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T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Ha tá ro za tok

66/2007. (HK 9.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Bé ri Ba logh Ádám Hon véd Közép -
iskola és Kol lé gi um meg szün te té sé rõl 603

Mi nisz te ri uta sí tá sok

26/2007. (HK 9.)
HM uta sí tás

Az EU ALT HEA mû ve let be fel aján lott MH EU FOR alegy -
ségek ki je lö lé sé rõl, össze ál lí tá sá ról és fel ké szí té sé rõl  szóló
139/2006. (HK 1.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 603

41/2007. (HK 9.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi tár ca va gyon ke ze lé sé ben lé võ, fe les le ges sé
vált in gó va gyon tár gyak õr zés-vé del mé vel kap cso la tos köz -
be szer zé si el já rás elõ ké szí té se ér de ké ben tör té nõ té ma vizs gá -
lat le foly ta tá sá ról  szóló 17/2007. (HK 3.) HM uta sí tás mó do -
sí tá sá ról 603

42/2007. (HK 9.)
HM uta sí tás

A köz tiszt vi se lõk és mun ka vál lalók ju tal ma zá sá ról 604

43/2007. (HK 9.)
HM uta sí tás

„A Hon vé del mi Mi nisz té rium Hu mán po li ti kai Prog ram ja a
had erõ át szer ve zé sé nek be fe je zé se és hely ze té nek stabilizá -
ciója 2007–2010. kö zöt ti idõ sza ká ra” ki adá sá ról 605

44/2007. (HK 9.)
HM uta sí tás

Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és
Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) fõ igaz ga tói, gaz da sá gi igaz -
gatói va la mit osz tály ve ze tõ fõ or vo si be osz tá sa i nak betölté -
sére ki írt pá lyá za tok el bí rá lá sát elõ ké szí tõ Vé le mé nye zõ
 Bizottságainak ki je lö lé sé rõl 611

Ál lam tit ká ri ren del ke zés

67/2007. (HK 9.)
HM KF in téz ke dés

A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a költ ség ve té si fel ügye le te alá 
tar to zó szer ve ze tek köz tiszt vi se lõ i nek 2007. évi ru há za ti költ -
ség té rí té sé rõl 613

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

42/2007. (HK 9.)
HM HVKF pa rancs

A szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel ada -
ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló 134/2006. (HK 24.) HM HVKF
pa rancs mó do sí tá sá ról 614
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Szám Tárgy Ol dal

45/2007. (HK 9.)
HM HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes he lyet te sí té sé rõl 614

46/2007. (HK 9.)
HM HVKF pa rancs

A „BE VE TÉ SI IRÁNY 2007” gya kor lat és be mu ta tó fog lal -
ko zás elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tás áról 614

47/2007. (HK 9.)
HM HVKF pa rancs

XV. Nem zet kö zi Ka to nai Meg fi gye lõ Tan fo lyam elõ ké szí té -
sé rõl és vég re haj tá sá ról 614

05/2007. (HK 9.)
HM HVKF in téz ke dés

A ké szen lé ti al egy sé gek szer ve zé sé rõl, ve zény lé sé rõl és a
szol gá lat el lá tá sá nak kö ve tel mé nye i rõl  szóló 04/2007.
(HK 6.) HM HVKF in téz ke dés mó do sí tá sá ról 614

06/2007. (HK 9.)
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség szá raz föl di fegy ve res szol gá lat erõ i nek 
ki je lö lé sé rõl, bé ke ál la pot idõ sza ká ban tör té nõ ve zény lé sé nek
és a szol gá lat el lá tá sá nak rend jé rõl  szóló 02/2007. (HK 5.)
HM HVKF in téz ke dés mó do sí tá sá ról 614

44/2007. (HK 98.)
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ál tal fel aján lott víz tisz tí tó ké pes ség el -
éré sé vel kap cso la tos fel ada tok ról 614

Fõ nö ki ren del ke zé sek

165/2007. (HK 9.)
HM KPÜ–HM FLÜ
együt tes in téz ke dés

A kül föl dön tör tént gyógy ke ze lés, egész ség ügyi el lá tás költ -
sé gei el szá mo lá sá nak el já rá si rend jé rõl 614

110/2007. (HK 9.)
HM KPÜ in téz ke dés

A pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõk hasz ná la tá nak és el osz tá -
sá nak sza bá lya i ról 616

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

129/2007. (HK 9.)
MH GE OSZ in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás (STA NAG 7172 IGEO „Geo mág ne -
ses mo del lek hasz ná la ta” Edi ti on 1) be ve ze té sé rõl 619

130/2007. (HK 9.)
MH GE OSZ in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás (STA NAG 7164 IGEO „Kü lön le ges
lé gi na vi gá ci ós tér ké pek” Edi ti on 1) be ve ze té sé rõl 619

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

21/2007. (HK 9.)
MH 86. SZHB PK in téz ke dés

Az MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis gya kor ló csa pat kar jel -
zé sé nek rend sze re sí té sé rõl 620

22/2007. (HK 9.)
MH 86. SZHB PK in téz ke dés

Az MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis csa pat jel vé nyé nek
rend sze re sí té sé rõl 621

23/2007. (HK 9.)
MH 86. SZHB PK in téz ke dés

Az MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis csa pat kar jel zé sé nek
rend sze re sí té sé rõl 622

29/2007. (HK 9.)
MH 86. SZHB PK in téz ke dés

Az MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis csa pat ér me rend sze re sí -
té sé rõl 623

235/2007. (HK 9.)
MH 34. BL KMZ PK
in téz ke dés

Az MH 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj
kar jel zés ként hasz nál ha tó jel ké pé nek rend sze re sí té sé rõl 623

Szer zõ dé sek

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség 625
MH Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság 625

Köz le mé nyek

65/2007. (HK 9.)
HM VTI SZÁT köz le mény

NA TO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról, mó do sí tá -
sá ról 626

HM KTF köz le mény HM Ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács össze té te le 626
HM JF Helyesbítés 626
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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
66/2007. (HK 9.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Béri Balogh Ádám Honvéd
Középiskola és Kollégium megszüntetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb -
biak ban: Áht.) 88.  § (3) be kez dé sé ben és 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 honvé -
delmi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: R.), 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 ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

megszüntetõ határozatot

adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség Bé ri Ba logh Ádám Hon véd
Kö zép is ko la és Kol lé gi um költ ség ve té si szer vet – mely -
nek rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH BBÁHKK; szék he lye:
9025 Gyõr, Ber csé nyi li get 99–101.; ala pí tó ja a honvé -
delmi mi nisz ter, fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi Mi nisz -
té rium – 2007. au gusz tus 1-jei ha tállyal meg szün te tem.

2. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv jog utód ja a
 Magyar Hon véd ség Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ
Is ko la, szék he lye: Szent end re, Dó zsa György út 12.,
 melyet 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 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, to váb bá a
szer ve ze ti át ala kí tás 2007. évi II. szer ve zé si idõ sza ka fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló 134/2006. (HK 24.) HM
Hon véd Ve zér kar fõ nö ki 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.* A Ma -
gyar Hon véd ség Bé ri Ba logh Ádám Hon véd Kö zép is ko la és
Kol lé gi um ala pí tá sá ról  szóló 105/1997. (HK 1/1998.) HM
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 5/2003. (HK 4.) HM ha -
tá ro zat és 55/2003. (HK 16.) HM ha tá ro zat 2007. au gusz tus
1-jén ha tá lyát vesz ti.

Iván csik Im re s. k.,
HM ál lam tit kár

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 25.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
26/2007. (HK 9.) HM

u t a  s í  t á  s a

az EU ALTHEA mûveletbe felajánlott
MH EUFOR alegységek kijelölésérõl, összállításáról
és felkészítésérõl szóló 139/2006. (HK 1.) HM utasítás

módosításáról*

* Az uta sí tást az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A honvédelmi miniszter
41/2007. (HK 9.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi tárca vagyonkezelésében lévõ,
feleslegessé vált ingó vagyontárgyak õrzés-védelmével 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás elõkészítése
érdekében történõ témavizsgálat lefolytatásáról  szóló

17/2007. (HK 3.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a hon vé del mi tár ca va gyon -



ke ze lé sé ben lé võ, fe les le ges sé vált in gó va gyon tár gyak õr -
zés-vé del mé vel kap cso la tos köz be szer zé si el já rás elõ ké -
szí té se ér de ké ben tör té nõ té ma vizs gá lat le foly ta tá sá ról
 szóló 17/2007. (HK 3.) HM uta sí tást (a továb biak ban: Uta -
sí tás) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom.

1.  §

Az Uta sí tás 3.  § (3) be kez dé se az aláb bi m) pont tal egé -
szül ki:

[(3) A Bi zott ság tag jai:]
„m) MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság, pa rancs nok

vagy az ál ta la meg bí zott sze mély.”

2.  §

Az Uta sí tás 3.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A Bi zott ság ha von ta leg alább egy al ka lom mal ülé -
se zik. A Bi zott ság el nö ke – amennyi ben az in do kolt – az
ülé sen el hang zot tak ról je len tést ké szít és ter jeszt fe l a hon -
vé del mi mi nisz ter nek, a HM ka bi net fõ nök út ján.

3.  §

Az Uta sí tás 4.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi szö veg rész szá mo zá sa
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A Bi zott ság el nö ke a Bi zott ság mun ká já ról 2007.
jú ni us 15-ig és 2007. szep tem ber 15-ig je len tést, 2008.
 január 15-ig összeg zõ je len tést ké szít és ter jeszt fe l a hon -
vé del mi mi nisz ter nek, a HM ka bi net fõ nök út ján.”

4.  §

Az Uta sí tás 5.  §-ában a „2007. jú ni us 30-án” szö veg rész 
he lyé be a „2008. áp ri lis 30-án” szö veg rész lép.

5.  §

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

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 18.

A honvédelmi miniszter
42/2007. (HK 9.) HM

u t a  s í  t á  s a

a köztisztviselõk és munkavállalók jutalmazásáról

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
és 97.  § (1) be kez dé sé nek n) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXI II. tör vény 49/N. és 49/O.  §-ai ban, va la mint a köz -
tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás sza bá lya i -
ról  szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben (a továb -
biak ban: Korm. ren de let) fog lal tak figye lembe véte lével –
a köz tiszt vi se lõk és mun ka vál lalók ju tal ma zá sá ról 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 ban ve -
ze tõi meg bí zás sal nem ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk re, va la -
mint a HM Vé del mi Hi va tal ban, a HM Köz pon ti El len õr -
zé si és Ha tó sá gi Hi va tal ban, a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va -
tal ban, az MK Ál lan dó EBESZ Kép vi se let, Ka to nai Kép -
vi se let nél, va la mint az MK Ál lan dó NA TO Kép vi se let,
Vé de lem po li ti kai Rész leg nél fog lal koz ta tott köz tiszt vi se -
lõk re és mun ka vál la lók ra (a továb biak ban együtt: köz tiszt -
vi se lõk) ter jed ki.

2.  §

A köz tiszt vi se lõk ju tal ma zá sá ra a ka to nák il let mé nyé rõl 
és il let mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma -
zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let
96–105.  §-ai ban fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

3.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, ezzel
egy ide jû leg a köz tiszt vi se lõk és mun ka vál lalók ju tal ma zá -
sá ról  szóló 10/2003. (HK 5.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

(2) Az uta sí tás 1.  §-ában „a Hon vé del mi Mi nisz té ri um -
ban ve ze tõi meg bí zás sal nem ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk re,
va la mint”, to váb bá „a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal ban,”
szö veg rész 2007. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Iván csik Im re s. k.,
HM ál lam tit kár

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 24.
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A honvédelmi miniszter
43/2007. (HK 9.) HM

u t a  s í  t á  s a

„a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai
Programja a haderõ átszervezésének befejezése
és helyzetének stabilizációja 2007–2010. közötti

idõszakára” kiadásáról

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

utasítást

adom ki:

1.  §

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

2.  §

Az uta sí tás mel lék le te ként ki adom a Hon vé del mi Mi -
nisz té rium Hu mán po li ti kai Prog ram ját a had erõ át szer ve -
zé sé nek be fe je zé se és hely ze té nek sta bi li zá ci ó ja
2007–2010. kö zöt ti idõ sza ká ra.

3.  §

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

Iván csik Im re s. k.,
HM ál lam tit kár

Melléklet
a 43/2007. (HK 9.) HM utasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai
Programja a haderõ átszervezésének befejezése
és helyzetének stabilizációja 2007–2010. közötti

idõszakára

A Ma gyar Hon véd ség pro fesszi o ná lis had erõ vé tör té nõ
át ala kí tá sá ról  szóló, 2003-tól 2013-ig tar tó hu mán stra té gia 
(a továb biak ban: Hu mán stra té gia) meg valósításának el sõ
üte me 2006. év vé gén be fe je zõ dött, ezzel együtt le zá rult a
szak mai fel ada to kat tar tal ma zó há rom éves – a had erõ-át -
ala kí tás vég re haj tá sá nak 2003–2006. kö zöt ti idõ sza ká ra

vo nat ko zó – kö zép tá vú el gon do lá sok meg valósítását tá -
mo ga tó hu mán po li ti kai prog ram (a továb biak ban: Prog -
ram) is.

A Hu mán stra té gia és az azt tá mo ga tó Prog ram köz vet -
len vég re haj tá si fel ada ta it ki e mel ten ke zel te és szol gál ta a
hon vé del mi mi nisz ter sze mély ügyi évek re vo nat ko zó hu -
mán po li ti kai irány el vei.

Az el telt há rom év tör té nel mi vív má nya, hogy 2004
vé gé re lét re jött az ön kén tes ala pon szer ve zõ dõ Ma gyar
Hon véd ség.

A le zá rult el sõ ütem há rom éves hu mán po li ti kai prog -
ram ja egyik fõ fel ada tá nak te kin tet te a vál to zá sok me ne -
dzse lé sét. Ezt a fõ cél ki tû zést a Prog ram ered mé nye sen tá -
mo gat ta, azon ban a fel té tel rend sze rek idõ köz be ni vál to zá -
sai, a ter ve zet tõl na gyobb ará nyú szer ve zé si, lét szám csök -
ken té si fel ada tok kö vet kez té ben az el ha tá ro zott sta bi li zá -
ci ós fo lya ma tok nem ju tot tak az elv árt szint re.

A Hu mán stra té gi á ban meg ha tá ro zott cé lok tól és a Prog -
ram pri o ri tá sa i tól je len tõ sek az el ma ra dá sok. Kü lö nö sen
ko moly hi á nyos sá gok je lent kez tek a szol gá la ti ér dek
szem pont já ból ki e mel ten fon tos ál lo mány pá lyán tar tá sá -
ban és az új szol gá la ti kul túr a meg szi lár dí tá sá ban, mely -
nek el sõd le ges oka a fel té tel rend sze rek fo lya ma tos vál to -
zá sa volt. A Prog ram idõ sza ká ban a már is mert elöl já rói el -
ha tá ro zá sok ugyan ak kor meg te rem tik en nek az elv nek az
ér vé nye sí té sét.

A 2006. évi par la men ti vá lasz tá so kat köve tõen a hon vé -
del mi tár ca ve ze té se a mû kö dõ ké pes ség fenn tar tá sa mel -
lett je len tõs szer ve ze ti re for mok vég re haj tá sá ra ka pott
kor mány za ti fel ha tal ma zást. En nek cél ja az or szág biz ton -
ság po li ti kai hely ze tét, te her bí ró ké pes sé gét figye lembe
ve võ, a nem ze ti el vá rá sok nak és a szö vet sé gi kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ, ta ka ré ko san fenn tart ha tó, spe ci á lis
ké pes sé ge ket is ma gá ba fog la ló had erõ ki ala kí tá sa és a
mû kö dés fel té te le i nek biz to sí tá sa.

Az új el vá rá sok alap ján a kor mány za ti cik lus ban a ka to -
na po li ti kai cé lok nak és a Kormány köz igaz ga tá si re form -
já val össze füg gõ had erõ-át ala kí tá si dön té sek nek meg fele -
lõen az el sõ idõ szak ban az át ala kí tá si, szer ve zé si – en nek
fon tos ré sze ként a mi nõ sé gi ál lo mány meg tar tá sát cél zó –
fel ada tok kap nak hang súlyt, míg az ezt kö ve tõ idõ sza kot a
már meg úju ló jog sza bá lyi kör nye zet ben a sta bi li zá ció lé -
pé sei ha tá roz zák meg.

I.

A humánpolitikai program célja

A 2007–2010 kö zöt ti hu mán po li ti kai prog ram cél ja: a
hu mán erõ for rás-ter ve zés, gaz dál ko dás, fej lesz tés és a hu -
mán szol gál ta tá sok va la mennyi esz kö zé vel se gí te ni a vál -
to zá sok hu má nus me ne dzse lé sét, a köz igaz ga tás re form já -
val össze han golt ter ve zõ mun ká val ki ala kí ta ni a meg vál to -
zott kör nye zet hez al kal maz ko dó fog lal koz ta tás po li ti ka
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fel té tel rend sze rét és tá mo gat ni az új rend sze rek harmo -
nikus be ve ze té sét.

A táv la ti fej lesz tés ér de ké ben a Prog ram te remt se meg a
le he tõ sé gét a Ma gyar Hon véd ség egé szé nek vagy egyes
ele me i nek a mi nõ ség-biz to sí tás rend sze ré nek  való meg fe -
lel te té sét 2011-tõl.

1.1. A Prog ram pri o ri tá sai:
– to vább ra is el sõd le ges fon tos sá gú a mi nõ sé gi ál lo -

mány le he tõ ség sze rin ti pá lyán tar tá sa, az ága za tot el ha -
gyók sor sá nak hu má nus ren de zé se, a jog sza bá lyok be tar -
tá sá val;

– az ága zat kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ, a kor mány -
prog ram ba il lesz ke dõ fog lal koz ta tás po li ti ka fel té tel rend -
sze ré nek ki ala kí tá sa,

– a ka to nai kul túr a alap ját je len tõ tel je sít mény elv és
ver seny szel lem fel té te le i nek ki ala kí tá sa (vissza ál lí tá sa) és
szi go rú al kal ma zá sa;

– a Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv hez és a ci vil kép -
zé si rend szer hez szer ve sen kap cso ló dó, mo dul jel le gû
kép zé si fel té tel rend szer ki ala kí tá sa, amely költ ség ha té -
kony és meg fe lel az egész éle ten át tar tó ta nu lás ál ta lá nos,
és egy ben euró pai uni ós kö ve tel mé nye i nek is;

– a hu mán stra té gia cél ja i nak meg fele lõen a hu mán el -
lá tá sok rend sze ré nek új ala pok ra he lye zé se, ki e mel ten a
kül szol gá la tot tel je sí tõ ket és csa lád tag ja i kat, to váb bá az
esély egyen lõ sé gi tör vény ál tal meg ha tá ro zott cso por to kat
érin tõ en, figye lembe vé ve a Ma gyar Hon véd ség, mint
mun kál ta tó, spe ci á lis al kal ma zá si fel té te le it;

– a hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott stra té gi ai
cé lok hu mán tá mo ga tá sa;

– a ka to nai szer ve ze tek igé nye sze rin ti mi nõ sé gi to bor -
zás ál ta lá nos sá té te le.

1.2. A Prog ram meg valósítását be fo lyá so ló té nye -
zõk

A Ma gyar Hon véd ség fel adat rend sze ré re és mû kö dé si
fel té tel rend sze ré re alap ve tõ be fo lyás sal bí ró NA TO és EU
tag ság ból fa ka dó kö ve tel mé nye ken túl az ál lo mány biz to -
sí tá sát a for má ló dó pi ac gaz da ság ha zai fel té tel rend sze re is
be fo lyá sol ja.

A Prog ram ki ala kí tá sa és vég re haj tá sa so rán ki emelt fi -
gyel met kell for dí ta ni a di na mi ku san vál to zó kör nye ze ti
té nye zõk re kü lö nö sen:

– a kor mány za ti köz szol gá la ti fej lesz té si tö rek vé sek
ha tá sa i ra;

– a szö vet ség esi és egyéb nem zet kö zi fel ada tok tel je sí -
té si fel té te le i re;

– az EU és a ha zai mun ka erõ pi ac el lent mon dá sa i ra,
vár ha tó vál to zá sa i ra;

– a ki ala kult és az op ti má lis ál lo mány szer ke zet je len tõs 
el té ré se i re;

– a je len le gi és a pro fesszi o ná lis had erõ szer ve ze ti kul -
tú rá ja kö zöt ti át me net biz to sí tá sá ra;

– a vál to zá sok be ve ze té sét aka dá lyo zó egyéb té nye -
zõk re.

1.2.1. A Prog ram sa rok pont jai:
– a pers pek ti vi kus vál to zá sok fõ irá nya i ra vo nat ko zó

át fo gó dön té sek meg ho za ta la;
– a szer ve ze ti cse lek vé sek rend szer be fog la lá sa, rész le -

tes cse lek vé si és fel adat ter vek ké szí té se;
– a fej lesz té si irá nyok nak meg fe le lõ jog sza bá lyi fel té -

tel rend szer ki ala kí tá sa;
– az át ala kí tá sok kö rül te kin tõ elõ ké szí té se és kö vet ke -

ze tes vég re haj tá sa.

1.2.2. Vég re haj tá si fel té te lek
A Prog ram fõ fel ada tai je len je nek meg a Hon vé del mi

Mi nisz té rium éves ter ve i ben. A HM ka bi net fõ nö ké nek in -
téz ke dé se sze rint az érin tett szak mai szer vek ké szít se nek
cse lek vé si ter ve ket a fel ada tok le bon tá sá ra, a ki dol go zó
mun ka rend jé re és a vég re haj tás üte me zé sé re. A HM Kom -
mu ni ká ció és To bor zó Fõ osz tály fe le lõs szer ve ze te biz to -
sít sa a Prog ram és vég re haj tá si fel ada tai meg is mer te té sét a 
tel jes sze mé lyi ál lo mánnyal.

II.

Részletes célkitûzések

2.1. Hu mán erõ for rás-ter ve zés
A Ma gyar Hon véd ség hosszú táv ú fej lesz té sét szol gá ló

or szág gyû lé si és kor mány za ti dön té sek alap ján meg kez -
dõ dött a jog sza bá lyi kör nye zet ki ala kí tá sa. Ezek le he tõ vé
tett ék a Prog ram vég le ge sí té sét, a rész le tes ter ve zõ mun ka
be in dí tá sát. A to váb bi ki dol go zó mun ka so rán figye lembe
kell ven ni, hogy a hon véd ség struk tú rá já ban és mû kö dé sé -
ben ter ve zett je len tõs vál to zá sok szük sé ges sé te szik egyes, 
a nem ze ti fog lal koz ta tás po li ti kai cél ki tû zé sek meg -
valósulását is elõ se gí tõ és a tár ca fog lal koz ta tá si stra té gi ai
kér dé se i re vo nat ko zó to váb bi dön té sek meg ho za ta lát.
Ezek a dön té sek je len tõs mér ték ben be fo lyá sol hat ják a ko -
ráb ban meg kez dett ter ve zõ mun kát és a jog sza bály al ko tó
te vé keny sé get.

A hu mán erõ for rás-ter ve zés biz to sít ja a hu mán erõ for -
rás-gaz dál ko dás sal- és fej lesz tés sel össze füg gõ cse lek vé si
ke re tek meg ha tá ro zá sát, a fel té te lek és szük ség le tek kö -
zöt ti op ti má lis egyen súly ki ala kí tá sá hoz el en ged he tet len
dön té si al ter na tí vák ki dol go zá sát. A hu mán erõ for rás-ter -
ve zés rend szer e – il lesz ked ve a Tár ca Vé del mi Ter ve zé si
Rend sze ré be – az op ti ma li zált erõ for rás ter ve zés szem -
pont jai figye lembe véte lével ke rül ki ala kí tás ra. Ki kell dol -
goz ni a hu mán po li ti ka egé szét át fo gó szak fel adat-ren det, a 
ter ve zés mû kö dé si fo lya mat rend sze rét és az in for má ci ós
kap cso la ti rend szert, mellyel il lesz ke dik a ter ve zõ rend -
szer töb bi ele mé hez.

A hu mán erõ for rás-ter ve zés a Hu mán stra té gi á ban meg -
ha tá ro zott fel adat rend szer ben és ha tó kör ben két ütem ben
ke rül jön fej lesz tés re. Az el sõ ütem le gyen ké pes – több al -
ter na tí va ki dol go zá sá val, a kül sõ és bel sõ be fo lyá so ló kör -
nye ze ti té nye zõk meg je le ní té sé vel – meg ha tá roz ni a sze -
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mé lyi ál lo mány biz to sí tá sá nak egyes lé pé se it, költ ség-,
erõ for rás- és esz köz szük ség le tét, va la mint idõ ho ri zont ját.

A má so dik ütem le gyen ké pes a ve ze tés, szer ve ze ti kul -
túr a, szer ve zet fej lesz tés ha tá sa i nak ter ve zé sé re.

Mind két ütem fej lesz té sé nek kulcs kér dé se a sze mé lyi
fel té tel rend szer biz to sí tá sá hoz kap cso ló dó nor ma tív rend -
sze rek ki ala kí tá sa.

A hu mán erõ for rás-ter ve zõ rend szer elem zé sei és ha tó -
kö re ter jed je nek ki:

– a mû kö dé si fel té te lek, fel ada tok és kö ve tel mé nyek
össz hang já nak hely ze té re;

– a bel sõ mû kö dé si fo lya ma tok ra, a fej lesz té si irá nyok ra;
– a szer ve zet, az inf ra struk tú ra fej lett sé gé re, a kö ve tel -

mé nyek nek  való meg fe le lés re;
– a ve ze tés, ve ze tett ség hely ze té re és al kal maz ko dó ké -

pes sé gé re;
– az ál lo mány össze té te lé nek (ál lo mány ará nyok, élet -

ko ri, kép zett sé gi hely zet stb.) és szer ve ze ti meg fe le lé sé -
nek ál ta lá nos jel lem zõ i re;

– a sze mé lyi fel té tel rend szer és a fel ada tok hosszú,
illetve rö vid táv ú meg fe le lé sé re (erõ for rás-fel hasz ná lás);

– az ural ko dó szer ve ze ti kul túr a jel lem zõ i re, a vál to -
zás hoz, fej lesz tés hez  való vi szo nyá ra;

– a hu mán erõ for rá sok fenn tar tá sá nak és fej lesz té sé nek 
rész le tes költ sé ge i re;

– a ha tás kö rök ér vé nye sü lé sé re.

2.2. A hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás és fej lesz tés új
rend sze ré nek kiala kí tá sa

A hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás nak biz to sí ta ni kell a ka -
to nai szer ve ze tek alap ren del te té sé nek tel je sí té sé hez szük -
sé ges sze mé lyi ál lo mányt, a ha té kony erõ for rás-el osz tást.
A vo nat ko zó kor mány za ti dön té sek alap ján a meg vál to zott 
szer ke ze tû és mû kö dé sû had erõ ál lo mány szük ség le tét
meg ha tá ro zott stra té gi ai al kal ma zá si cé lok figye lembe -
véte lével kell ki ala kí ta ni majd sta bi lan fenn tar ta ni. Új ala -
pok ra kell he lyez ni a gaz dál ko dást és a fej lesz tést ter ve zõ
és az azt vég re haj tó szak mai szer vek mun ká ját.

A sze mé lyi ál lo mány ter ve zé si kulcs kér dé sei
1. Az ön kén tes ala pon szer ve zõ dõ had se reg sze mé lyi

ál lo má nyát a bé ke ki kép zés idõ sza ká ban tény le ge sen szol -
gá la tot tel je sí tõ ka to nák, köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma -
zot tak, to váb bá idõ sza ko san ren del ke zés re ál ló ön kén tes
tar ta lé ko sok al kot ják.

2. A szer ve ze tek egy ré szé nek ren del te tés sze rû mû kö dé -
se csak mi nõ sí tett idõ szak ban tör té nõ al kal ma zás ese tén tel -
jes, így bi zo nyos ké pes sé gek csak át me ne ti leg szük sé ge sek, 
ezért a nap i fog lal koz ta tá su kat is kü lön kell ter vez ni.

2.2.1. Ter ve zé si alap el vek:
– ál ta lá ban csak olyan fel ada to kat vé gez tes sünk el ka -

to nák kal, ame lyek ka to nai fel ké szült sé get is igé nyel nek,
illetve biz ton sá gi koc ká za ta van a pol gá ri ál lo má nyú ak,
vagy kül sõ szol gál ta tók al kal ma zá sá nak;

– jel lem zõ en az adott be osz tás ban vég zen dõ te vé keny -
ség struk tú ra ha tá roz za meg a szük sé ges fel ké szült sé get,

me lyek von za ta a szük sé ges ál lo mány ka te gó ria és a rend -
sze re sí tett rend fo ko zat;

– a fel töl tött sé gi mu ta tók ban a kü lön bö zõ op ci ók hoz
kap cso ló dó  valószínûségek fe je zõd je nek ki. A fel töl tött -
ség szo ros össz hang ban áll jon a ka to nai szer ve zet ké szen -
lé ti ide jé vel;

– el sõ sor ban a csa pa tok nál rend sze re sí tett be osz tá sok
le gye nek na gyobb arány ban fel tölt ve.

A ter vek meg valósításának ki emelt té nye zõ je az új fog -
lal koz ta tá si, szer ve ze ti el vá rá si rend szer ki ala kí tá sa és mû -
köd te té se, mely nek fel té te le:

– a mun ka kö rök pon tos ter ve zé se, a mun ka kö ri kö ve -
tel mény rend szer ki ala kí tá sa és annak be tar tá sa;

– a mun ka kö rök höz kap csolt ér té ke lé si rend szer ki ala -
kí tá sa.

Fõ fel ada tok
A mun ka kö ri kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ál lo mány -

ará nyok, az új ál lo mány szer ke zet ki ala kí tá sa a be osz tá sok, 
mun ka kö rök fo ko za tos át ala kí tá sa út ján tör tén jen meg.
 Elsõ lép csõ ben – épít ve a ko ráb bi ki dol go zó mun ká ra és a
jog sza bály ban már meg je lent kö ve tel mé nyek re – a mun -
ka kör-ér té ke lés sel meg kell ha tá roz ni a hon véd ség mun ka -
kö re i nek új struk tú rá ját, át fo gó kö ve tel mény rend sze rét és
a be ve ze tés rend jét. Ezen az ala pon a má so dik lép csõ ben
ki kell dol goz ni a mi nõ ség biz to sí tás tel jes kö rû algorit -
mizált rend sze rét.

A mun ka kör elem zést és ter ve zést a tel jes ver ti ku mot te -
kint ve a hu mán erõ for rás ter ve zés, gaz dál ko dás és fej lesz -
tés fo lya ma tá vá kell ten ni, össz hang ban a kor mány za ti el -
vá rá sok kal.

Ki emelt kö ve tel mény, hogy min den új mun ka kör rend -
sze re sí té se, illetve a meg lé võk mó do sí tá sa csak mun ka -
kör elem zés után tör tén jen meg.

2.2.2. Az elõ me ne te li rend szer fej lesz té se
A had erõ nagy sá gá nak, szer ke ze té nek vál to zá sai in do -

kol ják az elõ me ne te li rend szer el ve i nek és szer ke ze té nek
fe lül vizs gá la tát és a szük sé ges mó do sí tá sok ki dol go zá sát.
A vál toz ta tás hoz konk rét ja vas la tot kell ki dol goz ni, mely -
nek alap el vei – figye lembe vé ve a ha zai, az EU és a NA TO 
sze mély zet fej lesz té si el ve it – az aláb bi ak:

– az elõ me ne tel alap ja a tel je sít mény ér té ke lés (a je len -
le gi nél egy sze rûbb, össze vont, szer ve ze ti kö tõ dés, egyé ni
in dít ta tá sú pá lya kép és a tel je sít mény ér té ke lé sé vel össze -
füg gõ több let el is me rés-cent ri kus) – 2007. vé gé ig;

– az Elõ me ne te li Bi zott sá gok ha té ko nyab ban és ér -
dem ben tud ják se gí te ni az elõ me ne tel meg valósulását
(egy sze rûbb for ma, na gyobb ha tás kör) – 2008-tól;

– biz to sí tott le gyen a be osz tá sok egy más ra épült sé ge,
ugyan ak kor job ban al kal maz kod jon az új szer ve ze ti
 hierarchiához (fe lül vizs gá lat 2007, be ve ze té se fo lya ma -
tos);

– be osz tá si kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé nek szigorí -
tása (rend fo ko za ti kö ve tel mény, szak kép zett ség, tan fo lya -
mok, spe ci á lis kö ve tel mé nyek, rend fo ko za ti meg fe le lés) –
2008. kö ze pé tõl;
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– a sza bá lyo zó gya kor lat biz to sít sa a jog biz ton ság erõ -
sí té sét. Az ér de mi sza bá lyo zó te vé keny ség le he tõ leg
2007-ben fe je zõd jön be.

Az elõ me ne te li rend szer fej lesz té sé re vo nat ko zó ja vas -
la tok ki dol go zá sá nál figye lembe kell ven ni, hogy a Hjt.
be ve ze té se óta le zaj lott szer ve ze ti vál to zá sok alap ve tõ en
ked ve zõt len je len sé ge ket ge ne rál hat nak. A mó do sí tá sok
egy rész e be ve ze té sé hez min den kép pen hosszabb át me ne -
tek kel kell szá mol ni. Meg je le né sü ket köve tõen to váb bi
 figyelmet igé nyel nek az új tí pu sú nyug díj rend szer re
 vonatkozó sza bá lyok is.

A vál toz ta tá sok elõtt ala pos elem zés szük sé ges, mely -
nek so rán a meg lé võ ka to na ál lo mány élet ko ri, vég zett sé gi
és rend fo ko za ti jel lem zõi alap ján vizs gál ni kell, hogy a je -
len le gi sza bá lyok fenn tar tá sa, illetve vál to zá sa mi kor és
mi lyen jel le gû fe szült sé ge ket ered mé nyez het. Ezek ke ze -
lé sé hez új mód sze rek meg ta nu lá sa szük sé ges, el sõd le ge -
sen a pa rancs no ki ál lo mány szá má ra (vál to zás-me nedzs -
ment el sa já tí tá sa, gya kor la ti al kal ma zá sa).

A ja vas la tok ki dol go zá sá nál a stra té gi ai al kal ma zá si cé -
lok ból kell ki in dul ni. A gaz da sá gi, gaz da sá gos sá gi szem -
pon to kat, a rö vid és a hosszú táv ú ha tá so kat, te kin tet tel a
hu mán erõ for rá sok fej lesz té sé nek ma gas költ sé ge i re, szin -
tén vizs gál ni kell. A fog lal koz ta tás po li ti kai szem pon tok
kö zött vizs gál ni kell a hu mán tõ ke-rá for dí tá sok meg té rü lé -
sét, azok ha té kony sá gát is. A hu mán erõ for rás-fej lesz tés
gaz da sá gos sá gi szem pont jai nem ve szé lyez tet he tik a stra -
té gi ai al kal ma zá si cé lok meg valósulását.

A vál toz ta tá si ja vas la tok alap el vei a kö vet ke zõk:

– a tel je sít mény ér té ke lés ké pez ze to vább ra is az elõ me -
ne tel alap ját;

– az Elõ me ne te li Bi zott sá gok te vé keny sé gé nek fenn -
tar tá sa, és ha tás kö rük eset le ges ki bõ ví té se;

– a be osz tá sok egy más ra épült sé ge;

– a be osz tá si kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té se (is ko lai
vég zett ség, szak kép zett ség, tan fo lya mok, spe ci á lis kö ve -
tel mé nyek);

– a pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat rend sze ré nek, mint al -
kal ma zá si fel té tel nek fenn tar tá sa;

– mun ka kör-elem zés, mun ka kör-ér té ke lés;

– a struk tu rált rend szer fenn tar tá sa.

Az új ki hí vá sok nak, a köz igaz ga tás kor sze rû sí té se kö -
ve tel mé nye i nek, a hon véd ség szer ke ze té nek és ál lo mány -
ará nya i nak meg fe le lõ, hi te les élet pá lyát és pá lya ké pet mu -
ta tó elõ me ne te li rend szer ki ala kí tá sa ér de ké ben az aláb bi
fel ada tok vég re haj tá sa szük sé ges:

– a hon vé del mi tár ca je len le gi elõ me ne te li rend sze ré -
nek fe lül vizs gá la ta, tu do má nyos igé nyû elem zé se, ér té ke -
lé se 2007. év kö ze pé ig;

– a ru gal ma sabb, na gyobb moz gás te ret biz to sí tó, a je -
len le gi elõ me ne te li rend szer ta pasz ta la ta in nyug vó kor sze -
rûbb rend szer mo del le zé se 2007. év vé gé ig;

– az elõ me ne te li ren dek egy sé ge sí té se, az ál ta lá nos,
illetve spe ci á lis elõ me ne te li rend hez tar to zás új ra ér tel me -
zé se, rend sze ré nek át struk tu rá lá sa 2008. ele jé ig;

– a vá ra ko zá si idõk tel jes kö rû fe lül vizs gá la ta, a kor -
sze rûbb elõ me ne te li rend nek meg fele lõen egy sé ge sí té se
2008. kö ze pé ig, át me ne ti idõ vel 2009. kö ze pé ig;

– a be ve ze tést le he tõ vé te võ jog sza bá lyok és egyéb
sza bály zók ki dol go zá sa, be ve ze té se 2009. vé gé ig;

– át té rés az új tí pu sú elõ me ne te li rend szer re 2010/2011-tõl.

2.2.3. A tel je sít mény ér té ke lé si rend szer rel kap cso la -
tos fel ada tok

A köz igaz ga tás át ala kí tá sá ból (kor sze rû sí té sé bõl) fa ka -
dó kor mány za ti szem pon tú ér té ke lés alap ján el fo ga dott
ka to nai tel je sít mény ér té ke lés rend sze ré nek kor sze rû sí té se
a kö vet ke zõ súly pon ti kér dé se ken ala pul jon:

– a mi nõ sé gi tel je sít mény ha té ko nyabb ösz tön zé se és
el is me ré se le gyen az alap pil lé re a meg szer zett hu mán erõ -
for rá sok meg tar tá sá nak;

– az ér té ke lés je len le gi rend sze ré nek alap ele me it vál to -
zat la nul al kal maz ni kell (nem cél sze rû egy már be já ra tott,
vég re haj tá si szem pont ból el fo ga dott rend szert min den év -
ben alap ja i ban meg vál toz tat ni);

– tel jes kö rû vé kell ten ni a kom pe ten cia-meg fe le lé se -
ket (2010);

– a 2008. ja nu ár já tól a tel je sít mény ér té ke lés nek ha tá ro -
zot tab ban ér vé nye sül nie kell az elõ me ne tel nél (ma ga sabb
be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés), és al kal maz ni kell az egyéb 
sze mé lyi moz ga tá sok (át he lye zé sek), be is ko lá zá sok (át- és 
to vább kép zé sek, ide gen nyel vi tan fo lya mok) so rán is;

– fo ko za to san hoz zá kell kap csol ni az ér té ke lés ered -
mé nyét a ju tal ma zá si, ösz tön zé si rend szer hez (2008-tól)
el ér ve a tel je sít mény el vû bé re zés ál ta lá nos sá té te lét
(2010/11-re);

– be kell ve zet ni a mi nõ sí tést fel vál tó „össze sí tett tel je -
sít mény ér té ke lést”, ezzel meg ala poz va a ko ráb bi évek ér -
té ke lé se i nek na gyobb sú lyát (2008/09);

– fo ko za to san be kell ve zet ni az ön ér té ke lés in téz mé -
nyét (2008/09);

– be kell ve zet ni a tel je sít mény ér té ke lés, ve ze tõi ér té -
ke lés, mi nõ sí tés adat tar tal má nak egy sé ge sí té sét, azo nos
kö ve tel mény rend szer ki ala kí tá sát (2009);

– biz to sí ta ni kell az ér té ke lé si rend szer mé rõ szá ma i nak 
szi go rú be tar tá sát az össze vet he tõ ség meg te rem té sé hez
(2010).

2.3. Hu mán erõ for rás-fej lesz tés
Meg ha tá ro zó a ka to nai szol gá lat egé szét meg ala po zó

in teg rált egyé ni kép zé si, ki kép zé si, fel ké szí té si rend szer
kor rek ci ó ja, amely le he tõ vé te szi a szer ve zet ben a ver ti ká -
lis és a ho ri zon tá lis mo bi li tást és figye lembe ve szi az
egyén fej lõ dé si tö rek vé se it, pá lya ké pé nek meg valósítását.

A sze mé lyi ál lo mány kép zé sé nek alap el vei:
A kép zés nek, mint az em ber i erõ for rás fej lesz tés leg fon -

to sabb össze te võ jé nek fõ fel ada ta a meg fe le lõ mi nõ sé gû
mun ka erõ biz to sí tá sa, illetve a meg vál to zott kö rül mé -
nyek hez  való al kal maz ko dó ké pes ség meg te rem té se, elõ -
se gí té se. A kép zé si igé nyek meg ha tá ro zá sá nak alap ja a ha -
té kony fog lal koz ta tá si szem lé let és annak ér vé nye sí té se.
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A tel jes mér ték ben a ka to nai szer ve ze tek ál tal fi nan szí -
ro zott kép zé sek nek dön tõ en a had erõ szük ség le te it kell ki -
elé gí te ni ük, le gyen szó ha zai vagy kül föl di kép zé sek rõl.

Ugyan ak kor fon tos kö ve tel mény az is, hogy az egyéb
kez de mé nye zé sû kép zé sek ne csak a mun ka vál lalók ér de -
ke it, ha nem a mun kál ta tó ér de ke it is szol gál ják.

Fõ fel ada tok:

– az éves be is ko lá zá si ter vek össze ál lí tá sa a szak irány
re fe ren sek és a ka ma rai jog kört gya kor lók szé le sebb kö rû
be vo ná sá val tör tén jen (fo lya ma tos);

– az át- és to vább kép zé sek, ki e mel ten az elõ me ne te li
tan fo lya mok rend sze ré nek egy sze rûb bé, költ ség ha té ko -
nyab bá té te le (2008-tól);

– a kép zé sek gya kor la ti vég re haj tá sa so rán tö re ked ni
kell a táv ok ta tás min d szé le sebb kö rû al kal ma zá sá ra
( folyamatos);

– a kü lön bö zõ ál lo mány ka te gó ri ák kép zé se, át- és to -
vább kép zé se egy sé ges el vek és rendsze rint  valósuljon
meg (2008-tól);

– az egész éle ten át tar tó ta nu lás prog ram já nak ré sze -
ként fej lesz te ni kell az in téz mé nyi hát te ret, és be kell ve -
zet ni, majd mû köd tet ni a mi nõ ség biz to sí tá si rend szert (fo -
lya ma tos);

– tá mo gat ni és szé le sí te ni kell a szol gá la ti ér dek ke re tei 
kö zött az ál lo mány önmeg valósítási tö rek vé se it (folya -
matos);

– a kép zés tar tal mi lag a szer ve zet bõl ki vá lók ré szé re a
mun ka erõ pi ac igé nye i nek meg fe le lõ, a ver seny szfé rá ba
vissza té rést se gí tõ is me re te ket nyújt son (fo lya ma tos).

A leg fon to sabb te rü le tek:

– a tiszt kép zés szak ma i lag fe le lõs ve ze tõ i vel együtt -
mû köd ve a több cik lu sú, li ne á ris kép zé si rend szer be ve ze -
té sé nek foly ta tá sa a ka to nai fel sõ ok ta tás ban (fo lya ma tos);

– a tel je sít mény ér té ke lés, a be is ko lá zá sok és az elõ me -
ne tel szo ros össz hang já nak biz to sí tá sa (fo lya ma tos);

– a jog sza bály ban meg ha tá ro zott nyelv kép zé si kö ve -
tel mé nyek el éré se (2010 vé gé re);

– a tiszt he lyet tes szak kép zés kor sze rû sí té se, kap cso -
lód va az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ben a ma gyar
szak kép zés szá má ra biz to sí tott prog ra mok hoz és le he tõ sé -
gek hez;

– az át- és to vább kép zé sek, elõ me ne te li tan fo lya mok
cél irá nyo sabb, ha té ko nyabb és költ ség ha té ko nyabb rend -
sze ré nek ki ala kí tá sa, mi nisz te ri szin tû sza bály zás ki dol go -
zá sa [(ha zai és kül föl di egy aránt) – 2008-ig];

– a köz tiszt vi se lõi ál lo mány szer ve zett fel ké szí té se a
2011-ben ese dé kes ma gyar EU el nök sé gi fel ada tok tá mo -
ga tá sá ra (el sõ sor ban nyel vi, majd szak mai és uni ós is me -
re tek);

– a köz tiszt vi se lõi és a köz al kal ma zot ti ál lo mány to -
váb bi kép zé si rend sze ré nek tár ca szin tû fej lesz té se, szer ve -
zet teb bé, ha té ko nyab bá té te le (a köz szol gá lat re form já val
össz hang ban).

2.4. Ösz tön zé si és mo ti vá ci ós rend szer rel kap cso la -
tos fel ada tok

2.4.1. Jut ta tá si rend szer

A rend szer át ala kí tá sa so rán ab ból kell ki in dul ni, hogy a 
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na ál lo -
má nya spe ci á lis mun ka vál laló, mi vel az ál lo mány nak kü -
lön le ges egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság ra vo -
nat ko zó kö ve tel mé nyek nek is meg kell fe lel nie, fel ada ta it
szol gá la ti és szak mai füg gel mi vi szo nyok kö zött kell tel je -
sí te ni, akár élet e árán is. 2004. vé gé tõl a Ma gyar Hon véd -
ség fo ko zot tab ban meg je lent a mun ka erõ pi a con, és mint
az egyik leg na gyobb mun kál ta tó ré szé vé vált a mun ka -
erõ-pi a ci ver seny nek is.

Az ál lo mány után pót lá sá nak min d mennyi sé gi, de leg -
fõ képp mi nõ sé gi biz to sí tá sát és a meg lé võ ál lo mány meg -
tar tá sát, élet mi nõ sé gé nek szint jét a Hon véd ség minden -
kori kom pen zá ci ós rend szer e, va la mint az ösz tön zé si és
rek re á ci ós té nye zõk együt te sen, egy mást ki egé szít ve ha tá -
roz zák meg.

A Ma gyar Hon véd ség szo ciá lis vi szo nya it és szol gál ta -
tá sa it úgy kell ki ala kí ta ni és mû köd tet ni, hogy annak fel té -
tel rend sze re biz to sít sa a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák
szá má ra a szol gá lat kö ve tel mé nye i nek  való min den ol da lú
meg fe le lést. Az elõ me ne te li rend szer ha té ko nyan ösz tö -
nöz ze az ál lo mányt a szer ve zet ben  való benn ma ra dás ra (a
le he tõ leg hosszabb ide jû szol gá lat vál la lá sá ra), ugyan ak -
kor gya ko rol jon von zó ha tást a po ten ci á lis után pót lást je -
len tõ kí vül ál lók ra is.

A vál to zá sok lé nye gé nek a meg vál to zott ál lo mány szer -
ke zet  miatt egyes fog lal koz ta tá si el vek ben és ah hoz kap -
cso ló dó an az el lá tá si, jut ta tá si rend szer ben kell meg je len -
nie. Kulcs kér dés nek te kin ten dõ a leg ala cso nyabb be osz tá -
sok ban szol gá ló le gény sé gi ál lo mány meg tart ha tó sá ga.

A tár ca az élet-, és mun ka kö rül mé nyek ja ví tá sá hoz kap -
cso ló dó an, az egyes ál lo mány cso por tok kö zöt ti kü lönb sé -
gek szük ség sze rû figye lembe véte lével fo lya ma to san tá -
mo gat ja az ál lo mány tag jai lak ha tá sá nak meg ol dá sát és
en nek ér de ké ben biz to sít ja a több pó lu sú lak ha tá si tá mo ga -
tá si rend szer mû kö dõ ké pes sé gét. En nek te rü le tén:

– fenn tart ja, mû köd te ti és fej lesz ti a bér la kás-jut ta tá si
rend sze rét, en nek ér de ké ben a bér la kás-fej lesz tés te kin te -
té ben – a la kás vá sár lá sok mel lett – vár ha tó an 2010-tõl al -
kal maz za a költ ség ve té si for rá sok ha té ko nyabb fel hasz ná -
lá sá val meg valósuló ma gán be fek te tõi tõ kén ala pu ló meg -
ol dá so kat;

– fenn tart ja és fej lesz ti a lak ha tá si gon dok át me ne ti
meg ol dá sát szol gá ló al bér le ti díj hoz zá já ru lás rend sze rét
az zal, hogy a tá mo gat ha tó lak ha tá si for má kat 2007-tõl ki -
ter jesz ti az igény jo go sul tak ál tal igény be vett la kás lí zing
meg ol dá sok ra is.

Fõ fel ada tok:

– ki kell dol goz ni a ka to nai szol gá lat fel té te le it támo -
gató új el ve ket, kö ve tel mé nye ket (2007);

– fe lül kell vizs gál ni a jut ta tá sok, költ ség té rí té sek és tá -
mo ga tá sok rend sze rét, össz hang ban, az ál lo mány szer ke -
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zet ben, illetve a köz szol gá lat ban ter ve zett vál to zá sok kal
(2007);

– az új sza bá lyo zás ban ér vé nye sí te ni kell a  valós ter he -
lé se ket, ve szé lye ket kom pen zá ló, a tel jes ál lo mányt át fo gó 
nor ma tív rend szert, mely ké pes meg je le ní te ni és tá mo gat -
ni az egyé nek szer ve zet szá má ra pre fe rált pá lya stra té gi á ját 
(2008);

– a rend szer ben rész le te sen meg kell je le ní te ni és kü lön
prog ram sze rint meg kell is mer tet ni a szer zõ dé ses szol gá lat -
hoz kap cso ló dó el lá tá si for má kat, sa já tos sá go kat (2008).

2.4.2. A re kon ver zi ós el lá tás fel ada tai
A Prog ram el sõ idõ sza ká ban az át szer ve zé sek  miatti

fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek ha té kony ke ze lé sé vel,
illetve a had erõ-át ala kí tás ter ve zett be fe je zé se után a jog -
vi szo nyuk ra vo nat ko zó idõ tar tam tény le ges le tel té vel ki -
vá ló mun ka vál lalók (ese ten ként hoz zá tar to zó ik) mun ka -
erõ-pi a ci po zí ci ó i nak ja ví tá sa ki emelt ele me a hon véd ség
hu mán stra té gi á já nak. En nek fel ada ta it egyéb kor mány za ti
esz kö zök kel és uni ós le he tõ sé gek kel kom plex mó don kell
ter vez ni.

Fõ fel ada tok:

– a mun ka erõ-pi ac ra tör té nõ ki lé pés ese té re vo nat ko zó
ci vil és ka to nai le he tõ sé gek jog sza bá lyi össz hang já nak
meg te rem té se (2007. vé gé ig);

– szak sze rû és ha té kony prog ram cso ma gok ki ala kí tá sa
a fog lal koz ta tá si vál ság szi tu á ci ók ra (2008);

– szé les kö rû ko he ren cia meg te rem té se a bel sõ kép zé si, 
ki kép zé si rend szer és a mun ka erõ-pi a ci kép zé si rend szer
kö zött (2009);

– az élet hosszig tar tó ta nu lás Euró pai Uni ós prog ram já -
hoz kap cso ló dó fel té te lek moz gó sí tá sa (fo lya ma tos);

– a szol gá lat so rán szer zett ka to nai-, szak mai gya kor la -
ti idõk, vizs gák (osz tá lyos-, mes ter vizs gák stb.) ér vé nye -
sít he tõ sé gé nek ki dol go zá sa (iga zo lá sok stb.) – 2009;

– a MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány se gé lye zés ben
be töl tött sze re pé nek fe lül vizs gá la ta;

– kép zé sek re vo nat ko zó kül sõ pá lyá za ti le he tõ sé gek
fel tér ké pe zé se, rend szer be il lesz té se (fo lya ma tos).

2.5. Szo ciá lis el lá tá sok, hu mán tá mo ga tá sok
A ka to nai szol gá lat fon tos fel té tel rend sze re a szo ciá lis

és hu mán szol gál ta tás in téz mé nye. Az el múlt évek szer ve -
ze ti vál to zá sai so rán je len tõs vesz te sé gek ér ték a rend -
szert, a szük sé ges nél ke ve sebb fi gye lem és erõ for rás ju tott
a te rü let re. A Prog ram fon tos ele me, hogy a Ma gyar Hon -
véd ség ál tal meg valósított szo ciá lis el lá tó rend szer a je len -
le gi nél mar kán sab ban il lesz ked jen a tár sa dal mi el lá tás
rend sze ré be. A hu mán el lá tó rend szer el té ré sei dön tõ en az
új tí pu sú ka to nai szol gá lat ki hí vá sa it ke zel jék, azon ban ve -
gyék figye lembe az e te rü le ten ki ala kult ha gyo má nyo kat, a 
hon véd ség ál tal pre fe rált tra di ci o ná lis ér té ke ket is. Az el -
lá tá sok dif fe ren ci ál tan ter jed je nek ki a tel jes ál lo mány ra,
illetve azok hoz zá tar to zó i ra, va la mint a nyugállomá -
nyúakra és csa lád juk ra.

Fo ko zott fi gyel met igény lõ te rü le tek:
– a dön tés-de cent ra li zá lás el vé nek ér vé nye sí té se a rá -

szo rult ság meg ál la pí tá sá ban, va la mint a jog kö rök meg ha -
tá ro zá sá ban (2007. vé gé ig);

– a se gé lye zé si rend szer nek az új szer ke ze tû ál lo mány
sa já tos sá ga i hoz és a meg vál to zott fel té te lek hez iga zo dó
mó do sí tá sa (2007. vé gé ig).

– Fõ fel ada tok a szo ciá lis el lá tó rend szer ben:
– el sõ lép csõ ben a mun ka vál la lói kör be tar to zók el lá tó -

rend sze ré nek kor sze rû sí té se (2007. vé gé ig);
– a ren del ke zés re ál ló for rá sok (igaz sá go sabb) rá szo -

rult ság el vén ala pu ló el osz tá sa szer ve ze ti-tech ni kai fel -
ada ta i nak meg ter ve zé se (2007. vé gé ig);

– a szo ciá lis el lá tá sok szin ten tar tá sa, a nor ma ti vi tás
erõ sí té se, a költ ség ha té kony ság nö ve lé se (fo lya ma tos);

– az ága za ti cé lo kat tá mo ga tó ci vil szer ve ze tek be vo -
ná sa az el lá tá sok ha té kony sá gá nak fej lesz té se ér de ké ben
(fo lya ma tos).

2.5.1. „Csa lád se gí tõ szol gá lat” át ala kí tá sa, szol gál ta -
tá sa i nak fo ko za tos be ve ze té se

A ko ráb bi dön té sek nek és a hu mán stra té gi á nak meg -
fele lõen – el sõd le ge sen a kül szol gá la tot tel je sí tõk re, a csa -
lád juk tól tá vol élõk csa lád já nak tá mo ga tá sá ra kon cent rál -
va – meg kell te rem te ni a csa lád se gí tõ szol gá lat fo lya ma -
tos rend szer szin tû mû kö dé sét.

Fõ fel ada tok:
– a ko ráb bi dön té sek fe lül vizs gá la ta (meg erõ sí té se) után

mo dell-kí sér le ten ke resz tül meg kell te rem te ni a Szol gá lat
gya kor la ti mû kö dé sé nek tesz te lé si fel té te le it (2007. kö ze -
pé tõl);

– rend szer sze rû vé kell ten ni azon csa lá dok fel ké szí té sét, 
akik nek hoz zá tar to zó ja tar tós kül szol gá lat ra ke rül (2008);

– ja ví ta ni kell a kap cso lat tar tást szol gá ló hír köz lõ és
kom mu ni ká ci ós le he tõ sé ge ket, bõ ví te ni kell az át vi te li
csa tor ná kat (fo lya ma tos);

– ki kell ala kí ta ni a pszi cho ló gi ai fel ké szí tés és vissza -
illesztés fo lya ma tá nak egy sé ges szak mai rend sze rét (2009).

2.5.2. Az idõ sebb mun ka vál lalók, nyug dí ja sok tá mo -
ga tá sa

A vo nat ko zó ha zai és Uni ós jog sza bá lyok hon véd sé gi
ér vé nye sí té sé vel, a ha tá lyos bel sõ sza bály zók fe lül vizs gá -
la tá val ha té ko nyab bá kell ten ni a tár ca fe le lõs ség vál la lá sát 
az idõ sebb ge ne rá ci ók irá nyá ban.

Fõ fel ada tok:
– az el lá tá sok és jut ta tá sok je len le gi rend sze ré nek és le -

he tõ sé ge i nek meg õr zé se;
– a ko ráb bi dön té sek nek meg fele lõen a tár ca idõs ügyi

stra té gi á já nak ki dol go zá sa (2008);
– a nyug dí jas élet re tör té nõ fel ké szü lést tá mo ga tó rend -

szer lét re ho zá sa (2008);
– a ci vil mun ka vi lá gá ba  való ki lé pést tá mo ga tó rend -

szer erõ sí té se (fo lya ma tos);
– a Mi nisz té rium Esély egyen lõ sé gi Terv e egyik ki -

emelt ele me ként az idõ sebb ál lo mány fog lal koz ta tá si fel -
té te le i nek fe lül vizs gá la ta (2009);
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– az el lá tá sok hoz és tá mo ga tá sok hoz tör té nõ hoz zá ju -
tás igaz sá go sabb me cha niz mu sá nak ki ala kí tá sa
(2010-tõl);

– a nyug dí ja sok szer ve zõ dé se ik szo ro sabb be kap cso lá -
sa a hon véd ség éle té be, szak mai ta nács adó sze re pük erõ sí -
té se (fo lya ma tos);

– a nyug dí jas ott ho ni el he lye zés le he tõ sé gé nek is mé telt
vizs gá la ta (2007. vé gé ig).

2.6. Rek re á ci ós el lá tá sok

A pi he nés fel té te le i hez tör té nõ hoz zá já ru lás ré vén elõ
kell se gí te ni a mun ka vál lalók (és rész ben hoz zá tar to zó ik)
mun ka ké pes sé gé nek új ra ter me lé sét. Ki emelt fi gyel met
kell for dí ta ni a szer ve ze ti mû kö dés szem pont já ból fon tos
ál lo mány cso por tok pi he né sé nek tá mo ga tá sá ra, a regene -
rálódás fel té te le i nek fej lesz té sé re, az el lá tá sok és szol gál -
ta tá sok mi nõ sé gé nek szin ten tar tá sá ra, illetve a le he tõ sé -
gek függ vé nyé ben a hoz zá ju tás fej lesz té sé re.

Fõ fel ada tok:

– meg kell te rem te ni a hon véd sé gi üdül te tés inf ra struk -
tú rá já nak mi nõ sé gi fej lesz té sé hez  való fel té te le ket
(2010/11);

– a köz szol gá lat ban al kal ma zott el vek figye lembe véte -
lével át fo gó üdü lé si kon cep ció ki dol go zá sa, ben ne a csa -
lád ta gok ked vez mé nye i nek új ra gon do lá sa (2007. vé gé ig);

– a két- és több ol da lú (CLIMS) üdü lé si együtt mû kö dés 
fej lesz té se (fo lya ma tos);

– a re ge ne rá ló pi hen te tés rend sze ré nek új ra gon do lá sa,
egy sze rû sí té se (2008);

– a ha gyo má nyos ka to na kul tú ra ápo lá sá nak foly ta tá sa,
a Ma gyar Hon véd ség ha zai és nem zet kö zi el is mert sé gét
se gí tõ kul tu rá lis ér té kek meg õr zé se, fej lesz té se (fo lya ma -
tos);

– a tel jes ál lo mány kul tu rá lis el lá tá sá nak nor ma tí va
sze rin ti ki ala kí tá sa és be ve ze té sé nek meg kez dé se (2007).

III.

A Program legfontosabb végrehajtási kérdései

A tár sa da lom ban és a hon véd ség ben le zaj ló nagy mér té -
kû vál to zá sok  miatt igen bo nyo lult kö rül mé nyek kö zött
kell ki ala kí ta ni a jö võt tar tó san meg ha tá ro zó fel té tel rend -
szert. En nek so rán kri ti kus ele mek le het nek:

– az egy ér tel mû dön té sek meg lé te a struk tú rá ra, az
egyes szer ve ze ti ele mek fel ada ta i ra;

– a dön té sek meg ho za ta la a hu mán po li ti ka rész le te i re is;

– a szer ve ze ti cé lok és a szol gá la ti ér de kek szem pont já -
ból pers pek ti vi kus ál lo mány pá lyán tar tá sát biz to sí tó fel té -
tel rend szer ki ala kí tá sa;

– a szer ve ze ti át ala kí tá sok so rán fel sza ba du ló mun ka -
erõ har mo ni kus ki lé pé sé nek biz to sí tá sa;

– a disz lo ká lást, hely õr ség vál tást biz to sí tó fel té tel rend -
szer ki ala kí tá sa.

A vál to zá sok ér vé nye sí té sé nek egyik leg fon to sabb esz -
kö ze a jog sza bá lyi kör nye zet ki ala kí tá sa. A sta bi lan mû kö -
dõ had erõ ki ala kí tá sát szol gá ló prog ram nak olyan sza bály -
zó kat kell tar tal maz nia, me lyek biz to sít ják az alap ve tõ
 célok el éré sét és azok meg szi lár dí tá sát. Ezek nek te kin tet -
tel kell len ni a kö vet ke zõ té nye zõk re is:

– EU jog har mo ni zá ci ós lé pé sek;
– köz szol gá la ti re form vo nat ko zó fel ada tai (üte me zés -

nek meg fele lõen);
– a tár sa da lom egé szét érin tõ sza bály vál to zá sok;
– a jog sza bá lyok ko he ren ci á já nak erõ sí té se.
A ko ráb ban meg je löl tek sze rint a fel té tel rend szer ben

be kö vet ke zett vál to zá sok  miatt a jog sza bá lyi ke re tek ben a
ko ráb ban ter ve zett nél – azok egy sze rû sí té se mel lett – szé -
le sebb kö rû, lé nye gi mó do sí tá so kat is vég re kell haj ta ni.
Ezek kö zül a leg fon to sab bak:

– a fog lal koz ta tás po li ti kai el vek mó do sí tá sa és azok
lép csõ ze tes be ve ze té se (2010-ig);

– a tör vényi szin tû ke re tek ki ala kí tá sa 2007-ben, to váb bi 
jog sza bá lyi fel té te lek meg te rem té se 2008 vé gé ig;

– át- és to vább kép zés ele me i nek, rend sze ré nek ki dol -
go zá sa (2008 vé gé ig);

– ösz tön zé si rend szer meg vál toz ta tá sa (2008-tól);
– el lá tá si rend szer kor sze rû sí té se (2008-tól);
– be il lesz ke dés, szer ve ze ti szo ci a li zá ció se gí té se (men -

tor rend szer) – 2007-tõl;
– az in téz mény rend szer fe lül vizs gá la ta, majd a ki ala kí -

tást köve tõen a rend szer sta bi li zá lá sa (2008. vé gé ig).
A Hu mán po li ti kai Prog ram ban fog lal tak meg valósítása

so rán tö re ked ni kell a szük sé ges for rá sok szin ten tar tá sá ra,
kül sõ for rá sok igény be vé te li le he tõ sé ge i nek fel ku ta tá sá ra.

A Prog ram ha té kony sá gi, mi nõ sé gi mu ta tó i nak meg -
valósulását a Prog ram vég re haj tá sá nak idõ sza ká ban a hu -
mán-kont roll ing esz kö ze i vel fo lya ma to san fi gye lem mel
kell kí sér ni. A Hon vé del mi Mi nisz té rium Hu mán po li ti kai
Ka bi net je, va la mint a Hon vé del mi Ér dek egyez te tõ Fó rum
éven te egy-egy al ka lom mal vizs gál ja meg a Prog ram ban
fog lal tak tel je sí té sé nek hely ze tét.

A honvédelmi miniszter
44/2007. (HK 9.) HM

u t a  s í  t á  s a

az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti
és Vasútegészségügyi Központ) fõigazgatói, gazdasági
igazgatói valamit osztályvezetõ fõorvosi beosztásainak 

betöltésére kiírt pályázatok elbírálását elõkészítõ
Véleményezõ Bizottságainak kijelölésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) f) pont já ban ka pott fel ha -

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 611



tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény ben, to váb bá a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény ben,
va la mint a 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let ben fog lal -
tak ra – az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont fõ igaz ga tói be osz tás
be töl té sé re 2007. már ci us 31-én ki írt pá lyá zat el bí rá lá sá -
nak elõ ké szí té se ér de ké ben az aláb bi I. szá mú Vé le mé nye -
zõ Bi zott sá got je lö löm ki:

a) el nö ke: dr. Sze re di Pé ter, HM ka bi net fõ nök
b) tag jai: – dr. Gyõr fi Ist ván, mi nisz te ri meg bí zott;
– dr. Jó zsef Pé ter, HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ;
– a Ma gyar Kór ház szö vet ség kép vi se lõ je;
– Ka to na Ká roly ez re des, HM sze mély ze ti fõ osz tály ve -

ze tõ-he lyet tes,
c) tit ká ra: dr. Bol la Sza bolcs al ez re des, az I. szá mú Bí -

rá ló Bi zott ság tit ká ra.

2.  §

Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont gaz da sá gi igaz ga tói
be osz tás be töl té sé re 2007. már ci us 31-én ki írt pá lyá zat el -
bí rá lá sá nak elõ ké szí té se ér de ké ben az aláb bi II. szá mú Vé -
le mé nye zõ Bi zott sá got je lö löm ki:

a) el nö ke: dr. Sze re di Pé ter, HM ka bi net fõ nök
b) tag jai: – dr. Gyõr fi Ist ván, mi nisz te ri meg bí zott;
– dr. Jó zsef Pé ter, HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ;
– az Egész ség ügyi Gaz da sá gi Ve ze tõk Egye sü le té nek

kép vi se lõ je;
– Ka to na Ká roly ez re des, HM sze mély ze ti fõ osz tály ve -

ze tõ-he lyet tes,
c) tit ká ra: dr. Bol la Sza bolcs al ez re des, a II. szá mú Bí -

rá ló Bi zott ság tit ká ra.

3.  §

Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont or vos igaz ga tó, ápo -
lá si igaz ga tó, in té ze ti fõ gyógy sze rész és osz tály ve ze tõ fõ -
or vo si mun ka kö re i nek be töl té sé re 2007. áp ri lis 17-én ki írt
pá lyá zat el bí rá lá sá nak elõ ké szí té se ér de ké ben az aláb bi
III. szá mú Vé le mé nye zõ Bi zott sá got je lö löm ki:

a) el nö ke: dr. Sze re di Pé ter, HM ka bi net fõ nök
b) tag jai: – dr. Gyõr fi Ist ván, mi nisz te ri meg bí zott;
– dr. Jó zsef Pé ter, HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ;

– dr. Svéd Lász ló ny. ve zér õr nagy;
– Ka to na Ká roly ez re des, HM sze mély ze ti fõosztály -

vezetõ-helyettes;
c) tit ká ra: dr. Bol la Sza bolcs al ez re des, a III. szá mú

 Véleményezõ Bi zott ság tit ká ra.

4.  §

(1) A fõ igaz ga tói és gaz da sá gi igaz ga tói mun ka kö rök -
re be ér ke zett pá lyá za tok bon tá sá ra köz jegy zõ je len lé té -
ben 2007. má jus 4-én ke rül sor a Hon vé del mi Miniszté -
riumban.

(2) Az or vos igaz ga tó, ápo lá si igaz ga tó, in té ze ti fõ gyógy -
sze rész és osz tály ve ze tõ fõ or vo si mun ka kö rök re be ér ke zett
pá lyá za tok bon tá sá ra köz jegy zõ je len lé té ben 2007. má jus
18-án ke rül sor a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban.

(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt mun ka kö rök re be ér ke -
zett pá lyá za tok bon tá sát köve tõen a pá lya mun kák má so la -
ta it a HM Sze mély ze ti Fõ osz tá lya vé le mé nye zés re meg -
kül di az ille té kes szak mai kol lé gi u mok el nö ke i hez.

5.  §

(1) A fõ igaz ga tói és gaz da sá gi igaz ga tói pá lyá za tok el -
bí rá lá sá ra és ered mény hir de té se 2007. má jus 19-ig ke rül
sor. Az el bí rá lást meg elõ zõ en az I. és II. szá mú Vé le mé -
nye zõ Bi zott ság a je löl te ket bi zott sá gi lag meg hall gat ja.
A meg hall ga tás ról jegy zõ könyv ké szül, amely tartal -
mazza az egyes pá lyá zók al kal mas sá gá ra vo nat ko zó
 véleményt.

(2) Az or vos igaz ga tó, ápo lá si igaz ga tó, in té ze ti fõ -
gyógy sze rész és osz tály ve ze tõ fõ or vo si pá lyá za tok el bí -
rá lá sá ra és ered mény hir de tés re 2007. jú ni us 4-ig ke rül
sor. Az el bí rá lást meg elõ zõ en a III. szá mú Vé le mé nye zõ
Bi zott ság – az ille té kes szak mai kol lé gi u mok ál lás fog la -
lá sá nak bir to ká ban – a je löl te ket bi zott sá gi lag meg hall -
gat ja. A meg hall ga tás ról jegy zõ könyv ké szül, amely tar -
tal maz za az egyes pá lyá zók al kal mas sá gá ra vo nat ko zó
vé le ményt.

6.  §

(1) A Vé le mé nye zõ Bi zott sá gok a pá lyá za tok ér té ke lé -
sét köve tõen sze mé lyi ja vas la to kat tesz nek, ame lye ket a
HM Sze mély ze ti Fõ osz tály a be ér ke zett pá lya mun kák kal
és a meg hall ga tá sok ról ké szült jegy zõ köny vek kel együtt, 
szol gá la ti úton fel ter jeszt a hon vé del mi mi nisz ter ré -
szére.

(2) A pá lyá za tok nyer te sei – mun ka kö rük be 2007. jú li us 
1-jei ha tállyal tör té nõ ki ne ve zé sü kig, az Ál la mi Egész ség -
ügyi Köz pont lét re ho zá sá val össze füg gõ fel ada ta ik za var -
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ta lan vég zé se ér de ké ben – a hon vé del mi mi nisz ter tõl meg -
bí zó le ve let kap nak.

(3) A meg bí zó le ve lek át adá sá ra a pá lyá za tok ered mény -
hir de té sé vel egy idõ ben ke rül sor.

7.  §

(1) A HM Sze mély ügyi Fõ osz tály az egyes mun ka kö -
rök re ki írt pá lyá za tok ered mé nyé rõl az ered mény hir de tést
kö ve tõ 30 na pon be lül – a pá lyá za ti anya gok vissza kül dé -
sé vel egy ide jû leg – va la mennyi pá lyá zót írás ban ér te sí ti.

(2) A pá lyá zat ered mé nyé nek köz zé té te lé rõl a HM
Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály gon dos ko dik.

8.  §

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

Iván csik Im re s. k.,
HM ál lam tit kár

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. má jus 2.

ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
67/2007. (HK 9.) HM KF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési
felügyelete alá tartozó szervezetek köztisztviselõinek

2007. évi ruházati költségtérítésérõl

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 köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 49/G. §-á ra 
is te kin tet tel – a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a költ ség ve -
té si fel ügye le te alá tar to zó hi va ta lok köz tiszt vi se lõ i nek
2007. évi ru há za ti költ ség té rí té sé re a kö vet ke zõk sze rint
in téz ke dem.

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium, a 
HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal, a HM Köz pon ti El len õr zé si
és Ha tó sá gi Hi va tal, a HM Vé del mi Hi va tal, a Ma gyar
Köz tár sa ság Ál lan dó NATO Kép vi se let, Vé de lem po li ti kai 
Rész leg és a Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó EBESZ Kép vi -
se let, Ka to nai Kép vi se let köz tiszt vi se lõ i re (a továb biak -
ban: köz tiszt vi se lõk) ter jed ki.

2. A köz tiszt vi se lõk 2007. évi ru há za ti költ ség té rí té se
– a Ktv. 49/G.  §-ának (1) be kez dé se sze rint – 73 600 Ft,

ame lyet 2007. má jus hó 18-ig kell a jo go sul tak bank szám -
lá já ra át utal ni.

3. A szer ve ze ti át ala kí tás ban és lét szám le épí tés ben
érin tett szer ve ze tek ál lo mány ból ki vá ló köz tiszt vi se lõk
 ruházati költ ség té rí té sét a Ktv. 49/G.  § (3)–(4) be kez dé se i -
ben fog lal tak nak meg fele lõen kell fo lyó sí ta ni.

4. Az új on nan be lé põ köz tiszt vi se lõk egyéb idõ pon tok -
ban ese dé kes ki fi ze té se it – a Ktv. 49/G.  § (3) be kez dé se
alap ján – a pénz ügyi re fe rens hely ben bo nyo lít ja.

5. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
ren del ke zé se it azon ban 2007. ja nu ár hó 1-jé tõl kell al kal -
maz ni. A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg a Hon vé del mi
 Minisztérium és a költ ség ve té si fel ügye le te alá tar to zó
 hivatalok köz tiszt vi se lõi 2006. évi ru há za ti költ ség té rí té -
sé rõl  szóló 37/2006. (HK 10.) HM KÁT in téz ke dés ha tá -
lyát vesz ti.

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 26.
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
42/2007. (HK 9.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka 
feladatainak végrehajtásáról szóló 134/2006. (HK 24.) 

HM HVKF parancs módosításáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
45/2007. (HK 9.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
46/2007. (HK 9.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a „BEVETÉSI IRÁNY 2007” gyakorlat és bemutató
foglalkozás elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
47/2007. (HK 9.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

XV. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam
elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
05/2007. (HK 9.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a készenléti alegységek szervezésérõl, vezénylésérõl
és a szolgálat ellátásának követelményeirõl szóló

04/2007. (HK 6.) HM HVKF intézkedés
módosításáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
06/2007. (HK 9.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres szolgálat
erõinek kijelölésérõl, békeállapot idõszakában történõ 

vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjérõl
szóló 02/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedés

módosításáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
44/2007. (HK 9.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség által felajánlott víztisztító
képesség elérésével kapcsolatos feladatokról*

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

FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
vezérigazgatójának és a HM Fejlesztési és Logisztikai

Ügynökség vezérigazgatójának
165/2007. (HK 9.) HM KPÜ–HM FLÜ

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

a külföldön történt gyógykezelés, egészségügyi ellátás
költségei elszámolásának eljárási rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tv. (Hvt.) 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a

Ma gyar Hon véd ség tar tós vagy 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
tag jai el lá tá sá ról  szóló 28/2004. (XI. 8.) HM ren de let 21.  §
sze rin ti, a nem fegy ve res tar tós kül föl di szol gá la tot el lá tó
ál lo mány egész ség ügyi el lá tá sá val kap cso la tos költ sé gek
el szá mo lá sá nak vég re haj tá sá ra az aláb bi ak sze rint

intézkedünk:

1.  §

Az In téz ke dés ha tá lya a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Ügy nök ség re (a to váb bi ak ban: HM KPÜ) és a HM Fej -
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lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség re (a to váb bi ak ban:
HM FLÜ) ter jed ki.

2.  §

(1) A köz tiszt vi se lõk tar tós kül szol gá la tá ról  szóló
104/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let ben, va la mint a
28/2004. (XI. 8.) HM ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint, illetve a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár (a to váb bi ak ban: FPEP) és a HM Köz pon ti Pénz -
ügyi és Szám vi te li Hi va tal kö zött 2005. au gusz tus 25-én
lét re jött meg álla po dás alap ján, a tar tó san kül föl dön fog lal -
koz ta tott ki kül dött és el lát mány pót lék ra, illetve csa lád ta gi
pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to zó ja (a to váb bi ak ban: meg té rí -
tés re jo go sult) ál tal in do kol tan igény be vett egész ség ügyi
el lá tás kül föl dön fel me rült és iga zolt költ sé gei té rít he tõk
meg.

(2) Je len in téz ke dés alap ján in do kol tan igény be vett
kül föl di egész ség ügyi el lá tá si költ sé gek meg té rí té sé re – az 
egyéb fel té te lek tel je sü lé se ese tén is – csak ab ban az eset -
ben van le he tõ ség, ha az el tar tott nagy ko rú kö ze li hoz zá -
tar to zó nak mi nõ sü lõ meg té rí tés re jo go sult ele get tet t a tár -
sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go -
sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló
1997. évi LXXX. tör vény (Tbj.) 39.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék fi ze té si kö te le zett -
sé gé nek.

3.  §

Az egész ség ügyi el lá tás ak kor te kint he tõ in do kolt nak,
amennyi ben:

a) a meg té rí tés re jo go sult ele get tet t a jog sza bá lyok ban
fog lal tak sze rint a nem Ma gyar or szá gon tör té nõ mun ka -
vég zés re va ló al kal mas ság meg ál la pí tá sát cél zó or vo si
vizs gá la ti kö te le zett sé gé nek, és

b) az egész ség ügyi el lá tás
ba) sür gõs szük ség  miatt me rült fe l, vagy
bb) a kül föl di el lá tás költ sé ge nem ha lad ja meg a bel -

föl di el lá tás, va la mint a ha za- és vissza szál lí tás együt tes
költ sé gét, vagy

bc) a ha za- és vissza szál lí tás – a sür gõs szük ség ese tét
nem ki me rít ve – a biz to sí tott ál la po tá ban rosszab bo dást
okoz.

4.  §

A fel me rült költ sé gek ak kor te kint he tõk iga zolt nak, ha a 
meg té rí té si igény be je len tés mel lé a ki kül dött csa tol ja a kö -
vet ke zõ do ku men tu mo kat:

a) ere de ti kül föl di szám lát;
b) a szám la for dí tá sát, a for dí tó alá írá sát és ne vét;

c) az annak ki egyen lí té sé re vo nat ko zó iga zo lást (ez a
költ ség jegy zé ken iga zol ha tó);

d) amennyi ben a szám lá ból nem ál la pít ha tó meg az
igény be vett egész ség ügyi szol gál ta tás, ak kor az er re vo -
nat ko zó iga zo lást vagy kór ház i zá ró je len tést és ezek for dí -
tá sát;

e) a mun kál ta tó iga zo lá sát ar ról, hogy az egész ség ügyi
szol gál ta tás igény be vé te lé re a ki kül de tés he lye sze rin ti ál -
lam te rü le tén tör té nõ fog lal koz ta tás alatt ke rült sor (ez a
költ ség jegy zé ken iga zol ha tó),

f) az iga zo lást ar ról, hogy Meg té rí tés re jo go sult ele get
tet t a jog sza bály ban fog lal tak sze rint a nem Ma gyar or szá -
gon tör té nõ mun ka vég zés re va ló al kal mas ság meg ál la pí tá -
sát cél zó or vo si vizs gá la ti kö te le zett sé gé nek.

5.  §

A kül föl di szám lá nak a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal -
maz nia:

a) szám la sor szá ma;
b) szám la ki bo csá tá sá nak kel te;
c) szol gál ta tást nyúj tó ne ve, cí me;
d) igény be ve võ ne ve, cí me;
e) szol gál ta tás meg ne ve zé se, vagy WHO kód;
f) szol gál ta tás el len ér té ke össze sen;
g) tel je sí tés idõ pont ja.

Az egészségügyi költségek elszámolásának
eljárási rendje

6.  §

(1) A HM FLÜ Nem zet kö zi és Szol gál ta tó Igaz ga tó ság
Nem zet kö zi Osz tály (a to váb bi ak ban: Nem zet kö zi Osz -
tály) az el lá tá si kö ré be tar to zó meg té rí tést ké rel me zõ ál tal
át adott, vagy pos tai úton meg kül dött ok má nyo kat ügy vi te -
li úton ér kez te ti és vég re hajt ja az el len õr zé si és zá ra dé ko -
lá si fel ada to kat. A tárgy hó nap 15. nap já ig be ér ke zett ok -
má nyo kat a Nem zet kö zi Osz tály – azok el szá mo lá sát
köve tõen – a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 5. nap já ig kö te les 
a HM FLÜ ve ze tõ je ré szé re fel ter jesz te ni. Az el szá mo lá -
sok to váb bí tá sá hoz, amennyi ben a hi va ta li fu tár szol gá lat -
tal nem biz to sí tott a ha tár idõ ben tör té nõ to váb bí tás en ge -
dé lye zett a ci vil fu tár szol gá lat (DHL, FE DEX) igény be vé -
te le.

(2) A HM FLÜ Nem zet kö zi és Szol gál ta tó Igaz ga tó ság
a fel ter jesz tett el szá mo lá so kat, azok fe lül vizs gá la tát köve -
tõen, 15 na pon be lül meg kül di a HM KPÜ Nem zet kö zi
Igaz ga tó ság Nem zet kö zi Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz -
ügyi El lá tó Osz tály (a to váb bi ak ban: NGTPEO) ré szé re.

(3) Amennyi ben a Nem zet kö zi Osz tály nem tart ja be a
fel dol go zá si ha tár idõt, annak oka i ról kö te les je len tést
 tenni a HM FLÜ Nem zet kö zi és Szol gál ta tó Igaz ga tó ság
igaz ga tó já nak. Az aka dály meg szû né sét köve tõen pe dig
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ha la dék ta la nul (3 na pon be lül) kö te les az ok má nyo kat az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szerv ré szé re meg kül de ni.

7.  §

(1) Az NGTPEO a HM FLÜ-tõl be ér ke zett el szá mo lá -
so kat ügy vi te li úton ér kez te ti, majd vég re hajt ja a szük sé -
ges el len õr zé se ket. Le iga zol ja a költ ség jegy zé ke ket, majd
össze sí tõ jegy zé ken el ké szí ti az el szá mo lást az FPEP ré -
szé re. Az NGTPEO a meg kül dött el szá mo lá so kat, az ér -
kez te tést kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül meg kül di a FPEP
ré szé re.

(2) Amennyi ben a meg té rí tés re jo go sult az egész ség -
ügyi költ sé gei meg té rí té sé hez elõ le get nem igé nyelt, az
FPEP ál tal vissza té rí tett össze get az NGTPEO át utal ja a
meg té rí tés re jo go sult ha zai fo rint ban ve ze tett bank szám lá -
já ra. Az át uta lás ról írás ban tá jé koz tat ja a Nem zet kö zi Osz -
tályt, aki ér te sí ti a meg té rí tés re jo go sul tat a ki fi ze tés meg -
tör tén té rõl.

(3) Amennyi ben a meg té rí tés re jo go sult az egész ség -
ügyi költ sé gek meg té rí tés hez elõ le get igé nyelt, az FPEP
ál tal tör té nõ vissza té rí tés után az NGTPEO a fo rint ban
vissza té rí tett össze get át utal ja a Nem zet kö zi Osz tály ré -
szé re, egy ide jû leg írá sos tá jé koz ta tást ad az FPEP ál tal el -
bí rált vissza té rí té sek rõl, va la mint az át utalt összeg rõl.
Az át uta lás alap ján a Nem zet kö zi Osz tály vég re hajt ja a ki -
adott elõ le gek el szá mol ta tá sát, me lyet az igény be ve võ
egy összeg ben kö te les az elõ leg fel vé tel hely szí nén, a fel -
vett pénz nem ben vissza fi zet ni.

(4) Amennyi ben az FPEP a vissza té rí tést meg ta gad ja, a
ki kül dött nek a fel vett elõ le get az el szá mo lás si ker te len sé -
gé re vo nat ko zó írá sos ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30 na pon be lül – a 28/2004. (XI. 8.) HM ren de let 21.  §
(7) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint – kell vissza fi zet nie.
Ha a fel szó lí tás el le né re a vissza fi ze tés 30 na pon be lül nem 
tör té nik meg, a HM FLÜ a ha tár idõ le jár tát köve tõen, ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ja er rõl a HM KPÜ-t, amely 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. tv. 116.  § (2) be kez -
dé se alap ján az elõ leg össze gét, a ki kül dött ha vi il let mé -
nyé bõl – annak leg fel jebb 33%-áig – a kö ve te lés ki egyen -
lí té sé ig le von ja.

8.  §

(1) Az FPEP-vel meg kö tött meg álla po dás alap ján a
gyógy szer költ sé gek meg té rí té sé re – az egész ség ügyi in -
téz mény ál tal az egész ség ügyi szol gál ta tás ke re té ben fel -
hasz nált (az el lá tás fi nan szí ro zá sa so rán figye lembe vett)
gyógy sze rek ki vé te lé vel – nincs le he tõ ség.

(2) A Nem zet kö zi Osz tály egész ség ügyi költ sé ge ket
nem szá mol hat el.

9.  §

A Nem zet kö zi Osz tály az el lá tá si kö ré re vo nat ko zó an
az In téz ke dés alá írá sát kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les az
 ellátott ál lo mányt az In téz ke dés ben fog lal tak ról tá jé koz -
tat ni.

10.  §

Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*, ren del -
ke zé se it azon ban a 2007. 01. 1-jét köve tõen fel me rült költ -
sé gek te kin te té ben is al kal maz ni kell.

Su lyok Já nos ez re des s. k., Dr. Hor váth Jó zsef

HM KPÜ ve zér igaz ga tó  dan dár tá bor nok s. k.,
HM FLÜ ve zér igaz ga tó

* Az együt tes in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 23.

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
110/2007. (HK 9.) HM KPÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

a pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõk hasz ná la tá nak
és el osz tá sá nak sza bá lya i ról

Az 39/1998. (HK 12.) HM uta sí tás mel lék le té nek 2.,
 valamint 3. e) pont ja i val össz hang ban a HM Köz gaz da sá gi 
és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ) ille té -
kességi kö ré be tar to zó hi va ta los bé lyeg zõk hasz ná la tá ra
– a MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pon ti
Bé lyeg zõ ké szí tõ és El lá tó Osz tály ve ze tõ egyet ér té sé vel –
a kö vet ke zõk sze rint

intézkedem.

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a HM KPÜ Gaz dál ko -
dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Igaz ga tó ság ra, illetve a
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi Re fe ra tú rá ra.

2. Cí me res nagy mé re tû „Hon vé del mi Mi nisz té rium
Köz gazdasági és Pénz ügyi Ügy nök ség Pénz ügyi Re fe -
rens” fel ira tú szá mo zott kör bé lyeg zõ bé ke idõ szak ban a
há bo rús ve ze té si rend re tör té nõ át té ré sig hasz nál ha tó:

– el len jegy zé sek re,

– kész pénz fel vé tel re,

– iga zo lá sok ra,

– nem ka to nai szer ve ze tek kel tör té nõ le ve le zé sek re
(ki ad vá nyo zá si jog kör rel ren del ke zõk ese té ben),
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– sza bály za tok ban, uta sí tá sok ban, in téz ke dé sek ben
elõ írt, ki töl tött és alá írt nyom tat vá nyok ra, utal vá nyok ra,
el szá mo lá si ok mány ra.

3. A Cí me res nagy mé re tû „Hon vé del mi Mi nisz té rium
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség Pénz ügyi Re fe -
rens” fel ira tú szá mo zott kör bé lyeg zõ ket a HM KPÜ Ve ze -
tés- és Prog ram Tá mo ga tó Igaz ga tó ság, Ter ve zé si, Szer ve -
zé si és Ügy vi te li Osz tály (a továb biak ban: HM KPÜ VPTI
TSZÜO) vegy e nyil ván tar tás ba és sze mé lyi kar to non ad ja
át a ve ze tõ pénz ügyi re fe rens nek.

3.1. A bé lyeg zõk hasz ná la tá nak és tá ro lá sá nak sza bá -
lyai:

A hi va ta los bé lyeg zõ hasz ná la tá ért és biz ton sá gos õr zé -
sé ért a hasz ná lat ra jo go sult sze mély (ve ze tõ pénz ügyi re fe -
rens) fe le lõs ség gel tar to zik. A bé lyeg zõk hasz ná la ti jo ga
más ra át nem ru ház ha tó. Meg bíz ha tó tá ro lá sá ról a hasz ná ló
kö te les gon dos kod ni.

3.2. A bé lyeg zõ hasz ná la tá ért fe le lõs sze mély a bé lyeg zõt:

– csak hi va ta li mun ká já val kap cso lat ban hasz nál hat ja,

– a szer ve zet hi va ta los he lyi sé gé bõl csak az állomány -
ille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) vagy a he lyet te se en ge dé lyé -
vel vi he ti ki,

– fel adat vég re haj tás köz ben Ti los a kör bé lyeg zõt más -
ra rá bíz ni vagy õri zet le nül hagy ni,

– a mun ka idõ be fe je zé se után, illetve a hi va ta los he lyi -
ség bõl va ló tá vo zás kor kö te les el zár ni, biz ton sá gos õr zé -
sé rõl gon dos kod ni és meg aka dá lyoz ni azt, hogy ah hoz il -
le ték te len sze mély hoz zá fér jen,

– a hi va ta los kör bé lyeg zõ ket Ti los mun ka idõ után asz -
tal fi ók ban vagy fa szek rény ben tar ta ni,

– ve zény lés, át he lye zés, a szol gá la ti vi szony meg szû -
né se (le sze re lés), sza bad ság és be teg ség ese tén is csak a
HM KPÜ VPTI TSZÜO szerv út ján ad hat ja át sor szá mos
ren del ke zés ben ki je lölt má sik ügy in té zõ nek,

– ha el vesz tet te, vagy va la mi lyen ok nál fog va el tûnt, a
köz vet len elöl já ró já nak (fe let te sé nek) azon nal je lent se.

3.3. A nyil ván tar tás ba vett hi va ta los kör bé lyeg zõk
csak ere de ti for má juk ban hasz nál ha tók fe l. A bé lyeg zõ le -
nyo ma tá hoz csak li la vagy kék szí nû bé lyeg zõ fes té ket le -
het hasz nál ni. A kör bé lyeg zõ ket meg vál toz tat ni, fel ira tu -
kat mó do sí ta ni vagy meg cson kí ta ni Szi go rú an ti los!

3.4. Az el osz tás ra nem ke rült Pénz ügyi Re fe ren si kör -
bé lyeg zõ ket a HM KPÜ VPTI TSZÜO kell õriz ni.

3.5. A re fe ren si meg bí za tás meg szû né sé vel a bé lyeg zõt 
át adás – át vé te li jkv alap ján sze mé lye sen szá mol jon el a
HM KPÜ VPTI TSZÜO fe lé.

3.6. A HM KPÜ VPTI TSZÜO sze mé lyi kar to non át -
adott kör bé lyeg zõt a be fo ga dó ka to nai szer ve ze tek nek
nem kell nyil ván tar tás ba ven ni.

4. Az in téz ke dés ben nem sza bá lyo zott bé lyeg zõk hasz -
ná la tá ra, ke ze lé sé re, el osz tá sá ra a 39/1998. (HK 12.) HM
uta sí tás a mér va dó.

5. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*,
egy ide jû leg a 12/1998. HM KPSZH in téz ke dés ha tá lyát
vesz ti.

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 18.

Melléklet
a 110/2007. (HK 9.) HM KPÜ intézkedéshez

Címeres nagyméretû „Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Pénzügyi

Referens” feliratú számozott körbélyegzõk elosztása

– 1. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak jo ga a HM KPÜ Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz -
ügyi Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

–  2. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak jo ga a HM I Ob jek tum Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és 
Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét
il le ti meg.

– 3. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak jo ga a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 4. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak jo ga a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség Gaz dál -
ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ
pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 5. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak jo ga a Zách u. (V.) Ob jek tum Gaz dál ko dás Tá mo -
ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re -
fe ren sét il le ti meg.

– 6. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak jo ga a Pe tõ fi Sán dor (Bu da ör si út) Ob jek tum
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 7. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak jo ga a MH Tá mo ga tó Dan dár Esz köz Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 8. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak jo ga a HM–II Ob jek tum Gaz dál ko dás Tá mo ga tó
és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren -
sét il le ti meg.

– 9. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak jo ga a MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont Gaz dál ko -
dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ
pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 10. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont Gaz -
dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve -
ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.
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– 11. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Szent end rei Ki kép zõ Köz pont Ob -
jek tum Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re -
fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 12. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós
Zász ló alj Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó
Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 13. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Geo in for má ci ós Szol gá lat Gaz dál ko -
dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ
pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 14. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá gok
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 15. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 16. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 25. Klap ka György Lö vész dan dár
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 17. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár Gaz -
dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve -
ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 18. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a Zrí nyi Mik lós Ob jek tum Gaz dál ko dás
Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz -
ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 19. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki
Zászló alj Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó
Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 20. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a Al ba Ré gia Ob jek tum Gaz dál ko dás Tá -
mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi
re fe ren sét il le ti meg.

– 21. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti -
kai Ez red Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó
Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 22. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont Gaz -
dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve -
ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 23. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 24. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a Szol nok Hely õr ség Gaz dál ko dás Tá mo -
ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re -
fe ren sét il le ti meg.

– 25. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Pá pa Bá zis re pü lõ tér Gaz dál ko dás
Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz -
ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 26. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta ez -
red Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra -
tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 27. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 28. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red, 
11. Ra dar Szá zad Pa rancs nok ság Gaz dál ko dás Tá mo -
ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re -
fe ren sét il le ti meg.

– 29. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red, 
12. Ra dar Szá zad Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi
El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 30. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red, 
21. Ra dar Szá zad Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi
El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 31. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red, 
22. Ra dar Szá zad Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi
El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 32. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red, 
Rés ki töl tõ Ra dar Szá zad Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és
Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét
il le ti meg.

– 33. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Ve rõ cei Be teg ott hon ve ze tõ pénz ügyi
re fe ren sét il le ti meg.

– 34. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Had táp anyag El lá tó Köz pont ve ze tõ
pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg. (A 129/2006. HM uta sí tás
2007. már ci us 1-jé tõl meg szün tet te.)

– 35. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.

– 36. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Bé ri Ba logh Ádám Hon véd Kö zép is -
ko la és Kol lé gi um ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg.
(A 129/2006. HM uta sí tás 2007. jú li us 31-tõl meg szû nik.)

– 37. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Ha di tech ni kai El lá tó Köz pont ve ze tõ
pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg. (A 129/2006 HM uta sí tás
2007. már ci us 1-jé tõl meg szün tet te.)

– 38. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná -
la tá nak jo ga a MH Hír adó és In for ma ti kai Pa rancs nok -
ság ve ze tõ pénz ügyi re fe ren sét il le ti meg. (A 123/2006.
HM HVK pa ran csa 2007. ja nu ár 1-jé tõl meg szün tet te.)
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MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnökének

129/2007. (HK 9.) MH GEOSZ

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírás (STANAG 7172 IGEO
„Geomágneses modellek használata” EDITION 1)

bevezetésérõl

A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé -
nek rend jé rõl  szóló, 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 6.  §
(1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján 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, va la mint az Egy sé ges
NATO Elõ írá sok ha tály ba lép te té sé rõl  szóló 12/2006.
(HK 23.) HVKF I. h. in téz ke dés alap ján az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, 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, 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.

2. A STANAG 7172 IGEO (EDITION 1) „Geo mág ne -
ses mo del lek hasz ná la ta” do ku men tu mot az érin tet tek szá -
má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az elõ írás cél ja egy egy sé ges föld mág nes es sé gi vi -
lág mo dell ki dol go zá sa, illetve a mág ne ses in for má ci ók
tér ké pé sze ti ter mé ke ken va ló fel tün te té sé nek szab vá nyo -
sí tá sa. A do ku men tá ció tar tal ma:

– A tér ké pe ken fel tün te ten dõ mág ne ses in for má ci ók és
szó jegy zék,

– a Föld mág ne ses te re,
– a föld mág nes es sé gi vi lág mo dell ki szá mí tá sa,
– hi vat ko zá sok.

4. A 7172 szá mú Egy sé ges NATO Elõ írás ren del ke zé -
se it 2007. má jus 1-jé tõl kell al kal maz ni.

5. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*.

Sza bó Gyu la ok le ve les mér nök ez re des s. k.,
MH GEOSZ szol gá lat fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 19.

A Magyar Honvédség
Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnökének

130/2007. (HK 9.) MH GEOSZ

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírás (STANAG 7164 IGEO
„Különleges léginavigációs térképek” EDITION 1)

bevezetésérõl

A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé -
nek rend jé rõl  szóló, 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 6.  §
(1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az egy sé -
ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NA TO egy -
sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról
 szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás, va la mint az Egy sé ges
NA TO Elõ írá sok ha tály ba lép te té sé rõl  szóló 12/2006.
(HK 23.) HVKF I. h. in téz ke dés alap ján az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um ra, 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, 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.

2. A STA NAG 7164 IGEO (EDI TI ON 1) „Kü lön le ges
lé gi na vi gá ci ós tér ké pek” do ku men tu mot az érin tet tek szá -
má ra fel hasz ná lás ra ki adom.

3. Az elõ írás cél ja a NA TO te rü le tek re ké szü lõ bé ke -
idõ be li ala csony és kö ze pes ma gas sá gú lát va re pü lé si tér -
ké pek szab vá nyo sí tá sa. A do ku men tá ció tar tal ma:

– a kü lön le ges lé gi na vi gá ci ós tér ké pek tar tal má nak
( topográfiai alap in for má ci ók, lé gi na vi gá ci ós in for má ci ók) 
meg ha tá ro zá sa,

– a tér ké pek pa ra mé te re i re vo nat ko zó mi ni má lis kö ve -
tel mé nyek (for má tum, alap fe lü let, ve tü let, mé ret arány,
pon tosság ke re ten kí vü li rész) meg ha tá ro zá sa.

4. A 7164 szá mú Egy sé ges NA TO Elõ írás ren del ke zé -
se it 2007. áp ri lis 1-jé tõl kell al kal maz ni.

5. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*.

Sza bó Gyu la ok le ve les mér nök ez re des s. k.,
MH GEOSZ szol gá lat fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2007. áp ri lis 19.
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MH CSAPATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnokának

21/ 2007. (HK 9.) MH 86. SZHB PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis gyakorló
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: (Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH 86. Szol nok He li -
kop ter Bá zis (a továb biak ban: MH 86. SZHB) gya kor ló
csa pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se le tét az MH
86. SZHB hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en -
ge dé lye zem.

2. Az MH 86. SZHB PK ál tal rend sze re sí tett gya kor ló
csa pat kar jel zé sé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint
két sze res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék -
le te tar tal maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint a HM Fej lesz té si
és Lo gisz ti kai Ügy nök ség gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel -
zés rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be -
szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és az MH 86. SZHB sze mé lyi ál lo -
má nyá nak gya kor ló csa pat kar jel zés sel  való el lá tá sá ról.

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

Orosz Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 21/2007. (HK 9.) MH 86. SZHB PK intézkedéshez

A gyakorló csapatkarjelzés szöveges leírása

A kar jel zés alap for má ja ová lis, jobb ról cser fa ág gal, bal ról
olaj ág gal kö rí tett olív zöld szín nel öve zett drapp szí nû nagy -
pajzs, raj ta kö zé pen bog lár pajzs: Szol nok vá ros cí me re.

A nagy pajzs ban el he lyez ve az olív zöld sáv ban az ala ku -
lat had ren di szá ma és ne ve ol vas ha tó: MH 86. SZOL NOK
HE LI KOP TER BÁ ZIS

A si sak he lyén olív zöld lég csa var szárny he lyez ke dik el.

A pajzs alatt a kö rí tõ zöld lomb ra he lyez ve olív zöld szí -
nû be szé lõsza lag, la tin nyel vû fel irat tal, mely az ala ku lat
jel mon da ta:

HONESTAS * VIRTUS * RECTITUDO
(,,Tisz tes ség * Bá tor ság * Be csü let”)

Mé ret (szé les ség × ma gas ság): 80 mm × 80 mm-es tég -
la lap ban el he lyez he tõ

Szín kó dok:
Az ová lis ke ret: Olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A hát tér: Drapp. Pan to ne S 4–8 CVS
A Szol nok cí mer hát te re (Bog lár pajzs): Sö tét zöld. Pan -

to ne S 281–2 CVS
A pe li kán csõ re és szár nya: Fe ke te. Pan to ne S 325–1 CVS
A pe li kán és a fi ó kák: Olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A fé szek: Sö tét zöld. Pan to ne S 281–2 CVS
A cser fa és olaj ág: Sö tét zöld. Pan to ne S 281–2 CVS
A lég csa var szárny, be szé lõ sza lag, bog lár pajzs ke ret:

Olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A ko ro na és kard: Olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A makk: Olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A makk fe dél: Fe ke te. Pan to ne S 325–1 CVS
Az olaj bo gyó: Olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS
A cser fa és olaj ág vég: Olív zöld. Pan to ne S 313–6 CVS

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 1300 fõ

2. számú melléklet
a 21/2007. (HK 9.) MH 86. SZHB PK intézkedéshez

A gyakorló csapatkarjelzés képi ábrázolása
eredeti méretben
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A Magyar Honvédség
86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnokának

22/ 2007. (HK 9.) MH 86. SZHB PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis csapatjelvényének 
rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH 86. Szol nok He li -
kop ter Bá zis (a továb biak ban: MH 86. SZHB) csa pat jel vé -
nyé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett csa pat jel vényt rend sze re sí tem, vi se lé sét az
MH 86. SZHB hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re
en ge dé lye zem.

2. Az MH 86. SZHB PK ál tal rend sze re sí tett csapat -
jelvény szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint a HM Fej lesz -
té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség gon dos ko dik a jó vá ha gyott
csa pat jel vény rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter -
ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és az MH 86. SZHB
sze mé lyi ál lo má nyá nak csa pat jel vén nyel  való el lá tá sá ról.

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

Orosz Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 22/2007. (HK 9.) MH 86. SZHB PK intézkedéséhez

A csapatjelvény szöveges leírása

A kar jel zés alap for má ja ová lis, jobb ról cser fa ág gal, bal -
ról olaj ág gal kö rí tett ezüst szín nel öve zett hal vány kék nagy -
pajzs, raj ta kö zé pen bog lár pajzs: Szol nok vá ros cí me re.

A nagy pajzs ban el he lyez ve a szür ke sáv ban az ala ku lat
had ren di szá ma és ne ve ol vas ha tó: MH 86. SZOLNOK
HELIKOPTER BÁZIS

A si sak he lyén arany lég csa var szárny he lyez ke dik el.
A pajzs alatt a kö rí tõ zöld lomb ra he lyez ve arany (sár ga) 

szí nû be szé lõ sza lag, la tin nyel vû fel irat tal, mely az ala ku -
lat jel mon da ta:

HONESTAS * VIRTUS * RECTITUDO
(,,Tisz tes ség * Bá tor ság * Be csü let”)
Mé ret (szé les ség × ma gas ság): 35 mm × 40 mm-es tég -

la lap ban el he lyez he tõ

Szín kó dok:
Az ová lis ke ret: Ezüst. Pan to ne S 325–8 CVS
A hát tér: Kék. Pan to ne S229–7 CVS
A Szol nok cí mer hát te re(bog lár pajzs): Kék. Pan to ne S

226–1 CVS
A pe li kán fé szek al j (bog lár pajzs): Zöld. Pan to ne S

290–3 CVS
A pe li kán csõ re és vé re: Pi ros. Pan to ne S 73–1 CVS
A cser fa és olaj ág: Zöld. Pan to ne S 274–1 CVS
A lég csa var szárny, be szé lõ sza lag, bog lár pajzs ke ret:

Sár ga. Pan to ne S 2–4 CVS
A makk: Bar na. Pan to ne S 29–2 CVS
A makk fe dél: Bar na. Pan to ne S 53–2 CVS
Az olaj bo gyó: Pi ros. Pan to ne S 73–1 CVS
A cser fa és olaj ág vég: Bar na. Pan to ne S 52–7 CVS

A csa pat jel vén nyel el lá tan dók szá ma: 1300 fõ

2. számú melléklet
a 22/2007. (HK 9.) MH 86. SZHB PK intézkedéshez

Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben

Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben
és formában
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A Magyar Honvédség
86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnokának

23/2007. (HK 9.) MH 86. SZHB PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: (Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH 86. Szol nok He li -
kop ter Bá zis (a továb biak ban: MH 86. SZHB) csa pat kar -
jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se le tét az MH
86. SZHB hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en -
ge dé lye zem.

2. Az MH 86. SZHB PK ál tal rend sze re sí tett csa pat kar -
jel zés szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res mé -
re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint a HM Fej lesz -
té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség gon dos ko dik a jó vá ha gyott
kar jel zés rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé -
rõl, be szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és az MH 86. SZHB sze mé -
lyi ál lo má nyá nak csa pat kar jel zés sel  való el lá tá sá ról.

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

Orosz Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 23/2007. (HK 9.) MH 86. SZHB PK intézkedéséhez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

A kar jel zés alap for má ja ová lis, jobb ról cser fa ág gal,
bal ról olaj ág gal kö rí tett ezüst szín nel öve zett hal vány kék
nagy pajzs, raj ta kö zé pen bog lár pajzs: Szol nok vá ros cí -
me re.

A nagy pajzs ban el he lyez ve az ezüst sáv ban az ala ku lat
had ren di szá ma és ne ve ol vas ha tó: MH 86. SZOL NOK
HE LI KOP TER BÁ ZIS

A si sak he lyén arany szí nû lég csa var szárny helyez -
kedik el.

A pajzs alatt a kö rí tõ zöld lomb ra he lyez ve arany (sár ga) 
szí nû be szé lõ sza lag, la tin nyel vû fel irat tal, mely az ala ku -
lat jel mon da ta:

HONESTAS * VIRTUS * RECTITUDO
(,,Tisz tes ség * Bá tor ság * Be csü let”)

Mé ret (szé les ség × ma gas ság): 80 mm × 80 mm-es kör -
ben el he lyez he tõ

Szín kó dok:
Az ová lis ke ret: Ezüst. Pan to ne S 325–8 CVS
A hát tér: Kék. Pan to ne S229–7 CVS
A Szol nok cí mer hát te re(bog lár pajzs): Kék. Pan to ne S

226–1 CVS
A pe li kán fé szek al j (bog lár pajzs): Zöld. Pan to ne S

290–3 CVS
A pe li kán csõ re és vé re: Pi ros. Pan to ne S 73–1 CVS
A cser fa és olaj ág: Zöld. Pan to ne S 274–1 CVS
A lég csa var szárny, be szé lõ sza lag, bog lár pajzs ke ret:

Sár ga. Pan to ne S 2–4 CVS
A makk: Bar na. Pan to ne S 29–2 CVS
A makk fe dél: Bar na. Pan to ne S 53–2 CVS
Az olaj bo gyó: Pi ros. Pan to ne S 73–1 CVS
A cser fa és olaj ág vég: Bar na. Pan to ne S 52–7 CVS

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 1300 fõ

2. számú melléklet
a 23/2007. (HK 9.) HM 86. SZHB PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben
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A Magyar Honvédség
86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnokának

29/2007. (HK 9.) MH 86. SZHB PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis csapatérme
rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH 86. Szol nok He li -
kop ter Bá zis (a továb biak ban: MH 86. SZHB) csa pat ér me
rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett csa pat ér mét rend sze re sí tem, ado má nyo zá sát
az MH 86. SZHB hi va tá sos, szer zõ dé ses és köz al kal ma -
zot ti ál lo má nya ré szé re en ge dé lye zem.

2. Az MH 86. SZHB PK ál tal rend sze re sí tett csa pat ér -
me szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res mé re tû
szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.

3. Az uta sí tás 6.  § (2) be kez dé se sze rint az MH 86.
Szol nok He li kop ter Bá zis pa rancs no ka gon dos ko dik a jó -
vá ha gyott csa pat ér me rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség -
ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl, gyár tá sá ról, az el lá tás ról
és ado má nyo zá sá ról.

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

Orosz Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 29/2007. (HK 9.) MH 86. SZHB PK intézkedéséhez

A csapatérme szöveges leírása

A csa pat ér me alap for má ja kör, elõ lap ján dom bo rí tott
for má ban a kö vet ke zõk he lyez ked nek el:

Az ér me kö ze pén a Bá zis cí me re, szé lén kör be a „MH
ÖSSZ HA DE RÕ NE MI PA RANCS NOK SÁG” fel irat he -
lyez ke dik el. A fel ira tot NA TO csil lag vá laszt ja el.

Az ér me szél e pon to zott dí szí té sû.

A csa pat ér me hát lap ján dom bo rí tott for má ban a kö vet -
ke zõk he lyez ked nek el:

Az ér me kö ze pén Itt ebei Kis s Jó zsef egyen ru hás mell -
alak ja ta lál ha tó. Az ér me al só ré szén „ITT EBEI KIS S

 JÓZSEF 1896–1918”, fel sõ ré szén „A LE GEN DÁS VAS -
MA DÁR” fel irat he lyez ke dik el. A fel ira to kat mind két ol -
da lon nyolc ágú csil lag vá laszt ja el.

Az ér me szél e pon to zott dí szí té sû.

Mé ret: 40 mm kör át mé rõ, vas tag sá ga 5 mm

A csa pat ér mék arany, ezüst, bronz, vas for má ban
ke rül nek rend sze re sí tés re és ado má nyo zás ra.

2. számú melléklet
a 29/2007. (HK 9.) MH 86. SZHB PK intézkedéséhez

Elõlap

Hátlap

A Magyar Honvédség
34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj

parancsnokának
235/2007. (HK 9.) MH 34. BL KMZ PK

i n  t é z  k e  d é  s e

a MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti
Zászlóalj karjelzésként használható jelképének

rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
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dé si sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30) HM
ren de let ren del ke zé se i re – az MH 34. Ber csé nyi Lász ló
Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj (a továb biak ban: MH 34.
BL KMZ) kar jel zés ként hasz nál ha tó jel ké pé nek rend sze -
re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zés ként hasz nál ha tó jel ké pet rend sze re -
sí tem, vi se le tét az MH 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges
Mû ve le ti Zász ló alj hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány
azon ré szé re en ge dé lye zem, akik tel je sí tet ték az alap kü -
lön le ges mû ve le ti ké pes ség el éré sét biz to sí tó fel ké szí té si
és ki kép zé si fog lal ko zá sok vég re haj tá sát. A vi se lés en ge -
dé lye zé sé re kü lön sor szá mos pa ran csot adok ki. A kar jel -
zés ként hasz nál ha tó jel kép a vi se lé sét en ge dé lye zõ pa -
rancs ki adá sát köve tõen, a ka to na ak tív szol gá lat el lá tá sá -
nak, illetve szol gá la ti vi szo nya fenn ál lá sá nak tel jes idõ tar -
ta má ban en ge dé lye zett.

2. Az MH 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti
Zász ló alj pa rancs nok ál tal rend sze re sí tett kar jel zés ként
hasz nál ha tó jel ké pé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la -
mint két sze res mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés
mel lék le te tar tal maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az MH Össz -
ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság
 parancsnoka gon dos ko dik a jó vá ha gyott kar jel zés ként
hasz nál ha tó jel kép rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés
ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és az MH 34.
 Bercsényi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti Zász ló alj sze mé lyi 
ál lo má nyá nak kar jel zés ként hasz nál ha tó jel kép pel  való el -
lá tá sá ról.

4. Je len in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Si mon At ti la ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. sz. melléklet
a 235/2007. (HK 9.) MH 34. BL KMZ PK intézkedéshez

A karjelzésként használható jelkép szöveges leírása
(köznapi)

A kar jel zés ként hasz nál ha tó jel kép bolt ív be fog la ló for -
má ban, mely nek szé les sé ge 80 mm, ma gas sá ga 20 mm, fe -
ke te ,,KÜLÖNLEGES ERÕK” fel irat. Alap szí ne acél -
kék, sze gé lye fe ke te, mely nek szé les sé ge 2 mm. A be tûk
ARIEL BOLD tí pu sú ak, ma gas sá guk 7 mm, és kö ve tik a
bolt ív for má ját.

El he lye zé se: a csa pat kar jel zés fe lett 1 cm.

Szín kó dok:

ACÉLKÉK (ALAPSZÍN) PANTONE 5455 CVC
FEKETE (KÜLSÕ SZEGÉLYEK,
BETÛK, SZÁMOK)

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 376 fõ

2. sz. melléklet
a 235/2007. (HK 9.) MH 34. BL KMZ PK intézkedéshez

A Karjelzésként használható jelkép képi ábrázolása
eredeti méretben

(köznapi)

3. sz. melléklet
a 235/2007. (HK 9.) MH 34. BL KMZ PK intézkedéshez

A karjelzésként használható jelkép szöveges leírása
(gyakorló)

A kar jel zés ként hasz nál ha tó jel kép bolt ív be fog la ló for má -
ban, mely nek szé les sé ge 80 mm, ma gas sá ga 20 mm, fe ke te
,,KÜLÖNLEGES ERÕK” fel irat. Alap szí ne zöld, sze gé lye 
fe ke te, mely nek szé les sé ge 2 mm. A be tûk  ARIEL BOLD tí -
pu sú ak, ma gas sá guk 7 mm, és kö ve tik a bolt ív for má ját.

El he lye zé se: a csa pat kar jel zés fe lett 1 cm.

Szín kó dok:

ZÖLD (ALAPSZÍN) PANTONE 354
CVC 2X

FEKETE (KÜLSÕ SZEGÉLY, BETÛK, 
FELIRAT, KONTÚRVONALAK,)

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 376 fõ

4. sz. melléklet
a 235/2007. (HK 9.) MH 34. BL KMZ PK intézkedéshez

A karjelzésként használható jelkép képi ábrázolása
eredeti méretben

(gya kor ló)
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja*
A szer zõ dés ér té ke**

A szer zõ dés lét re jöt té nek
dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma***

Ki vi te le zé si Székesfehérvár MH 43. Híradó és Vezetéstámogató
Ezred Alba Regia laktanya 29. számú épület
karbahelyezési munkái

TOMA BAU Zrt.
12400139-2-42

19 990 2007. 04. 16. 2007. 04. 16. 2007. 05. 31.

Ki vi te le zé si Székesfehérvár MH 43. Híradó és Vezetéstámogató
Ezred Alba Regia laktanya 3/2. számú épület
karbahelyezési munkái

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-44

38 004 2007. 04. 20. 2007. 04. 20. 2007. 06. 10.

  * 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.

MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

A szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

A szer zõ dés lét re jöt té nek
dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma

Szol gál ta tás Személygépkocsik karbantartása, javítása és hatósági
mûszaki megvizsgálásokra történõ felkészítése

a) MH Kelet-
 Magyarországi
 Hadkiegészítõ
 Parancsnokság
15714053-1-51
b) Tor má si Kft.
10269572-2-03

8 000 E Ft 2007.
már ci us 28.

2007.
már ci us 28.

2007.
de cem ber 31.
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KÖZLEMÉNYEK

Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
65/2007. (HK 9.) HM VTI SZÁT

k ö z  l e  m é  n y e

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
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 1.) HM Ut. 7.  §-a alap ján,
az egy sé ges vé del mi elõ írások ki dol go zá sa, az egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek ben fog lal tak meg valósítása és vég re haj -
tá sa ér de ké ben az aláb bi NATO do ku men tu mok ma gyar
el fo ga dá sá ra, illetve al kal ma zás ba vé te lé re vo nat ko zó nyi -
lat ko za tot ki adom.

I. EL FO GA DÁS

1. STA NAG 1110 (Ed.9) Al lo wab le De te ri o ra ti on
Li mits for NA TO Ar med For ces Fu els, Lub ri cants and
As so ci a ted Pro ducts / A NA TO fegy ve res erõi haj tó-,
 kenõ- és üze mel te té si se géd anya ga i nak meg en ge dett
 minõségromlási ha tár ér té kei

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás;
– Al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes idõ pont ja: az MH egé -

sze 2007.04.

Dr. Fü re di Ká roly s. k.,
szak ál lam tit kár

HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály
fõosztályvezetõjének

k ö z  l e  m é  n y e

A HM Ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács (HM OTT)
össze té te le

 1. dr. Gyar ma ti Ist ván (el nök)
 2. dr. Hol ló Jó zsef
 3. dr. De ák Pé ter
 4. dr. Gaz dag Fe renc
 5. dr. Ráth Ta más
 6. dr. Fû rész Jó zsef
 7. dr. Lip pé nyi Ti va dar
 8. dr. Nagy Kál mán
 9. dr. Czé kus Já nos
10. Kis s Je nõ
11. dr. Ku nos Bál int
12. dr. Nóg rá di György
13. dr. Nagy Ti bor
14. Er dé lyi La jos
15. dr. Sze nes Zol tán
16. dr. Va dai Ág nes
17. Ma gyar Fe renc (tit kár)

Bocs kai Ist ván szó vi võ s. k.,
HM KTF fõ osz tály ve ze tõ

He lyes bí tés

1. A Hon vé del mi Köz löny 6. szá má ban az euró pai fegy ver zet-kor lá to zá si, le sze re lé si, va la mint a nem zet kö zi biz ton ság po li ti kai egyez mé nyek a Hon -
védelmi Mi nisz té ri u mot és a Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról szóló 29/2007. (HK 6.) HM uta sí tás 10. § (4) be kez dé se té ve sen je len t
meg.

A (4) be kez dés he lye sen: 

„(4) Az érin tett HM és MH szer ve ze tek ve ze tõi (pa rancs no kai) a Szer zõ dé sek vég re haj tá sá ról szóló bel sõ ren del ke zé se i ket, a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
 Szabályzataikat, az érin tett 24 órás õr- és ügye le ti szol gá la tok szol gá la ti uta sí tá sa it, illetve az alá ren delt sé gük be tar to zó, a fel adat kör vég zé sé re ki je lölt
 személyek mun ka kö ri le írá sa it a (3) be kez dés sze rin ti szak uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en 30 na pon be lül fe lül vizs gál ják, illetve ki egé szí tik a Szer zõ dé sek -
bõl adó dó fel ada tok kal.”

2. A Hon vé del mi Köz löny 6. szá má ban a 2007. évi Nem zet kö zi Re pü lõ nap és Ha di tech ni kai Be mu ta tó meg szer ve zé sé vel össze füg gõ fel ada tok ról szóló
27/2007. (HK 6.) HM uta sí tás pre am bu lu ma té ve sen je len t meg.

A pre am bu lum he lye sen:

„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 ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a
nyil vá nos re pü lõ ren dez vény sza bá lya i ról szóló 11/1999. (VIII. 26.) HM ren de let ren del ke zé se i re – az aláb bi …”
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban

– a Kre á tor In fo Kft. szer ve zé sé ben – meg je lent a

„He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás
az Alkot mány bíró ság és az Eu ró pai Bí ró ság

döntései nek tük ré ben” cí mû ki ad vány

A két kö tet bõl ál ló ki ad vány cél ja, hogy az egyes rész te rü le te ket sor ra vé ve be mu tas sa, hogy
 melyek azok a leg gya ko ribb hi bák, ame lye ket a he lyi ön kor mány za tok a ren de le te ik megalkotá -
sánál el kö vet nek, még pe dig a je len tõ sebb al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok tük ré ben. Mind ezen túl
egy ön ál ló kö tet tar tal maz za az Eu ró pai Bí ró ság azon íté le te it, ame lyek ben he lyi vagy re gi o ná lis
 önkormányzatok, il let ve he lyi vagy re gi o ná lis ha tó sá gok vol tak érin tet tek, vagy el le nük folyt az
 eljárás. E ki ad vány olyan fon tos in for má ci ók gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.  

A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jogalkalmazás az Al kot mány bí ró ság és az Eu ró pai Bí ró -
ság döntései nek tük rében” cí mû könyv ben te ma ti kus sor rend ben ke rül rend sze re zés re az egyes té -
ma kö rök szem pont já ból fon tos AB ha tá ro za tok rö vid, ki vo na tolt tar tal ma, amely min den jegy zõ és
he lyi dön tés ho zó szá má ra – az ön kor mány za ti ren de let al ko tás hoz – szük sé ges és el en ged he tet len
jogforrás. 

E mel lett az egyes ön kor mány za ti ren de let al ko tá si tárgy kö rök re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti
ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zást adó ha tá lyos jog sza bá lyok, az egyes ren de le tek fõbb tar tal mi ele -
me i nek és ezen ele mek hez kap cso ló dó AB dön té sek is mer te té sé re is sor ke rül. Az AB ha tá ro za tok
lé nye gi kér dé se i nek fel vá zo lá sa mel lett a meg sem mi sí tett ren de le tek, sza ka szok he lyett he lyes
meg ol dá sok ra is utal a ki ad vány a cél ból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához. 

A kö tet fõ ge rin cét al kot ják a kö vet ke zõ ön kor mány za ti té mák ban al ko tott al kot mány bí ró sá gi dön -
tések: a he lyi jog al ko tás ál ta lá nos kér dé sei és a jo gi alap el vek ér vé nye sü lé se az ön kor mány za ti
ren de le tek ben, a he lyi adó, a ha tó sá gi ár, a szo ci á lis tá mo ga tá sok, gyer mek vé del mi el lá tá sok,
 lakás- és he lyi ség gaz dál ko dás, hul la dék gaz dál ko dás, ál lat tar tás, köz te rü let-hasz ná lat, vá sá rok
és pi a cok rend je, épí tés ügy, ön kor mány za ti vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az ön kor mány zat szervezete és mûködése.

Kü lön ér de kes sé ge a ki ad vány nak, hogy a szer zõk olyan al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za to kat is be mu -
tat nak, ame lyek idõ köz ben a ma gyar jog sza bá lyok mó do sí tá sa, il let ve a kö zös sé gi jog nak va ló
meg fe le lés okán nem al kal maz ha tók, ez zel ugyan is el ke rül he tõ, hogy adott eset ben a jog al ko tó
olyan ha tá ro zat ra hivatkozzon a szabályozás során, amely oka fo gyot tá vált.

Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sa óta ki emelt je len tõ sé ge van a kö zös sé gi elõ írá sok be tar tá sá nak
is min d a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa, min d pe dig a he lyi ön kor mány za tok tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa so rán. Így a ki ad vány az Eu ró pai Bí ró ság íté le te i nek rö vid is mer te té se
mel lett az adott hely zet ben al kal ma zan dó kö zös sé gi jog sza bály hi vat ko zá sát, a he lyes ér tel me zést
és a kö ve ten dõ ma ga tar tást is tar tal maz za. Más tag ál la mok ön kor mány za ta i nak ne ga tív  tapasz -
talatai nagy se gít sé gül szol gál hat nak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal -
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró -
ság dön té se i nek tük rében” cí mû kö tet szer zõi a ma gyar ön kor mány za ti rend szer és az Euró pai Unió 
jog anya gá nak  kiváló is me rõi:
Dr. Gyer gyák Fe renc fõ ta nács adó (Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá ga)
Dr. Oro va Már ta fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 
Sár kö zy né dr. Sza bó Pi ros ka, jegy zõ
Dr. Zöld-Nagy Vik tó ria köz igaz ga tá si jo gász (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az
Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt ajánl ja az or szág
va la mennyi jegyzõ jének, kör jegy zõ jé nek, fõ jegy zõ jé nek, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si
el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt
 vevõ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 384 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 3948 Ft áfá val

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi
B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il:
koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság 
és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt (ár a: 3948 Ft + pos ta költ ség),
.....................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .........................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha -
lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az 
or szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it
ad ja köz re, az or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok
tag jai (sza va zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti
címre át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                   cég sze rû alá írás
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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 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.
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