés az elsõ évfolyam 

létszámadataira számítható fel.

Ht,szerz.ti, tts, állomány

Legs. beo. szerz. állomány

Díszelgõ 

állomány

Zenész állomány

Utánpótlás

J o g c í m

A katonai szervezet készletébõl hadi-

(gyakorló) ruha cseréjére jogosult 

állomány

Általános és harckocsizó

Repülõgép szerelõ, ejtõernyõs, hadihajós

Repülõhajózó

Repülõhajózó, magassági öltözetet viselõ

Normakód

Illetmény (Ft)

Alapfel-

szerelés

Megjegyzés

kiképzés-

re 

behívott

Általános és harckocsizó

Ejtõernyõs

Hadihajós

Repülõgép-szerelõ

Jogcím-

kód

Ált.; hk.; eje.; hhj.; resz.

Középiskolai, gimnáziumi növendék                                                     (5)

Katonai gimnáziumi növendék III–IV. évfolyam kiegészítõ illetménye

Önkéntes 

tartalékos 

állomány

14 napnál rövidebb idejû

14 napnál hosszabb idejû

Díszruházatra kiegészítõ 

illetmény

MH 32. 

Budapest Õr és 

Díszezred



5
5

4
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
8

. szám

1. 2. 3.

1 évre 1 napra

21 600 41 170 10 715 29,36 (1) Utánpótlás csak az igénybe-

21 601 28 690 5 220 14,30       vétel napjaira számítható.

21 602 15 080 4 997 13,69 (2) A gazdálkodó és az utalt katonai

21 603 30 890 3 870 10,60       szervezet szerzõdéses legénységi 

21 604 45 300 2 140 5,86       és önkéntes tartalékos állománya 

21 605 21 530 1 200 3,29       elhelyezésének idõtartamára nem 

21 611 23 300 2 600 7,12       illetményes.

21 620 850 180 0,49 (3) Sorkatonai beosztású szer-

21 630 66 100 13 000 35,62       zõdéses laktanyai elhelye-

21 636 29 500 3 000 8,22       zése esetén felszámítható.

21 640 (4) Az MH 1. HTHE hajóin

21 660 20 000 3 000 8,22       lévõ fekhelyekre is illetményes.

21 661 12 000 4 000 10,96

Ruházati kiegészítõ és felszerelési anyagok

Tervezési tétel: 54814 

J o g c í m
Jogcím-

kód

Normakód

MegjegyzésIlletmény (Ft)

Alapfel-

szerelés

Utánpótlás

Katonaszakács, pék, hentes kiegészítõ illetménye

Õr (fûtetlen õrhelyenként)

Motorkerékpár

Gyengélkedõ szobai ágy                                                                     (1)

Tiszti, tiszthelyettesi ügyeleti, szolgálati fekhely                             (1) (4)

Polgári õri fekhely

Nõtlen tiszti, átvonuló-, nõvér-, stb. szállás, illetve  a Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központ (KORK) 

fekhelyei után       (1) (2) (3) 

Tiszt étkezde (átlag ebédadag alapján)

Kórházi ágy

Eü. vizsgáló, kezelõ, fizikoterápiás fekhely

Szolgálati kutya- 

felszerelés

Õrkutya, robbanóanyag-keresõ kutya

Kiképzési csoportonként (4 vagy több kutya után)
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2. 3.

1 évre 1 napra

11 110 2 000 5,48 (1) A tanév kezdetekor készpénzben kifizethetõ.

11 111 1 900 5,21      Nem honvédségi ösztöndíjasnak, levelezõ és tan-

11 112 1 900 5,21      szervásárlási kedvezményben részesülõ polgári

11 113 1 900 5,21      felsõfokú tanintézetben tanuló hallgatónak nem

11 120 1 500 4,11      illetményes. Kizárólag a képzést végzõ tanintézet

11 121 1 900 5,21      számíthatja fel.

11 130 500 1,37 (2) Tanfolyamonként a kiképzõ katonai szervezetnél

11 132 - 4,15      számítható fel.

11 133 100 - (3) A tagozatos gimnázium és szakközépiskola köve-

11 141 - 4,15      telmények szerinti kiképzési irodaszerek szükség-

11 150 10 000 27,40      letének fedezetét naptári évenként a költségve-

11 160 1 900 5,21      tési elõirányzat módosításban kell igényelni.

11 170 500 1,37

Kiképzési irodaszer

Tervezési tétel: 543113 

J o g c í m
Jogcím-

kód

Normakód

Illetmény (Ft)

Utánpótlás

Megjegyzés

Hivatásos és szerzõdéses fõtiszt, tiszt

Nemzetvédelmi Egyetem hallgatója                                                    (1)

Fõtiszt, tiszt, továbbképzõ iskolai hallgató                                          (1)

Katonai fõiskolai hallgató                                                                   (1)

Hivatásos és szerzõdéses zászlós, tiszthelyettes és tisztes

Tiszthelyettesi iskolai hallgató

Legénységi beosztású szerzõdéses

Önkéntes tartalékos tiszti, tiszthelyettes hallgató

Szaktanfolyamon lévõ szerzõdéses legénységi beosztású állomány után kiegészítés     (2)

Kiképzésre behívott önkéntes tartalékos állomány

Mûszaki rajzoló (állománytáblás)

Középiskolai, gimnáziumi növendék                                                   (3)

Honvédségi közalkalmazott

Írószer, egyéb irodaszer

Tervezési tétel: 543113 

Jogcímkód
Illetmény

Típus Egy évre  (Ft) Egy évre  (Ft)
Jogcímkód

Illetmény

Típus

11 201

11 202

11 203

11 205 V.I.

II.

III.

IV.

3 200

6 820

12 400

22 000

32 000

11 206 VI. 60 000

11 207 VII. 90 000

11 208 VIII. 295 00011 204
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A szükségletet minden évben a következõ évre elõre kell tervezni és a költségfedezetet május 31-ig igényelni a HM FLÜ Ellátási ov-tõl.

A pénzkeret felhasználását az indokolt igénybejelentés alapján a HM Ellátási ov. engedélyezi, amelyet a „Felszámítási kimutatás”-ban kell rögzíteni.

Nyomdai papírok

Tervezési tétel: 

VII. 96 400

11 404 IV. 24 500 11 408 VIII. 317 900

11 403 III. 13 800 11 407

V. 33 200

11 402 II. 7 500 11 406 VI. 58 800

11 401 I. 5 100 11 405

Irodai papír

Tervezési tétel: 543111 

Jogcímkód
Illetmény

Jogcímkód
Illetmény

Típus Egy évre  (Ft) Típus Egy évre  (Ft)

3. 19 500

4. 6 00011 302 2. 60 000 11 304

11 301 1. 250 000 11 303

Jogcímkód
Illetmény

Jogcímkód
Illetmény

Típus Egy évre  (Ft) Típus Egy évre  (Ft)

Vegyes nyomtatvány

Tervezési tétel: 543112 
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2. 3.

1 évre 1 napra

12 000 15 000 41,10 (1) Csak az igénybevétel idõ-

12 001 15 000 41,10       tartamára számolható el. A

12 011 15 000 41,10       gazdálkodó és utalt katonai

      szervezetek legs. beosztású

      szerzõséses és önkéntes 

      tartalékos állománya 

12 020 11 000 30,14       elhelyezésének idõtartamára

12 021
-

15,00

12 022 - 40,00 (2) Legénységi beosztású szer-

12 024 44 000 120,55       zõdéses állomány laktanyai

12 025 - -       elhelyezése esetén is illet-

      ményes.

(3) A növendéki munkaruha-

12 027 5 500 15,07       tisztítás, karbantartás költ-

12 035 - 5,00       ségfedezetét az általános

12 041 15 000 41,10       egyéni védõeszközökre 

12 042 15 000 41,10       elõírtak szerint kell igényelni.

12 045 15 000 41,10 (4) Külön terv szerint.

12 050 3 550 9,73 (5) Az MH HTHE hajóin lévõ

12 060 5 000 13,70     fekhelyekre is illetményes.

12 100 30 000 82,19

12 101 31 000 84,93

12 888

     nem illetményes.

Vizsgáló, kezelõ, fizikoterápiás fekhely (eü)

Általános egyéni védõeszköz karbantartás                                                                                             (4) -

Díszelgõ (MH 32. Budapest Õr és Díszezred) és zenész állomány

Kórházi ágy

Tiszti étkezde átlag ebédadag szám alapján

Hallgatói állomány
Katonai fõiskolákon

Tiszthelyettesi iskolákon

12 012 600 -

12 026 1 000 -

Technikus, szerelõ és gépjármûvezetõ után kiegészítés

Középiskolai, gimnáziumi növendék                                                                                                      (3)

Fekhelyek

Gyengélkedõ szobában

Nõtlen tiszti, nõvér-, stb. szállóban, szálláson, valamint Kiképzési-Oktatási és 

Regeneráló Központ fekhelyei után                                                                  (1) (2)

Átvonulási szálláson                                                                                         (1) (5)

Ügyeletes tiszti, tiszthelyettesi

Hadkiegészítõ parancsnokság ügyeleti

Fegyveres biztonsági õri

Hadkiegészítõ parancsnokságon ügyeleti szolgálatot adó állománynak mosatási térítés 

címén kifizetendõ személyenként

14 napnál hosszabb idõre behívott állomány

14 napnál rövidebb idõre ( „M” szemle, gyakorlat, kiképzés) behívott és azon 

hadiruházatban részt vevõ állomány részére bevonulásonként kifizetendõ mosatási 

költségtérítés.

Tartalékos   

állomány

Legénységi beosztában lévõ szerzõdéses állomány

Tartalékos tiszti, tiszthelyettesi hallgató

Megjegyzés

Textiltisztítás, javítás, karbantartás, szolgáltatás

Tervezési tétel: 5521991 

Jogcím-

kód

Normakód

Illetmény (Ft)

Utánpótlás

J o g c í m
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2.

Utánpótlás

1 évre

13 040 45 000

13 888

13 039Honvédségi közalkalmazott 45 000

Jogcímkód

Utánpótlás

1 évre

Általános egyéni védõeszköz                                       (1)

Megjegyzés

17/1994. (HK 9.) HM ut.

Munka- és védõruházat

Tervezési tétel: 54811, 548112, 548113 

J o g c í m Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

1.

Illetmény (Ft)

Alapfelszerelés

(1) Külön terv szerint

Normakód

2.

Illetmény (Ft)

Ruházati költségtérítés

J o g c í m

Fegyveres biztonsági õr 112 400



A honvédelmi miniszter
40/2007. (HK 8.) HM

u t a  s í  t á  s a

a határidõn túli tartozásállomány kezelésének
rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dés l) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ámr.) 161.  §-ában meg ha tá ro zott adat -
szol gál ta tá si kö te le zett ség vég re haj tá sa ér de ké ben a ha tár -
idõn tú li tar to zás ál lo mány ke ze lé sé nek és az az zal kap cso -
la tos adat szol gál ta tás rend jé re a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a mi -
nisz ter alá ren delt sé gé be, 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 (a továb biak ban együtt: hon -
vé del mi szer ve ze tek) ter jed ki.

2.  §

A ha tár idõn tú li tar to zás ál lo mány és a tar tós fi ze tés kép -
te len ség ki ala ku lá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben a hon vé del -
mi szer ve ze tek ve ze tõi kö te le zett sé get csak a költ ség ve té si 
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak ter ve zé sé rõl és az az zal
kap cso la tos adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló HM uta sí tás -
ban elõ írt éves elõ irány zat-fel hasz ná lá si terv figye lembe -
véte lével, a jó vá ha gyott elõ irány za tok ter hé re, a vár ha tó
be vé te lek tel je sí té sé re is te kin tet tel vál lal hat nak.

3.  §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek az ál ta luk el is mert, le járt
ha tár idõn tú li tar to zás ál lo mány ról – nem le ges adat ese tén
is – ha von ta a tárgy hó 25-ei hely zet nek meg fele lõen a
tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 1-jé ig a mel lé kelt adat lap ki -
töl té sé vel adat szol gál ta tást tel je sí te nek a HM Köz gaz da -
sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ)
ré szé re.

(2) Az adat la po kat a hon vé del mi szer ve ze tek pénz ügyi
és szám vi te li szer ve ze ti ele mei, illetve az azok el lá tá sát
vég zõ gaz dál ko dás tá mo ga tó és pénz ügyi el lá tó re fe ra tú -
rák töl tik ki és kül dik meg.

(3) Nem le ges adat szol gál ta tás ese tén az ob jek tum gaz -
dál ko dást tá mo ga tó és pénz ügyi el lá tó re fe ra tú rák az el lá -

tott hon vé del mi szer ve ze tek rõl – azok meg ne ve zé sé nek
fel so ro lá sá val – költ ség ve té si al/cím re össze sí tett adat -
szol gál ta tást tel je sí te nek.

4.  §

(1) A 30 na pon tú li tar to zás ál lo mány ese tén a hon vé del -
mi szer ve zet ve ze tõ je ál tal alá írt fel jegy zés hez kell csa tol -
ni a mel lék let sze rin ti adat szol gál ta tá si bi zony la tot.

(2) A fel jegy zés tar tal maz za:

a) a ha tár idõn tú li tar to zás ál lo mány ki ala ku lá sá nak
okát,

b) a tar to zás ál lo mány meg szün te té se ér de ké ben tet t in -
téz ke dé se ket,

c) a sa ját ha tás kör ben nem ren dez he tõ tar to zás ál lo -
mány szám sza ki és

szö ve ges in dok lá sát.

(3) Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP) alá ren delt sé gé be tar to zó hon vé del mi
szer ve ze tek pa rancs no kai a sa ját ha tás kör ben nem ren dez -
he tõ tar to zás ál lo mány ról  szóló fel jegy zés egy pél dá nyát a
szol gá la ti elöl já ró ré szé re is fel ter jesz tik.

5.  §

A HM KPÜ:

a) a bi zony la to kat elem zi, költ ség ve té si al/cí mek re
össze sí ti és az Ámr. 161.  §-a sze rin ti adat szol gál ta tást a
tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 5-éig meg kül di a Ma gyar Ál -
lam kincs tár ré szé re,

b) a hon vé del mi szer ve ze tek ál tal nem ren dez he tõ tar -
to zás ál lo mány ese tén sa ját ha tás kör ben – az MH ÖHP alá -
ren delt sé gé be tar to zó hon vé del mi szer ve ze tek ese té ben
az zal együtt mû köd ve – in téz ke dik a tar to zás ál lo mány
meg szün te té sé re,

c) a ha tás kö ré ben nem ren dez he tõ tar tós fizetéskép -
telenség meg szün te té se, illetve ki ala ku lá sa fe le lõ sé nek
meg ál la pí tá sa ér de ké ben ja vas la tot ter jeszt fe l a HM
 védelmi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár
 részére.

6.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg a ha tár idõn tú li tar to zás ál lo mány ke ze lé sé nek
rend jé rõl  szóló 7/1999. (HK 5.) HM uta sí tás ha tá lyát
 veszti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 40/2007. (HK 8.) HM utasításhoz

MA GYAR HON VÉD SÉG

…………………………..

Nyt. szám:

MIN TA

Adat szol gál ta tás a hon vé del mi szer ve zet ál tal el is mert tar to zás ál lo mány ról
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Költségvetési szervezet(ek) megnevezése:  

 
 
 
         
 Fejezet:  |_|_|  Cím/alcím:  |_|_|_|_|  Év: 20 |_|_|  Hó: |_|_|  

    
    

 Sor- 
szám 

   
Tartozásállomány megnevezése 

 Tartozásállomány millió forintban 

    
 30 nap 

alatti 
 30-60 nap 

közötti 
 60 napon túli  Átütemezett  Összesen 

 1.  Állammal szembeni tartozások  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   | 
 2.  Tb-alapokkal szembeni tartozás  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   | 
 3.  Egyéb tartozásállomány  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   | 
 4.  Összesen  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   | 

        
  

P. H. 
    
 Dátum:  .......................................................................................................... 

pénzügyi fõo.v., ov., alov. referatúravezetõ 

 



ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A HM kabinetfõnök
34/2007. (HK 8.) HM KF

s z a k  u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény
2007. évi gazdálkodásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a
Hon vé del mi Mi nisz té rium, mint in téz mény (a továb biak -
ban: mi nisz té rium) 2007. évi gaz dál ko dá sá ról – az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let, a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az
 államháztartás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
 szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let, va la mint a
Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi
gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló HM uta sí tás vo nat ko zó
ren del ke zé se i re fi gye lem mel – az aláb bi

szakutasítást

adom ki:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szak uta sí tás ha tá lya ki ter jed a mi nisz té ri um ra, a
mi nisz té rium szer ve ze ti ele me i re, a mi nisz ter alá ren delt sé -
gé be tar to zó – fel adat tal érin tett – szer ve ze tek re, va la mint
a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) – fel adat tal
érin tett – ka to nai szer ve ze te i re.

2. A szak uta sí tást a ha tá lyos jog sza bá lyok ban és bel sõ
ren del ke zé sek ben, kü lö nö sen a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium, mint in téz mény gaz dál ko dá sá nak ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 33/2007. (HK 8.) HM uta sí tás ban (a továb -
biak ban: Uta sí tás) fog lal tak kal együtt kell al kal maz ni.

A GAZDÁLKODÁS RENDJE

Kötelezettségvállalás

3. Kö te le zett ség vál la lás írás ban, a ren del ke zés re ál ló
sza bad elõ irány zat-ke ret ter hé re tör tén het.

4. Kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mé lyek gazda -
sági ese mé nyen ként:

a) a ka bi net fõ nök és az ál lam tit kár net tó 10 mil lió fo -
rin tot meg ha la dó an;

b) szak ál lam tit ká rok, HM Hon véd Ve zér kar Fõ nö ke a
ren del ke zé sük re bo csá tott sa ját, illetve az irá nyí tá suk alá
tar to zó HM szer vek ré szé re jó vá ha gyott elõ irány za tok ter -
hé re net tó 10 mil lió fo rin tig ter je dõ en;

c) a mi nisz té rium elõ irány zat ke re tei fe lett ren del ke zõ
HM szer vek és a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség Anya gi- 
 koordinációs Osz tály (a továb biak ban: HM IÜ AKO)

 vezetõje net tó 2 mil lió fo rin tig ter je dõ en a ré szük re jó vá -
ha gyott elõ irány za tok ter hé re.

A 4. c) pont ese té ben a kö te le zett ség vál la lá si jog kört a
HM szerv ve ze tõ je írás ban le ad hat ja az ál ta la ki je lölt sze -
mély nek. A jog kör le adá sá ról az alá írás min ta egy ide jû
meg kül dé sé vel a HM Igaz ga tás I. Ob jek tum Gaz dál ko dás
Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú rát (a továb biak ban: 
OGTPER) tá jé koz tat ni kell.

5. A kö te le zett ség vál la lá si do ku men tu mo kat az
OGTPER nyil ván tart ja. A kö te le zett ség vál la lás do ku -
men tu má nak kell te kin te ni kü lö nö sen a jó vá ha gyott fel -
adat meg valósítása ér de ké ben kö tött szer zõ dést, a meg -
ál la po dást, a vissza iga zolt meg ren de lést, az elõ ze tes kö -
te le zett ség vál la lást (köz be szer zé si el já rás köz zé tett
aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li fel hí vá sa, a pá lyá zat ki -
írá sa) tar tal ma zó ira to kat.

6. A kül sõ (pol gá ri) meg bí zá si díj ke ret ter hé re tör té nõ
fog lal koz ta tás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek kö té sé re a HM
szer vek ve ze tõ i nek ja vas la tai alap ján a HM KF jo go sult.
A HM szer vek ve ze tõi ál tal a kül sõ meg bí zá si díj ke ret ter -
hé re elõ ké szí tett meg bí zá si szer zõ dé se ket alá írás elõtt a
HM Jo gi Fõ osz tály (a továb biak ban: HM JF) ré szé re meg
kell kül de ni jo gi fe lül vizs gá lat ra és vé le mé nye zés re, ezek
alá írá sá ra csak az OGTPER fe de zet vizs gá la ta után ke rül -
het sor. A szer zõ dé sek el len jegy zé sét a szol gá la ti, köz szol -
gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi szo nyon és mun ka vi szo nyon
kí vü li te vé keny sé gek dí ja zá sá ról  szóló 99/2006. (HK 19.)
HM uta sí tás alap ján kell vég re haj ta ni.

7. Az Uta sí tás 12.  § (4) be kez dé se alap ján a HM Sze -
mély ügyi Osz tály ál tal a mi nisz té rium sze mé lyi ál lo má nya 
vo nat ko zá sá ban el ké szí tett já ran dó sá gi (il let mé nyek, költ -
ség té rí té sek stb.) ha tá ro zat ter ve ze te ket min den eset ben
elõ ze tesen az OGTPER ve ze tõ jé vel egyez tet ni kell. Az
egyez te tés cél ja a ha tá ro zat pénz ügyi sza bály sze rû sé gé -
nek, összeg sze rû sé gé nek el len õr zé se.

Kötelezettségvállalás ellenjegyzése

8. A kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé se a köz pon ti
pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet kü lön bö zõ szin tû szer ve -
ze ti ele me i nek fel ada ta. Az el len jegy zést az OGTPER út -
ján kell kez de mé nyez ni az 1. szá mú mel lék let sze rin ti for -
ma nyom tat vá nyon.

Szakmai igazolás

9. Az esz köz- és anyag be szer zés, szol gál ta tás szak mai
tel je sí tés vég re haj tá sá nak iga zo lá sa:

a) a meg bí zá si szer zõ dé sek ese té ben a szer zõ dés ben
rög zí tett fel ada tok vég re haj tá sá nak iga zo lá sa a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti tel je sí tés iga zo lá si for ma nyom tat vá nyon
tör té nik. A fel adat vég re haj tá sát a szer zõ dés ben fel ha tal -
ma zott sze mély iga zol ja;

b) a do lo gi, va la mint a pénz ügyi do lo gi ki adá sok tel je -
sí té sé nek iga zo lá sa a 3. szá mú mel lék let sze rin ti nyom tat -
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vá nyon tör té nik. A tel je sí té sek iga zo lá sa a 4. pont ban meg -
ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lók, illetve az ál ta luk ki je lölt
fe le lõ sök kö te le zett sé ge.

Utalványozás és ellenjegyzése

10. A ki adá sok tel je sí té sé nek en ge dé lye zé se (utal vá -
nyo zás) a 4. pont ban fog lalt net tó ér ték ha tá rok figye -
lembe véte lével tör tén het.

11. Utal vá nyoz ni az ere de ti ok mány ra rá ve ze tett vagy
kü lön – a 4. szá mú mel lék let sze rin ti – írás be li ren del ke -
zés sel (utal vány) le het.

12. Az utal vá nyo zás el len jegy zé se az OGT PER ve ze -
tõ jé nek fel ada ta, mely nek so rán el len õriz nie kell a szak -
mai tel je sí tés iga zo lá sá nak meg lé tét, az utal vá nyo zás meg -
tör tén tét.

Érvényesítés

13. Az ér vé nye sí tés az OGT PER ve ze tõ jé nek fel ada ta.
Ér vé nye sí té si fel ada ta it az Uta sí tás 14.  §-a alap ján hajt ja
vég re.

Összeférhetetlenség

14. Ugyan azon gaz da sá gi ese mény re vo nat ko zó an a
kö te le zett ség vál la ló és az el len jegy zõ, illetve az utal vá -
nyo zó és az el len jegy zõ nem le het nek azo nos sze mé lyek.
Az ér vé nye sí tõ nem le het azo nos a kö te le zett ség vál la lás ra, 
az utal vá nyo zás ra, illetve a szak mai iga zo lás ra jo go sult
sze méllyel.

A szerzõdések egyedi nyilvántartása

15. A HM szer vek nél a szer zõ dé sek egye di nyil ván tar -
tá sá nak, ke zel he tõ sé gé nek és át te kint he tõ sé gé nek ér de ké -
ben szer zõ dé sen ként kü lön gyûj tõ ívet kell ve zet ni. A gyûj -
tõ ív ben nyil ván kell tar ta ni a szer zõ dés sel kap cso la tos kö -
vet ke zõ ok má nyo kat:

a) a kö te le zett ség vál la lás cél sze rû sé gét meg ala po zó
do ku men tu mo kat;

b) a szer zõ dés sel kap cso la tos pá lyá za ti fel hí vá sok és
aján lat ké rel me ket;

c) az aján la tok ér té ke lé sé vel és a dön tés sel kap cso la tos
ok má nyo kat;

d) a szer zõ dést, vagy annak ki vo na tát, a mó do sí tá so kat és
e) a szer zõ dé sek tel je sí té sé nek ok má nya it.
16. A szer zõ dés sel kap cso la tos le ve le zést a gyûj tõ ív -

ben kell nyil ván tar ta ni ak kor is, ha az zal nem azo nos ügy -
in té zõ ke rül meg bí zás ra.

17. A gyûj tõ ív ve ze té se az elõ irány zat fe lett ren del ke zõ 
szerv ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mély fel ada ta.

18. A szer zõ dé sek rõl ve ze tett gyûj tõ ívet – a le zá rá sát
köve tõen – az ér vény ben lé võ ügy vi te li elõ írások sze rint
kell irat tá raz ni, meg õr zé si ide jé re a ha tá lyos szám vi te li
jog sza bá lyok vo nat koz nak.

19. A költ ség ve té si elõ irány za tok le kö té sé nek fo lya -
ma tos is me re te ér de ké ben a szer zõ dé se ket és a mó do sí tá -
so kat az elõ irány zat nyil ván tar tá sok ban az érin tett elõ -
irány zat le kö té se ként – a szer zõ dés nyil ván tar tá si szá má -
nak fel tün te té sé vel – idõ rend ben fo lya ma to san, át te kint -
he tõ mó don kell ve zet ni.

20. A nyil ván tar tás ve ze té sét, va la mint az ada tok jog -
sza bá lyok nak meg fe le lõ gyûj té sét és az adat szol gál ta tást
az OGTPER vég zi.

Bizonylati út

21. A kö te le zett ség vál la lást meg ala po zó el já rás ke re te -
in be lül a sza bály zók nak meg fe le lõ, jó vá ha gyott meg ren -
de lés alap ján kez de mé nyez he tõ a be szer zés.

22. A kö te le zett ség vál la lás sal egy ide jû leg tör té nik az
el len jegy zé si el já rás le foly ta tá sa, ezt köve tõen ke rül het
sor a be szer zés re.

23. A be ér ke zõ szám lá kat az ügy vi te li ke ze lést köve -
tõen az elõ irány zat ke ret tel ren del ke zõ HM szer vek ügy in -
té zõi ve szik át fel dol go zás ra.

24. A fel dol go zás so rán az ügy in té zõk a szám lá kat fel -
ve ze tik a „Költ ség ve té si elõ irány za tok és fel hasz ná lá sok
nyil ván tar tá sá ba”.

25. Az MH Tá mo ga tó Dan dár (a továb biak ban:
MH TD) HM el he lye zé se sze rin ti ob jek tum üze mel te tõ
osz tá lya a pénz ügyi tel je sí tés elõtt a szám la má so la ta,
 illetve a szál lí tó le vél alap ján be vé te le zi a be szer zett esz kö -
zö ket és anya go kat. A be vé te le zés alap ok má nyá nak má so -
la tát 2 mun ka na pon be lül meg kül di az OGT PER-re, amely 
a szám la mel lé csa to lás ra ke rül.

26. Az MH TD ha tás kö rét meg ha la dó egye di be szer zé -
sek be vé te le zé se it és ana li ti kus nyil ván tar tá sa it az MH
TD, illetve az anyag nem fe le lõs el lá tó köz pont vég zi. A be -
vé te le zés hez szük sé ges in for má ci ók, do ku men tu mok nyil -
ván tar tó szer ve zet hez tör té nõ el jut ta tá sá ért, az Uta sí tás
19.  §-a sze rin ti kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé ért a HM IÜ
AKO fe le lõs.

27. A be vé te le zést nem igény lõ be szer zé sek ese tén a
kö te le zett ség vál la ló iga zol ja a be szer zés meg tör tén tét, át -
vé te lét.

28. A szám la utal vá nyo zá sa és annak el len jegy zé se a
bel sõ sza bá lyo zók nak meg fele lõen a rend sze re sí tett utal -
vá nyon ke rül alá írás ra, majd az ér vé nye sí tés, illetve szám -
la ki je lö lés után az OGTPER a HM KGIR rend szer ben rög -
zí ti a szám lát annak ki egyen lí té se ér de ké ben.

Az anyagigénylés rendje

29. A HM szer vek a fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges
anya go kat, esz kö zö ket a HM szerv ve ze tõ je ál tal alá írt
szol gá la ti je gyen a HM IÜ AKO-tól igény lik.

30. A HM IÜ AKO a be ér ke zett igényt egy be ve ti a HM
szer vek éves igé nyé vel, illetve az éves szük ség le ti ter vek -
kel, majd a szol gá la ti je gyet az ille té kes el lá tó szer ve zet -
hez (ob jek tum üze mel te tõ osz tály hoz) to váb bít ja.

31. Az el lá tó szer ve zet ér te sí ti a HM szerv érin tett
anyag fe le lõ sét, majd ki ad ja ré szé re az igé nyelt anya got.
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A nem biz to sít ha tó igé nyek rõl az el lá tó szer ve zet a HM IÜ
AKO út ján tá jé koz tat ja a HM szer vet, és egy ide jû leg in -
téz ke dik a be szer zés re.

32. A HM szerv ré szé re ki adott esz kö zök és anya gok
sze mély hez kö té se, ana li ti kus nyil ván tar tá sa és az el szá -
mol ta tás a HM szerv érin tett anyag fe le lõ sé nek fel ada ta.

33. Az ille té kes el lá tó szer ve zet a HM szer vek ré szé re
ki adott anya gi kész le te ket HM szer ven ként kü lön-kü lön
al egy ség kó don tart ja nyil ván.

34. Az el lá tás ra utalt HM szer vek jegy zé két az al egy ség
kó dok kal és az anyag fe le lõ sök ne vé vel az 5. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.

35. Anyag fe le lõs vál tá sa ese tén az át adás-át vé te li jegy -
zõ könyv egy pél dá nyát a HM szerv ve ze tõ jé nek jó vá ha -
gyá sá val meg kell kül de ni az ob jek tum üze mel te tõ osz tály
ve ze tõ jé nek. Ezzel egy idõ ben az új anyag fe le lõs meg kül -
di alá írás min tá ját az ob jek tum üze mel te tõ osz tály ré szé re,
és tá jé koz tat ja a HM IÜ AKO-t a név vál to zás ról.

A költségvetési gazdálkodás rendje

36. Az elõ irány za tok ter ve zé sét, fel hasz ná lá sát és a be -
szá mo lást az OGTPER vég zi a költ ség ve té si elõ irány zat tal 
(ke ret tel) ren del ke zõ HM szer vek, va la mint a HM IÜ
AKO ál tal nyúj tott adat szol gál ta tá sok alap ján. Az
OGTPER min den ne gyed év 5. mun ka nap já ig tá jé koz tat ja
a HM szer vek ve ze tõ it az elõ irány za tok ban be kö vet ke zett
vál to zá sok ról a to váb bi kö te le zett ség vál la lá sok jog sze rû -
sé gé nek meg ala po zá sa ér de ké ben.

37. A HM szer vek azon esz kö zök vo nat ko zá sá ban,
ame lyek az el lá tá si-utalt sá gi rend ke re té ben biz to sí tás ra
ke rül nek, elõ irány za tot nem ter vez het nek.

38. A költ ség ve té si gaz dál ko dás ke re té ben az elõ irány -
zat-gaz dál ko dá sért az OGTPER ve ze tõ je a fe le lõs.

39. A gaz dál ko dá si év re a köz pon ti el lá tó szer vek ál tal
biz to sí tott szak anya gok a vár ha tó igé nyek nek meg fe le lõ
szük ség le ti terv el ké szí té sé vel és az el lá tó szer vek nek  való 
be nyúj tá sá val ke rül nek biz to sí tás ra. A be szer zé si terv
össze ál lí tá sá ért, a HM szer vek igé nye i nek össze gyûj té sé -
ért, a nor mák, nor ma tí vák figye lembe véte lével az el lá tó
szer vek a fe le lõ sek.

40. A HM szer vek 2008. évi igé nye i nek össze gyûj té sét
2007. jú li us 31-ig a HM IÜ AKO vég zi, ame lyet össze sít ve 
2007. au gusz tus 15-ig meg küld az ille té kes el lá tó szer vek
ré szé re.

41. A há zi pénz tár mû kö dé sé nek sza bá lyai:
a) A mi nisz té rium há zi pénz tá rát az OGTPER mû köd te ti.
b) A há zi pénz tár nyit va tar tá si ide je: hét fõ – pén tek

09.00 – 11.00 órá ig.
c) A kész pénz ke ze lé si fel té te le i nek biz to sí tá sá ért az

el he lye zés sze rint ille té kes ob jek tum üze mel te tõ osz tály, a
pénz ke ze lé si sza bá lyok be tar tá sá ért az OGTPER ve ze tõ je
a fe le lõs.

d) A há zi pénz tár ban õriz he tõ kész pénz kész let fel sõ
ha tá ra: 5 mil lió Ft.

e) A kész pénz el lá tást az OGT PER biz to sít ja. A kész -
pénz el lát mány fel vé te lé ért – az el lá tó pénz tár ba be je len tett 
alá írók el len jegy zé sé vel – az OGT PER ve ze tõ je a fe le lõs.

f) A vá sár lá si elõ le gek fel vé te lét, a kész pénz zel tör té nõ
vá sár lást a HM szerv ve ze tõ je, illetve a HM IÜ AKO osz -
tály ve ze tõ je en ge dé lye zi. A kész pénz elõ leg fel vé te lé re jo -
go sul tak kö rét a 6. szá mú mel lék let tar tal maz za. A kész -
pénz elõ leg gel tör té nõ el szá mo lás a fel adat vég re haj tó já tól
füg get le nül az elõ le get fel ve võ kö te le zett sé ge.

Beszámolás

42. Az OGT PER ve ze tõ a HM KF fe lé ne gyed éven te
be szá mol az in téz mé nyi gaz dál ko dás vég re haj tá sá nak
hely ze té rõl, a költ ség ve té si elõ irány zat ke re tek tel je sí té sé -
rõl.

43. Az OGT PER ve ze tõ a HM Koc ká zat ke ze lé si Bi zott -
ság ülé se in fél éven te be szá mol a szak te rü le tét érin tõ
 FEUVE te vé keny ség rõl.

44. Az in téz mé nyi gaz dál ko dás ról tör té nõ be szá mo ló
el ké szí té sét a ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok, va la mint a 
tárgy évi be szá mo ló je len té sek össze ál lí tá sát sza bá lyo zó
in téz ke dé sek alap ján az OGT PER vég zi.

Ellenõrzés

45. Az OGT PER pénz tá rá ban a HM KPÜ ve zér igaz ga -
tó ja ál tal ki je lölt sze mély fél éven te ki bõ ví tett pénztár -
ellenõrzést vé gez.

46. Az OGT PER ve ze tõ je ha von ta két al ka lom mal
pénz tár el len õr zést hajt vég re.

47. A költ ség ve té si pénz gaz dál ko dás te rü le tén az
 OGTPER ve ze tõ je fo lya ma to san és té te le sen ellen õr zi az
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak idõ- és fel adat ará nyos tel je -
sí té sét, a nyil ván tar tá sok nap ra kész sé gét, az ana li ti kus nyil -
ván tar tá sok és a fõ köny vi köny ve lés ada ta i nak egye zõ sé gét.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

48. Ez a szak uta sí tás 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, és
2008. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti.

49. A HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály, a HM
IÜ AKO és az MH TD 2007. szep tem ber 30-ig ki dol goz za
a szük ség let ter ve zés, az anyag- és esz köz igény lés, az el lá -
tás- és rak tár kész let-ke ze lés in for ma ti kai tá mo ga tá sát.
Az el lá tó szer vek és a HM szer vek be vo ná sá val tesz te lik
és kor ri gál ják a rend szert úgy, hogy az 2008. ja nu ár 1-jé tõl 
min den HM szer vet érin tõ en be ve ze tés re ke rül jön.

50. A kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mé lyek alá írás 
min tá it HM szer ven ként a 7. szá mú mel lék let sze rin ti for -
má ban kell le ad ni a szak uta sí tás alá írá sát kö ve tõ 30 na pon
be lül az OGT PER ve ze tõ jé nek.

51. Az MH TD az Uta sí tás 5.  §-a sze rin ti tá jé koz ta tást
elõ ször 2007. áp ri lis 10-ig tel je sít se.

Dr. Sze re di Pé ter s. k.,
HM ka bi net fõ nök
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1. számú melléklet a 34/2007. (HK 8.) HM KF szakutasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM sz. pél dány

Nyt. sz:

ELLENJEGYZÉSI TANÚSÍTVÁNY

Kö te le zett ség vál la ló szer ve zet:

Be szer zés tár gya:

Be szer zés mennyi sé ge:

Be szer zés brut tó költ ség ki ha tá sa:

Be szer zés áfa nél kü li ér té ke:

Szál lí tó meg ne ve zé se:

Be szer zés in dok lá sa:

Bu da pest, 2007. ...................
..................................................................

(kö te le zett ség vál la ló)

P. H.
Pénz ügyi és szám vi te li zá ra dék:

Költ ség ve té si (al-)cím:

Fõ köny vi szám la szám:

Elõ irány zat-fel hasz ná lá si en ge dély szá ma:

   net tó össze ge:

   en ge dé lye zõ:

Éves ke ret:

Le köt ve:

Je len le gi le kö tés:

To váb bi sza bad ke ret:

Bu da pest, 2007. ...... hó ......n.
____________________________________

HM Pénz ügyi Re fe re tu ra
pénz ügyi és szám vi te li ve ze tõ

P. H.
El len jegy zõi zá ra dék: El len jegy zem!

Bu da pest, 2007. ....... hó ..........n.
____________________________________

el len jegy zõ

P. H.

Ké szült: 3 pél dány ban

Egy pél dány: 1 la p

ITSZ:

Ügy in té zõ:

1. pld: HM KPÜ HM 1. OGT PER

2. pld: HM KPÜ HM 1. OGT PER

3. pld: A kö te le zett ség vál la ló szerv.
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2. számú melléklet a 34/2007. (HK 8.) HM KF szakutasításhoz

HONVÉDELMI SZERV
MEGNEVEZÉSE

......... szá mú mel lék let a  ......... sz. szer zõ dés hez

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Iga zo lom, hogy a ...................................................................... szá mú meg bí zá si szer zõ dés sel fog lal koz ta tott

„név (al kal ma zot ti azo nosító)” .......................... év ..................................... hó nap ban a szer zõ dés ben fog lalt

fel ada to kat el vé gez te, ré szé re a meg bí zá si díj  kifizethetõ.

Bu da pest, 2007.      -n.

......................................................................
név, rend fo ko zat

be osz tás

Ké szült: 2 pél dány ban

Egy pél dány: 1 la p

Itsz:

Ügy in té zõ:

Kap ják: 1. sz. pld: HM.I. OGT PER

   2. sz. pld: Irat tár
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3. számú melléklet a 34/2007. (HK 8.) HM KF szakutasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ...... sz. pél dány

Nyt. sz:

Költ ség vi se lõ HM szer ve zet meg ne ve zé se: ________________________________________

SZERZÕDÉSKIVONAT
ELLENJEGYZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Szer zõ désazo no sí tó:

Jó vá ha gyott (elõ ze tes) köz be szer zé si terv
– fo lyó szá ma:
– áfa nél kü li (net tó) ér té ke:

Köz be szer zé si eng. kér. nyt. sz.:

Dön té si ja vas lat nyt. szá ma:

Szer zõ dés tár gya:

Szer zõ dõ part ner ne ve:

Ügy in té zõ sze mély ne ve, tel.:

Szer zõ dés brut tó ér té ke (SZÉ):

Szer zõ dés áfa nél kü li ér té ke:

Szer zõ dés vég ha tár ide je:

Tervezett teljesítések

Fsz. He lye: Ide je (év, hó): Net tó összeg: Meg jegy zés:

Bu da pest, 2007. ....... hó ....-n. Bu da pest, 2007. ........ hó ....-n.

.................................................... P. H. .................................................... P. H.
be szer zõ kö te le zett ség vál la ló

a) Pénz ügyi és szám vi te li zá ra dék:

Költ ség ve té si (al)cím:

Fõ köny vi szám la szám:

Elõ irány zat-fel hasz ná lá si en ge dély szá ma:

           net tó összeg:

           en ge dé lye zõ:

Éves ke ret:

Le köt ve:

Je len le gi le kö tés/ei. nyt. fo lyó szá ma:

To váb bi sza bad ke ret:

Nytsz.: _________
Szer zõ désazo no sí tó: _____________
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b) Pénz ügyi és szám vi te li zá ra dék:

Költ ség ve té si (al)cím:

Fõ köny vi szám la szám:

Elõ irány zat-fel hasz ná lá si en ge dély szá ma:

           net tó összeg:

           en ge dé lye zõ:

Éves ke ret:

Le köt ve:

Je len le gi le kö tés/ei. nyt. fo lyó szá ma:

To váb bi sza bad ke ret:

c) Pénz ügyi és szám vi te li zá ra dék:

Költ ség ve té si (al)cím:

Fõ köny vi szám la szám:

Elõ irány zat-fel hasz ná lá si en ge dély szá ma:

           net tó összeg:

           en ge dé lye zõ:

Éves ke ret:

Le köt ve:

Je len le gi le kö tés/ei. nyt. fo lyó szá ma:

To váb bi sza bad ke ret:

Bu da pest, 2007. ........ hó .... -n.

P. H.

..................................................................
pénz ügyi és szám vi te li ve ze tõ

El len jegy zõi zá ra dék: El len jegy zem!

Bu da pest, 2007. .......... hó .... -n.

P. H.

.............................................
el len jegy zõ

Több ol da las szer zõ dés ese tén min den ol da lon raj ta kell len ni a szer zõ dés azo no sí tó nak.

Ké szült: 2 pél dány ban

Egy pél dány: 2 la p

Itsz: 2610

Ügy in té zõ (te l.):

Kap ják: 1. sz. pld: El len jegy zõ

   2. sz. pld: Kö te le zett sé get vál la ló szer ve zet
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4. számú melléklet a 34/2007. (HK 8.) HM KF szakutasításhoz

KGIR fel adás: _____________________ Pü. sor szám: ___________ Fi ze té si mód (Át./Kp.) _______

Költ ség vi se lõ HM szer ve zet meg ne ve zé se: __________________________
GSZ: 004005
Szakf.: 975112-0-0___________

UTALVÁNY

1. Tel je sí tés iga zo lá sa: A be szer zés meg tör tén tét, a szol gál ta tás igény be vé te lét, (a kö ve te lés) jo gos sá gát iga zo lom.
A szám lán sze rep lõ össze gek el szá mo lá sá nak he lyét az aláb bi ak ban ha tá ro zom meg:

Bu da pest, 20___ év __________ hó ______ nap.

___________________________________

HM szer ve zet ve ze tõ je

2. El len jegy zés szá ma: _________________

Szál lí tó meg ne ve zé se
Bi zony lat szá ma

Áfa (%) Ki ad./Bev. CRK KTK Fõ köny vi szám la szám For ga lom (Ft)

Net tó össze sen:

Áfa össze sen:

Brut tó össze sen:

Ei. nyt. hi vat ko zás:

Bu da pest, 20___ év __________ hó ______ nap.

____________________________________

elõ irány zat nyil ván tar tó

3. Utal vá nyo zás ra jo go sult zá ra dé ka:

Az elõ irány zat-fe le lõs zá ra dé ka alap ján a pénz ügyi ren de zést en ge dé lye zem. UTAL VÁ NYO ZOM!

Bu da pest, 20___ év __________ hó ______ nap.

____________________________________

HM szer ve zet ve ze tõ je
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4. Utal vá nyo zás el len jegy zé se. EL LEN JEGY ZEM!

Bu da pest, 20___ év __________ hó ______ nap.

____________________________________

ve ze tõ pénz ügyi re fe rens

5. Szám la ér vé nye sí té se. ÉR VÉ NYE SÍ TEM!

Bu da pest, 20___ év __________ hó ______ nap.

____________________________________

ve ze tõ pénz ügyi re fe rens

6. Be vé te le zé si zá ra dék: A be szer zést iga zo ló szám lán sze rep lõ kész le tek be vé te le zé se meg tör tént, a moz gás bi zony -
lat nyt. szá ma: ______________________________________________________________

Bu da pest, 20___ év __________ hó ______ nap.

____________________________________

anyag nem fe le lõs

7. A szám la és a kap cso ló dó bi zony la tok át vé te lé nek idõ pont ja

Bu da pest, 20___ év __________ hó ______ nap.

____________________________________

át vé tel
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5. számú melléklet a 34/2007. (HK 8.) HM KF szakutasításhoz

Ellátásra utalt HM szervek anyagfelelõsei

Fsz. HM szerv meg ne ve zé se
Al egy ség- 

kód

Anyag fe le lõs ne ve

in for ma ti kai ál ta lá nos

HM-I. ob jek tum

1. HM Nemzetbiztonsági Titkárság Tóth Judit ktv. Stróbl Sándor tzls.

2. HM Államtitkári Titkárság Szemerei László ktv. Stróbl Sándor tzls.

3. HM Miniszteri Kabinet Végvári Tamás õrgy. Stróbl Sándor tzls.

4. HM Jogi SZÁT Titkárság Dr. Sebestyén Gábor ktv. Stróbl Sándor tzls.

5. HM VP SZÁT Titkárság Rábai György ktv. Stróbl Sándor tzls.

6. HM VTI SZÁT Titkárság Czink Jánosné ktv. Stróbl Sándor tzls.

7. HM Vezérkari Titkárság Kazinczy Gyula zls. Kazinczy Gyula zls.

8. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály Hollósi Valéria tzls. Hollósi Valéria tzls.

9. HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály Vörös Gyula szds. Inzsöl Anett zls.

10. HM Jogi Fõosztály Pappné Kraisell Judit ktv. Pappné Kraisell Judit ktv.

11. HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály Szabó Andrea mk. szds. Pellérdi Rezsõné tzls.

12. HM Védelemgazdasági Fõosztály Juhász András ktv. Várdai Károlyné ktv.

13. HM Védelmi Tervezési Fõosztály 01091 Ferenczi Gábor õrgy. Megela Ágnes ktv.

14. HM Védelempolitikai Fõosztály Kiss Antal Csaba alez. Batke Péterné ktv.

15. HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály Bárány Mihály alez. Bátonyiné Kovács Szilvia
vez. fõtan.

16. HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály Kadlót Gábor tzls. Makádi Józsefné ka.

17. HM Haderõtervezési Fõosztály Hidvégi László ka. Janicsek Józsefné ktv.

18. HM Személyügyi Osztály Farkas Róbert alez.
Tóth Andrea zls.

Stróbl Sándor tzls.

HM–II. ob jek tum

HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály
(részei)

Kristyóri Dezsõné ktv. Kristyóri Dezsõné ktv.

HM Védelmi Tervezési Fõosztály (részei) 01091 Nagy József õrgy. Nagy József õrgy.
Rajnai Katalin õrgy.
(elhelyezés)

HM–Zách ut cai ob jek tum

HM Személyzeti Fõosztály (részei) Györkefalvi Róbert alez. Györkefalvi Róbert alez.
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6. számú melléklet a 34/2007. (HK 8.) HM KF szakutasításhoz

Készpénzelõleg felvételére jogosultak

Sor -
szám

HM szerv meg ne ve zé se
Kész pénz elõ leg fel vé te lé re jo go sult

neve, rend fo ko za ta be osz tá sa

1. HM Nemzetbiztonsági Titkárság ————————————————- —————————

2. HM Államtitkári Titkárság ————————————————- —————————

3. HM Miniszteri Kabinet 1. Sebõ Katalin ktv.
2. Altfatterné Jakócs Irén zls
3. Végvári Tamás õrgy.
4. Kézérné Szabó Judit tzls.
5. Oláh Nikolett ktv.

ügyintézõ
segítõ
titkár
segítõ
ügyintézõ

4. HM Jogi SZÁT Titkárság 1. Pólainé Kis Etelka ktv.
2. Dr. Sebestyén Gábor ktv.

ügyintézõ
titkárságvezetõ

5. HM VP SZÁT Titkárság 1. Gulyás Tibor ezds.
2. Tóthné Farkas Mária ktv.

titkárságvezetõ
ügyintézõ

6. HM VTI SZÁT Titkárság 1. Hajdu Zsolt õrgy.
2. Solymárné Szõcs Andrea alez.
3. Czink Jánosné ktv.

kiemelt fõtiszt (ovh.)
kiemelt fõtiszt (ovh.)
ügyintézõ

7. HM Vezérkari Titkárság 1. Németh Erika zls. segítõ

8. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály 1. Fazekas Sándor mk. alez.
2. Kovács Balázs mk. szds.
3. Benkõ Gáborné ktv.

kiemelt fõtiszt
fõtiszt
ügyintézõ

9. HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály 1. Tóth Gábor szds.
2. Tóthné Somogyi Márta ktv.
3. Balla Mihályné ktv.

fõtiszt
ügyintézõ
ügyintézõ

10. HM Jogi Fõosztály 1. Pappné Kraisell Judit ktv.
2. Eliádesz Györgyné ktv.
3. Reichardtné Tóth Csilla ktv.

ügyintézõ
ügyintézõ
ügyintézõ

11. HM Informatikai és Információvédelmi
Fõosztály

1. Pellérdi Rezsõné tzls.
2. Fekete Katalin zls.
3. Kristyóri Dezsõné ktv.

segítõ
ügyintézõ
ügyintézõ

12. HM Védelempolitikai Fõosztály 1. Batke Péterné ktv.
2. Bárdics Julianna ktv.

ügyintézõ
ügyintézõ

13. HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály 1. Bátonyiné Kovács Szilvia vez. fõtanácsadó
2. Sarkadi Sándorné ktv.
3. Gombos Andrea mk. szds.

ügyintézõ
ügyintézõ
fõtiszt

14. HM Védelmi Tervezési Fõosztály 1. Nagy József õrgy.
2. Ragács Edit ktv.
3. Gulyás Andrea ktv.
4. Gyenes Márta ktv.
5. Szabó Györgyné tzls.

kiem. fõtiszt (HM-II.)
ügyintézõ (HM-II.)
ügyintézõ (HM-I.)
ügyintézõ (HM-I.)
segítõ (HM-I.)

15. HM Védelemgazdasági Fõosztály 1. Dr. Banga Attila szds.
2. Juhász András ktv.
3. Tótka Ágnes ktv.

HM GaK titkár
ügyintézõ
ügyintézõ

16. HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály 1. Kottmayer Ildikó zls.
2. Makádi Józsefné ka.

ügykezelõ
gyakorlattervezõ

17. HM Haderõtervezési Fõosztály 1.Gramantikné Hódi Marianna tzls.
2.Janicsek Józsefné ktv.

segítõ
ügykezelõ

18. HM Személyzeti Fõosztály 1. Nagyné Gõdér Ildikó tzls.
2. Siposné Papp Márta zls.
3. Szász Ágnes szds.

segítõ (HM-I.)
segítõ (Zách u.)
fõtiszt (Zách u.)

19. HM Személyügyi Osztály 1. Ács Lászlóné ktv.
2. Sári Nándorné ktv.

ügyintézõ
szerzõdéses

20. HM IÜ Anyagi Koordinációs Osztály 1. Varga Lajos mk. õrgy.
2. Vidovics Ilona mk. szds.
3. Stróbl Sándor tzls.
4. Orosz Hajnalka ka.

kiem. fõti. (ov.h.)
kidolgozó
kidolgozó
ügyintézõ
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7. számú melléklet a 34/2007. (HK 8.) HM KF szakutasításhoz

HM szerv meg ne ve zé se ...... sz. pél dány

Nyt. sz:

ALÁÍRÁSMINTA

a .../2007. (HK...) HM KF szak uta sí tás alap ján kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mé lyek tõl.

HM szerv meg ne ve zé se: ..................................................................................................................................................
Kö te le zett ség vál la ló neve: ...............................................................................................................................................
Be osz tá sa: ........................................................................................................................................................................

alá írásmin ta

Bu da pest, ........... év .......... hó .... nap.

.........................................
HM szerv ve ze tõ je

Ké szült: 2 pél dány ban

Egy pél dány: 1 la p

Itsz:

Ügy in té zõ:

1. sz. pld: HM 1. OGT PER

2. sz. pld: A kö te le zett ség vál la ló szerv.
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
37/2007. (HK 8.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes
helyettesítésérõl*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
39/2007. (HK 8.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

névhasználat engedélyezésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dés ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a „BA JA” tûz sze rész jár õr ha jó név -
hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl az aláb bi

parancsot

adom ki:

1. A pa rancs ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség tel jes sze -
mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.

2. A név adó em lé ké nek fenn tar tá sa cél já ból en ge dé lye -
zem, hogy a 542–054 lajst rom szá mú tûz sze rész jár õr ha jó
2007. áp ri lis 28-án fel ve gye a „BA JA” ne vet.

3. Ez a pa rancs 2007. áp ri lis 28-án lép ha tály ba.

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
40/2007. (HK 8.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a központi lõszer-, fegyver-, robbanó- és
üzemanyagraktárak területén történõ mozgás
rendjérõl  szóló 34/1997. MH Anyagi-technikai

fõcsoportfõnöki intézkedés hatályon kívül
helyezésérõl

1. A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (4) be kez dé sé re fi gye lem -
mel, a köz pon ti lõ szer-, fegy ver-, rob ba nó- és üzem anyag -

rak tá rak te rü le tén tör té nõ moz gás rend jé rõl  szóló 34/1997. 
MH Anya gi-tech ni kai fõ cso port fõ nö ki in téz ke dés ha tá -
lyon kí vül he lye zem.

2. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 6.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
41/2007. (HK 8.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség által felajánlott lövészzászlóalj
harccsoportképesség elérésével kapcsolatos

feladatokról**

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

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
20/2007. (HK 8.) HM HVKFH

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírások hatálybaléptetésérõl

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
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 tu mok be ve ze té sét:

I. STANAG 2190 INT (EDITION 1) – JOINT
INTELLIGENCE, COUNTER INTELLIGENCE
AND SECURITY DOCTRINE – AJP- 2

– Té ma fe le lõs: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
– Té ma ke ze lõ: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz -

tály, Fel de rí tõ osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. jú li us 31.
– Vég re haj tás mód ja: ere de ti AJP- 2 do ku men tum ki -

adá sa an gol nyel ven
II. STANAG 2191 INT (EDITION 2) –

INTELLIGENCE PROCEDURES AJP – 2.1(A)
– Té ma fe le lõs: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
– Té ma ke ze lõ: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz -

tály, Fel de rí tõ osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. jú li us 31.
– Vég re haj tás mód ja: ere de ti AJP – 2.1 (A) do ku men -

tum ki adá sa an gol nyel ven
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III. STANAG 2192 INT (EDITION 1) – COUNTER
INTELLIGENCE AND SECURITY PROCEDURES – 
AJP – 2.2

– Té ma fe le lõs: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
– Té ma ke ze lõ: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz -

tály, Fel de rí tõ osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. jú li us 31.
– Vég re haj tás mód ja: ere de ti AJP – 2.2 do ku men tum

ki adá sa an gol nyel ven
IV. STANAG 2220 INT (EDITION 2) –

INFORMATION / INTELLIGENCE EXCHANGE
ON IRREGULAR FORCES

– Té ma fe le lõs: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
– Té ma ke ze lõ: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz -

tály, Fel de rí tõ osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. jú li us 31.
– Vég re haj tás mód ja: ere de ti egy sé ge sí té si egyez mény

ki adá sa an gol nyel ven
V. STANAG 2511 INT (EDITION 1) –

INTELLIGENCE REPORTS
– Té ma fe le lõs: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
– Té ma ke ze lõ: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz -

tály, Fel de rí tõ osz tály
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ok tó ber 31.
– Vég re haj tás mód ja: Egy sé ges Vé del mi Elõ írás ki adá sa
VI. STANAG 3873 (EDITION 5) – ELECTRONIC

WARFARE IN AIR OPERATIONS – ATP – 44 (C)
– Té ma fe le lõs: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
– Té ma ke ze lõ: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. ok tó ber 31.
– Vég re haj tás mód ja: ere de ti do ku men tum ki adá sa

 angol nyel ven

VII. STANAG 4632 JAS (EDITION 1) –
DEPLOYABLE NBC ANALYTICAL LABORA -
TORY

– Té ma fe le lõs: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság

– Té ma ke ze lõ: MH Gör gei Ar túr Ve gyi vé del mi In for -
má ci ós Köz pont

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. má jus 31.

– Vég re haj tás mód ja: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si
fõ osz tály ve ze tõi in téz ke dés sel Egy sé ges Vé del mi Elõ írás
ki adá sa

VIII. STANAG 6009 (EDITION 2) – NATO
EMITTER DATABASE (NEDB)

– Té ma fe le lõs: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály

– Té ma ke ze lõ: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz -
tály, Fel de rí tõ osz tály

– Be ve ze tés idõ pont ja: 2007. jú li us 31.

– Vég re haj tás mód ja: HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si
fõ osz tály ve ze tõi in téz ke dés ki adá sa

A té ma fe le lõs ad ja ki a vég re haj tá sul szol gá ló do ku -
men tu mo kat. 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 írásoknak 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.
A vég re haj tá sul ki adott do ku men tu mok nyil ván tar tá si szá -
má ról és cí mé rõl írás ban tá jé koz tas sák a HM Had erõ ter ve -
zé si Fõ osz tály Szö vet ség esi és Egy sé ge sí té si osz tá lyát.

Mi ki ta Já nos mk. al tá bor nagy s. k.,

HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se

FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
személyzeti fõosztályvezetõjének

27/2007. (HK 8.) HM SZEF

i n  t é z  k e  d é  s e

a fontos és bizalmas beosztásba helyezés személyügyi
igazgatási eljárásáról1

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 fon tos és bi zal mas be osz tás ba he lye -
zés rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM) a HM szer ve ze te i re, a Zrí nyi  Miklós
Nem zet vé del mi Egye tem re (a továb biak ban: ZMNE) és a
Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

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

2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek nél 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
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXI II. tör -
vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló XXXI II. tör -
vény alap ján be osz tás ba/mun ka kör be he lye zés (jog vi -
szony  létesítés, ki ne ve zés, át he lye zés, ve zény lés, meg bí -
zás) csak a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995.
évi CXXV. tör vény (a továb biak ban: Nbtv.) 72.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lalt dön tést kö ve tõ idõ pont tal tör tén het.

3. Amennyi ben a ki ne ve zés tá bor no ki rend fo ko zat
meg ál la pí tá sá ra vagy ma ga sabb be osz tás ba/mun ka kör be
he lye zés re irá nyul, to váb bá át he lye zés, ve zény lés, meg bí -
zás ese tén, a nem zet biz ton sá gi el le nõr zött sé get meg lé võ -
nek le het te kin te ni, ha az érin tett az adott rend fo ko zat ra,
be osz tás ra elõ írt tal azo nos, vagy an nál ma ga sabb szin tû
kér dõ ív hez kö tött nem zet biz ton sá gi el len õr zött ség gel ren -
del ke zik.

3.1. Az Nbtv. 70.  § (2) be kez dé sé re fi gye lem mel biz to -
sí ta ni kell a be osz tás hoz kö tõ dõ nem zet biz ton sá gi ellen õr -
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zés meg lé té nek tör vény ben elõ írt fo lya ma tos sá gát, kü lö -
nös te kin tet tel ar ra, hogy fon tos és bi zal mas mun ka kört
csak olyan sze mély tölt het be, aki nek nem zet biz ton sá gi el -
len õr zé se meg tör tént.

3.2. Az is mé telt nem zet biz ton sá gi el len õr zést olyan
idõ pont ban kell kez de mé nyez ni, hogy vég re haj tá sá ra az
Nbtv. vo nat ko zó elõ írásai sze rint meg ha tá ro zott idõ tar ta -
mo kon – 30, 45, 60 nap és az egy al ka lom mal le het sé ges
30 nap idõ tar ta mú meg hosszab bí tá son – túl az ellen õr zés
vég re haj tá sát meg elõ zõ el ren de lé si, illetve az azt kö ve tõ
sze mély ügyi igaz ga tá si el já rás ra is meg fe le lõ idõ ma rad -
jon (a gya kor lat sze rint ez összes sé gé ben 6 hó nap nak meg -
fe le lõ idõ tar tam).

4. A ZMNE vég zõs hall ga tói ese té ben a ter ve zett be -
osz tás be töl té sé hez elõ írt nem zet biz ton sá gi el len õr zést
úgy kell kez de mé nyez ni, hogy a szak vé le mény leg ké sõbb
a hall ga tói ál lo mány ava tá sa kor ren del ke zés re áll jon.

5. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
ren del ke zé se it a be osz tás ba még nem he lye zett ál lo mány
vo nat ko zá sá ban is al kal maz ni kell.

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. áp ri lis 10.

A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
vezérigazgatójának

59/2007. (HK 8.) HM FLÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

az URAL-4320 típusú terepjáró tehergépkocsi
alkatrész katalógusa címû kiadvány

hatálybaléptetésérõl

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 az „URAL-4320 tí pu sú te her gép ko csi
al kat rész ka ta ló gu sa” cí mû, 5/163/ATKI nyil ván tar tá si
szá mú ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
URAL-4320 tí pu sú te rep já ró te her gép ko csit üze mel te tõ
ka to nai szer ve ze te i re.

2. Az an gol, orosz és né met nyel vû al kat rész ka ta ló gus
fel épí té sét az üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek lo gisz ti kai
szak be osz tás el lá tó ál lo má nya is mer je meg, le gyen ké pes

az al kat ré szek be azo no sí tá sá ra és anyag igé nyek rajz szám
sze rint tör té nõ fel ter jesz té sé re.

3. A köz pon ti lo gisz ti kai szer vek az al kat rész ka ta ló gus 
fel hasz ná lá sá val ter vez zék a be szer zé se ket.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le kor, a ké zi könyv a
meg je le né se kor lép ha tály ba.

Dr. Hor váth Jó zsef dan dár tá bor nok s. k.,
HM FLÜ ve zér igaz ga tó

A HM Katonai Légyügyi Hivatal fõigazgatójának
50/2007. (HK 8.) HM KLH

i n  t é z  k e  d é  s e

a SOFAR SUAV típusú többcélú felderítõ
repülõeszköz típusalkalmassági bizonyítványának

kiadásáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi. XCVII. tör vény
46.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zá som alap ján, az 
ál lam i lé gi jár mû vek nyil ván tar tá sá ról, gyár tá sá ról és ja ví -
tá sá ról, va la mint a tí pus- és lé gi al kal mas ság ról  szóló
21/1998 (XII. 21.) HM ren de let VIII. fe je ze te sze rint vég -
re haj tott el já rás ke re té ben, a SOFAR SUAV tí pu sú több -
cé lú fel de rí tõ re pü lõ esz köz 100/28. szá mú tí pus al kal mas -
sá gi bi zo nyít vá nyát ki adom.

Já ro mi Bar na bás s. k.,
fõ igaz ga tó

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

163/2007. (HK 8.) MH ÖHP

p a  r a n  c s a

a minõsített iratok felülvizsgálatáról

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 fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az ál lam ti tok ról és a
szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény 10.  §, va -
la mint a HM Ka bi net fõ nök, He lyet tes Ál lam tit kár 1/2002.
in téz ke dé sé ben fog lal tak ra, az MH Lé gi erõ Pa rancs nok -
ság és jog elõd jei ál tal ké szí tett mi nõ sí tett ira tok mi nõ sí té se 
fe lül vizs gá la ta ta alap ján az aláb bi

parancsot

adom ki:

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 575



1. A mi nõ sí tett ira tok mi nõ sí té sét mó do sí tom:

1. Re/374 Szakutasítás a MI–24D helikopter
hajózószemélyzete részére II. könyv harci
alkalmazás

T
2010. 12. 31.

T 2027. 12. 31. Mó do sít va!

2. Re/1414 A Mi–17 helikopter harci alkalmazása.
Módszertani segédlet a hajózóállomány
részére

T
2007. 12. 31.

T 2017. 12. 31. Mó do sít va!

3. Re/1415 A Mi–24V helikopter harci alkalmazása.
Módszertani segédlet a hajózóállomány
részére

T
2007. 12. 31.

T 2017. 12. 31. Mó do sít va!

4. Re/1419 Szakutasítás a „levegõ-levegõ” osztályú
rakéta éleslövészetek megszervezésére és
végrehajtására

T
2007. 12. 31.

T 2017. 12. 31. Mó do sít va!

5. Re/1435 A repülõfegyvernemek harcászata.
Módszertani segédlet I. kötet. A felderítõ, a
vadászbombázó- és csapatrepülõk harcászata

T
2008. 12. 31.

T 2017. 12. 31. Mó do sít va!

6. Re/1436 A repülõfegyvernemek harcászata.
Módszertani segédlet II. kötet. A légi
felderítés, a légi csapás és a légi harc
modellezése

T
2008. 12. 31.

T 2017. 12. 31. Mó do sít va!

7. Re/1437 A repülõfegyvernemek harcászata.
Módszertani segédlet III. kötet. A honi és
front-vadászrepülõk harcászata

T
2008. 12. 31.

T 2017. 12. 31. Mó do sít va!

8. Re/1438 A repülõfegyvernemek harcászata.
Módszertani segédlet IV. kötet. A
hadseregrepülõk harcászata. A front- és
hadseregrepülõk harci alkalmazása az
összfegyvernemi harcban (hadmûveletben).

T
2008. 12. 31.

T 2017. 12. 31. Mó do sít va!

9. Re/1443 Szakutasítás a Mi–24V harci helikopter
személyzete részére 2. könyv. Harci
alkalmazás

T
2008. 12. 31.

T 2027. 12. 31. Mó do sít va!

10. Re/230 „A” „B” változatú MÍG 29UB repülõgép légi 
üzemeltetési utasítása

T
2018. 12. 31.

T 2027. 12. 31. Mó do sít va!

11. Re/231 „A” „B” változatú MÍG–29B repülõgép légi
üzemeltetési utasítása

T
2018. 12. 31.

T 2027. 12. 31. Mó do sít va!

12. 08/5/2002. Hadrendi adatok helyesbítése T
2007. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Mó do sít va!

2. A mi nõ sí tett ira tok mi nõ sí té sét tör löm:

13. 0248/1995. 3. sz. módosítás a MH LP repülõfõnökének
szakintézkedéséhez a harckészültség
biztosítására

T
2015. 09. 28.

– – Tö röl ve!

14. 0271/1995. Ügyeleti szolgálati rend módosítása T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

15. 0271/2/1995. Ügyeleti szolgálati rend módosítása T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

16. 0281/1995. Tájékoztatás az ügyeleti szolgálati rend,
riasztási utaltsági rend módosításáról

T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

17. 1. sz. melléklet: Az MH LP riasztási utaltsági 
rendje (vezetékes híradó eszközön)

T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

18. 2. sz. melléklet: Az MH LP riasztási utaltsági 
rendje (ORFEUSZ)

T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

19. 0318/1995. A 2. re. lé. hdt. Riasztási utaltsági rendje T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

20. 0348/1995. Kiegészítés a magyarázó szöveg a
légvédelmi és repülõ készültségi szolgálatok
alkalmazási tervéhez

T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!
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21. 0167/2/1996. A 2. re. lé. hdt. Riasztási utaltsági rendje T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

22. 0162/1997. Fedõnév és géptávíró hívójelkönyv T
2007. 12. 31.

– – Tö röl ve!

23. 0252/1997. Románia légvédelmének rádiólokációs
felderítõ rendszere

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

24. 044/1998. MH LEVK repülõfõnökének szakintézkedése T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

25. 090/1998. MH LEVK REF szakint. az MH LP REF
HKSZ biz. szabályairól 0333/1995. int.
módosítása

T
2008. 04. 15.

– – Tö röl ve!

26. 0156/1998. A MH LEVK Légvédelmi Rakéta Fõnök
szakintézkedése a készültségi erõk
alkalmazására

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

27. 0157/1998. A MH LEVK Légtérellenõrzõ Fõnök
szakintézkedése a készültségi erõk
alkalmazására

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

28. 0127/1999. Együttmûködési megállapodás T
2009. 12. 31.

– – Tö röl ve!

29. 0128/1999. Végrehajtási utasítás a MK légiriasztásának
végrehajtására

T
2009. 12. 31.

– – Tö röl ve!

30. 0143/1999. Módosítás a MH LEVKF 09/1999. pcs-hoz T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

31. 0151/1999. 2. sz. módosítás az MH LEVKF 09/1999. sz.
intézkedéséhez

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

32. 0156/1999. Együttmûködési megállapodás a Magyar
Köztársaság légiriasztásának végrehajtására

T
2009. 12. 31.

– – Tö röl ve!

33. 0157/1999. Végrehajtási utasítás a Magyar Köztársaság
légiriasztásának végrehajtására

T
2009. 12. 31.

– – Tö röl ve!

34. 018/2000. A légierõ átalakításának feladatrendszere T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

35. 081/2000. MH LEVK tevékenységi lista a 2000–2001.
évi szervezési feladatok végrehajtására

T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

36. 0106/2000. Fedõnév módosítás T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

37. 0121/2000. Az MH TRR vevõinek és programjainak
elosztása a LEVK katonai szervezeteire
vonatkozóan

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

38. 053/2001. Jelentés elõ ter jesz tésrõl T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

39. 057/2001. Tájékoztató megküldése T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

40. 090/2001. MH LEVK vezetési fõnökének szakutasítása
a MH LEVK harckészültségének és
mozgósításának híradására és informatikai
biztosítására

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

41. 0105/2001. Véleményezés T
2011. 12. 31.

– – Tö röl ve!

42. 071/2002. Intézkedés tervezet véleményezése T
2007. 12. 31.

– – Tö röl ve!

43. 079/2002. MH LEP intézkedése a légierõ alárendelt
szervezetei mozgósítási elõkészítésének és
készenléte fokozását és fenntartását biztosító
mozgósítási szakfeladatokról

T
2012. 12. 31.

– – Tö röl ve!

44. 0120/2002. MH LEP személyügyi fõnök szakintézkedése 
a MH LEP és alárendelt szervezeteinek
készenléte fenntartását és fokozását biztosító
személyügyi feladatokra

T
2012. 12. 31.

– – Tö röl ve!

45. 0124/2002. A felderítés tervezése, szervezése (éves
felderítési igény)

T
2007. 12. 31.

– – Tö röl ve!
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46. 0127/2002. MH LEP MICS – terv T
2012. 12. 31.

– – Tö röl ve!

47. 0174/2002. MH LEP vezetési fõnök szakintézkedése a
LEVENDULA feladat végrehajtására

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

48. 1. sz. melléklet: LEVENDULA 01–02
rádióforgalmi rendszerek rádióhálók és
irányok táblázata

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

49. 2. sz. melléklet: LEVENDULA 07–08
rádióforgalmi rendszerek rádióhálók és
irányok táblázata

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

50. 3. sz. melléklet: LEVENDULA 01–02
rádióforgalmi rendszerek rádióhíradás
vázlata

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

51. 4. sz. melléklet: LEVENDULA 07–08
rádióforgalmi rendszerek rádióhíradás
vázlata

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

52. 052/2003. Tájékoztatás T
2013. 12. 31.

– – Tö röl ve!

53. 061/2003. Szolgálati utasítás a MH LEP ügyeletes
parancsnok részére

T
2008. 12. 31.

– – Tö röl ve!

54. 067/2003. Fegyveres készenléti szolgálat vezetési
rendje

T
2008. 12. 31.

– – Tö röl ve!

55. 076/2003. A fegyveres készenléti szolgálatok
vezénylési rendje

T
2008. 12. 31.

– – Tö röl ve!

56. 077/2003. Azonosító kódtáblázatok T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

57. 092/2003. Jegyzõkönyv a MH LEP törzsfõnöki (pk. h.)
teendõk átadás-átvételérõl

T
2008. 12. 31.

– – Tö röl ve!

58. 095/2003. A felderítés tervezése, szervezése (éves
felderítési igény) IKR-III–2–1–1

T
2008. 12. 31.

– – Tö röl ve!

59. 037/2004. A fegyveres készenléti szolgálatok
vezénylési rendje

T
2009. 12. 31.

– – Tö röl ve!

60. 069/2004. MH LEP vezetési fõnök szakintézkedése T
2009. 12. 31.

– – Tö röl ve!

61. 084/2004. A felderítés tervezése, szervezése (éves
felderítési igény)

T
2008. 12. 31.

– – Tö röl ve!

62. 0105/2004. Híradó forgalmi adatok bejelentése Kt 2014. 12.
31.

– – Tö röl ve!

63. 013/2005. Aramit rendszer „Renegade” felhasználói
köre

T
2008. 12. 31.

– – Tö röl ve!

64. 026/2005. A MH LEP híradó és informatikai fõnök
szakintézkedése

B
2014. 12. 31.

– – Tö röl ve!

65. 1. sz. melléklet: LEVENDULA 01, 02, 02/a
rádióforgalmi rendszerek rádióhálók és
irányok táblázata

B
2014. 12. 31.

– – Tö röl ve!

66. 2. sz. melléklet: LEVENDULA 06
rádióforgalmi rendszer rádióhálók és irányok 
táblázata

B
2014. 12. 31.

– – Tö röl ve!

67. 3. sz. melléklet: LEVENDULA 01, 02, 02/a
rádióforgalmi rendszerek rádióhíradás
vázlata

B
2014. 12. 31.

– – Tö röl ve!

68. 4. sz. melléklet: LEVENDULA 06
rádióforgalmi rendszer rádióhíradás vázlata

B
2014. 12. 31.

– – Tö röl ve!

69. 050/2005. Légi távbeszélõ híradás kölcsönös felismerõ
rendszere

T
2008. 12. 31.

– – Tö röl ve!

70. 065/2005. Felderítés tervezése, szervezése (éves
felderítési igény) (IKR-III–1–1-a)

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

71. 063/2006. A felderítés tervezése, szervezése (éves
felderítési igény)

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!
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72. 071/2006. Légi távbeszélõ híradás kölcsönös felismerõ
rendszere

T
2008. 06. 09.

– – Tö röl ve!

73. 08/1997. MH KBH és a MHP közötti Együttmûködési
Megállapodásról a MH 2. Re. Lé. Hdt. és
alárendeltjei feladatairól

T
2017. 01. 31.

– – Tö röl ve!

74. 015/1998. Int. A 0011/1994. MH LPK pcs.
módosítására

T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

75. 05/1999. Módosítás a 0011/1994. MH LPK pcs-hoz T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

76. 015/1999. MH LEVKF pcs. a „VÍZESÉS” feladatok
módosítására

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

77. 01/2000. Int. A légierõ csapatai HKSZ és M rendjét
szabályozó 0011/1994. és 0014/1997.
módosítására

T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

78. 02/2001. Int. A 2000–2001. évi szervezési idõszak
HKSZ szakfeladatairól  szóló 08/2000.
LEVKF int. korrekciójára

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

79. 0010/2001. A kijelölt erõk készenlétének fokozására
„VÁRKAPU”

SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

80. 0011/2001. A kijelölt erõk készenlétének fokozására
„VÁRKAPU”

SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

81. 0012/2001. A kijelölt erõk készenlétének fokozására
„VÁRKAPU”

SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

82. 0013/2001. A MH LEPK 0011/2001. pcs. módosítására SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

83. 0016/2001. A „VÁRKAPU” feladatok végrehajtására” SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

84. 0017/2001. A MH LEPK 0016/2001. pcs. módosítására SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

85. 0018/2001. A „VÁRKAPU” feladatok végrehajtására” SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

86. 0019/2001. A „VÁRKAPU” feladatok végrehajtására” SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

87. 0020/2001. Pcs. az elrendelt készenléti szolgálat
módosításáról

SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

88. 0021/2001. Pcs. a „VÁRKAPU” feladatok
végrehajtásáról”

SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

89. 003/2002. Pcs. a „VÁRKAPU” feladatok
végrehajtásáról”

SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

90. 015/2002. Pcs. a kijelölt erõk készenlétének fokozására
és a szolgálat megõrzésére

T
2012. 12. 31.

– – Tö röl ve!

91. 02/2003. Pcs. az I. félévi szervezési feladatok
végrehajtásáról

T
2008. 12. 31.

– – Tö röl ve!

92. 03/2003. Pcs. a MH Kapos BRT légvédelmi
oltalmazására

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

93. 08/2003. Pcs. a TCE–500/B típusú rejtjelzõ távbeszélõ 
készülék használatára

T
2013. 12. 31.

– – Tö röl ve!

94. 09/2003. Pcs. a 2003. évi III. negyedévi szervezési
feladatok végrehajtására

T
2007. 12. 31.

– – Tö röl ve!

95. 04/2004. Pcs. a haderõátalakítás I. és II. üteme
szervezési feladatainak végrehajtásáról

T
2009. 12. 31.

– – Tö röl ve!

96. 1. sz. melléklet: Kimutatás a MH katonai
szervezeteinek hadrendi változásairól

T
2009. 12. 31.

– – Tö röl ve!

97. 06/2004. Pcs. a TCE–500/B típusú rejtjelzõ távbeszélõ 
készülék használatára

B
2014. 12. 31.

– – Tö röl ve!

98. 07/2004. Pcs. a haderõátalakítás III. üteme szervezési
feladatainak végrehajtásáról

T
2009. 12. 31.

– – Tö röl ve!

99. 1. sz. melléklet: Kimutatás a MH katonai
szervezeteinek hadrendi változásairól

T
2009. 12. 31.

– – Tö röl ve!
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100. 02/2005. Pcs. a TCE–500/B típusú rejtjelzõ távbeszélõ 
készülék használatára

B
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

101. 03/2005. Pcs. az ARAMIT rejtjelzõ távbeszélõ
készülék használatára

B
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

102. 006/2005. Pcs. a „KÉK ERNYÕ” feladat végrehajtására 
kirendelt erõk visszavonására”

SzT
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

103. 010/3/1998. Kidolgozói munkacsoport névjegyzékének
felterjesztése

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

104. 010/58/1998. Ütemterv a MH LEVK készenléti rendszere
kidolgozására és bevezetésére

T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

105. 0148/8/1998. Mágneslemez kísérõlap szerint T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

106. 0148/9/1998. Mágneslemez kísérõlap szerint T
2015. 12. 31.

– – Tö röl ve!

107. 0148/14/1998. A MH LEVK „M” állománytábla tervezet
felterjesztése (BOTOND) feladat”

T
2013. 12. 31.

– – Tö röl ve!

108. 0010/1/2001. HDM-i tervezõ munkára kijelölt állomány
névsora

SzT
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

109. 0010/37/2001. Elgondolás a MH Légierõ Parancsnokság és
alárendelt katonai szervezeteinek békétõl
eltérõ vezetési rendjére

T
2010. 12. 31.

– – Tö röl ve!

110. 0142/2002. MIOCS munkatervei T
2012. 12. 31.

– – Tö röl ve!

111. 021/2/2004. A fegyveres készenléti szolgálatok
vezénylési rendjének módosítása

T
2009. 12. 31.

– – Tö röl ve!

112. 024/1/2005. Fegyveres készenléti szolgálatok váltási
terve

T
2008. 12. 31.

– – Tö röl ve!

3. A mi nõ sí tett ira tok mi nõ sí té sét to vább ra is fenn tar tom:

113. Re/1445 Szakutasítás a földi célok elleni
repülõfedélzeti megsemmisítõ eszközök
harci alkalmazására. II. rész. Irányított
repülõfedélzeti megsemmisítõ eszközök

T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

114. Re/1453 Adatgyûjtemény a repülõgép-fedélzeti
pusztító eszközök harci alkalmazásához

T
2009. 12. 31.

T 2009. 12. 31. Fenn tart va!

115. Re/1460 Szakutasítás a megsemmisítõ eszközök földi
célok ellen való alkalmazásához I. rész

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

116. Re/1461 Szakutasítás a megsemmisítõ eszközök földi
célok ellen való alkalmazásához III. rész

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

117. 360/0417. NATO légierõk alapvetõ követelményei és a
TACEVAL ellenõrzések kézikönyve

Kt 2010. 12.
31.

Kt 2010. 12. 31. Fenn tart va!

118. 360/0419. Fõ légi hadmûveleti terv Kt 2015. 12.
31.

Kt 2015. 12. 31. Fenn tart va!

119. 360/0422. MH 54. SOP T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

120. 360/0424. MH 12. Lérak. SOP T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

121. Fnyt. 662. Reggeli jelentések gyûjtõíve T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

122. 072/2/1996. Betekintési és mûködési engedélyek cseréje T
2015. 12. 31.

T 2015. 12. 31. Fenn tart va!

123. 0121/1997. Javaslat felterjesztése T
2007. 07. 07.

T 2007. 07. 07. Fenn tart va!

124. 0122/1997. Szakintézkedés módosítása a REF
szakintézkedéséhez

T
2007. 07. 07.

T 2007. 07. 08. Fenn tart va!
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125. 0181/1997. Útmutató a HKSZ információs rendszer
adatainak jelentéséhez

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

126. 0248/1997. LVK HKSZ log. bizt. terv. T
2015. 12. 31.

T 2015. 12. 31. Fenn tart va!

127. 075/1998. Vélemény megküldése T
2013. 12. 31.

T 2013. 12. 31. Fenn tart va!

128. 038/1999. Kivonat a MH „CSATLAKOZÁS–1999”
Hadrendjébõl a MH LEVK és alárendeltjei
vonatkozásában”

T
2010. 02. 15.

T 2010. 02. 15. Fenn tart va!

129. 067/1999. Kivonat a MH Hadrend Kódolt adataiból az
MH LEVK alárendelt alakulatairól

T
2010. 02. 15.

T 2010. 02. 15. Fenn tart va!

130. 088/2000. Módosítás a MH 2. re. lé. hdt. log. f.
szakintézkedéséhez

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

131. 094/2000. MH LEVK Lérak. F. szakintézkedése a
HKSz biztosítására

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

132. 0101/2000. A LEVK és alárendelt alakulatai átalakítási
terve

T
2010. 02. 12.

T 2010. 02. 12. Fenn tart va!

133. 1. sz. melléklet: A légierõ átalakítási
idõrendje

T
2010. 02. 12.

T 2010. 02. 12. Fenn tart va!

134. 050/2001. Jelentés T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

135. 086/2001. MH LEVK log. fõnökének szakintézkedése a 
harckészültség és mozgósítás támogatására

T
2011. 12. 31.

T 2011. 12. 31. Fenn tart va!

136. 0110/2001. MH LEVK TÖF szakintézkedése a HKSZ
biztosítására

T
2011. 12. 31.

T 2011. 12. 31. Fenn tart va!

137. 0126/2001. A légierõ képességei a haderõátalakítást
köve tõen

T
2021. 12. 31.

T 2021. 12. 31. Fenn tart va!

138. 1. sz. melléklet: Táblázatos kimutatások T
2021. 12. 31.

T 2021. 12. 31. Fenn tart va!

139. 0166/2001. Jelentés a reagáló erõk helyzetérõl T
2021. 12. 31.

T 2021. 12. 31. Fenn tart va!

140. 0075/2002. A MH LEP és alárendelt katonai szervezetei
készenléte fenntartásának és fokozásának
biztosítása TERVEZET

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

141. 00113/2003. Terv a légierõ alkalmazására az
országvédelmi feladatok végrehajtásához
2006. 12. 31.

SzT
2013. 12. 31.

SzT 2013. 12. 31. Fenn tart va!

142. 0041/2004. MH LEP mûveleti terv a készültségi erõk
alkalmazására „KÕRÖS”

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

143. 1. sz. melléklet:A LEP mûv. terve a légierõ
keszi erõi alkalmazására”

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

144. 0042/2004. MH LEP mûveleti terv a készültségi erõk
alkalmazására „DUNA”

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

145. 1. sz. melléklet:A LEP mûv. terve a légierõ
keszi erõi alkalmazására”

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

146. 0043/2004. MH LEP mûveleti terv a készültségi erõk
alkalmazására „SZÁVA”

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

147. 1. sz. melléklet:A LEP mûv. terve a légierõ
keszi erõi alkalmazására”

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

148. 0044/2004. MH LEP mûveleti terv a készültségi erõk
alkalmazására „DRÁVA”

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

149. 1. sz. melléklet:A LEP mûv. terve a légierõ
keszi erõi alkalmazására”

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

150. 0045/2004. MH LEP mûveleti terv a készültségi erõk
alkalmazására „TISZA”

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

151. 1. sz. melléklet:A LEP mûv. terve a légierõ
keszi erõi alkalmazására”

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!
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152. 0082/2004. RENEGADE SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

153. 0082/2/2004. RENEGADE SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

154. 0097/2004. Jelentés a légierõ feladatairól SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

155. 0097/2/2004. Jelentés a légierõ feladatairól SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

156. 00116/2004. „Renegade” végrehajtási terv a terrorista
céllal eltérített és fegyverként használt légi
jármû elleni tevékenység rendjére”

SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

157. 1. sz. melléklet:Térképek” SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

158. 2. sz. melléklet:Vezetés rendje a végrehajtás
során”

SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

159. 3. sz. melléklet:Jelentési formátumok” SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

160. 4. sz. melléklet:Azonosítás” SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

161. 5. sz. melléklet:Egyezmények kivonatai” SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

162. 011/2002. Emlékeztetõ a haderõtervezési fõnökség
tájékoztatójáról, a légierõ alárendeltjei
NATO felajánlásáról, a rövid és hosszú távú
elképzelésekrõl

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

163. 042/2002. Kimutatás a fontosabb feladatok
fedõneveirõl

T
2017. 12. 31.

T 2017. 12. 31. Fenn tart va!

164. 043/2002. Kivonat a MH HIP 24/0382. nyt. sz. Fedõnév 
és géptávíró hívójelkönyvbõl

T
2020. 12. 31.

T 2020. 12. 31. Fenn tart va!

165. 080/2002. MH LEP logisztikai fõnök szakintézkedése a 
készenlét fenntartása és fokozása logisztikai
támogatásáról

T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

166. 1. sz. melléklet: A készletképzés rendje és
ideiglenes normái

T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

167. 082/2002. MH LEP felderítõ fõnök szakintézkedése a
készenlét fenntartására, fokozására

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

168. 084/2002. A MH LEP VF szakintézkedése a MH LEP
és alárendelt katonai szervezetei készenléte
fenntartását és fokozását biztosító vezetési
feladatok végrehajtására

T
2020. 12. 31.

T 2020. 12. 31. Fenn tart va!

169. 0103/2002. A MH LEP TÖF szakintézkedése a készenlét 
fenntartását és fokozását biztosító
hadmûveleti feladatokra

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

170. 1. sz. melléklet: Okmányminták T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

171. 0104/2002. A MH LEP kiképzési fõnökének
szakintézkedése a MH LEP és alárendelt
katonai szervezetei készenléte fokozásának
felkészítési szakfeladatairól

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

172. 0110/2002. MH LEP felderítõ fõnök szakintézkedésének
módosítása

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

173. 0117/2002. Osztálybasorolási követelmények a MH LEP 
LHK beosztott tiszti és tiszthelyettesi
állomány részére

T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

174. 0133/2002. Kiegészítés a 0104/2002. nyt. sz. MH LEP
számhoz

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

175. 0134/2002. JAS–39 képzési igények elemzése T
2017. 12. 31.

T 2017. 12. 31. Fenn tart va!
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176. 0136/2002. TÖF szakintézkedés a KEFIR üzemeltetésére T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

177. 1. sz. melléklet: Útmutató a MH LEP
készenlét fokozása információs rendszere
adatainak jelentéséhez

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

178. 0139/2002. Kivonat a MH HIP 24/0390. számú
parancsnokok és tisztek fedõszám
táblázatából

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

179. 0140/2002. Fedõszámok megküldése T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

180. 0143/2002. MH LEP TÖF szakintézkedése a MH LEP
TRR üzemeltetésének, felhasználásának,
valamint ellenõrzésének rendjére

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

181. 1. sz. melléklet: A MH TRR vevõinek és
programjainak elosztása a MH LEP és
alárendelt katonai szervezeteire vonatkozóan
2004. szeptember 30-án 09.00-tól

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

182. 0146/2002. Riasztási-értesítési terv a MH LEP
hadmûveleti ügyeletes részére

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

183. 1. sz. melléklet: A riasztási utaltság rendje T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

184. 0156/2002. A MH légierõ ambíciószintje T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

185. 0157/2002. Jelentés a légierõ képességeirõl T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

186. 0158/2002. Kiegészítés a HM HVK vitaanyagába T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

187. 0162/2002. Bedolgozás a HM HVK vitaanyagába T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

188. 0163/2002. Beszámoló jelentés MH LEP PK T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

189. 1. sz. melléklet: Táblázatok a MH LEP 2002. 
évi beszámoló jelentéséhez

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

190. 014/2003. Jelentés a légierõ képességeirõl T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

191. 031/2003. A MH LEP hadmûveleti fõnök
szakintézkedése a MH KBRT légvédelmi
oltalmazásának végrehajtására

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

192. 046/2003. Harcérték és váltási terv felterjesztése T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

193. 047/2003. Logisztikai fõnök szakintézkedése a 05/2003. 
MH LEP parancshoz

T
2013. 12. 31.

T 2013. 12. 31. Fenn tart va!

194. 053/2003. Elgondolás „Kiképzési mûvelet” T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

195. 067/2/2003. A kijelölt fegyveres készenléti erõk
harcértéke

T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

196. 070/2003. MH LEP TÖF szakintézkedése a MH LEP és 
alárendelt katonai szervezetei KFF biztosító
hadmûveleti feladatokról  szóló 203/2002.
MH LEP TÖF szakintézkedés módosításáról

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

197. 078/2003. Tájékoztató jelentés T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

198. 079/2003. MH LEP alárendelt katonai szervezetei és
riasztási utaltak megalakulási folyószámai

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

199. 084/2003. Link–16 hadmûveleti követelmények T
2014. 12. 31.

T 2014. 12. 31. Fenn tart va!
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200. 099/2003. A magyar légierõ készenléti légi irányító
központ (SOF) hadmûveleti követelményei

Kt 2013. 12.
31.

Kt 2013. 12. 31. Fenn tart va!

201. 0111/2003. Szolgálati utasítás a MH LEP hadmûveleti
ügyeletesi szolgálat (LHK) részére

T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

202. 0121/2003. A MH LEP parancsnok beszámoló jelentése T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

203. 1. sz. melléklet: Táblázatok a MH légierõ
parancsnok 2003. évi beszámoló jelentéséhez

T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

204. 038/2004. Készenléti besorolás MH 12., MH 54., MH
59., MH 86., MH PBRT

T
2009. 02. 24.

T 2009. 02. 24. Fenn tart va!

205. 079/2004. MH LEP logisztikai fõnök szakintézkedése a 
készenlét fenntartása és fokozása logisztikai
támogatásáról  szóló 080/2002. sz.
szakintézkedés módosításáról

T
2009. 12. 31.

T 2009. 02. 24. Fenn tart va!

206. 1. sz. melléklet: A készletképzés
normarendszere

T
2009. 12. 31.

T 2009. 02. 24. Fenn tart va!

207. 083/2004. Együttmûködési terv (katonai és rend õri) T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

208. 1. sz. melléklet: Végrehajtási terv T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

209. 092/2004. Riasztási-értesítési terv a MH LEP
hadmûveleti ügyeletesi szolgálat részére

T
2009. 12. 31.

T 2009. 12. 31. Fenn tart va!

210. 1. sz. melléklet: A riasztási utaltság rendje T
2009. 12. 31.

T 2009. 12. 31. Fenn tart va!

211. 0101/2004. A MH TRR-be bekapcsolt MH LEP
alárendelt katonai szervezetek megalakítási
folyószámai

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

212. 027/2005. Szolgálati utasítás a MH LEP ügyeletes
tábornok részére

T
2014. 12. 31.

T 2014. 12. 31. Fenn tart va!

213. 0028/2005. Hungaro Control „R” Check List SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

214. 029/2005. MH LEP híradó és informatikai fõnök
szakintézkedése a NATO mûveleti és
nemzeti légvédelmi készenlét fenntartására

T
2014. 12. 31.

T 2014. 12. 31. Fenn tart va!

215. 030/2005. MH LEP felderítõ fõnök szakintézkedése a
NATO alárendelt és nemzeti légvédelmi
készenlét végrehajtására

T
2014. 12. 31.

T 2014. 12. 31. Fenn tart va!

216. 033/2005. MH LEP logisztikai fõnök szakintézkedése a 
NATO alárendeltségû és nemzeti légvédelmi
készenléti szolgálat logisztikai biztosítására

T
2014. 12. 31.

T 2014. 12. 31. Fenn tart va!

217. 049/2005. A MH LEP-ot és alárendelt alakulatait érintõ 
haderõfejlesztési célok

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

218. 054/2005. A MH LEP hadmûveleti és kiképzési fõnök
szakintézkedése a légvédelmi készenléti
szolgálat ellátásának szakfeladataira,
valamint a nemzeti alárendeltségû
légvédelmi készenléti szolgálatba lépés
feltételeirõl

T
2014. 12. 31.

T 2014. 12. 31. Fenn tart va!

219. 057/2005. A harcászati repülésirányító csoportot
(TACP) érintõ haderõfejlesztési célok

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

220. 060/2005. Szakintézkedés az MH Kapos BRT bezárása, 
valamint Pápa mûveleti képességének elérése 
érdekében azonnal végrehajtandó
hadmûveleti és híradó szakfeladatokról

T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

221. 0064/2005. Összefoglaló jelentés a Kék Ernyõ feladat
végrehajtásáról

SzT
2015. 12. 31.

SzT 2015. 12. 31. Fenn tart va!

222. 067/2005. A 054/2005. MH LEP hadmûveleti és
kiképzési fõnök szakintézkedés módosítása

T
2014. 12. 31.

T 2014. 12. 31. Fenn tart va!
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223. 072/2005. A MH TRR-be bekapcsolt MH LEP
alárendelt katonai szervezetek megalakítási
folyószámai

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

224. 073/2005. MH LEP törzsfõnök szakintézkedése a MH
LEP alárendelt katonai szervezeteinél
telepített technikai riasztási rendszer
üzemeltetési, felhasználási, ellenõrzési
rendjére

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

225. 1. sz. melléklet: a MH TRR vevõinek és
programjainak elosztása a MH LEP és
alárendelt katonai szervezeteire vonatkozóan

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

226. 084/2005. Harckészültségi híradó intézkedés T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

227. 1. sz. melléklet: A Légierõ Vezérkar
rádióhíradás vázlata

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

228. 2. sz. melléklet: A Légierõ Vezérkar PCM és 
rádiórelé híradás vázlata

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

229. 3. sz. melléklet: A Légierõ Vezérkar
vezetékes híradás vázlata

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

230. 4. sz. melléklet: A Légierõ Vezérkar légi
rádióhíradás vázlata

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

231. 085/2005. Híradó forgalmi adatkönyv T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

232. 087/2005. Szolgálati intézkedés a MH LEP ügyeletes
tábornok részére

T
2015. 12. 31.

T 2015. 12. 31. Fenn tart va!

233. 088/2005. Szolgálati intézkedés a MH LEP ügyeletes
parancsnok részére

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

234. 018/2006. Szolgálati intézkedés a MH LEP hadmûveleti 
ügyelet LHK mûveletirányító részére

T
2009. 12. 31.

T 2009. 12. 31. Fenn tart va!

235. 038/2006. Magyar hozzájárulás a szlovén
légtérrendészeti feladatok ellátásához

B
2009. 12. 31.

B 2009. 12. 31. Fenn tart va!

236. 045/2006. A légierõ NATO és nemzeti vezetési
rendszerének terve

T
2009. 12. 31.

T 2009. 12. 31. Fenn tart va!

237. 053/2006. Törzsfõnöki szakintézkedés a technikai
riasztási rendszer üzemeltetési, felhasználási, 
ellenõrzési rendjére

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

238. 1. sz. melléklet: A MH TRR vevõinek és
programjainak elosztása a MH LEP és
alárendelt katonai szervezeteire vonatkozóan

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

239. 054/2006. A MH TRR-be bekapcsolt MH LEP
alárendelt katonai és riasztásilag utalt
szervezetek megalakítási folyószámai

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

240. 0072/2006. MH légierõ ügyeletes tábornok szolgálati
tesztlapja

SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

241. 074/2006. Ideiglenes „Feketehó” jelentõ táblázat
használata

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

242. 075/2006. A 0103/2002. sz. MH LEP törzsfõnöki
szakintézkedés módosítása

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

243. 076/2006. Szolgálati intézkedés a MH LEP LHK
mûveletirányító váltás részére

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

244. 09/2000. Int. A MH 12. Légvédelmi rakétadandár
készültségi szolgálatba lépésének feltételeire, 
a szolgálat ellátásának rendje

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

245. 006/2001. A LEVK harckészültségének és
mozgósításának biztosítását szabályozó
005/2001. LEVK int. módosítására

SzT
2016. 12. 31.

SzT 2016. 12. 31. Fenn tart va!

246. 0014/2001. A légvédelmi rakéta készültségi erõk
növelésére

SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!
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247. 1. sz. melléklet: Logisztikai támogatás SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

248. 0015/2001. Légvédelmi rakéta készültségi szolgálatára SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

249. 0012/2002. Pcs. a MH LEP és alárendelt katonai
szervezetei készenléte fenntartásának és
fokozásának követelményeirõl és feladatairól

SzT
2020. 12. 31.

SzT 2020. 12. 31. Fenn tart va!

250. 0016/2002. Pcs. a „VÁRKAPU” feladatok
végrehajtásáról

SzT
2012. 12. 31.

SzT 2012. 12. 31. Fenn tart va!

251. 0011/2004. Int. a légvédelmi erõk nemzeti alárendeltségû 
légvédelmi készenléti szolgálatba
léptetésérõl „BÁRÁNYFELHÕ”

SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

252. 0012/2004. Int. a 0011/2004. sz. int. módosítására
„BÁRÁNYFELHÕ”

SzT
2014. 12. 31.

SzT 2014. 12. 31. Fenn tart va!

253. 06/2002. Pcs. az IFF kódok és azonosító táblázatok
kezelésének rendjérõl

T
2022. 12. 31.

T 2022. 12. 31. Fenn tart va!

254. 07/2002. Pcs. a „Sasfészek 2002.” gyakorlásra T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

255. 1. sz. melléklet: Felderítés T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

256. 08/2002. Pcs. a „Sasfészek 2002.” gyakorlásra T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

257. 1. sz. melléklet: Felderítés T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

258. 2. sz. melléklet: Híradás rendje T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

259. 3. sz. melléklet: Fegyverek alkalmazási
rendje

T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

260. 09/2002. Pcs. a fegyver alkalmazást megelõzõ
azonosítási eljárásra

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

261. 014/2002. Pcs. a MH légierõ katonai szervezetei
készenléte fenntartásának és fokozásának
repülõ, légvédelmi rakéta és tüzér, légi
vezetési – radar, illetve mûszaki
szakfeladatairól

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

262. 04/2003. Pcs. a kiképzési mûveletben résztvevõ
kijelölt alegységek riasztására, a légi szállítás 
biztosítására

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

263. 1. sz. melléklet: „AKÁCLEVÉL” feladat
továbbításának rendje”

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

264. 05/2003. Pcs. a MH LEP és alárendelt alakulatok
készültségi erõi kijelölésérõl és a fegyveres
készenléti szolgálatról békeállapot idõben

T
2013. 12. 31.

T 2013. 12. 31. Fenn tart va!

265. 06/2003. Pcs. a kiképzési mûvelet feladat
összekovácsolására

T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

266. 07/2003. Int. a MH LEP parancsnok 0012/2002.
intézkedésének módosítására

T
2020. 12. 31.

T 2020. 12. 31. Fenn tart va!

267. 012/2003. Int. a MH LEP és alárendelt katonai
szervezeteinek készenléte fokozásának
követelményeirõl  szóló 0012/2002. sz. int.
módosításáról

T
2020. 12. 31.

T 2020. 12. 31. Fenn tart va!

268. 013/2003. Int. a MH LEP katonai szervezetei
készenléte fenntartásának szakfeladatairól
 szóló MH LEPK 014/2002. sz. int.
módosításáról

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

269. 01/2004. Int. a MH LEPK 05/2003. sz. intézkedésének 
módosításáról

T
2013. 12. 31.

T 2013. 12. 31. Fenn tart va!
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270. 02/2004. Pcs. a MH LEP Vezetési Operatív Csoport
megalakításáról és tevékenységérõl

T
2009. 12. 31.

T 2009. 12. 31. Fenn tart va!

271. 1. sz. melléklet: MH LEP VOCS vezetési
terem felépítése

T
2009. 12. 31.

T 2009. 12. 31. Fenn tart va!

272. 09/2004. Int. a MH LEP és alárendeltek készenléte
fenntartása és fokozása követelményeirõl és
feladatairól  szóló 0012/2002. sz. MH LEP
intézkedés módosításáról

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

273. 010/2004. Int. a MH LEP 014/2002. sz. intézkedés
módosításáról

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

274. 013/2004. Pcs. az IFF kódok és azonosító táblázatok
kezelésének rendjérõl

T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

275. 014/2004. Int. a MH LEP katonai szervezetei KFF
repülõ, légvédelmi és tüzér, radar, ABV
feladatairól  szóló 014/2002. sz. intézkedés
módosítására

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

276. 01/2005. Int. a MK területének légvédelmi készenléti
erõkkel való oltalmazása megszervezésének,
ellátásának, biztosításának, alkalmazásának,
vezetésének-irányításának, a szolgálati
okmányok vezetésének és a légvédelmi
készenléti szolgálat ellenõrzésének rendjére

T
2014. 12. 31.

T 2014. 12. 31. Fenn tart va!

277. 004/2005. Int. az ország déli határvidékének és a Duna
völgyének légvédelmi erõkkel történõ
szükség szerinti megerõsítésére

SzT
2015. 12. 31.

SzT 2015. 12. 31. Fenn tart va!

278. 005/2005. Int. a 004/2005. sz. intézkedés módosítására SzT
2015. 12. 31.

SzT 2015. 12. 31. Fenn tart va!

279. 07/2005. Pcs. a diszlokáció változással összefüggõ
hadmûveleti feladatokról

B
2010. 12. 31.

B 2010. 12. 31. Fenn tart va!

280. 01/2006. Int. a MH légierõ katonai szervezetei KFF
szakfeladatairól  szóló 014/2002. sz.
intézkedés módosítására

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

281. 09/2006. Int. a MH LEP parancsnok 0012/2002. sz.
intézkedése módosítására

T
2020. 12. 31.

T 2020. 12. 31. Fenn tart va!

282. 010/2006. Pcs. a haderõátalakítás I. üteme szervezési
feladatainak hadmûveleti szakfeladatairól

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

283. 011/2006. Pcs. a MH LEP alárendelt katonai
szervezeteinek speciális képességû adattár
létrehozásáról és kezelésének rendjérõl

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

284. 012/2006. Pcs. a haderõátalakítás II. üteme szervezési
feladatai hadmûveleti szakfeladatainak
végrehajtásáról

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

285. 627/0123. Mágneslemez T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

286. 627/0124. Mágneslemez T
2012. 12. 31.

T 2012. 12. 31. Fenn tart va!

287. 627/0578. CD Kt 2010. 12.
31.

Kt 2010. 12. 31. Fenn tart va!

288. 627/0616. Mágneslemez T
2014. 12. 31.

T 2014. 12. 31. Fenn tart va!

289. 627/0675. CD Kt 2015. 12.
31.

Kt 2015. 12. 31. Fenn tart va!

290. 010/63/1998. Mágneses adathordozó kísérõlap szerint T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

291. 010/82/1998. Mágneslemez kísérõlap szerint T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

292. 010/89/1998. MH LEVKF parancsa „BÉTA”
kidolgozására

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!
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293. 010/116/1998. Mágneslemez kísérõlap szerint T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

294. 010/117/1998. Légvédelmi rakétafõnök szakintézkedés
(tervezet)

T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

295. 010/118/1998. Légtér-ellenõrzõ fõnök szakintézkedés
(tervezet)

T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

296. 010/119/1998. Repülõfõnök szakintézkedés (tervezet) T
2020. 12. 31.

T 2020. 12. 31. Fenn tart va!

297. 010/126/1998. Mágneslemez kísérõlap szerint T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

298. 010/127/1998. Mágneslemez kísérõlap szerint T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

299. 010/132/1998. Mágneslemez kísérõlap szerint T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

300. 010/136/1998. MH LEVK logisztikai csoportfõnök
szakintézkedés tervezet

T
2015. 12. 31.

T 2015. 12. 31. Fenn tart va!

301. 010/150/1998. Szakint. az MH LEVK készenléte,
fenntartásának és fokozásának híradó,
informatikai, elektronikai hadviselési,
valamint titokvédelmi és ügyviteli
szakfeladatainak végrehajtására

T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

302. 010/152/1998. Légtér-ellenõrzõ fõnök szakintézkedés
(tervezet)

T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

303. 010/155/1998. Humán csoportfõnök szakintézkedés tervezet T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

304. 010/156/1998. Törzsigazgató szakintézkedés tervezet T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

305. 010/159/1998. Mágneslemez kísérõlap szerint T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

306. 010/160/1998. Hadmûveleti csoportfõnök intézkedés
tervezet

T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

307. 010/167/1998. Légvédelmi rakétafõnök szakintézkedés
(tervezet)

T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

308. 010/202/1998. MH LEVKF REF szakintézkedés a LEVK
repülõcsapatai készenléte fenntartásának és
fokozásának feladataira

T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

309. 010/228/1998. Mágneslemez kísérõlap szerint T
2019. 12. 31.

T 2019. 12. 31. Fenn tart va!

310. 0148/6/1998. Mágneslemez kísérõlap szerint T
2015. 12. 31.

T 2015. 12. 31. Fenn tart va!

311. 0148/11/1998. A MH LEVK feladatrendszere 1998. T
2013. 12. 31.

T 2013. 12. 31. Fenn tart va!

312. 0148/12/1998. A MH LEVK állományelosztása (tervezet)
1998.

T
2013. 12. 31.

T 2013. 12. 31. Fenn tart va!

313. 0148/13/1998. A MH LEVK vezetési szerveinek részletes
feladatai

T
2013. 12. 31.

T 2013. 12. 31. Fenn tart va!

314. 0148/17/1998. A MH LEVK feladatrendszere 1998. T
2013. 12. 31.

T 2013. 12. 31. Fenn tart va!

315. 010/9/2001. Jelentés a válságkezelés feladatai
végrehajtására

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

316. 010/12/2001. Jelentés a védelmi hadmûvelettel kapcsolatos 
kérdésekrõl

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

317. 010/13/2001. Jelentés a válságkezelés feladatai
végrehajtására

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

318. 010/16/2001. Jelentés a nemzeti fogadó támogatás
feladataival összefüggõ kérdésekrõl

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!
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319. 010/22/2001. Jelentés a védelmi hadmûveletrõl (TISZA) T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

320. 010/23/2001. Jelentés a váldáskezelés feladatainak
végrehajtására (TISZA)

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

321. 0010/35/2001. Jelentés a légierõ képességeirõl és
alkalmazhatóságáról (PIRKADAT feladat)

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

322. 00150/2001. „VÁRKAPU” AOC SzT
2010. 12. 31.

SzT 2010. 12. 31. Fenn tart va!

323. 017/1/2002. Harckészültségi (készenlét fokozása)
célellenõrzés értékelése

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

324. 017/2/2002. Harckészültségi (készenlét fokozása)
célellenõrzés értékelése

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

325. 017/3/2002. Harckészültségi (készenlét fokozása)
célellenõrzés értékelése

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

326. 017/4/2002. Jelentés a készenlét fokozása célellenõrzés
végrehajtásáról

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

327. 017/5/2002. Készenlét fokozása célellenõrzés értékelése T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

328. 017/6/2002. Jelentés a készenlét fokozása célellenõrzés
végrehajtásáról

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

329. 017/7/2002. Jelentés a készenlét fokozása célellenõrzés
végrehajtásáról

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

330. 017/10/2002. Értékelés készenlét fokozása célellenõrzés
végrehajtásáról

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

331. 055/2002. LHK hadmûveleti váltás reggeli jelentése T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

332. 04/2/2003. Készenlét fokozása célellenõrzés értékelése T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

333. 04/3/2003. Készenlét fokozása célellenõrzés értékelése T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

334. 04/4/2003. Készenlét fokozása célellenõrzés értékelése T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

335. 04/8/2003. Készenlét fokozása célellenõrzés értékelése T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

336. 04/14/2003. A 2003-ban végrehajtott készenlét fokozása
ellenõrzések tapasztalatainak jelentése, a
2004–2006-ig terjedõ idõszakra vonatkozó
készenlét fokozása ellenõrzési terv
felterjesztése

T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

337. 010/2003. Felderítõ jelentések T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

338. 0110/9/2003. A MH légierõ vezetési operatív
csoportparancsnok elgondolása az „ACÉLOS 
AKARAT
2003” HM HVK szintû, többfokozatú
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat
mûveleteire

T
2013. 12. 31.

T 2013. 12. 31. Fenn tart va!

339. 0110/12/2003/
GYAK.

A MH légierõ parancsnok 05. számú
MÛVELETI TERVE az „ACÉLOS
AKARAT
2003” HM HVK szintû, többfokozatú
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat
mûveleteire

T
2013. 12. 31.

T 2013. 12. 31. Fenn tart va!

340. 015/23/2004. MH LEP katonai szervezetei készenléte
fenntartásának és fokozásának helyzete,
2004–2006-ig terjedõ idõszakra vonatkozó
készenlét fokozása ellenõrzési terv
felterjesztése

T
2009. 12. 31.

T 2009. 12. 31. Fenn tart va!
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341. 021/1/2004. Javaslatok a 007/4/2004. nyt. számú
elgondolás pontosításához

T
2008. 12. 31.

T 2008. 12. 31. Fenn tart va!

342. 036/2004. MH KÜ esti jelentések T
2009. 12. 31.

T 2009. 12. 31. Fenn tart va!

343. 02/1/2005. Készenlét fokozása célellenõrzés értékelése B
2010. 12. 31.

B 2010. 12. 31. Fenn tart va!

344. 02/3/2005. Készenlét fokozása célellenõrzés értékelése B
2010. 12. 31.

B 2010. 12. 31. Fenn tart va!

345. 02/8/2005. Készenlét fokozása átfogó ellenõrzés
értékelése

B
2010. 12. 31.

B 2010. 12. 31. Fenn tart va!

346. 02/10/2005. Készenlét fokozása átfogó ellenõrzés
értékelésének kiegészítése

B
2010. 12. 31.

B 2010. 12. 31. Fenn tart va!

347. 02/11/2005. Készenlét fokozása célellenõrzés értékelése B
2010. 12. 31.

B 2010. 12. 31. Fenn tart va!

348. 02/12/2005. MH LEP katonai szervezetei készenléte
fenntartásának és fokozásának helyzete,
2006–2008-ig terjedõ idõszakra vonatkozó
készenlét fokozása ellenõrzési terv
felterjesztése

T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

349. 02/14/2005. Készenlét fokozása átfogó ellenõrzés
értékelése

B
2010. 12. 31.

B 2010. 12. 31. Fenn tart va!

350. 02/16/2005. Készenlét fokozása célellenõrzés értékelése B
2010. 12. 31.

B 2010. 12. 31. Fenn tart va!

351. 010/2005. KÜ esti jelentések T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

352. 01/39/2006. Ellenõri jelentés B
2011. 12. 31.

B 2011. 12. 31. Fenn tart va!

353. 01/44/2006. Kezelési utasítás a képesség adattár és
jelentõ rendszer használatához az
alkalmazásért felelõs személyek részére

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

354. 1. sz. melléklet: Képesság adattár az
alkalmazók részére

T
2007. 12. 31.

T 2007. 12. 31. Fenn tart va!

355. 03/1/2006. Ellenõri jelentés B
2011. 12. 31.

B 2011. 12. 31. Fenn tart va!

356. 03/2/2006. Ellenõri jelentés B
2010. 12. 31.

B 2010. 12. 31. Fenn tart va!

357. 03/5/2006. Ellenõri jelentés B
2011. 12. 31.

B 2011. 12. 31. Fenn tart va!

358. 03/14/2006. MH LEP katonai szervezetei készenléte
fenntartásának és fokozásának helyzete

B
2011. 12. 31.

B 2011. 12. 31. Fenn tart va!

359. 05/2006. Felderítõ jelentések T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

360. 08/2006. KÜ esti jelentések T
2010. 12. 31.

T 2010. 12. 31. Fenn tart va!

Az érin tett szer ve ze tek a fen ti vál to zá so kat az adat hor do zó kon és az irat ke ze lé si ok má nyok ban je len pa ran csom ra hi -
vat koz va ve zes sék át.

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

147/2007. (HK 8.) MH ÖHP

i n  t é z  k e  d é  s e

az ejtõernyõs szakbeosztású katonák osztályba
sorolásának követelményeirõl*

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

A Magyar Honvédség dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ parancsnokának

168/2007. (HK 8.) MH HEK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai
egészségügyi biztosításáról

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 Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi
Rend szer Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá val össz -
hang ban – a Ma gyar Hon véd ség ka taszt ró fa vé del mi fel -
ada tai egész ség ügyi biz to sí tá sá nak fel ada ta i ra va ló fel ké -
szü lés re, az egész ség ügyi szak ál lo mány ka taszt ró fa vé del -
mi ki kép zé sé re, va la mint az egész ség ügyi biz to sí tás vég -
re haj tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség Hon -
védelmi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer (a továb biak ban:
HKR) fel ada tai vég re haj tá sá ra ki je lölt erõ i nek, va la mint
MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont
(a továb biak ban: MH HEK) sze mé lyi ál lo má nyá ra ter -
jed  ki.

2. A HKR vég re haj tó erõi mun ka cso port ja i nak egész -
ség ügyi biz to sí tá sát az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok -
ság (továb biak ban: MH ÖHP) alá ren delt sé gé be tar to zó
Egész ség ügyi cso por tok (továb biak ban: EÜCS) hajt ják
vég re.

Az MH ÖHP egész ség ügyi fõ nö ke sza bá lyoz za az
EÜCS-ok sze mé lyi össze té te lét, fel sze re lé sét és tech ni kai
esz kö ze it, a cso por tok ál tal biz to sí tott, ka taszt ró fa vé del mi
erõk fel ada ta i nak figye lembe véte lével.

3. Az MH HEK ala kít sa meg a ka taszt ró fa vé del mi fel -
ada tok vég re haj tá sát irá nyí tó ope ra tív cso port ját, amely -
nek fel ada ta az MH HEK ál lo má nyá ból ki je lölt ka taszt ró -
fa vé del mi erõk te vé keny sé gé nek ter ve zé se és irá nyí tá sa,
va la mint kap cso lat tar tás az MH Ka taszt ró fa vé del mi Ope -

ra tív Bi zott ság gal (a továb biak ban MH KOB), az Ága za ti
In for má ci ós Köz pont tal, az MH ÖHP és az MH Tá mo ga tó
Dan dár Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Cso port ja i val.

4. Az MH HEK
a) Gyó gyí tó pro fil jai, a Bu da pest Ró bert Ká roly kör úti

ob jek tum ban ala kít sák meg az Or vo si El lá tó Cso por tot
(továb biak ban: ORVECS). A cso port fel ada ta a HKR fel -
ada tok vég re haj tá sa so rán ke let ke zõ szak or vo si el lá tást
igény lõ sé rül tek (be te gek) sza ko sí tott szak or vo si el lá tá sa.
Er re a cél ra össze sen 100 kór ház i ágyat (KÁGY) kell biz to -
sí ta ni, az MH HEK Ka taszt ró fa vé del mi Al kal ma zá si Ter vé -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint ki ala kí tott, szak mai pro fi lon -
ként szük sé ges szak em berlét szám mal és ágy szám mal.

b) Pre ven ci ós igaz ga tó sá ga ala kít sa meg a Köz egész -
ség ügyi in té zet ál lo má nyá ból a Su gár egész ség ügyi La bo -
ra tó ri u mot (továb biak ban: SEÜLAB), A SEÜLAB fel ada -
ta a ka taszt ró fa hely szí nén (vagy kü lön meg ha tá ro zott he -
lyen) io ni zá ló su gár zás szint jé nek és faj tá já nak meg ha tá -
ro zá sa, és en nek alap ján – a HM Köz pon ti El len õr zé si és
Ha tó sá gi Hi va tal lal együtt mû köd ve – egész ség ügyi koc -
ká zatbecs lés vég zé se.

c) Re pü lõ-, egész ség vizs gá ló és ku ta tó in té ze te ala kít sa 
meg a Mo bil Or vos Cso por tot (továb biak ban: MOCS),
mely nek fel ada ta tö me ges sé rü lé sek szak or vo si el lá tá sa a
ka taszt ró fa (sé rü lés) hely szí nén, illetve a sé rül tek szál lít -
ha tó vá té te le.

5. A Ma gyar Hon véd ség HKR fel ada tai vég re haj tá sá ra
ki je lölt erõ i nek meg elõ zõ egész ség ügyi el lá tá sát (vé dõ ol -
tá sok, spe ci á lis fel ké szí tés stb.) az MH HEK ko or di ná lá sá -
val az MH ÖHP egész ség ügyi szer ve ze tei és az MH HEK
hajt ják vég re, az MH HEK Pre ven tív igaz ga tó ság ál tal
2007. már ci us 31-ig össze ál lí tott szak mai pro to koll alap -
ján.

6. Az egész ség ügyi biz to sí tá si fel ada to kat vég re haj tó
cso por tok ki kép zé sét és fel ké szí té sét

a) az EÜCS ál lo má nyá nál az MH ÖHP,
b) az ORVECS, SEÜLAB és MOCS ál lo má nyá nál az

MH HEK hajt ja vég re.
7. A HKR fel ada tok egész ség ügyi biz to sí tá si fel ada ta i -

nak el lá tá sá hoz szük sé ges egész ség ügyi anya gok ter ve zé -
sét, tá ro lá sát és kar ban tar tá sát

a) az EÜCS ese té ben az MH ÖHP,
b) az ORVECS, a SEÜLAB és a MOCS ese té ben az

MH HEK vég zi.
8. A ka taszt ró fa vé del mi te vé keny ség re ki je lölt erõk a

vé de ke zé si idõ szak meg kez dé se kor egész ség ügyi fo gyó -
anyag ból (gyógy szer, köt szer, vegy szer, egy szer hasz ná la -
tos esz kö zök) 3 nap i mennyi ség gel ren del kez ze nek.

9. Az egész ség ügyi szak anya gok és esz kö zök be szer -
zé sét az MH ÖHP igé nye alap ján az MH HEK ter ve zi és
hajt ja vég re.

10. A ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ra ki -
je lölt erõk lét szá má nak 125%-ra ter vez zék és biz to sít sák
az egyé ni egész ség ügyi fel sze re lést.
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11. Az MH ÖHP ka taszt ró fa vé del mi fel adat ra ki je lölt
erõ i nek al kal ma zá sa so rán a bé ke el lá tá si nor mán fe lü li
anyag- és esz köz igé nye ket az MH KOB-on ke resz tül kell
fel ter jesz te ni. Az MH KOB ál tal jó vá ha gyott egész ség -
ügyi igé nye ket az MH ÖHP a HKR kap cso la ti rend szerén
ke resz tül az anyag nem fe le lõs MH HEK-hez jut tas sa el.

12. Az MH HEK ál lo má nyá ból ki je lölt ka taszt ró fa vé -
del mi cso por tok pon to sít sák fel ada ta i kat és dol goz zák ki a
cso por tok „Al kal ma zá si Terv”-eit, ame lye ket ré szem re jó -
vá ha gyás cél já ból, 2007. már ci us 31-ig ter jessze nek elõ.

13. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba* és
ezzel egy ide jû leg a 182/2005. (HK 21.) MH EÜP in téz ke -
dés ha tá lyát vesz ti.

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH egész ség ügyi fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. már ci us 30.

A Magyar Honvédség
dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ mb.

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
242/2007. (HK 8.) MH HEK

i n  t é z  k e  d é  s e

a nem szervezetszerû harci életmentõ katonák
kiképzése során vénaszúrás oktatásának

és gyakoroltatásának, valamint a megszerzett
készségek alkalmazásának feltételeirõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  § (3) be kez dé sé ben és a 110.  §
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a sé rült ka -
to nák idõ be ni és ha té kony el lá tá sa, a ha gyo má nyos fegy -
ve rek okoz ta sé rü lé sek meg elõz he tõ ha lál oka i nak a le het -
sé ges mi ni mum szint re tör té nõ csök ken té se ér de ké ben, a
nem szer ve zet sze rû har ci élet men tõ ka to nák ki kép zé se so -
rán vé na szú rás ok ta tá sá nak és gya ko rol ta tá sá nak, va la -
mint a meg szer zett kész sé gek al kal ma zá sá nak fel té te le i rõl
az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a továb -
biak ban: MH HEK) szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó
hon véd egész ség ügyi in té ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség ka to nai szer ve ze te i nek egész ség ügyi szak ál lo má -
nyá ra, to váb bá a kép zés ben részt ve võ, kül szol gá lat ra ve -
zé nyelt ál lo mány ra.

2. A kül szol gá lat ra ve zé nyelt ál lo mány egész ség ügyi
biz to sí tá sa ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben, a har ci
élet men tõ (Com bat Li fe Sa ver) kép zés nyúj tot ta is me re te -
ket és kész sé ge ket az aláb bi ak sze rint kell ter vez ni, vég re -
haj ta ni és al kal maz ni:

a) Az is me re tek és kész sé gek el sa já tít ta tá sát ki kép zé si
terv alap ján, fo ko za to san kell vég re haj ta ni.

b) A ki kép zés meg kez dé se elõtt az ön ként je lent ke zõ
részt ve võk kel a csa tolt min ta sze rin ti be le egye zõ nyi lat ko -
za tot kell alá írat ni. A be le egye zõ nyi lat ko za to kat a ki kép zé -
si terv és a vég re haj tás do ku men tu ma i val együtt az MH
HEK ki kép zé sért fe le lõs fõ nök sé gén 5 évig meg kell õriz ni.

c) Az el mé le ti fel ké szí tés so rán ok tat ni kell a vé na szú -
rás és az int ra vé nás in fú zió be kö té sé nek el mé le ti alap ja it,
azok koc ká za tát, az al kal maz ha tó ság kli ni kai kri té ri u ma it,
a vég re haj tás mód sze rét, a le het sé ges szö võd mé nye ket és
a be avat ko zás vár ha tó kli ni kai ered mé nyét, illetve annak
harc té ri kö rül mé nyek kö zött tör té nõ el len õr zé si mód ját.

d) Az el mé le ti fel ké szí tést írás be li vizs gá val (teszt írás)
kell be fe jez ni. Gya kor la ti fog lal ko zás ra csak a si ke res
vizs gá zók (mi ni mum 70%-os ered ményt el ér tek) en ged he -
tõk. A si ker te len vizs gá zók pót fog lal ko zást köve tõen új
kér dé sek kel is mé telt vizs gát te het nek. A má sod szor is si -
ker te le nül vizs gá zó kat a ki kép zés bõl ki kell zár ni.

e) A ki kép zés gya kor la ti fog lal ko zá sa it és a gya kor la ti
vizs gáz ta tást or vo si fel ügye let mel lett, a ste ri li tás sza bá -
lya i nak be tar tá sá val, a szük ség sze rin ti sür gõs sé gi el lá tás
fel té te le i nek biz to sí tá sá val kell vég re haj ta ni.

f) A gya kor la ti fog lal ko zá sok ke re té ben a rész ve võk kel 
meg kell is mer tet ni, majd szá mon kell kér ni a tech ni kai és
esz köz is me re te ket. A vé na szú rást és in fú zió be kö té sét elõ -
ször ki kép zé si se géd esz köz (pl. vén ázó mû kar) igény be vé -
te lé vel, ezt köve tõen az e) pont ban fog lalt fel té te lek biz to -
sí tá sá val, az el mé le ti vizs ga ered mény és esz köz is me re ti
szá mon ké rés alap ján, a be le egye zõ nyi lat ko zat bir to ká ban
a ka to nák a be avat ko zá so kat ön kén tes ala pon egy má son
gya ko rol hat ják.

g) A meg szer zett is me re tek és kész sé gek al kal ma zá sát,
a si ke res zá ró vizs gát tet t har ci élet men tõk ré szé re ki zá ró -
lag had mû ve le ti te rü le ten, élet men tõ be avat ko zás ként en -
ge dé lye zem.

h) A vizs gá zott har ci élet men tõk ré szé re a mû ve le ti te -
rü let re tör té nõ ve zény lést meg elõ zõ en max mi um hat hó -
nap pal, de leg fel jebb két éven te biz to sí ta ni kell a meg szer -
zett is me re tek és kész sé gek egy sze rû sí tett ki kép zés so rán
tör té nõ szin ten tar tá sát, fris sí té sét. Ezt a fel ada tot az MH
HEK ki kép zé sért fe le lõs fõ nök sé ge az állományille té kes
pa rancs no kok kal együtt mû köd ve, egyez tet ve hajt ja vég re.

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

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH egész ség ügyi fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 16.
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Beleegyezõ nyilatkozat

Alul írott, (név, szü le té si idõ, any ja ne ve) tu do má sul ve szem, hogy a ki kép zé sen nem szer ve zet sze rû har ci élet men tõ
ka to nák kép zé se fo lyik.

Tu do má sul ve szem, hogy a 0,9% só ol dat (Nát ri um Chlo rid) in fú zió int ra vé nás be kö té sét egy szerhasz ná la tos vé nás
ka nül lel (tû) vég zik.

Tu do má sul ve szem, hogy a vé na szú rás, illetve a 0,9% só ol dat (Nát ri um Chlo rid) int ra vé nás in fú zió be kö té sét vég zõ
sze mé lyek gya kor la ti jár tas sá gu kat ko ráb ban, ki kép zé si se géd esz kö zön (pl. „vén ázó ka r”) va ló gya kor lás sal ala poz ták
meg.

Tá jé koz tat tak ar ról, hogy az int ra vé nás in fú zió be kö té sé nek és a vé na szú rás nak re la tív koc ká za ta van. Az aláb bi le het -
sé ges szö võd mé nye ket is me rem, azok ról szó be li tá jé koz ta tást kap tam, azt meg ér tet tem:

– szö ve ti be szû rõ dés, vér alá fu tás,

– fo lya dék tér fo gat-ter he lés,

– vissz ér gyul la dás,

– fer tõ zés,

– lég em bó lia.

A tá jé koz ta tó or vos ne ve és pe csét je: ...................................................................

Mind ezek is me re té ben en ge dé lye zem, hogy a ki kép zés ide je alatt – fe le lõs sze mély je len lé té ben és annak fel ügye le te
mel lett, a ste ri li tás sza bá lya i nak be tar tá sá val, a szük ség sze rin ti sür gõs sé gi be avat ko zá sok fel té te le i nek biz to sí tá sá val

– a fen ti kép zé sek ben részt ve võ sze mé lyek vé na szú rást és 0,9% só ol dat (Nát ri um Chlo rid) int ra vé nás in fú zió be kö -
tést vé gez ze nek raj tam.

Kel lõ idõ állt ren del ke zé sem re ah hoz, hogy fe le lõ sen, cse lek võ ké pe sen, sza ba don és kény szer men te sen dönt hes sek a
vé na szú rás vég zé sé rõl, illetve a 0,9% só ol dat (Nát ri um Chlo rid) int ra vé nás in fú zió be kö té sé rõl.

Szó ban fel tett kér dé se im re is meg fe le lõ vá laszt kap tam, me lye ket meg ér tet tem, és ki je len tem, hogy több kér dé sem
nincs, az inf ra vé nás be kö tést ké rem, ah hoz hoz zá já ru lok.

Kelt: ........................................................

........................................................

Nyi lat ko zat te võ alá írá sa

........................................................ ........................................................

ta nú 1 ta nú 2
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Beszerzési Igazgatóság

Szer zõ dés
meg ne ve zé se/tí pu sa

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
ér té ke
(E FT)

A szer zõ dés
 értéke

(va lu tá ban)

A szer zõ dés
 létrejöttének

 dátuma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének 

dá tu ma

A szer zõ dés
 lejáratának
 dátuma**

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal Áip li Busz Kft. 75 129 2007. 03. 30. 2007. 12. 31. 2007. 12. 31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal Alba Vo lán Rt. 9 784 2007. 03. 30. 2007. 12. 31. 2007. 12. 31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal Ba la ton VOLÁN Rt. 17 714 2007. 03. 30. 2007. 12. 31. 2007. 12. 31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal Go lyó To urs 16 295 2007. 03. 30. 2007. 12. 31. 2007. 12. 31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal HOMM Kft. 16 992 2007. 03. 30. 2007. 12. 31. 2007. 12. 31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal Ba kony Vo lán Rt. 18 608 2007. 03. 30. 2007. 12. 31. 2007. 12. 31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal Ti sza busz Kft. 62 851 2007. 03. 30. 2007. 12. 31. 2007. 12. 31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal VT-Trans man Kft. 29 396 2007. 03. 30. 2007. 12. 31. 2007. 12. 31.

Vállalkozási Szolgálati autóbuszok üzemeltetése HOMM Kft. 7 782 2007. 03. 30. 2007. 12. 31. 2007. 12. 31.

Vállalkozási Szolgálati autóbuszok üzemeltetése Go lyó To urs 8 954 2007. 03. 30. 2007. 12. 31. 2007. 12. 31.

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
ér té ke**

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Ki vi te le zé si Székesfehérvár MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj
8. és 22. számú épületek tetõszigetelésének
karbahelyezési munkái.

KIPSZER ESZ. Zrt.,
10838411-2-42

17 664 2007. 04. 03. 2007. 04. 03. 2007. 05. 10.

Ki vi te le zé si Debrecen MH 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandár
EÜ. Központ épület attika falának karbahelyezési
munkái.

HADÉP Kft.,
12113415-2-09

8 742 2007. 04. 03. 2007. 04. 03. 2007. 05. 30.

* Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.
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Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés
(ru há zat)

Írószer, egyéb irodaszer Bár dos An tal
mk. ez re des

MH 64. BSZJLE
 parancsnok

Iván Ba lázs PBS
HUNGÁRIA Kft.

Ügy ve ze tõ igaz ga tó

Net tó: 7 517 986
Brut tó: 9 021 583

2007.
már ci us 26.

2007.
áp ri lis 4.

2007.
de cem ber 31.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szol gál ta tá si Személyszállítás autóbusszal szervezett igény szerint Káp ta lan To u rist '99
Uta zá si Iro da

12 400 000 2007. 04. 04. 2007. 04. 10. 2007. 12. 31.

8
. szám

H
O

N
V

É
D

E
L

M
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

5
9

5



KÖZLEMÉNY

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fõtitkári
munkakör ellátására

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 10/A.  §-a alap ján pá lyá za tot hir -
de tek a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem fõ tit ká ri
mun ka kör el lá tá sá ra.

A pá lyá za ton az egye tem ok ta tói és igaz ga tá si szak em -
be rei, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar
Hon véd ség igaz ga tá si szak em be rei ve het nek részt.

A fõ tit kár fel ada ta és ha tás kö re:
– az egye tem igaz ga tá si, ügy vi te li, illetve ad mi niszt rá -

ci ós te vé keny sé gé nek ál ta lá nos rend jé re vo nat ko zó sza bá -
lyok elõ ké szí té se;

– az egye tem ad mi niszt rá ci ós te vé keny sé gé hez tar to zó
igaz ga tá si, szer ve zé si, ügy vi te li, ügy ke ze lé si fel ada tok
tel jes kö rû irá nyí tá sa, el len õr zé se;

– a rek tor ti tok vé del mi jo go sít vá nya i nak uta sí tá si jog -
kör rel va ló gya kor lá sa;

– a rek tor irá nyí tó, szer ve zõ mun ká já hoz szük sé ges
ren del ke zé sek el len õr zé se;

– az egye tem ka to nai te vé keny sé gé nek szer ve zé se és
fel ügye le te, együtt mû kö dés ben a rek tor he lyet te sek kel és a 
dé ká nok kal;

– a tiszt ava tás, va la mint a ki bo csá tó ün nep ség elõ ké -
szí té se, szer ve zé se;

– a Rek to ri Hi va tal te vé keny sé gé nek szer ve zé se, irá -
nyí tá sa,

– a Ka to nai Kol lé gi um te vé keny sé gé nek fel ügye le te,
irá nyí tá sa, az ösz tön dí jas hall ga tók hi va tá sos tiszt té ne ve -
lé sé nek ko or di ná lá sa, illetve a ka rok és a kol lé gi um ezi rá -
nyú mun ká já nak össze han go lá sa a rek tor he lyet te sek kel és
dé ká nok kal együtt mû köd ve;

– a Sze ná tus tit ká ri te en dõ i nek el lá tá sa, a Sze ná tus ülé -
se i nek elõ ké szí té se, do ku men tu ma i nak, ha tá ro za ta i nak
nyil ván tar tá sa;

– ha tás kö ré ben alá írá si és ki ad má nyo zá si jog gal ren -
del ke zik.

A mun ka kör rész le tes kö ve tel mé nye it az egye tem Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta tar tal maz za.

A pá lyá zó nak ren del kez nie kell:
– egye te mi, vagy ka to nai aka dé mi ai vég zett ség gel;
– leg alább öt év ka to nai fel sõ ok ta tá si és/vagy igazga -

tási gya kor lat tal;

– öt év ve ze tõi gya kor lat tal;
– a ka to nai fel sõ ok ta tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ban

va ló jár tas ság gal.
A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré se után azon nal betölt -

hetõ. A meg bí zás fel té te le meg fe le lés a „B” tí pu sú nem zet -
biz ton sá gi el len õr zés nek. A pá lyá za tot el nyert fõ tit kár ki -
ne ve zé se ha tá ro zott idõ re (öt év re) szó l.

Be so ro lá sa és il let mé nyé nek meg ál la pí tá sa a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény
sze rint tör té nik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek, be osz tá sá nak meg -

ne ve zé sét;
– ed di gi szak mai te vé keny sé gét;
– mun ká já ra vo nat ko zó jö võ be ni cél ki tû zé se it, el gon -

do lá sa it.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– szak kép zett sé gét ta nú sí tó egye te mi, aka dé mi ai ok le -

vél (ok le ve lek) köz jegy zõ i leg hi te les má so la tát;
– 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 tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zat ba az

egye tem ál lo má nya be te kint het.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Hon vé del mi

Köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 30. nap. A pá lyá za -
tok el bí rá lá sá ra a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be -
lül ke rül sor.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi egyéb in for má ci ót a
Hon vé del mi Mi nisz té rium, Sze mély ze ti Fõ osz tály, Köz -
pon ti Elõ me ne te li, Ok ta tás- és Kép zés szer ve zé si Osz tály
[te l.: 06 (1) 398-4653; HM 57-986] nyújt.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:
Hon vé del mi Mi nisz té rium, Sze mély ze ti Fõ osz tály,

Köz pon ti Elõ me ne te li, Ok ta tás-, és Kép zés szer ve zé si
Osz tály

1885 Bu da pest Pf. 25

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem fõ tit ká ri mun ka kö ré re”.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... .............................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez -
vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha -
lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az 
or szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it
ad ja köz re, az or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok
tag jai (sza va zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti
címre át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                   cég sze rû alá írás
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A 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., www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/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
07.1492 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó9
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