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Jog sza bá lyok

2007: CLXX. tv. A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
 katonáinak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény mó do -
sí tá sá ról, va la mint egyes tör vényeknek az egész ség ká ro so dás
mér té ké re vo nat ko zó új mi nõ sí té si rend szer és a re ha bi li tá ci ós 
já ra dék be ve ze té sé vel össze füg gõ mó do sí tá sá ról 3

41/2007. (XII. 14.)
HM ren de let

A fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi
el len õr zé sek szint jé rõl 10

42/2007. (XII. 23.)
HM ren de let

A kül föl di szol gá lat ba ve zé nyel tek kel kap cso la tos sze mély -
ügyi fel ada tok ról és jog ál lá suk egyes kér dé se i rõl  szóló
26/2002. (IV. 12.) HM ren de let mó do sí tá sá ról 13

68/2007. (XII. 28.)
IRM ren de let

A ka to nai ala ku la tok és szál lít má nyok ál lam ha tá ron tör té nõ
át lép te té sé rõl, a nem zet kö zi for ga lom szá má ra ide ig le ne sen
meg nyi tott re pü lõ té ren köz le ke dõ lé gi jár mû vek ha tár for gal -
mi el len õr zé sé rõl, va la mint a me net köz be ni el len õr zé sre ki je -
lölt vas út vo na lak ról és ví zi utak ról 16

Ha tá ro za tok

305/2007. (XII. 28.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl
és nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl 19

306/2007. (XII. 28.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl
és nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl 19

146/2007. (HK 1/2008.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 19

147/2007. (HK 1/2008.)
HM ha tá ro zat

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sá ról 20

Mi nisz te ri uta sí tá sok

136/2007. (HK 1/2008.)
HM uta sí tás

A 2008. 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 és vég re haj tá sá val össze füg gõ fel ada tok ról 23
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137/2007. (HK 1/2008.)
HM uta sí tás

A ta nul má nyi szer zõ dé sek meg kö té sé rõl  szóló 2/2004.
(HK 2.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 25

138/2007. (HK 1/2008.)
HM uta sí tás

A szol gá la ti nyug dí jak rög zí té sét elõ se gí tõ adat szol gál ta tá -
sok ról, va la mint a szol gá la ti nyug dí jak rög zí té sé rõl 27

139/2007. (HK 1/2008.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi mi nisz ter éves ér té ke lõ és fel adat sza bó ve ze tõi
ér te kez le te elõ ké szí té sé nek és vég re haj tá sá nak fel ada ta i ról 28

140/2007. (HK 1/2008.)
HM uta sí tás

A szol gá la ti út le ve lek igény lé sé rõl és az ügy in té zés rend jé rõl
 szóló 26/2002. (HK 11.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 29

141/2007. (HK 1/2008.)
HM uta sí tás

A kül föl di fegy ve res erõk re pü lõ esz kö zei ma gyar or szá gi,
 valamint a Ma gyar Hon véd ség re pü lõ esz kö zei kül föl dön
 végrehajtott üzem anyag fel töl té sé nek és el szá mo lá sá nak rend jé rõl 29

142/2007. (HK 1/2008.)
HM uta sí tás

A nem zet kö zi kap cso lat tar tás sal össze füg gõ fel ada tok vég re -
haj tá sá ról 39

143/2007. (HK 1/2008.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség rend szer be fog lalt te vé keny sé ge i nek,
fel ada ta i nak a ter ve zés ben va ló kí sér le ti al kal ma zá sá ról 50

144/2007. (HK 1/2008.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi tár ca 2008. évi te vé keny sé ge fõ irá nya i nak
és fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sá ról 52

Ál lam tit ká ri in téz ke dé sek

148/2007. (HK 1/2008.)
HM KF–HM HVKF
együt tes in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség kép zé si rend sze ré rõl  szóló HM uta sí tás 
elõ ké szí té sé rõl 52

152/2007. (HK 1/2008.)
HM JSZÁT–HM HVKF
 együt tes in téz ke dé se

A 2008. ja nu ár ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el lá tá -
sá ról 53

150/2007. (HK 1/2008.)
HM VTI SZÁT in téz ke dé se

A rend sze re sí tett nyom tat vá nyok 2008. évi egy ség ára i nak
meg ál la pí tá sá ról 53

Fõ nö ki ren del ke zé sek

438/2007. (HK 1/2008.)
HM KPÜ in téz ke dés

A kincs tá ri szám la ke ze lés és pénz for ga lom rend jé rõl 81

1519/2007. (HK 1/2008.)
MH HEK in téz ke dés

A 2008. év ben vég re haj tan dó egész ség ügyi al kal mas sá gi-,
és szû rõ vizs gá la tok ról 98

Szer zõ dé sek

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség 103

MH Tá mo ga tó Dan dár 105

MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis 105

MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red 106

MH Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont 106

MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Zász ló alj 107

MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis 107

MH Lé gi jár mû Ja ví tó üzem 107

MH 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár 108
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JOGSZABÁLYOK

2007. évi CLXX.

t ö r  v é n y

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 

2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint egyes 
törvényeknek az egészségkárosodás mértékére

vonatkozó új minõsítési rendszer és a rehabilitációs
járadék bevezetésével összefüggõ módosításáról*

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 

2001. évi XCV. törvény módosítása

1. § (1) 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 to váb bi ak ban: Hjt.) 40. § (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lo mány tag já val kap cso la tos ki emelt mi nisz -
te ri mun kál ta tói jog kö rö ket e tör vény 3. szá mú mel lék le te
tar tal maz za.”

(2) A Hjt. 40. §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(3) A tisz ti és tiszt he lyet te si ál lo mány szol gá la ti vi szo -
nyá nak lé te sí té se és meg szün te té se, az el sõ tisz ti és tiszt -
he lyet te si rend fo ko zat ba tör té nõ ki ne ve zés, a ren del ke zé si 
ál lo mány ba he lye zés mun kál ta tói jog kö re it a Hon véd
 Vezérkar fõ nö ke gya ko rol ja.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt jog kö rök, va la mint a to -
váb bi mun kál ta tói jog kö rök gya kor lá sá nak rend jét kü lön
jog sza bály tar tal maz za.”

2.  § A Hjt. 41.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ har ma dik
mon dat tal egé szül ki:

„Nem lé te sít he tõ szol gá la ti vi szony az zal sem, aki pró -
bá ra bo csá tás in téz ke dés, illetve vád eme lés el ha lasz tá sa
ha tá lya alatt ál l.”

3.  § A Hjt. 42.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Hi va tá sos ál lo mány ba vé tel re – e tör vény ben és
más jog sza bály ban elõ írt fel té te lek meg lé te ese tén – ki zá -
ró lag fõ törzs õr mes te ri vagy an nál ma ga sabb rend fo ko zat -
ban ke rül het sor.”

4.  § (1) A Hjt. 48.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont tal
egé szül ki:

[(1) A Hon véd ség sze mé lyi ál lo má nyá ba tar to zó, de a
Hon véd ség nél szol gá la ti be osz tást be nem töl tõ sze mélyt
ren del ke zé si ál lo mány ba kell he lyez ni. En nek meg fele lõen
a Hon véd ség ren del ke zé si ál lo má nyá ba tar to zik,]

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

„l) aki nek a gyer mek gon do zá si se gély il let mény nél kü li
sza bad ság igény be vé te le nél kül tör té nõ fo lyó sí tá sa idõ sza -
ká ban be osz tá sa meg szûnt, a fel men té si vé de lem ide jé re.”

(2) A Hjt. 48.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Az ál lo mány (1) be kez dés b), e), f) és l) pont ja alá
tar to zó tag já nak szol gá la ti fel adat tal  való ide ig le nes el lá -
tá sá ról a mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró kö te les
gon dos kod ni.”

(3) A Hjt. 48.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A mun ká ba ál lás elõ se gí té se ér de ké ben az (1) be -
kez dés b), e), f) és l) pont ja i ban sze rep lõk ada ta it – ren del -
ke zé si ál lo mány ba vé tel lel egy ide jû leg – meg kell kül de ni
a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás szá má ra.”

5.  § A Hjt. 49.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A Hon véd ség egész ség ügyi in téz mé nye i ben és az
Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ban – ha jog sza bály elté -
rõen nem ren del ke zik – a ve ze tõ be osz tá sok ki zá ró lag
 pályázat út ján ke rül het nek be töl tés re.”

6.  § (1) A Hjt. 68.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A szer zõ dé ses ka to na ré szé re a pró ba idõ le tel te -
kor – a ka to nai és rend vé del mi ok ta tá si in téz mény ben vég -
zet tek ese té ben az el sõ ha vi il let mény ki fi ze té sé vel egy ide -
jû leg – a le sze re lé si se gély ter hé re, to bor zó pénz cí mén két -
ha vi tá vol lé ti díj nak meg fe le lõ össze gû elõ le get kell fo lyó sí -
ta ni.”

(2) A Hjt. 68.  §-a a kö vet ke zõ (9) és (10) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(9) Ha a szer zõ dé ses ka to na a mun ka vég zé si kö te le -
zett ség aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve té si
szerv vel vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo -
lyá sa alatt álló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes
vagy rész mun ka idõs jog vi szonyt lé te sít,

a) ezt a tényt a ko ráb ban mun kál ta tói jog kört gya kor ló
elöl já ró nak ha la dék ta la nul kö te les írás ban be je len te ni,

b) a fel men té si idõ bõl hát ra lé võ idõ te kin te té ben tá vol -
lé ti díj ra nem jo go sult,

c) le sze re lé si se gély re nem jo go sult, azon ban új jog vi -
szony lé te sí té se ese tén a vég ki elé gí té si (le sze re lé si) összeg 
meg ál la pí tá sá nál a meg szün te tett jog vi szony alap ján le -
sze re lé si se gély re jo go sí tó ide jét is szá mí tás ba kell ven ni.

(10) A le sze re lé si se gély össze gé nek fe lé re jo go sult a
szer zõ dé ses ka to na, ha az 59.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja
alap ján men tet ték fe l, vagy az 59.  § (5) be kez dés b) pont ja
sze rin ti át he lye zés hez nem já rult hoz zá, ki vé ve, ha a hoz -
zá já ru lá sát ala pos in dok kal ta gad ta meg.”
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7.  § A Hjt. 99.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Tar tós – leg alább 14 na pig tar tó – igény be vé tel
(har cá sza ti gya kor lat, ele mi csa pás el há rí tá sa stb.) utá ni
pi hen te tés cél já ból ese ten ként leg fel jebb 5 mun ka nap
szol gá lat men tes sé gi idõ en ge dé lyez he tõ. A ki kép zen dõ ál -
lo mány tag ja az alap ki kép zés be fe je zé se után köz vet le nül
5 mun ka nap szol gá lat men tes sé gi idõ re jo go sult.”

8.  § A Hjt. 99/A.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„99/A.  § Az ön kén tes tar ta lé kos ka to na ré szé re a fel ké -

szí tés idõ sza ká ban – kü lö nös mél tány lást ér dem lõ eset ben, 
így kü lö nö sen a 77.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese -
tek ben – leg fel jebb 2 mun ka nap szol gá lat men tes sé gi idõ
ad ha tó.”

9.  § A Hjt. 106.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lo mány tag ja ha vi il let mény re jo go sult.
Az  illetmény be osz tá si il let mény bõl, hon vé del mi pót lék -
ból, il let mény ki egé szí tés bõl, szol gá la ti idõ pót lék ból, il let -
mény pót lék ból, va la mint jog sza bály alap ján meg ha tá ro -
zott ese tek ben ki egé szí tõ il let mény bõl ál l, ame lyek il let -
mény pót lék nél kü li együt tes össze ge nem le het ke ve sebb a 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a be töl tött mun ka kör -
höz szük sé ges is ko lai vég zett ség, szak ké pe sí tés szint jé tõl
füg gõ ga ran tált bér mi ni mum össze gé nél.”

10.  § A Hjt. a kö vet ke zõ 110/A.  §-s al és az azt meg elõ zõ 
al cím mel egé szül ki:

„Szolgálati idõpótlék

110/A.  § (1) Az ál lo mány tag ja a szol gá la ti vi szony ban
töl tött idõ nagy sá gá val ará nyos, az il let mény alap szá za lé -
ká ban meg ha tá ro zott nö vek võ mér té kû szol gá la ti idõ pót -
lék ra jo go sult, amely nek mér té ke:

a) 5 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
10%-a,

b) 10 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
12,5%-a,

c) 15 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
15%-a,

d) 20 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
17,5%-a,

e) 25 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
20%-a,

f) 30 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
22,5%-a,

g) 35 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
25%-a.

(2) A szol gá la ti idõ pót lék ra jo go sult ság szem pont já ból
ki zá ró lag a ked vez mé nye sen szá mí tott szol gá la ti idõ nél -
kü li, tény le ges ál lo mány ban el töl tött idõ ve he tõ figye -
lembe.”

11.  § A Hjt. 112.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A STANAG 6001 kö ve tel mény rend szer sze rin ti
nyelv vizs ga ese tén a 3333 vagy an nál ma ga sabb szint „C” tí -
pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs gá nak a 3333-nál ala cso nyabb, de
leg alább 2222 szint a „C” tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs gá nak
a 2222-nél ala cso nyabb, de leg alább 1111 szint pe dig a „C”
tí pu sú alap fo kú nyelv vizs gá nak  felel meg.”

12.  § A Hjt. 119.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá sá -
nál – a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve he tõ
figye lembe a mun ká ban nem töl tött idõ.”

13.  § A Hjt. 123.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„123.  § Tá vol lé ti díj ként az ál lo mány tag ja ré szé re a ki -
fi ze tés ese dé kes sé ge kor já ró alap il let mény, az il let mény -
ki egé szí tés, a szol gá la ti idõ pót lék, a rend sze res il let mény -
pót lék, va la mint a rend sze res ki egé szí tõ il let mény együt -
tes össze gé nek a tá vol lét ide jé re szá mí tott idõ ará nyos át la -
ga jár. Rend sze res il let mény pót lék ként a 111–112.  §-ok -
ban, va la mint a 114.  § (1) be kez dé sé nek a), l)–q) és t)–v)
pont ja i ban fel so rolt pót lé ko kat, to váb bá a 252.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott tit kos szol gá la ti pót lé kot kell
figye lembe ven ni.”

14.  § A Hjt. 137.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Amennyi ben az ál lo mány fe gyel mi el já rás alá vont
tag ja fe lett, annak ki ne ve zé se, át he lye zé se, ve zény lé se
vagy meg bí zá sa foly tán meg szû nik az (1) be kez dés sze rint 
a fe gyel mi jog kört gya kor ló pa rancs nok nak (ve ze tõ nek) a
fe gyel mi jog kö re, úgy a ki ne ve zést, át he lye zést, ve zény -
lést vagy meg bí zást köve tõen 8 na pon be lül a fe gyel mi
jog kört meg elõ zõ en gya kor ló pa rancs nok (ve ze tõ) az ügy
ira ta it át te szi a fe gyel mi el já rás le foly ta tá sá ra jo go sult pa -
rancs nok hoz (ve ze tõ höz).”

15.  § A Hjt. 160.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fe gyel mi ügy ben ho zott ér de mi ha tá ro zat ellen
annak kéz be sí té sét kö ve tõ 8 na pon be lül az ál lo mány fe gyel -
mi el já rás alá vont tag ja – illetve az õ be le egye zé sé vel a kép -
vi se lõ je – az elöl já ró pa rancs nok hoz fel leb be zés sel él het. A
fel leb be zést a ha tá ro za tot ho zó elöl já ró hoz kell be nyúj ta ni.”

16.  § A Hjt. 179.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„179.  § Ha az ál lo mány tag ja a kár oko zá sát, a kár té rí tés
jog alap ját és mér té két el is me ri – az il let mény alap össze gé -
nek há rom szo ro sát meg nem ha la dó kár ese tén – meg té rí -
té si kö te le zett sé ge a Hjt. 177–178.  §-ai al kal ma zá sá nak
mel lõ zé sé vel kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te lez -
vény ben is rög zít he tõ. A kö te lez vény kár té rí té si fe le lõs sé -
get jog erõ sen meg ál la pí tó ha tá ro zat nak te kin ten dõ (egy -
sze rû sí tett el já rás).”
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17.  § A Hjt. 182.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„182.  § A tény le ges kár és a ki sza bott kár té rí tés össze -
gé nek kü lön bö ze tét le írás sal, a ki sza bott és be hajt ha tat lan
kár té rí té si össze get pe dig tör lés sel kell ren dez ni. Le írás sal
kell ren dez ni a kárt ab ban az eset ben is, ha a kár té rí té si el -
já rás azért nem volt le foly tat ha tó, mert a kár oko zó is me ret -
len, vagy az el já rás le foly ta tá sát jog sza bály ki zár ja.”

18.  § (1) A Hjt. 203.  § (4) be kez dés b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A fel sõ kor ha tár el éré se elõtt is tel jes összeg ben kell 
fo lyó sí ta ni a szol gá la ti nyug dí jat, ha a hi va tá sos ál lo mány 
tag ja]

„b) 25 év szol gá la ti vi szony ban el töl tött idõ vel ren del -
ke zik, és a szol gá la ti vi szo nya meg szû né se kor az 52. élet -
évét már be töl töt te, vagy a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló
2007. évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Rjtv.)
1.  §-ának a) pont ja sze rin ti egész ség ká ro so dá sa (a továb -
biak ban: egész ség ká ro so dás) a 40 szá za lé kot el ér te, de
még nem rok kant.”

(2) A Hjt. 203.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Ha a hi va tá sos ál lo mány 25 év szol gá la ti vi szony ban
el töl tött idõ vel ren del ke zõ tag já nak a szol gá la ti vi szo nyát

– az 52. élet éve be töl té se elõtt kö zös meg egye zés sel,
– az 51.  § sze rin ti ki ne ve zés, be osz tás ba, illetve ál lo -

mány ba he lye zés ala pos in dok nél kü li el uta sí tá sa, a kép zé -
si kö te le zett ség el mu lasz tá sa, fi zi kai vagy mi nõ sí tés sze -
rin ti al kal mat lan ság – ide ért ve a fel ró ha tó nem zet biz ton sá -
gi al kal mat lan ság ese tét is –  miatt szün te tik meg, ré szé re a
szol gá la ti nyug díj 50%-a fo lyó sít ha tó az 52. élet éve be töl -
té sé ig, illetve az egész ség ká ro so dás 40 szá za lé kos mér té -
ké nek el éré sé ig. Et tõl kezd ve a szol gá la ti nyug dí jat a
(4) be kez dés b) pont ja sze rint kell fo lyó sí ta ni.”

19.  § A Hjt. 207.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Szol gá la ti ide jé re te kin tet nél kül rok kant sá gi nyug -
díj ra jo go sult az ál lo mány nak az a tag ja, aki

a) ese té ben az egész ség ká ro so dás mér té ke leg alább
50 szá za lé kos mér té kû, vagy

b) a szol gá la ti vi szony meg szû né sét köve tõen két éven
be lül vá lik rok kant tá, ha a rok kant ság a szol gá la ti vi szony
idõ tar ta ma alatt annak gya kor lá sá val össze füg gés ben be kö -
vet ke zett bal eset, be teg ség kö vet kez mé nye és eb ben az ál la -
po tá ban egy évig ja vu lás nem vár ha tó, és az egész ség ká ro so -
dás kö vet kez té ben az Rjtv. 1.  §-ának b) pont ja sze rin ti ke re -
sõ te vé keny sé get nem foly tat, vagy az Rjtv. 1.  §-ának
c) pont ja sze rin ti ke re se te, jö ve del me leg alább 30 szá za lék -
kal ala cso nyabb az egész ség ká ro so dást meg elõ zõ négy nap -
tá ri hó nap ra vo nat ko zó ke re se te, jö ve del me ha vi át la gá nál,
to váb bá táp pénz ben, bal ese ti táp pénz ben nem ré sze sül.”

20.  § A Hjt. 208.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lo mány tag ja szol gá la ti kö tel mek kel össze -
füg gõ bal eset, sé rü lés vagy szol gá la ti ere de tû be teg ség
ese tén – a szol gá la ti ide jé re te kin tet nél kül – bal ese ti rok -
kant sá gi nyug díj ra jo go sult, ha

a) túl nyo mó részt szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ
bal eset, sé rü lés vagy szol gá la ti ere de tû be teg ség  miatt az
egész ség ká ro so dá sá nak a mér té ke leg alább 50 szá za lé kos
mér té kû, és

b) az egész ség ká ro so dás kö vet kez té ben az Rjtv.
1.  §-ának b) pont ja sze rin ti ke re sõ te vé keny sé get nem
foly tat, vagy az Rjtv. 1.  §-ának c) pont ja sze rin ti ke re se te,
jö ve del me leg alább 30 szá za lék kal ala cso nyabb az egész -
ség ká ro so dást meg elõ zõ négy nap tá ri hó nap ra vo nat ko zó
ke re se te, jö ve del me ha vi át la gá nál, to váb bá táp pénz ben,
bal ese ti táp pénz ben nem ré sze sül.”

21.  § A Hjt. 223.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi (3)–(5) be kez dé sek
szá mo zá sa (4)–(6) be kez dé sek re mó do sul:

„(3) A mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró a szol gá la -
ti vi szonnyal össze füg gés ben ke let ke zett kár igényt a szer -
ve ze ti egy ség szék he lye sze rint ille té kes mun ka ügyi bí ró -
sá gon fi ze té si meg ha gyás sal, illetve ke re set le vél lel ér vé -
nye sít he ti ab ban az eset ben, ha a kár oko zó már nincs a
 Magyar Hon véd ség ál lo má nyá ban.”

22.  § A Hjt. 243.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fe dõ be osz -
tás ban lé võ tag jai szol gá la ti nyug dí já nak a 214.  § és 214/A.  § 
sze rin ti meg ál la pí tá sát (rög zí té sét) a Ma gyar Hon véd ség
nyug díj-meg ál la pí tás ra jo go sult szer ve – a ka to nai nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tó i val együtt mû köd ve – a fe -
dõ be osz tás ban lé võ sze mé lyek ada tai  védelmére vo nat ko zó
spe ci á lis sza bá lyok figye lembe véte lével vég zi.”

23.  § A Hjt. a kö vet ke zõ 286/B.  §-s al egé szül ki:
„286/B. § E tör vény rok kant sá gi nyug díj ra, bal ese ti rok -

kant sá gi nyug díj ra vo nat ko zó, 2008. ja nu ár 1-jé tõl ha tá -
lyos ren del ke zé se it a 2007. de cem ber 31-ét köve tõen be -
nyúj tott igény be je len tés – ide ért ve az ál la pot vál to zás
 miatti igény be je len tést, va la mint az idõ sza kos, kö te le zõ
fe lül vizs gá la tot is – ese tén kell al kal maz ni.”

24.  § (1) A Hjt. 287.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let ben
rész le te sen sza bá lyoz za:

a) az ál lam i kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás ra,
b) a más szerv hez ve zény lés re ke rü lõk re vo nat ko zó

rész le tes sza bá lyo kat, va la mint
c) az egyes köz pon to sí tott egész ség ügyi szol gál ta tók

ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek, va la mint a
kü lön meg ha tá ro zott sze mé lyek te kin te té ben fenn ál ló
egész ség ügyi el lá tás rend jé nek rész le tes sza bá lya it.”
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(2) A Hjt. 287.  § (2) be kez dés ab) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a tör vény ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ há rom hó na pon be lül ren de let ben
sza bá lyoz za:]

„ab) a mi nisz ter mun kál ta tói jog kö ré be nem tar to zó ki -
emelt mun kál ta tói jog kö rö ket,”

(3) A Hjt. 287.  § (2) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a tör vény
 hatálybalépését kö ve tõ há rom hó na pon be lül ren de let ben
sza bá lyoz za:]

„d) az egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas sá gi kö ve -
tel mé nyek fel mé ré sé nek sza bá lya it, a fel mé rést vég zõ
szer ve ze tek ki je lö lé sét, va la mint az egész sé gi kö ve tel mé -
nyek fel mé ré sé nek költ sé ge it, to váb bá az egész ség ügyi
sza bad ság ra és szol gá lat men tes ség re, va la mint a hosszabb
be teg sé get kö ve tõ – lá ba do zá si idõ szak alat ti – csök ken tett 
nap i szol gá la ti idõ re vo nat ko zó sza bá lyo kat;”

(4) A Hjt. 287.  § (2) be kez dés j) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a tör vény
 hatálybalépését kö ve tõ há rom hó na pon be lül ren de let ben
sza bá lyoz za:]

„j) a kár té rí té si el já rás rész le tes sza bá lya it, a kár té rí tés
meg ál la pí tá sá nak mód ját, összeg ha tá ra it, mér sék lé sé nek
és el en ge dé sé nek rész le tes sza bá lya it, a kül föl di szol gá lat
so rán fel me rü lõ kár té rí té si el já rás rend jé re vo nat ko zó kü -
lö nös sza bá lyo kat, va la mint a meg nem té rü lõ ká rok ren de -
zé sé nek és nyil ván tar tá sá nak sa já tos sza bá lya it;”

25.  § A Hjt. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény mel -
lék le te lép.

26.  § (1) A Hjt. 5. szá mú mel lék le té nek X. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„X. Fe gyel mi ada tok
– a sze mély ügyi nyil ván tar tás ada tai, a szol gá lat tel je sí -

tés sze rin ti hely õr ség;
– a fe gyel mi, sza bály sér té si, bün te tõ el já rást el ren de lõ,

fel füg gesz tõ, meg szün te tõ szerv meg ne ve zé se, a ha tá ro zat 
szá ma, kel te;

– a fe gye lem sér tés, sza bály sér tés, bûn cse lek mény
meg ne ve zé se;

– a jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí tott tény ál lás rö vid
le írá sa;

– a jog kö vet kez mény neme és mér té ke, a jog kö vet kez -
mény al kal ma zá sá nak mel lõ zé se ese tén annak oka;

– a szank ció ha tá lya, a ha tály aló li men te sü lés idõ pont ja.”

(2) A Hjt. 5. szá mú mel lék le té nek XV. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„XV. Kár té rí té si ada tok
– a kár té rí té si el já rást el ren de lõ, fel füg gesz tõ, meg -

szün te tõ szerv meg ne ve zé se, ha tá ro zat szá ma, kel te;

– a jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí tott tény ál lás rö vid
le írá sa;

– a kár té rí té si kö te le zett ség mér té ke, a tel je sí tés re vo -
nat ko zó ada tok.”

A hadigondozásról  szóló 
1994. évi XLV. tör vény módosítása

27.  § A ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
(a továb biak ban: Hdt.) 2.  § g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]
„g) ha di ere de tû fo gyat ko zás (ha di rok kan tak ese té ben):

a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló 2007. évi LXXXIV. tör -
vény 1.  §-ának a) pont ja sze rin ti egész ség ká ro so dás
(a továb biak ban: egész ség ká ro so dás), va la mint a szol gá -
lat tal össze nem füg gõ egész ség ká ro so dás nak a szol gá lat
foly tán be kö vet ke zõ sú lyos bo dá sa;”

28.  § A Hdt. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) A ha di rok kan tat a ha di ere de tû fo gyat ko zás [2.  §

g) pont] ál tal be kö vet ke zett egész ség ká ro so dás mér té ke sze -
rint I., II., III., IV. és V. já ra dék osz tály ba kell so rol ni.

(2) A ha di ere de tû fo gyat ko zás nak meg fele lõen
a) I. já ra dék osz tály ba tar to zik az a ha di rok kant, aki nek

az egész ség ká ro so dá sa a 80%-ot el éri,
b) II. já ra dék osz tály ba tar to zik az a ha di rok kant, aki -

nek az egész ség ká ro so dá sa 60–79%-os mér té kû,
c) III. já ra dék osz tály ba tar to zik az a ha di rok kant, aki -

nek az egész ség ká ro so dá sa 52–59%-os mér té kû,
d) IV. já ra dék osz tály ba tar to zik az a ha di rok kant, aki -

nek az egész ség ká ro so dá sa 40–51%-os mér té kû,
e) az V. já ra dék osz tály ba tar to zik az a ha di rok kant,

aki nek az egész ség ká ro so dá sa 20–39%-os mér té kû.
(3) Az igény jo go sult ság alap já ul szol gá ló ha di ere de tû

fo gyat ko zást és az ál ta la oko zott egész ség ká ro so dás mér -
té ké nek vizs gá la tát és meg ál la pí tá sát a re ha bi li tá ci ós szak -
ér tõi szerv vég zi.”

29.  § A Hdt. 4.  § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[4.  § A ha di rok kant gyer mek e ha di gyám olt nak mi nõ sül]
„c) ha a gyer mek az a) és b) pont ban meg ha tá ro zott idõ -

tar tam alatt tar tó san meg rok kan, en nek az ál la pot nak a tar -
ta má ra, a gyer mek élet ko rá ra te kin tet nél kül, fel té ve, hogy
mun ka ké pes sé gé nek csök ke né se a 67%-ot, illetve egész -
ség ká ro so dá sa az 50%-ot el ér te.”

30.  § A Hdt. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § Ha di gon do zott csa lád tag a szol gá lat kö vet kez té -

ben meg halt sze mély nek, ille tõ leg a ha di rok kant nak az ál -
ta la éle té ben tény le ge sen el tar tott, 60. évét be töl tött, vagy
leg alább 67%-ban csök kent mun ka ké pes sé gû, illetve leg -
alább 50%-os egész ség ká ro so dá sú szü lõ je, nagy szü lõ je,
test vé re és fél test vé re.”
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31.  § A Hdt. 8.  § (3) be kez dés d) és e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(3) Meg szû nik a ha di gon do zás ra jo go sult ság, ha]
„d) a ha di rok kant egész ség ká ro so dá sa meg szûnt, vagy

egész ség ká ro so dá sa 20%-nál ki sebb mér té kû vé vált;
e) a 4.  §-ban meg ha tá ro zott mér ték ben meg rok kant – és 

csak en nél fog va jo go sult – ha di gyám olt, ha di ár va és ha di -
gon do zott csa lád tag egész ség ká ro so dá sa az 50%-ot már
nem éri el.”

32.  § A Hdt. 29.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(3) E tör vénynek a ha di rok kan tak já ra dék osz tály ba so -
ro lá sá ra vo nat ko zó, 2008. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos ren del -
ke zé se it a 2007. de cem ber 31-ét köve tõen be nyúj tott
igény be je len tés – ide ért ve az ál la pot rosszab bo dás  miatti
igény be je len tést is – ese tén kell al kal maz ni.”

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló 

1996. évi XLIII. tör vény módosítása

33.  § (1) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hszt.) 182.  §-a (4) be kez dés
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A fel sõ kor ha tár el éré se elõtt is tel jes összeg ben kell 
fo lyó sí ta ni a szol gá la ti nyug dí jat, ha a hi va tá sos ál lo mány 
tag ja]

„b) 25 év tény le ges szol gá la ti vi szony ban el töl tött idõ -
vel ren del ke zik, és szol gá la ti vi szo nya meg szû né se kor az
50. élet évét már be töl töt te, vagy a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról 
 szóló 2007. évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Rjtv.)
1.  §-ának a) pont ja sze rin ti egész ség ká ro so dá sa (a továb -
biak ban: egész ség ká ro so dás) a 40%-ot el ér te, de még nem
rok kant.”

(2) A Hszt. 182.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Ha a hi va tá sos ál lo mány 25 év szol gá la ti vi szony ban
el töl tött idõ vel ren del ke zõ tag já nak a szol gá la ti vi szo nyát az
50. élet éve be töl té se elõtt kö zös meg egye zés sel szün te tik
meg, ré szé re a szol gá la ti nyug díj 50%-a fo lyó sít ha tó az
50. élet éve be töl té sé ig, illetve az egész ség ká ro so dás 40%-os 
mér té ké nek el éré sé ig. Et tõl kezd ve a szol gá la ti nyug dí jat a
(4) be kez dés b) pont ja sze rint kell folyósí tani.”

34.  § A Hszt. 185.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Szol gá la ti ide jé re te kin tet nél kül rok kant sá gi nyug -
díj ra jo go sult a hi va tá sos ál lo mány nak az a tag ja, aki nek az 
egész ség ká ro so dá sa el éri a leg alább 50%-os mér té ket.”

35.  § A Hszt. 186.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja szol gá la ti kö tel mek kel
össze füg gõ bal ese te, sé rü lé se vagy szol gá la ti ere de tû be -
teg sé ge alap ján, ha az egész ség ká ro so dás mér té ke

a) az 50%-ot el éri, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ra,
b) a 13%-ot meg ha lad ja, bal ese ti já ra dék ra

jo go sult.”

36.  § (1) A Hszt. a kö vet ke zõ 341/B.  §-s al egé szül ki:
„341/B.  § E tör vény rok kant sá gi nyug díj ra, bal ese ti rok -

kant sá gi nyug díj ra vo nat ko zó, 2008. ja nu ár 1-jé tõl ha tá -
lyos ren del ke zé se it a 2007. de cem ber 31-ét köve tõen be -
nyúj tott igény be je len tés – ide ért ve az ál la pot rosszab bo dás
 miatti igény be je len tést is – ese tén kell al kal maz ni.”

(2) A Hszt. 342.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let ben
rész le te sen sza bá lyoz za:]

„c) a ve ze tõi alap mun ka kö rö ket, az ab ban el ér he tõ
rend fo ko za to kat, be töl té sük höz szük sé ges alap vég zett sé -
gi (ké pe sí té si) kö ve tel mé nye ket; va la mint a be so ro lá si
osz tá lyok be osz tá si ka te gó ri á i hoz ren delt alap be osz tá so -
kat, és az egyes be osz tá sok be so ro lá sá nak ál ta lá nos sza bá -
lya it, to váb bá az il let mény pót lék ra jo go sult ság és meg ál la -
pí tá sá nak fel té te le it;”

(3) A Hszt. 342.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a fegy ve res
szerv nél rend sze re sí tett hi va tá sos szol gá la ti be osz tá sok be -
osz tá si ka te gó ri á ba so ro lá sát, a be osz tás ban el ér he tõ rend fo -
ko za tot, va la mint a be töl té sé hez szük sé ges kép zett sé gi (vég -
zett sé gi) fel té te le ket ren de let ben – a pol gá ri nem zet biz ton sá -
gi szol gá la tok ese té ben uta sí tás ban – ál la pít sa meg.”

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról  szóló

1996. évi XLV. tör vény módosítása

37.  § A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról
 szóló 1996. évi XLV. tör vény (a továb biak ban: Hft.)
41/L.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Bal ese ti rok kant sá gi nyug díj jár annak, aki túl nyo -
mó an a szol gá la ti kö tel mek tel je sí té sé vel össze füg gõ bal -
ese te kö vet kez té ben a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló
2007. évi LXXXIV. tör vény 1.  §-ának a) pont ja sze rin ti
egész ség ká ro so dá sa (a továb biak ban: egész ség ká ro so dás)
79%-ot meg ha la dó mér té kû.”

38.  § A Hft. 41/P.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Rok kant sá gi nyug díj ra jo go sult, aki nek az ösz tön -
dí jas hall ga tói jog vi szo nyát a ka to nai kö tel mek kel össze
nem füg gõ egész sé gi ok  miatt szün tet ték meg, ha leg ké -
sõbb a jog vi szony meg szû né sét kö ve tõ 2 éven be lül
79%-ot meg ha la dó mér té kû egész ség ká ro so dást sze rez, és
a rok kant sá gi nyug díj hoz a kor ked vez mé nyes mun ka kör -
ben dol go zók ra elõ írt szol gá la ti idõ vel ren del ke zik.”
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39.  § A Hft. a kö vet ke zõ 49/A.  §-s al egé szül ki:
„49/A.  § E tör vény rok kant sá gi nyug díj ra, bal ese ti rok -

kant sá gi nyug díj ra vo nat ko zó, 2008. ja nu ár 1-jé tõl ha tá -
lyos ren del ke zé se it a 2007. de cem ber 31-ét köve tõen be -
nyúj tott igény be je len tés – ide ért ve az ál la pot rosszab bo dás
 miatti igény be je len tést is – ese tén kell al kal maz ni.”

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 
2004. évi CV. tör vény módosítása

40.  § 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.) 7.  § (1) be -
kez dés R) pont já nak j) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[R) a tár sa da lom biz to sí tá si és szo ciá lis el lá tás hoz szük -
sé ges ada tai:

(a hon vé del mi kö te le zett ség tel je sí té sé vel össze füg gõ
bal eset, be teg ség vagy ha lál eset  miatt jo go sult ese té ben)]

„j) mun ka ké pes ség csök ke nés fo ka, illetve a re ha bi li tá -
ci ós já ra dék ról  szóló 2007. évi LXXXIV. tör vény
1.  §-ának a) pont ja sze rin ti egész ség ká ro so dás (a továb -
biak ban: egész ség ká ro so dás) mér té ke,”

41.  § A Hvt. 9.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó szer ve szá -
má ra ada tot szol gál tat a po ten ci á lis had kö te les, ille tõ leg a 
had kö te les]

„a) leg alább 36%-ot el érõ mun ka ké pes ség-csök ke né sé -
rõl, illetve leg alább 29%-ot el érõ egész ség ká ro so dás ról: a
re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv vel,”

42.  § A Hvt. 33.  § (4) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) Men tes a hon vé del mi mun ka kö te le zett ség alól:]
„e) aki mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te,

illetve egész ség ká ro so dá sa az 50%-ot el ér te, vagy aki
egész sé gi ál la po ta foly tán a kö te le zett ség tel je sí té sé re al -
kal mat lan,”

43.  § (1) A Hvt. 207.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
j)–k) pon tok kal egész ül nek ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy a tör vény alap -
ján ren de let ben ál la pít sa meg]

„i) a meg ha gyás sal kap cso la tos el já rás nak és a meg ha -
gyás ba be vont szer vek be so ro lá sá nak a sza bá lya it,

j) a Ma gyar Hon véd ség fel ada ta i nak el lá tá sá val össze -
füg gõ nem zet kö zi kár té rí té si ügyek kel kap cso la tos el já rás
rész le tes sza bá lya it,

k) a had kö te le zett ség tel je sí té sé vel össze füg gõ egyes
költ sé gek meg té rí té sé nek és a dí ja zá sok fo lyó sí tá sá nak
sza bá lya it.”

(2) A Hvt. 207.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za]

„f) a Ma gyar Hon véd ség jo gi kép vi se le té nek rend jét.”

(3) A Hvt. 207.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az érin tett szerv sze rin ti ille té -
kes mi nisz ter, hogy a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg a tár cá já ra és az
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek re vo nat ko zó an a meg ha -
gyás sal kap cso la tos kö ve tel mé nye ket.”

(4) A Hvt. 207.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dé sek kel 
egé szül ki:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a hon véd ele mért fe le lõs
 miniszter és az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy
együt tes ren de let ben ál la pít sa meg a had kö te le sek ka to nai
szol gá lat ra  való al kal mas sá ga el bí rá lá sá nak rend jét.

(6) Fel ha tal ma zást kap az érin tett mi nisz ter, hogy a tör -
vény alap ján a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben ren de let ben ha tá roz za meg ága za ta hon vé del mi fel -
ada ta it.”

44.  § (1) E tör vény 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és az 
ezt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) A Hjt.-nek e tör vény 6.  § (2) be kez dé sé vel meg ál la -
pí tott 68.  § (10) be kez dé sét a tör vény hatályba lépését
köve tõen kö zölt fel men té sek re kell al kal maz ni.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hjt.
194.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „mun ka ké pes ség-csök -
ke nés” szó he lyé be a „mun ka ké pes ség-csök ke nés, egész -
ség ká ro so dás”, a Hszt. 164.  § (2) be kez dé sé nek „a mun ka -
ké pes ség 15%-ot meg ha la dó mér ték ben csök kent” szö -
veg rész he lyé be „az egész ség ká ro so dás mér té ke a 12%-ot
meg ha lad ja”, a Hszt. 173.  § (3) be kez dés b) pont já ban a
„mun ka ké pes ség-csök ke nés” szö veg rész he lyé be pe dig
„mun ka ké pes ség-csök ke nés, egész ség ká ro so dás”, a Hft.
41/I.  § (4) be kez dé sé ben az „egész ség ká ro so dás vár ha tó an 
15%-ot meg ha la dó mun ka ké pes ség-csök ke nést idéz elõ”
szö veg rész he lyé be „egész ség ká ro so dás mér té ke várha -
tóan a 12%-ot meg ha lad ja”, az (5) be kez dé sé ben „munka -
képesség-csökkenés” szö veg rész he lyé be „egész ség ká ro -
so dás” szö veg lép.

(4) Az Rjtv. 24. és 25.  §-ai nem lép nek ha tály ba.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hjt.
286/A.  § (1) be kez dé se, a Hdt. 17.  § (1) be kez dés d) pont -
já ban az „ál lam i, ön kor mány za ti” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel a Hvt. 7.  §-ának (8) be -
kez dé se, va la mint 207.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja
 hatályát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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Melléklet a 2007. évi CLXX. tör vényhez

[3. szá mú mel lék let a 2001. évi XCV. tör vényhez]

Táblázat a honvédelmi miniszter kiemelt munkáltatói jogköreirõl

A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

1. Szol gá la ti vi szony lé te sí té se,
meg szün te té se, ál lo mány ba
vé tel, hi va tá sos szol gá lat 
meg hosszab bí tá sa

1.1. Szol gá la ti vi szony lé te sí té se
– tá bor no kok ra vo nat ko zó ja vas lat elõ ter jesz tése a köz tár sa sá gi el nök höz

(a továb biak ban: KE)
1.2. Szol gá la ti vi szony meg szün te té se

– tá bor no kok ra vo nat ko zó ja vas lat elõ ter jesz tése a KE-höz
1.3. Hi va tá sos ál lo mány ba  való vissza vé tel

– tá bor no kok ra vo nat ko zó ja vas lat elõ ter jesz tése a KE-höz
1.4. A hi va tá sos szol gá lat meg hosszab bí tá sa

2. Rend fo ko zat ra vo nat ko zó 
dön té sek

2.1. Ki ne ve zés ma ga sabb rend fo ko zat ba
– elsõ tá bor no ki rend fo ko zat ba tör té nõ ki ne ve zés elõ ter jesz tése a KE-höz

2.2. Elõ lép te tés ma ga sabb rend fo ko zat ba
– tá bor no ki rend fo ko zat ban tör té nõ elõ lép te tés elõ ter jesz tése a KE-höz
– ez re des sé

2.3. Elõ lép te tés a Hjt. 83.  § (9) alap ján

3. Rend fo ko za tot és szol gá la ti
vi szonyt érin tõ fe gyel mi
dön té sek

3.1. Le fo ko zás
– tá bor nok ese té ben elõ ter jesz tés a KE-höz
– ez re dest

3.2. Szol gá la ti vi szony meg szün te té se
– tá bor nok ese té ben elõ ter jesz tés a KE-höz
– ez re des ese té ben

3.3. Il let mény csök ken tés
– tá bor nok

4. Szol gá la ti be osz tás ra 
vo nat ko zó dön té sek

4.1. Szol gá la ti be osz tás ból fel füg gesz tés
– tá bor nok, ez re des

4.2. Ma ga sabb be osz tás ba ki ne ve zés
– ma ga sabb ki ne ve zé si ha tás kör be tar to zók ra vo nat ko zó elõ ter jesz tések  

a mi nisz ter el nök höz
– tá bor no ki, ez re de si rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tás ba
– ka to nai at ta sé

5. Ve zény lés (kül föl di 
szol gá lat ra)

5.1. A Hjt. 2.  § (32) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben
– tá bor nok, tiszt

5.2. A Hjt. 2.  § (32) be kez dés b)–g) pont ja sze rin ti ese tek ben
– tá bor nok

5.3. A Hjt. 2.  § (32) be kez dés b) és f)–g) pont ja sze rin ti egy évet meg ha la dó
    idõ tar ta mú ese tek ben

– tiszt, tiszt he lyet tes, tisz tes
5.4. A Hjt. 2.  § (32) be kez dés h) pont ja sze rin ti ese tek ben (90 nap tól)

– tá bor nok
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A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

6. Egyéb dön té sek 6.1. Más szerv hez tör té nõ ve zény lés, ve zény lés meg szün te té se
– tá bor nok, ez re des

6.2. Át he lye zés más köz szol gá la ti jog vi szony ba en ge dé lye zé se
– tá bor nok

6.3. Egyen ru ha-vi se lé si jog en ge dé lye zé se és meg vo ná sa (nyug ál lo má nyú ak)
– tá bor nok ra vo nat ko zó ja vas lat elõ ter jesz tése a KE-höz

6.4. Il let mény nél kü li sza bad ság en ge dé lye zé se
– tá bor nok

6.5. Hõsi ha lot tá nyil vá ní tás
6.6. Ki tün te té sek, el is me ré sek

– ki tün te tés re tör té nõ fel ter jesz tés a KE-höz
– ki tün te tõ dí jak, cí mek, szol gá la ti jel ado má nyo zá sa

6.7. Szer ve ze ti egy sé gen be lü li alá-, fö lé ren delt sé gi vi szony ból ere dõ
    össze fér he tet len ség fel ol dá sa
6.8. Ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zés

– tá bor nok
6.9. Át he lye zés

– tá bor nok
6.10. Szol gá la ti vi szony szü ne tel te tés (Hjt. 54.  §)

– tá bor nok
6.11. Szol gá la ti idõ mó do sí tá sa

– tá bor nok
6.12. Meg bí zás, ha zai ve zény lés, ve zény lés meg szün te tés

– tá bor nok
6.13. Ki ne ve zés, át he lye zés

– ÁEK ka to nai fõ igaz ga tó-he lyet tes

7. Be is ko lá zás ra vo nat ko zó 
dön té sek (90 nap tól)

7. Ha zai kép zés
– tá bor nok
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A hon vé del mi mi nisz ter
41/2007. (XII. 14.) HM

r e n  d e  l e  t e

a fontos és bizalmas munkakörökrõl, 
valamint a biztonsági ellenõrzések szintjérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény (a továb biak ban: Nbtv.) 78.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a hon vé de lem rõl
és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 177/2007. (VII. 1.) 
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá -
nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a mi -
nisz ter alá ren delt sé gé be és irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze -
tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re 
ter jed ki.

2.  §

(1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek fon tos és
bi zal mas mun ka kö re it, illetve szol gá la ti be osz tá sa it
(a továb biak ban: fon tos és bi zal mas mun ka kö rök) – az
Nbtv. 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zot ta kon túl –
e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

(2) A mel lék let I–II. pont ja i ban fel so rol ta kon túl fon tos
és bi zal mas mun ka kört be töl tõ sze mé lyek nek mi nõ sül nek
az Nbtv. 2. szá mú mel lék le te 19. pont já ra fi gye lem mel



mind azon sze mé lyek, akik nek nem zet biz ton sá gi el len õr -
zé sét a szerv ve ze tõ je – a mi nisz ter út ján – írás ban, egye di
jel leg gel, fel adat el lá tá sá val össze füg gés ben és idõ tar ta -
má ra kez de mé nye zi.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint 
a biz ton sá gi el len õr zé sek szint jé rõl  szóló 3/2004. (II. 17.)
HM ren de let a ha tá lyát vesz ti.

(2) Azon fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõk ese té -
ben, akik nél be osz tá suk vál to zat la nul ha gyá sa mel lett je -
len ren de let az ellen õr zés szint jét a ko ráb bi nál ma ga sab -
ban ha tá roz ta meg, a nem zet biz ton sá gi el len õr zést úgy
kell kez de mé nyez ni, hogy az leg ké sõbb e ren de let
hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül el ren de lés re ke rül -
hes sen. Így kell el jár ni a ren de let hatályba lépésekor már
olyan be osz tást be töl tõk vo nat ko zá sá ban is, akik nek mun -
ka kö rét je len ren de let mi nõ sí ti fon tos és bi zal mas nak.

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

Melléklet
a 41/2007. (XII. 14.) HM rendelethez

A honvédelmi szervezetek állományában lévõ fontos
és bizalmas munkakörök, és azok ellenõrzési szintje

I. A Honvédelmi Minisztérium

I. 1. „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, illetve az ar ra je lölt 
sze mé lyek:

a) a mi nisz te ri fõ ta nács adó és ta nács adó;
b) a mi nisz ter hi va ta li te vé keny sé gé nek ko or di ná ci ó ját

vég zõ szerv va la mennyi mun ka kö re;
c) a HM fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy az zal azo nos

jog ál lá sú ve ze tõ sze mély;
d) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat irá nyí tá si fel -

ada tai el lá tá sát se gí tõ szerv ügy in té zõ je;
e) a HM hír adó és in for ma ti kai rend sze rek fej lesz té sét

és fel ügye le tét vég zõ szer vé nek nem ze ti és nem zet kö zi
„Szi go rú an tit kos!” és „Tit kos!” mi nõ sí té sû fel ada to kat el -
lá tó mun ka kö re;

f) a HM in for má ció vé del mi és az MH köz pon ti rejt jel -
fel ügye le ti fel ada to kat el lá tó szer vé nek va la mennyi mun -
ka kö re;

g) a HM do ku men tum vé del mi fel ada to kat el lá tó szer -
vé nek va la mennyi mun ka kö re;

h) az elekt ro ni kus adat ke ze lõ rend sze rek rend szer-
szin tû hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ biz ton sá gi
fe le lõ se, va la mint rend szer ad mi niszt rá to ra;

i) a HM HVKF és he lyet te se te vé keny sé gét köz vet le -
nül se gí tõ sze mély;

j) a HM had mû ve le ti és fegy ver ne mi irá nyí tá si, ter ve -
zé si fel ada to kat el lá tó szer vé nek va la mennyi mun ka kö re;

k) a HM ki kép zé si fel ada to kat irá nyí tó és ter ve zõ szer -
vé nek NA TO ér té ke lés és mi nõ sí tés ko or di ná lá sát vég zõ
sze mé lyek mun ka kö re;

l) a HM fel de rí tõ és elekt ro ni kai had vi se lé si tá mo ga tás
irá nyí tá si és ter ve zé si fel ada ta it el lá tó szer vé nek va la -
mennyi mun ka kö re;

m) a vé del mi ter ve zé si rend szer ke re te in be lül straté -
giai ter vek, va la mint nem ze ti ter vek ki dol go zá sá ban részt
ve võ sze mély mun ka kö re;

n) a biz ton sá gi meg bí zott és a ti tok vé del mi fel ügye lõ;
o) azon mun ka kör, amely a mun ka kö ri jegy zék alap ján

az Nbtv. 2. szá mú mel lék le té nek 2., 3., 9. pont ja i ban meg -
je lölt ve ze tõk köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zik.

I. 2. „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, illetve az ar ra je lölt 
sze mé lyek:

a) a HM osz tály ve ze tõ vagy az zal azo nos jog ál lá sú ve -
ze tõi mun ka kör, amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés
ha tá lya alá nem tar to zik;

b) a HM osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy az zal azo nos
jog ál lá sú ve ze tõ, amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés
ha tá lya alá nem tar to zik;

c) a HM jo gi fel ada to kat el lá tó szer vé nek va la mennyi
mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá -
lya alá nem tar to zik;

d) a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fel ada to kat el lá tó
szer vé nek va la mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb 
szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

e) a HM ka to nai ter ve zé si fel ada to kat el lá tó szer vé nek
va la mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû
ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

f) a HM ki kép zé si fel ada to kat irá nyí tó szer vé nek nem -
ze ti és nem zet kö zi „Tit kos!” mi nõ sí té sû fel ada to kat el lá tó
mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá -
lya alá nem tar to zik;

g) a HM vé de lem po li ti kai fel ada to kat el lá tó szer vé nek
va la mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû
ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

h) az ál lo mány táb la, mun ka kö ri jegy zék alap ján az
Nbtv. 2. szá mú mel lék le té nek 13–14. pont ja i ban meg je lölt 
ve ze tõ köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó mun ka kör,
amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik.

I. 3. „A” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, illetve az ar ra je lölt 
sze mé lyek:

a) a Mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze té nek va la mennyi
mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá -
lya alá nem tar to zik.
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II. A miniszter közvetlen alárendeltségébe és irányítása
alá tartozó szervezetek és a Magyar Honvédség katonai

szervezetei

II. 1. „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, illetve az ar ra je lölt 
sze mé lyek:

a) a ka to nai és kü lön le ges mû ve let ben, fegyverzet-
 ellenõrzésben, vál ság ke ze lés ben és ka taszt ró fa el há rí tás -
ban a hon vé del mi szer ve ze tek rész vé te lé nek köz pon ti
 koordinálását és fel ügye le tét el lá tó szer ve zet pa rancs no ka
és he lyet te se, osz tály ve ze tõ je és osz tály ve ze tõ-he lyet te se,
to váb bá a ri asz tá si rend szer, a köz pon ti ügye let és a fegy -
ver zet- ellenõrzés adat szol gál ta tás sal kap cso la tos va la -
mennyi mun ka kö re;

b) a hon vé del mi szer ve ze tek ré szé re kom mu ni ká ció
tech ni kai fel té te le ket biz to sí tó szer ve zet pa rancs no ka, he -
lyet te se, HM ügy vi te li biz to sí tó, biz ton sá gi meg bí zott, az
elekt ro ni kus in for má ció vé de lem és a köz pon ti nyil ván tar -
tó mun ka kö re, to váb bá a NA TO fu tár ál lo má nya;

c) a vé dett lé te sít mé nyek pa rancs no ka és he lyet te se;

d) a vé dett lé te sít mé nyek szak mai fel ügye le tét el lá tó
szer ve zet ve ze tõ je, he lyet te se, a szak mai irá nyí tást vég zõ
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je és he lyet te se, a szak fel ada to kat 
el lá tó sze mély, va la mint a fel ügye le ti szer ve zet nél a lé te -
sít mé nyek vo nat ko zá sá ban a be ru há zá sok le bo nyo lí tá sá -
ban részt ve võk mun ka kö re;

e) kü lön le ges mû ve le ti te vé keny sé get vég zõ ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka és he lyet te se;

f) a kö zép szin tû irá nyí tó-ve ze tõ szer ve zet fõ nö ke és az -
zal azo nos jog ál lá sú ve ze tõ mun ka kö re, he lyet te se, fõ re fe -
ren si, va la mint a kü lön le ges mû ve le ti jo gi ta nács adást
vég zõk mun ka kö re, a NA TO ér té ke lés és mi nõ sí tés ko or -
di ná lá sát vég zõ sze mély, to váb bá a ti tok vé del mi, ügy vi te -
li, a ti tok vé del mi fel ügye lõ, va la mint biz ton sá gi meg bí zott 
mun ka kö re;

g) a köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tást ke ze lõ szer -
ve zet ve ze tõ je, he lyet te se, va la mint osz tály ve ze tõ je;

h) a fe je zet költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak ter ve zé si,
ko or di ná lá si és el len õr zé si fel ada ta it vég zõ szer ve zet ve -
ze tõ je és he lyet te se, a NA TO, EU mû ve le tek, va la mint a
ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat költ ség ve té sé nek ter -
ve zé sé ben, el szá mol ta tá sá ban, já ran dó sá gai meg ál la pí tá -
sá ban, el len õr zé sé ben és az elõb bi ek ben fel so rol tak in for -
ma ti kai tá mo ga tá sá ban a tel jes kö rû adat ál lo mány hoz va ló 
hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ sze mé lyek mun ka -
kö re;

i) a mi nisz ter el len õr zé si, fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si, to váb bá mun ka vé del mi, tûz vé del mi és sa já tos
épít mény faj ták épí té si ha tó sá gi fel ada ta it el lá tó szer ve zet
ve ze tõ je és he lyet te se, osz tály ve ze tõ je, osztályvezetõ-
 helyettese, fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zést
vég zõ ki emelt fõ tiszt, fõ tiszt és ügy in té zõ, ren del te tés sel
össze füg gõ fe je zet szin tû el len õr zést vég zõ ki emelt fõ tiszt, 
fõ tiszt, épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada tot el lá tó szer ve zet va la -

mennyi mun ka kö re és a mun ka vé del mi ha tó sá gi fel ada tot
el lá tó fõ tiszt, fõ el len õr mun ka kör;

j) az ál lam köz pon ti köz igaz ga tá si és he lyi vé del mi fel -
ada tai vég re haj tá sá ban együtt mû kö dõ és fel ügye le ti fel -
ada to kat el lá tó szer ve zet ve ze tõ je, he lyet te se, te rü le ti igaz -
ga tó ja, osz tály ve ze tõ je és osz tály ve ze tõ-he lyet te se;

k) a köz pon ti irat tá ri fel ada to kat és a ha di sír gon do zás
fel ada ta it el lá tó szer ve zet ve ze tõ je, a köz pon ti irat tár rész -
leg ve ze tõ je, le vél tá ri fo tós, va la mint a Had tör té nel mi Le -
vél tár va la mennyi mun ka kö re;

l) a had fel sze re lé si fej lesz tést és a lo gisz ti kai ter ve zést,
irá nyí tást és be szer zést bo nyo lí tó szer ve zet ve ze tõ je és he -
lyet te se, igaz ga tó ja, igaz ga tó he lyet te se;

m) a rejt jel fel ügye le tek va la mennyi mun ka kö re, a rejt -
jel fel ügye lõ;

n) az ál lam ti tok ról és szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Tvt.) 5/B.  § (2)–(5) be kez -
dé se i nek a) és b) pont ja i ban fel so rolt mi nõ sí té sû és je lö lé -
sû in for má ci ót ke ze lõ elekt ro ni kus rend sze rek, va la mint
az MH szin tû elekt ro ni kus hi te le sí tés szol gál ta tás biz ton -
sá gi fe le lõ se, rend szer-ad mi niszt rá to ra, fej lesz tõ je és
prog ra mo zó ja, ope rá to ra, to váb bá a ki ter jedt, több hely szí -
nen te le pü lõ rend szer rend szer-fel ügye le tet el lá tó ügye le -
te se, min den hely szín biz ton sá gi fe le lõ se és rendszer -
adminisztrátora, fej lesz tõ je és prog ra mo zó ja;

o) a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján rejt jel te -
vé keny sé get el lá tók mun ka kö re;

p) az ál lan dó sze mé lyi vé de lem ben ré sze sü lõ ál lam i
ve ze tõk ál lam i lé gi jár mû vel tör té nõ szál lí tá sá ban részt
 vevõ gép sze mély zet va la mennyi mun ka kö re.

II. 2. „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, illetve az ar ra je lölt 
sze mé lyek:

a) a vé dett lé te sít mé nyek szak mai fel ügye le tét el lá tó
szer ve zet szak mai irá nyí tást vég zõ szer ve ze ti egy ség ügy -
in té zõ je, a vé dett lé te sít mé nyek va la mennyi mun ka kö re,
ha nem ze ti és nem zet kö zi „Szi go rú an tit kos!” mi nõ sí té sû
ada tot nem is mer meg;

b) a ka to nai és kü lön le ges mû ve let ben, vál ság ke ze lés -
ben és ka taszt ró fa el há rí tás ban a hon vé del mi szer ve ze tek
rész vé te lé nek köz pon ti ko or di ná lá sát és fel ügye le tét el lá -
tó, to váb bá a fegy ver zet-el len õr zést vég zõ szer ve zet va la -
mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr -
zés ha tá lya alá nem tar to zik;

c) a kö zép szin tû irá nyí tó-ve ze tõ szer ve zet had mû ve le -
ti, ki kép zé si, ter ve zé si, szer ve zé si, jo gi, ci vil-ka to nai
együtt mû kö dé si, lé lek ta ni mû ve le ti, fel de rí tõ és elekt ro ni -
kai had vi se lés tá mo ga tá si fel ada ta it el lá tó mun ka kö re,
amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

d) a hon vé del mi szer ve ze tek ve ze tõ je, he lyet te se, jo gi
szol gá la ta, va la mint ci vil-ka to nai együtt mû kö dé si, lé lek -
ta ni mû ve le ti fel ada to kat el lá tó fõ tisz ti, tisz ti mun ka kö re,
amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;
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e) a köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tást ke ze lõ szer -
ve zet va la mennyi tisz ti mun ka kö re, amennyi ben ma ga -
sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

f) a hon vé del mi szer ve ze tek ré szé re a kom mu ni ká ció
tech ni kai fel té te le ket biz to sí tó szer ve zet in for ma ti kai és
üzem vi te li mun ka kö re, va la mint fu tár ál lo má nya,
amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

g) a mi nisz ter el len õr zé si, fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si, to váb bá mun ka vé del mi, tûz vé del mi és sa já tos
épít mény faj ták épí té si ha tó sá gi fel ada ta it el lá tó szer ve zet
va la mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû
ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

h) az ál lam köz pon ti köz igaz ga tá si és he lyi vé del mi fel -
ada tai vég re haj tá sá ban együtt mû kö dõ és fel ügye le ti fel -
ada to kat el lá tó szer ve zet va la mennyi mun ka kö re,
amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

i) a köz pon ti irat tá ri fel ada to kat és ha di sír gon do zás fel -
ada ta it el lá tó szer ve i nek va la mennyi mun ka kö re,
amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

j) a had fel sze re lé si fej lesz tést és a lo gisz ti kai ter ve zést,
irá nyí tást és be szer zést bo nyo lí tó szer ve zet osz tály ve ze tõ -
je, osz tály ve ze tõ-he lyet te se, to váb bá a (köz)be szer zé si el -
já rá sok ban részt ve võ sze mély és szak ér tõi bi zott sá gi tag,
amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

k) a rejt jel zett kap cso la to kat fenn tar tó rejt jel zõ szer vek
va la mennyi mun ka kö re, a rejt jel zés sel meg bí zott és a rejt -
jel zõ szak ki kép zést vég re haj tó sze mély, amennyi ben ma -
ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

l) a Tvt. 5/B.  § (2)–(5) be kez dé se i nek c) és d) pont ja i -
ban fel so rolt mi nõ sí té sû és je lö lé sû in for má ci ót ke ze lõ
elekt ro ni kus rend sze rek biz ton sá gi fe le lõ se, rendszer -
adminisztrátora, to váb bá az MH szin tû elekt ro ni kus hi te -
le sí té si szol gál ta tás, va la mint a köz pon ti ka taszt ró fa adat -
tá ro ló cso port va la mennyi mun ka kö re, és az MH hír adó és
in for ma ti kai rend sze ré nek rend szer-fel ügye le tét el lá tó
mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá -
lya alá nem tar to zik;

m) a nem zet kö zi ka to nai meg fi gye lõi és szak ta nács -
adói te vé keny sé get el lá tó sze mély;

n) az ügy vi te li mun ka kör, a biz ton sá gi meg bí zott, va la -
mint a had mû ve le ti biz to sí tó tiszt (fõ tiszt) mun ka kör,
amennyi ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem
tar to zik;

o) a NA TO, EU mû ve le tek, va la mint a ka to nai nem zet -
biz ton sá gi szol gá lat költ ség ve té sé nek ter ve zé sé ben, el szá -
mol ta tá sá ban, já ran dó sá gai meg ál la pí tá sá ban, el len õr zé -
sé ben és az elõb bi ek ben fel so rol tak in for ma ti kai tá mo ga -
tá sá ban részt ve võ sze mély, amennyi ben ma ga sabb szin tû
ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

p) vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve let ben részt
 vevõ, illetve rész vé tel re fel aján lott ide ig le nes ka to nai

szer ve zet, va la mint a NA TO fel aján lás ra ke rü lõ ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka, he lyet te se, had mû ve le ti, fel de rí tõ,
jo gi, ci vil-ka to nai együtt mû kö dé si, lé lek ta ni mû ve le ti fel -
ada ta it el lá tó mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin tû
ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik.

II. 3. „A” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te le -
zet tek az aláb bi mun ka kö rö ket be töl tõ, illetve az ar ra je lölt 
sze mé lyek:

a) a tár ca köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tá sát ke ze lõ
szer ve zet va la mennyi tiszt he lyet te si mun ka kö re, ameny -
nyiben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to -
zik;

b) a mi nisz ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve zet osz -
tály ve ze tõ je és osz tály ve ze tõ-he lyet te se, illetve az ezek kel 
azo nos jog ál lá sú ve ze tõ, amennyi ben ma ga sabb szin tû
ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

c) a had fel sze re lé si fej lesz tést és a lo gisz ti kai ter ve zést, 
irá nyí tást és be szer zést bo nyo lí tó szer ve zet va la mennyi ki -
emelt fõ tisz ti, fõ elõ adói mun ka kö re, amennyi ben ma ga -
sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

d) a hon vé del mi szer ve ze tek ré szé re kom mu ni ká ció
tech ni kai fel té te le ket biz to sí tó szer ve zet HM ren dez vé -
nyek in for ma ti kai, akusz ti kai és tol mács tech ni kai biz to sí -
tó ál lo má nya, va la mint a táv köz lé si há ló za tok és szol gál ta -
tá sok ügy ke ze lõi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb szin -
tû ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

e) a kom mu ni ká ci ós és adat fel dol go zó rend sze rek ben
„kü lön le ges tech ni ka” be so ro lá sú rejt jel zõ esz közt, rejt jel -
zõ szoft vert ke ze lõi szin ten mû köd te tõ sze mély, amennyi -
ben ma ga sabb szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik;

f) vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve let ben részt
 vevõ, illetve rész vé tel re fel aján lott ide ig le nes ka to nai
szer ve zet, va la mint a NA TO fel aján lás ra ke rü lõ ka to nai
szer ve zet va la mennyi mun ka kö re, amennyi ben ma ga sabb
szin tû ellen õr zés ha tá lya alá nem tar to zik.

A hon vé del mi mi nisz ter
42/2007. (XII. 23.) HM

r e n  d e  l e  t e

a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos
személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes

kérdéseirõl  szóló
26/2002. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés i) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 51. §-ában, 97.  § (1) be kez dés f) és
o) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

A kül föl di szol gá lat ba ve zé nyel tek kel kap cso la tos sze -
mély ügyi fel ada tok ról és jog ál lá suk egyes kér dé se i rõl
 szóló 26/2002. (IV. 12.) HM ren de let (a továb biak ban:
Rend.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi Miniszté -
riumra (a továb biak ban: HM), a Ma gyar Hon véd ség re
(a továb biak ban: Hon véd ség), 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 -
tozó szer ve ze tek re, az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ra,
va la mint ezen szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) mû ve let irá nyí tó pa rancs nok ság: a Hon véd ség szer -

ve ze ti egy sé ge, me lyet a mû ve le ti tí pus hoz iga zo dó an, a
mû ve let irá nyí tá si, ko or di ná lá si, el len õr zé si és fel ügye le ti
fel ada tok el lá tá sá ra a hon vé del mi mi nisz ter je löl ki;

b) szak mai szerv: a nem zet kö zi igény tel je sí té sé re
szak kép zett ség alap ján al kal mas ál lo mánnyal ren del ke zõ,
a HM vagy a Hon véd ség szer ve ze ti rend sze ré be tar to zó
szer ve zet; több fé le szak kép zett sé gû ek bõl össze ál lí tan dó
kon tin gens re irá nyuló igény ese tén a fõ fel adat sze rin ti
szer ve zet;

c) ve ze tõ szak mai szerv: a szak mai szer vek ve ze tõ i nek
kö zös elöl já ró pa rancs no ka ál tal ve ze tett szer ve zet, véd -
erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé hi va tal ál lo má nya ese té ben a 
Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal (a továb biak ban: KFH), sa ját
 állománya te kin te té ben a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
(a továb biak ban együtt: ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok). Fel ada ta it a kül föl di pénz ügyi be osz tá sok ese té ben
a HM köz pon ti pénz ügyi szer ve, a nem ze ti tá mo ga tó be -
osz tá sok ese té ben a HM fel sõ szin tû ren dez vé nye i nek le -
bo nyo lí tá sá ért és a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá mo ga tá sá ért
fe le lõs szer ve ze te vég zi;

d) nem ze ti tá mo ga tó szerv: a HM fel sõ szin tû ren dez vé -
nye i nek le bo nyo lí tá sá ért és a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá -
mo ga tá sá ért fe le lõs szer ve ze té nek pénz ügyi-lo gisz ti kai el -
lá tá si fel ada tok ra kül föld re ve zé nyelt szer ve ze ti egy sé ge;

e) tar tós kül föl di szol gá lat: az a kül föl di szol gá lat vagy
ta nul mány, mely nek ter ve zett idõ tar ta ma – meg sza kí tás
nél kül – a há rom hó na pot meg ha lad ja;

f) nem zet kö zi igény: nem zet kö zi szer ve ze tek tõl, más
ál la mok tól ér ke zõ vagy meg le võ nem zet kö zi kö te le zett -
ség bõl ere dõ, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze -
tek ál lo má nyá nak köz re mû kö dé sé re irá nyuló fel ké ré sek.”

2.  §

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

„(1) A HM mkap cso lat tar tó szer ve és a HM ka to na dip -
lo má ci ai te vé keny sé gért fe le lõs szer ve fo lya ma to san fo -
gad ja, a Kül ügy mi nisz té ri um ille té kes szer vé vel a szük sé -
ges mér ték ben egyez te ti, gyûj ti, fel mé ri és nyil ván tart ja a
nem zet kö zi igé nye ket. Azo kat a szük sé ges szak mai vé le -

mé nyez te tés után, dön tés ér de ké ben, ja vas lat tal to váb bít -
ják a HM vé de lem po li ti kai szakállamtitká rához (a továb -
biak ban: HM VPSZÁT), aki a Hjt. 2.  § (32) be kez dés
a)–d), i) és j) pon tok sze rin ti szol gá lat tel je sí tés ese té ben
kö te les a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek (a továb biak -
ban: HM HVKF) vé le mé nyét és ja vas la tát be sze rez ni. A
to váb bí tást az igény ben meg je lölt ha tár idõ re fi gye lem mel, 
a so ron kí vü li sé get kü lön in do kol va vég zik. Az igény el fo -
ga dá sá ról a hon vé del mi mi nisz ter dönt.”

3.  §

(1) A Rend. 3.  § (3) be kez dés c) és d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá za to kat el bí rá ló bi zott ság el nö ke:]
„c) a Hjt. 2.  § (32) be kez dés b) pont ja sze rin ti kül föl di

szol gá lat – a nem ze ti tá mo ga tó szerv és a ka to nai nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok ál lo má nya ki vé te lé vel – és a
h) pont ja sze rin ti ta nul má nyok, ok ta tás és tu do má nyos te -
vé keny ség ese té ben a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi
szer vé nek ve ze tõ je;

d) a nem ze ti tá mo ga tá sért fe le lõs szer ve ze ti elem be -
osz tá sai ese té ben a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá mo ga tá sá ért
fe le lõs szer ve ze té nek ve ze tõ je.”

(2) A Rend. 3.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
 rendelkezés lép:

„(4) A bi zott ság tag jai a Hon véd ség köz pon ti sze mély -
ügyi szer vé nek, a HM mul ti la te rá lis kap cso lat tar tó szer vé -
nek, a HM pénz ügyi szer vé nek és a be töl ten dõ be osz tás te -
kin te té ben ha tás kör rel ren del ke zõ ve ze tõ szak mai szerv -
nek a kép vi se lõ je.”

4.  §

A Rend. 4.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A spe ci á lis szak mai kö ve tel mé nyek re te kin tet tel, a
Hjt. 2.  § (32) be kez dés f) pont ja sze rin ti kül föl di szol gá la ti
be osz tás ra ter ve zett ál lo mány a HM VPSZÁT és a KFH
fõ igaz ga tó ja kö zöt ti egyez te tést köve tõen ke rül ki vá lasz -
tás ra. A véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sét a HM VPSZÁT
és a KFH fõ igaz ga tó ja kö zös elõ ter jesz tése alap ján, a HM
HVKF ar ra vo nat ko zó egyet ér té sé vel, a hon vé del mi mi -
nisz ter ne ve zi ki. A véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé he -
lyet te sek, va la mint tit kár-gya kor no kok ki vá lasz tá sa és ki -
ne ve zé se a KFH fõ igaz ga tó já nak ha tás kö ré be tar to zik. A
biz ton ság vé del mi fõt isz tek ki vá lasz tá sát a HM VPSZÁT
és a ha tás kör rel ren del ke zõ ka to nai nem zet biz ton sá gi szol -
gá lat ve ze tõ jé nek kö zös elõ ter jesz tése alap ján a hon vé del -
mi mi nisz ter hagy ja jó vá.

(3) Az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve -
zet, a fegy ver zet el len õr zés fel ügye le tét és vég re haj tá sát tá -
mo ga tó re gi o ná lis köz pont (RAC VI AC) és egyéb fegy ver -
zet el len õr zé si kép vi se le tek re ter ve zett ál lo mány ki vá lasz -
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tá sát – a HM mul ti la te rá lis kap cso lat tar tó szer ve ve ze tõ jé -
vel tör té nõ egyez te tést köve tõen – a HM VPSZÁT elõ ter -
jesz tése alap ján és egyet ér té se ese tén a hon vé del mi mi -
nisz ter hagy ja jó vá.”

5.  §

(1) A Rend. 5.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az érin tett sze méllyel – a kül föl di szol gá lat tí pu sá -
tól füg gõ en – a mû ve let irá nyí tó pa rancs nok ság, a ha tás -
kör rel ren del ke zõ ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat, a
Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve, a HM felsõ -
szintû nem ze ti tá mo ga tá sá ért fe le lõs szer ve ze te kép vi se lõ -
je – nem ze ti tá mo ga tó be osz tás ese tén a HM kép vi se lõ je –
ál tal ve ze tett bi zott ság sze mé lyi be szél ge tést foly tat.”

(2) A Rend. 5.  § (4) be kez dés fel ve ze tõ szö veg e he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Hjt. 2.  § (32) be kez dés b) pont ja alap ján kül föl di
szol gá la tot el lá tó ál lo mány kül föl di szol gá la ti be osz tá sá -
nak meg ter ve zé se a pá lyá za tok ered mé nye és a szak mai
szer vek ja vas la ta alap ján tör té nik. En nek so rán a Hon véd -
ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve”

(3) A Rend. 5.  § (4) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„f) a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 31-ig el ké szí ti és
a HM VPSZÁT út ján – a HM HVKF egyet ér té sé vel – a
hon vé del mi mi nisz ter nek jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a vál tá -
si terv ok mányt, annak jó vá ha gyá sa után in téz ke dik a 6.  §
sze rin ti sze mély ügyi el já rás le foly ta tá sá ra.”

(4) A Rend. 5.  § (5)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A Hjt. 2.  § (32) be kez dés f) pont ja sze rin ti ál lo mány 
ré szé re a fel ké szí tõ tan fo lya mot a HM ka to na dip lo má ci ai
te vé keny sé gért fe le lõs szer vé vel együtt mû köd ve a ka to nai 
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szer ve zik és ve ze tik, to váb -
bá vég zik a kül föl di szol gá lat tel je sí tés re ter ve zett sze mé -
lyek biz ton sá gi fel ké szí té sét.

(6) A fegy ver zet el len õr zés sel, a bi za lom- és biz ton ság -
erõ sí tõ nem zet kö zi meg ál la po dá sok kal kap cso la tos fel ké -
szí tést a Hon véd ség szak te rü let sze rint ille té kes szer ve ze te 
szer ve zi és ve ze ti.

(7) A kül föl di nem ze ti tá mo ga tó be osz tá sok ra tör té nõ
fel ké szí tést a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá mo ga tá sá ért fe le -
lõs szer ve ze te – a HM ha tás kör rel ren del ke zõ pénz ügyi
szer ve i vel együtt mû köd ve – vég zi.”

6.  §

(1) A Rend. 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve és a
Hjt. 2.  § (32) be kez dés f) pont ja sze rin ti ve zény lés ese tén a

ha tás kör rel ren del ke zõ ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat 
in téz ke dik a Hjt. 52.  § (4) be kez dés sze rin ti ve zény lé si
 határozat el ké szí té sé re.”

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

„(3) A sze mé lyi be szél ge tést meg elõ zõ en a Hjt. 2.  §
(32) be kez dés b), c), e) és g) pont ja sze rin ti kül föl di szol -
gá la tok ba ve zény lés re ke rü lõk nek az ezen kül szol gá la ti
 típusoknak meg fe le lõ mû ve let irá nyí tó pa rancs nok ság
 parancsnoka, illetve a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi
szer vé nek ve ze tõ je át ad ja a ha tás kör rel ren del ke zõ szer -
vek ál tal össze ál lí tott rész le tes, a (4) be kez dés sze rin ti ada -
to kat tar tal ma zó tá jé koz ta tót, és fel hív ja annak a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti írá sos nyi lat ko zat ban tör té nõ tu do má sul
vé te lé re. A nyi lat ko zat alá írá sá nak hi á nyá ban a ve zény lés -
re nem ke rül het sor.”

7.  §

A Rend. 7.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[A ve zény lé si hely állományille té kes pa rancs no ka a kül -
föl di szol gá lat ba va ló tény le ges ki kül dés nap já tól]

„d) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál lo mány -
táb lá já ban kül föl di szol gá lat el lá tá sá ra rend sze re sí tett be -
osz tást be töl tõ sze mé lyi ál lo mány ese té ben ha tás kör rel
ren del ke zõ fõ igaz ga tó.”

8.  §

A Rend. 9.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A Hjt. 2.  § (32) be kez dés b) pont ja sze rin ti kül föl di
szol gá lat 4 évig, az f) pont sze rin ti a nem zet kö zi ka to na -
dip lo má ci ai gya kor lat nak meg fe le lõ ide ig tar t. A kül föl di
szol gá la tot el lá tó ál lo mány vál tá sát a Hjt. 2.  § (32) be kez -
dés h) pont ja sze rin ti ál lo mány ese té ben éven te egy al ka -
lom mal, ál ta lá ban jú li us hó nap ban kell vég re haj ta ni.
Ezek tõl el té rést a szol gá lat ér de ké ben a hon vé del mi mi -
nisz ter en ge dé lyez het.”

9.  §

(1) A Rend. 10.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügyi (de vi za) el lá tást és más pénz be li já ran -
dó sá gok biz to sí tá sát a HM köz pon ti pénz ügyi szer vé nek a
kül föl di szol gá lat tel je sí tés he lyé nek te kin te té ben ille té kes
igaz ga tó sá ga, illetve a nem fegy ve res – kü lö nö sen a Hjt.
2.  § (32) be kez dés b), g) és h) pont ja sze rin ti – kül föl di
szol gá lat ese tén a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá mo ga tá sá ért
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fe le lõs szer ve zet te rü le ti leg ille té kes nem ze ti tá mo ga tá sért 
fe le lõs szer ve ze ti ele me, a 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti pa -
rancs nok, illetve a szol gá lat tel je sí tõ kon tin gens vagy szer -
ve zet pa rancs no ka ál tal biz to sí tott ada tok és nyil ván tar tás
se gít sé gé vel vég zi.”

(2) A Rend. 10.  § (2) be kez dés má so dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A lo gisz ti kai el lá tás sal kap cso la tos fel ada to kat a nem
fegy ve res – kü lö nö sen a Hjt. 2.  § (32) be kez dés b), g) és
h) pont ja sze rin ti – kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány
ese té ben a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá mo ga tá sá ért fe le lõs
szer ve zet te rü le ti leg ille té kes nem ze ti tá mo ga tá sért fe le lõs 
szer ve ze ti ele me vég zi.”

10.  §

A Rend. 10/A.  § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A Hjt. 2.  § (32) be kez dé sé nek b) és f) pont ja alap ján tar -
tós kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ ré szé re az évi alap- és pót -
sza bad sá gát a kö vet ke zõ fel té te lek sze rint kell biz to sí ta ni:]

„c) A kül föl di szol gá lat be fe je zé sé nek évé ben az idõ -
ará nyo san já ró sza bad sá got le he tõ leg a kül föl di ál lo más -
he lyen, el té rõ szol gá la ti ér dek vagy az ál lo mány tag já nak
mél tá nyol ha tó ké rel me ese tén a ha za ér ke zést köve tõen
kell ki ad ni.”

11.  §

A Rend. 15.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve
– a 6.  §-ban és a (2) be kez dés ben fog lal tak ra figyelem -
mel – a kül föl di szol gá lat be fe je zé sét köve tõen hi va tal ból
in téz ke dik a ha zai be osz tás ba he lye zés re.”

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg kez dett
kül szol gá lat – a kül föl di szol gá lat ba ve zé nyel tek be le -
egye zé sé vel – to váb bi egy év vel meg hosszab bít ha tó.

(3) A Rend. 3. szá mú mel lék le té ben a „MÛVELET -
IRÁNYÍTÓ PA RANCS NOK SÁG” szö veg rész he lyé be
a „MÛ VE LE TI KÖZ PONT” szö veg lép.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti az 1–11. §, 12. § (3) be kez dés. Ez a be kez dés a  rendelet 
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

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

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
68/2007. (XII. 28.) IRM

r e n  d e  l e  t e

a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron
történõ átléptetésérõl, a nemzetközi forgalom
számára ideiglenesen megnyitott repülõtéren

közlekedõ légi jármûvek határforgalmi ellenõrzésérõl, 
valamint a menet közbeni ellenõrzésre kijelölt

vasútvonalakról és víziutakról

A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
101.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel, c) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a köz le ke dé sért, va la mint 
az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel, d) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zá sa alap ján az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának n) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron
történõ átléptetésének rendje

1.  §

(1) Kül föl di vagy ma gyar ka to nai ala ku lat és szál lít -
mány ál lam ha tá ron tör té nõ át lé pé se kor – nem zet kö zi szer -
zõ dés vagy jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – el -
len õriz ni kell a kül föl di vagy ma gyar fegy ve res szerv ál tal
ki adott arc ké pes iga zol ványt, egyé ni vagy cso por tos me -
net pa ran csot.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt eset ben el len õriz ni kell a
ka to nai ala ku lat pol gá ri ál lo má nyú tag já nak úti ok má nyát.

(3) Ha nem zet kö zi szer zõ dés vagy jog sza bály a ka to nai
szál lít mány ha zai biz to sí tá sá ra rend õri kí sé rést ha tá roz
meg, a ka to nai ala ku lat be lép te té se csak a kí sé rõ rend õri
erõk meg ér ke zé sét köve tõen hajt ha tó vég re.

A nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott
repülõtéren a nemzetközi forgalomban közlekedõ légi

jármûvek határforgalom-ellenõrzésének szabályai

2.  §

(1) A nem zet kö zi ha tár for ga lom szá má ra ide ig le ne sen
meg nyi tott re pü lõ té ren a nem zet kö zi for ga lom ban köz le -
ke dõ lé gi jár mû el ha gyá sát, a lé gi jár mû be va ló be szál lást,
va la mint áru ki- és be ra ko dá sát a Rend õr ség ille té kes
 szerve és – az Euró pai Unió va la mely tag ál la má ba irá -
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nyuló  légi já rat ki vé te lé vel – a vám ha tó ság ille té kes szer ve 
ellen õr zi.

(2) A nem zet kö zi ha tár for ga lom szá má ra ide ig le ne sen
meg nyi tott re pü lõ té ren a nem zet kö zi for ga lom ban köz le -
ke dõ bel sõ lé gi já rat el ha gyá sa, a lé gi jár mû be va ló be szál -
lás, va la mint áru ki- és be ra ko dá sa ese tén az ellen õr zés
mel lõz he tõ.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott re pü lõ tér rõl tör -
té nõ lé gi jár mû in dí tá sa ese tén a ha tár for gal mi és – az
 Európai Unió va la mely tag ál la má ba irá nyuló lé gi já rat ki -
vé te lé vel – a vám el len õr zést köve tõen el len õriz ni kell a
szük sé ges ha tó sá gi en ge délyt.

Menet közbeni ellenõrzés

3.  §

(1) A nem zet kö zi for ga lom ban köz le ke dõ vas úti és ví zi -
jár mû ve ken me net köz be ni ellen õr zés a ren de let mel lék le -
té ben fel so rolt vas út vo na la kon és ví zi uta kon vé gez he tõ.

(2) A szom széd ál lam te rü le tén lé võ vas út vo na lon a me -
net köz be ni el len õr zést – nem zet kö zi szer zõ dés alap ján – a 
nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke zé sei sze rint kell vég re haj -
ta ni.

(3) Nem me net rend sze rint köz le ke dõ au tó bu szon, vas -
úti és ví zi jár mû vön tör té nõ me net köz be ni ellen õr zés ké re -
lem re en ge dé lyez he tõ.

(4) A schen ge ni vív má nyo kat nem tel jes kö rû en al kal -
ma zó Euró pai Uni ós tag ál lam mal kö zös ha tár sza ka szon
tör té nõ me net köz be ni el len õr zést az ille té kes me gyei (fõ -
vá ro si) rend õrfõkapitány en ge dé lye zi.

(5) A nem Euró pai Uni ós tag ál lam mal kö zös ha tár sza -
ka szon tör té nõ me net köz be ni el len õr zést az ille té kes me -
gyei (fõ vá ro si) rend õrfõkapitány a vám ha tó ság ille té kes
szer vé nek pa rancs no ká val együt te sen en ge dé lye zi.

(6) A ké rel met a me net köz be ni ellen õr zés ter ve zett idõ -
pont ja elõtt leg alább nyolc mun ka nap pal az ille té kes me -
gyei (fõ vá ro si) rend õr-fõkapitánysághoz kell be nyúj ta ni.
A me gyei (fõ vá ro si) rend õr-fõkapitányság a be nyúj tott ké -
re lem rõl az (5) be kez dés ben fog lalt ese tek ben – a ké re lem
má so la ti pél dá nyá nak meg kül dé sé vel – ha la dék ta la nul ér -
te sí ti a vám ha tó ság ille té kes szer vét.

(7) A me net köz be ni ellen õr zés költ sé ge it a ké rel me zõ -
nek meg kell té rí te nie.

4.  §

(1) A me net köz be ni el len õr zés re irá nyuló – a 3.  §
(3) be kez dé se sze rin ti – ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ ter mé sze tes sze mély ne vét, lak cí mét, ál -
lam pol gár sá gát, úti ok má nyá nak szá mát, jo gi sze mély, to -
váb bá jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet ese -
tén annak meg ne ve zé sét, szék he lyét, a bí ró sá gi be jegy zés
vagy nyil ván tar tás ba vé tel szá mát, a kép vi se lõ ne vét és
lak cí mét;

b) a jár mû út vo na lát, a ha tár át lé pés ter ve zett he lyét,
ide jét;

c) a jár mû tí pu sát, for gal mi rend szá mát, szí nét, ví zi jár -
mû ese tén lajst ro mo zá sát és ne vét;

d) a jár mû ve ze tõ ne vét, szü le té si he lyét, ide jét, lak cí -
mét, ál lam pol gár sá gát, úti ok má nyá nak szá mát;

e) az uta sok szá mát, ál lam pol gár sá gát;

f) az ér te sí té si cí met (pos tai cím, te le fon/te le fax szám).

(2) Az el já ró ha tó ság ha tá ro zat ho za tal he lyett a ké rel -
me zõ vel ha tó sá gi szer zõ dést köt het.

(3) A me net köz be ni ellen õr zés ak kor en ge dé lyez he tõ,
ha

a) az nem ve szé lyez te ti a Rend õr ség – és a 3.  § (5) be -
kez dé sé ben fog lalt eset ben a vám ha tó ság – jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel ada ta i nak el lá tá sát;

b) elõ ze tesen meg ál la po dás ban rög zí tik a me net köz be -
ni ellen õr zés rend jét, va la mint a ké rel me zõ kö te le zett ség -
vál la lá sát ar ra vo nat ko zó an, hogy a me net köz be ni el len -
õr zés sel já ró több let költ sé ge ket a me net köz be ni el len õr -
zést kö ve tõ nyolc na pon be lül a Rend õr ség – és a 3.  §
(5) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ben a vám ha tó ság – ré szé -
re, a meg ál la po dás ban rög zí tett szám lá já ra át utal ja.

Hatásköri szabályok

5.  §

(1) Nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a ha tár át ke lõ he lyen
kí vü li mun ka vég zés cél já ból tör té nõ ha tár át lé pést – a
schen ge ni vív má nyo kat nem tel jes kö rû en al kal ma zó
 Európai Uni ós tag ál lam mal kö zös ha tár sza ka szon – az
ille té kes me gyei (fõ vá ro si) rend õrfõkapitány en ge dé lye zi.

(2) Nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a ha tár át ke lõ he lyen
kí vü li mun ka vég zés cél já ból tör té nõ ha tár át lé pést – nem
Euró pai Uni ós tag ál lam mal kö zös ha tár sza ka szon – az
ille té kes me gyei (fõ vá ro si) rend õrfõkapitány a vám ha tó -
ság ille té kes szer vé nek pa rancs no ká val együt te sen en ge -
dé lye zi.

(3) A ké re lem nek – nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ ren del -
ke zé sé nek hi á nyá ban – tar tal maz nia kell a ha tár át lé pés ter -
ve zett he lyét, ide jét, a mun ka vég zés he lyét, cél ját, idõ tar -
ta mát, a mun kát vég zõ sze mé lyek ne vét, lak cí mét, úti ok -
má nyá nak szá mát, a vissza lé pés ter ve zett he lyét, vár ha tó
idõ pont ját.
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(4) A szom széd ál lam ille té kes ha tár ren dé sze ti szer -
veinek hoz zá já ru lá sát az ille té kes me gyei (fõ vá ro si)
 rendõr-fõkapitányság szer zi be.

6.  §

(1) A kény szer le szál lást vég re haj tó – nem zet kö zi for ga -
lom ban köz le ke dõ vagy kül föl di – lé gi jár mû to vább ha la -
dá sát, az Euró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti lé gi já rat ese tén
az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) rend õr-fõkapitány ön ál ló an,
más lé gi já rat ese tén – a (2) be kez dés ben fog lalt kivétel -
lel – a vám ha tó ság ille té kes szer vé nek pa rancs no ká val
együt te sen en ge dé lye zi.

(2) Kül sõ lé gi já rat to vább ha la dá sát Pest me gyé ben, Bu -
da pes ten vagy olyan me gyé ben, amely nek te rü le te az ál -
lam ha tárt nem érin ti a Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság
igaz ga tó ja a vám ha tó ság ille té kes szer vé nek pa rancs no ká -
val együt te sen en ge dé lye zi.

(3) A nem zet kö zi for ga lom ban köz le ke dõ ví zi jár mû
kény szer ki kö té se ese tén az (1) be kez dés ben fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

7.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se 2008. már ci us
30-án lép ha tály ba.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ka to nai ala ku la tok és szál lít má nyok ál lam ha tá ron
tör té nõ át lé pé sé rõl, a ha tár te rü let nek mi nõ sü lõ repülõ -
terekrõl, ki kö tõk rõl és vas út ál lo má sok ról, a me net köz be ni 
el len õr zés re ki je lölt vas út vo na lak ról és ví zi utak ról, a nem -
zet kö zi for ga lom szá má ra ide ig le ne sen meg nyi tott re pü lõ -
té ren köz le ke dõ lé gi jár mû vek ha tár for gal mi el len õr zé sé -
rõl  szóló 34/2001. (XII. 22.) BM ren de let, va la mint a mó -
do sí tá sá ról  szóló 30/2004. (VI. 19.) BM ren de let.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8.  §

E ren de let a sze mé lyek ha tár át lé pé sé re irány adó sza bá -
lyok kö zös sé gi kó de xé nek (Schen ge ni ha tár el len õr zé si
kó dex) lét re ho zá sá ról  szóló, 2006. már ci us 15-i
562/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
VI. szá mú mel lék le té nek 1.2.1., 3.1.1., va la mint 4.3. pont -
ja vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Melléklet
a 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelethez

Menet közbeni ellenõrzésre kijelölt vasútvonalak 
és víziutak

1. Me net köz be ni el len õr zés re ki je lölt vas út vo na lak

1. Deb re cen–Zá hony

2. Bu da pest–Gyé ké nyes–Kop riv ni ca (Kap ron ca)

3. Bu da pest–Gyõr–He gyes ha lom–Bruck an de r Le it ha*

4. Gyõr–Raj ka–Ru sov ce (Orosz vár)–Bra tis la va (Po -
zsony)*

5. Hat van–So mos kõ új fa lu–Fi la ko vo (Fü lek)–Zvo len
(Zó lyom)*

6. Bu da pest–Kel ebia–Su bo ti ca (Sza bad ka)

7. Bu da pest–Ko má rom–Ko már no–No vé Zám ky (Ér -
sek új vár)–Bra tis la va (Po zsony)*

8. Bu da pest–Lõ kös há za–Cur ti ci (Kür tös)

9. Bu da pest–Mis kolc–Hi das né me ti–Ca na (Csány)–Ko -
sice (Kas sa)*

10. Bu da pest–Mu ra ke resz túr–Ko to ri ba (Ko tor)

11. Bu da pest–Szob–Stu ro vó (Pár kány)–No vé Zám ky
(Ér sek új vár)*

12. Fer tõ szent mik lós–Pam ha gen (Po mogy)*

13. Sop ron–Lo i pers bach (Lé pes fal va)–Schat ten dorf
(Som fal va)*

14. Sop ron–Ba um gar ten–Schat ten dorf (Som fal va)*

15. Sop ron–De utschk re utz (Sop ron ke resz túr)*

16. Püs pök la dány–Bi har ke resz tes

17. Sze ged–Rösz ke–Hor gos (Hor gos)

18. Ko má rom–Ko már no (Rév ko má rom)–Bra tis la va
(Po zsony)*

19. Szent gott hárd–Jen ners dorf (Ja na fal va)*

20. Za la lö võ–Ho dos–Murs ka So bo ta (Mu ra szom bat)*

21. Ko má rom–Ko mar no (Rév ko má rom)–Nit ra (Nyit -
ra)–Bra tis la va (Po zsony) vas út vo nal*

22. Ma gyar bóly–Be li Mo nas tír (Pél mo nos tor) vas út -
vo nal

2. Me net köz be ni el len õr zés re ki je lölt ví zi uta kon lé võ
sze mély ki kö tõk

1. Ko má rom–Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó ál lo más*

2. Esz ter gom–Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó ál lo más*

3. Mo hács–Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó ál lo más

* Bel sõ ha tá ron a ha tár el len õr zés ide ig le nes vissza ál lí tá sa ese té re.
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HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
305/2007. (XII. 28.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szóló 1996. évi XLI II. 
tör vény 59. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján, a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li
 miniszter elõ ter jesz té sé re Huszty Csa ba dan dár tá bor nok
szol gá la ti vi szo nyát 2007. de cem ber 31-i ha tállyal meg -
szün te tem és 2008. ja nu ár 1-jei ha tállyal nyug ál lo mány ba
he lye zem.

Bu da pest, 2007. de cem ber 18.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 20.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5349/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
306/2007. (XII. 28.) KE

h a  t á  r o  z a  t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re,
az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra te -
kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról szóló 1996. évi XLI II. tör vény
(a to váb bi ak ban: Hszt.) 56. § (2) be kez dés c) pont ja alap -
ján dr. Kis s Er nõ Já nos rend õr dan dár tá bor nok szol gá la ti

vi szo nyát 2008. jú ni us 24-i ha tállyal meg szün te tem, és a
Hszt. 182. § (1) be kez dé se alap ján 2008. jú ni us 25-ével
szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2007. de cem ber 12.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 17.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5170/2007.

A honvédelmi miniszter
146/2007. (HK 1/2008.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ alapító okiratának

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 89.  §
(1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va -
la mint a hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a
Ma gyar Hon véd ség Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont 53/2007. (HK 6.) HM ha tá ro zat tal és
96/2007. (HK 13.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott, 23/2007.
(HK 4.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi -
ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 7. pont já nak b), e) és g) al pont jai he lyé be 
az aláb bi al pon tok lép nek:

„b) az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal, az MH Összhad -
erõnemi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP), az
MH Tá mo ga tó Dan dár, az MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes
Szak kép zõ Is ko la és a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem egész ség ügyi szol gá la ta i nak szak mai irá nyí tá sa,
a szak fel ada tok meg osz tá sá nak meg ha tá ro zá sa;”
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„e) a szö vet sé gi és nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ
egyéb ka to na-egész ség ügyi kö te le zett sé gek tel je sí té se az
Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban: ÁEK) be -
vo ná sá val, a kol lek tív vé del mi, bé ke fenn tar tói és hu ma ni -
tá ri us egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak kom plex
ter ve zé se és ve ze té se;”

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

2. A ha tá ro zat 9. pont já nak b)–e) és m), sz) al pont jai he -
lyé be az aláb bi al pon tok lép nek, to váb bá az aláb bi t) al -
pont tal egé szül ki:

„b) az MH csapat egész ség ügyi szol gá la ta i nál és az MH
HEK fõ vá ro si és kecs ke mé ti te lep he lye in mû kö dõ szer ve -
ze ti ele me i nél, in té ze te i nél a gyó gyí tó-meg elõ zõ és a já ró -
be teg el lá tás irá nyí tá sa, fel ügye le te;

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

d) az MH HEK fõ vá ro si és kecs ke mé ti te lep he lye in
mû kö dõ szer ve ze ti ele mei, in té ze tei hon véd egész ség ügyi
el lá tást, fog lal ko zás egész ség ügyi el lá tást, fo gá sza ti alap -
el lá tást, já ró be teg szak el lá tást az egy na pos el lá tás sal, be -
teg szál lí tást, moz gó õr ség el lá tást, men té si fel ada to kat haj -
ta nak vég re;

e) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör vény ha tá -
lya alá tar to zó fegy ve res szer vek tag jai, a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény ha tá lya alá tar to -
zó igény jo go sult mun ka vál lalók, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXI II. tör vény ha tá lya alá tar to zó
igény jo go sult köz tiszt vi se lõk, a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény (a továb biak ban:
Kjt.) ha tá lya alá tar to zó igény jo go sult köz al kal ma zot tak, a 
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer -
zõ dé ses, tar ta lé kos, és ön kén tes tar ta lé kos ka to nák, va la -
mint a ka to nai és fegy ve res szer vek kö zép- és fel sõ ok ta tá si 
in téz mé nye i be pá lyá zók és ta nul má nyo kat foly ta tók, ille -
tõ leg a hon véd sé gi és fegy ve res szer vek ösz tön dí ja sai ka -
to nai és fegy ve res szol gá lat ra  való al kal mas sá ga el bí rá lá -
sá val kap cso la tos or vo si, pszi cho ló gi ai és er go nó mi ai fel -
ada tok, va la mint fe lül vizs gá la ti te vé keny ség vég zé se;”

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

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

„t) az MH fõ szak or vo si rend szer irá nyí tá sa, koordiná -
lása.”

3. A ha tá ro zat 10. pont c) al pont já nak má so dik mon da -
ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:

„A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó, 
szol gá la ti jog vi szony ban ál ló ka to nák szol gá la ti elöl já ró -
ja, a más jog vi szony ban ál lók nak (köz al kal ma zot tak nak)
hi va ta li fe let te se, az MH ka to nai szer ve ze tei egész ség ügyi
szak ál lo má nyá nak szak mai elöl já ró ja.”

4. A ha tá ro zat 11. pont ja he lyé be az aláb bi 11. pont lép:
„11. A ka to nai szer ve zet nél a Hjt. ha tá lya alá tar to zó hi -

va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot,
va la mint a Kjt. ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak 
jog vi szony ban.”

5. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend jét a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tar tal -
maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot az MH
HEK pa rancs no ka ezen ha tá ro zat hatályba lépését kö ve tõ
30 na pon be lül mó do sít ja, és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a 
HM Hon véd Ve zér kar fõ nök höz.

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

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. de cem ber 13.

A honvédelmi miniszter
147/2007. (HK 1/2008.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító
okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben
(a továb biak ban: Ftv.), az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVI II. tör vény 89.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
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ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 10.  §-ában, va la mint a hon vé del mi szer vek 
mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ
sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben
fog lal tak ra – a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
101/2003. (HK 21.) HM ha tá ro zat tal, 95/2005. (HK 12.)
HM ha tá ro zat tal, 78/2006. (HK 16.) HM ha tá ro zat tal és
88/2006. (HK 17/I.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott, 14/2000.
(HK 9.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát az aláb bi -
ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 5. pont „Szék he lyen kí vü li kép zés:”
cím so ra az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„cí me: Sze ged, Du go nics tér 13.

pos ta cí me: 6720 Sze ged, Du go nics tér 13.”

2. A ha tá ro zat 9. pont 9.1. al pont já nak a) al pont ja he -
lyé be az aláb bi a) al pont lép:

„a) a ZMNE a tár sa da lom tu do má nyok, a mû sza ki tu do -
má nyok tu do mány te rü le te in, a nem zet vé del mi és a ka to -
nai, a mû sza ki, to váb bá a gaz da ság tu do má nyi kép zé si te -
rü le te ken, a szak in dí tá si en ge déllyel ren del ke zõ sza ko kon
a ké pe sí té si, illetve kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek
sze rint a hon vé del mi tár ca, a rend vé del mi szer vek, a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és az Or szá gos Ka taszt -
ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság ál tal meg ha tá ro zott, va la mint
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium ál tal en ge dé lye zett, 
ter ve zett lét szám ke ret ben – ál la mi lag tá mo ga tott és költ -
ség té rí té ses fi nan szí ro zá si mód ban az en ge dé lye zett ma xi -
má lis hall ga tói lét szá mon be lül – egye te mi, fõ is ko lai szin -
tû alap kép zést, ki egé szí tõ alap kép zést, to váb bá dok to ri
kép zést, va la mint 2006. szep tem ber 1-jé tõl az Ftv. sze rin ti
alap- és mes ter kép zést, dok to ri kép zést, ál ta lá nos és szak -
irá nyú to vább kép zést, tan fo lyam rend sze rû kép zést, fel sõ -
fo kú szak kép zést foly tat tel jes ide jû, illetve rész idõs mun -
ka rend ben, va la mint táv ok ta tás ban, an gol és ma gyar nyel -
ven, va la mint fel nõtt kép zést vé gez;”

3. A ha tá ro zat 9. pont 9.1. al pont já nak c)–d) al pont jai
he lyé be az aláb bi c)–d) al pon tok lép nek:

„c) a kép zés hez kap cso ló dó tu do mány te rü le te ken tu do -
má nyos, va la mint tu do mány szer ve zõ te vé keny sé get vé -
gez;

d) könyv tá ri szol gál ta tá so kat nyújt az egye tem hall ga -
tói, ok ta tói, ku ta tói, ta ná rai, al kal ma zot tai és a hon vé del mi 
tár ca ál lo má nya ré szé re, va la mint nyil vá nos könyv tár ként
min den ál lam pol gár szá má ra biz to sít ja gyûj te mé nyé hez,
illetve a szak iro dal mi in for má ci ók hoz  való hoz zá fé rést;”

4. A ha tá ro zat 9. pont 9.1. al pont já nak l)–m) al pont jai
he lyé be az aláb bi l)–m) al pon tok lép nek:

„l) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák át- és to vább kép -
zé sét, va la mint nyelv kép zé sét és nyelv vizs gáz ta tá sát a
hon vé del mi tár ca igé nyei alap ján a hon vé del mi mi nisz ter
ál tal jó vá ha gyott be is ko lá zá si terv sze rint vég zi;

m) a ZMNE ma xi má lis hall ga tói lét szá ma 6500 fõ (eb -
bõl a hon vé del mi tár ca, a rend vé del mi szer vek, a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és az Or szá gos Ka taszt ró fa -
vé del mi Fõ igaz ga tó ság ré szé re: 1000 fõ; más ál la mi lag fi -
nan szí ro zott és költ ség té rí té ses kép zés ben: 5500 fõ). A
hon vé del mi tár ca igé nye i tõl füg gõ en a lét szá mok ará nya a
ma xi mált lét szám át lé pé se nél kül vál toz hat.”

5. A ha tá ro zat 9. pont 9.1. al pont já nak m) al pont ját kö -
ve tõ „A költ ség ve té si szerv az alap te vé keny sé ge ke re té -
ben vég zi a kö vet ke zõ gaz da sá gi te vé keny sé get:” be kez -
dés hez tar to zó „TE Á OR ‘03 Gaz da sá gi te vé keny ség” cím -
sor és a hoz zá tar to zó fel so ro lás he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„TE Á OR ’08 Gaz da sá gi te vé keny ség
72.19 Egyéb ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki

ku ta tás, fej lesz tés
72.20 Tár sa da lom tu do má nyi, hu mán ku ta -

tás, fej lesz tés
85.32 Szak mai kö zép fo kú ok ta tás
85.41 Fel sõ szin tû, nem fel sõ fo kú ok ta tás
85.42 Fel sõ fo kú ok ta tás
85.59 Más ho va nem so rolt egyéb ok ta tás
85.52 Kul tu rá lis kép zés
58.11 Könyv ki adás
58.12 Cím tá rak, le ve le zõ jegy zé kek ki adá sa
18.13 Nyom dai elõ ké szí tõ te vé keny ség
18.14 Könyv kö tés, kap cso ló dó szol gál ta tás
55.90 Egyéb szál lás hely-szol gál ta tás
49.39 Más ho va nem so rolt egyéb szá raz föl -

di sze mély szál lí tás
49.41 Köz úti áru szál lí tás
62.01 Szá mí tó gé pes prog ra mo zás
62.02 In for má ció-tech no ló gi ai szak ta nács -

adás
62.09 Egyéb in for má ció-tech no ló gi ai szol -

gál ta tás
85.51 Sport, sza bad idõs kép zés
93.11 Sport lé te sít mény mû köd te té se
93.12 Sport egye sü le ti te vé keny ség
93.19 Egyéb sport te vé keny ség
93.29 Más ho va nem so rolt egyéb szó ra koz -

ta tás, sza bad idõs te vé keny ség
74.30 For dí tás, tol má cso lás
82.11 Össze tett ad mi niszt ra tív szol gál ta tás
82.19 Fény má so lás, egyéb iro dai szol gál ta -

tás
82.99 Más ho va nem so rolt egyéb ki egé szí tõ

üz le ti szol gál ta tás
58.14 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa
82.30 Kon fe ren cia, ke res ke del mi be mu ta tó

szer ve zé se”

6. A ha tá ro zat 9. pont 9.2. al pont ja he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:
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„9.2. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé get
foly tat hat

TE Á OR ’08 Gaz da sá gi te vé keny ség
72.19 Egyéb ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki

ku ta tás, fej lesz tés
72.20 Tár sa da lom tu do má nyi, hu mán ku ta -

tás, fej lesz tés
58.11 Könyv ki adás
58.12 Cím tá rak, le ve le zõ jegy zé kek ki adá sa
18.12 Nyo más (ki vé ve: na pi lap)
18.13 Nyom dai elõ ké szí tõ te vé keny ség
18.14 Könyv kö tés, kap cso ló dó szol gál ta tás
18.20 Egyéb sok szo ro sí tás
52.10 Rak tá ro zás, tá ro lás
58.14 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa
58.19 Egyéb ki adói te vé keny ség
58.29 Egyéb szoft ver ki adás
59.11 Film-, vi deó-, te le ví zió mû sor-gyár tás
59.12 Film-, vi deó gyár tás, te le ví zi ós mû sor -

fel vé tel utó mun ká la tai
59.13 Film-, vi deó- és te le ví zió prog ram ter -

jesz té se
59.14 Film ve tí tés
59.20 Hang fel vé tel ké szí té se, ki adá sa
62.01 Szá mí tó gé pes prog ra mo zás
62.02 In for má ció-tech no ló gi ai szak ta nács -

adás
62.03 Szá mí tó gép-üze mel te tés
62.09 Egyéb in for má ció-tech no ló gi ai szol -

gál ta tás
63.11 Adat fel dol go zás, web-hosz ting szol -

gál ta tás
63.12 Vi lág há ló-por tál szol gál ta tás
63.99 Más ho va nem so rolt egyéb informá -

ciós szol gál ta tás
69.20 Szám vi te li, könyv vizs gá lói, adó szak -

ér tõi te vé keny ség
70.10 Üz let ve ze tés
70.21 PR, kom mu ni ká ció
70.22 Üz let vi te li, egyéb ve ze té si ta nács adás
73.11 Rek lám ügy nö ki te vé keny ség
74.20 Fény ké pé szet
74.90 Más ho va nem so rolt egyéb szak mai,

tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség
82.99 Más ho va nem so rolt egyéb ki egé szí tõ

üz le ti szol gál ta tás
85.51 Sport, sza bad idõs kép zés
85.60 Ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség
68.20 Sa ját tu laj do nú, bé relt in gat lan bér be -

adá sa, üze mel te té se

93.11 Sport lé te sít mény mû köd te té se
93.12 Sport egye sü le ti te vé keny ség
93.19 Egyéb sport te vé keny ség
93.29 Más ho va nem so rolt egyéb szó ra koz -

ta tás, sza bad idõs te vé keny ség
74.30 For dí tás, tol má cso lás
82.11 Össze tett ad mi niszt ra tív szol gál ta tás
82.19 Fény má so lás, egyéb iro dai szol gál ta -

tás
82.30 Kon fe ren cia, ke res ke del mi be mu ta tó

szer ve zé se
82.99 Más ho va nem so rolt egyéb ki egé szí tõ

üz le ti szol gál ta tás

A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel a költ -
ség ve té si ter ve zett össz ki adás 33%-á t ér he ti el.”

7. A ha tá ro zat 9. pont 9.3. al pont ja he lyé be az aláb bi
9.3. al pont lép:

„9.3. A ZMNE ki egé szí tõ te vé keny ség ként tan fo lyam -
rend sze rû kép zést, fel sõ fo kú szak kép zést (egyéb szol gál -
ta tá sok szak ma cso port ban) foly tat hat. Nyelv vizs gáz ta tást
vé gez het, a hon vé del mi tár ca igé nye i nek meg fele lõen ál ta -
lá nos és szak mai to vább kép zést foly tat hat tel jes ide jû,
illetve rész idõs mun ka rend ben. Sa ját be vé te le i vel ön ál ló -
an gaz dál ko dik, figye lembe vé ve a fe je zet gaz dál ko dá sá ra
vo nat ko zó ér vény ben lé võ sza bály zó kat.”

8. A ha tá ro zat 11. pont já nak ha to dik be kez dé se he lyé -
be az aláb bi be kez dés lép:

„A költ ség ve té si szerv törzs köny vi nyil ván tar tá sát a
hon vé del mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. ren de let 13.  § (3) be kez dé se alap ján a
pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj -
tá sá ra ki je lölt hon vé del mi szer ve zet vég zi.”

9. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján* lép ha tály ba, egy -
ide jû leg a ha tá ro zat 6. pont já ban a „HM Köz pon ti Pénz -
ügyi és Szám vi te li Hi va tal” meg ne ve zés he lyé be a „HM
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség” meg ne ve zés lép,
to váb bá a ha tá ro zat 9. pont 9.1. al pont ja cí mé ben az
„ állami fel adat ként el lá tott” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2007. de cem ber 13.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
136/2007. (HK 1/2008.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2008. évi Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai
Bemutató megszervezésével és végrehajtásával

összefüggõ feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek 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 az ál lam i cé lú lé gi köz le ke -
dés ben cí mû 11/1999. (VIII. 26.) HM ren de let ren del ke zé -
se i re – az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium, a HM hi va ta la i nak és hát tér in téz mé nye i nek, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek a fel -
adat vég re haj tá sá ban érin tett ál lo má nyá ra.

2.  §

A hon vé del mi tár ca a Ma gyar Hon véd ség meg ala kí tá sá -
nak 160. a Ma gyar Lé gi erõ ala pí tá sá nak 70. év for du ló ja
al kal má ból 2008. évi au gusz tu si ün ne pi ren dez vény so ro -
za tá nak prog ram ja ként 2008. au gusz tus 16-án és 17-én
Nem zet kö zi Re pü lõ nap és Ha di tech ni kai Be mu ta tó
(a továb biak ban: Ren dez vény) ke rül meg tar tás ra a HM
szer ve zé sé ben, a Hon vé del mi Mi nisz té rium Elekt ro ni kai,
Lo gisz ti kai és Va gyon ke ze lõ Zrt. társ ren de zé sé ben.

3.  §

A Ren dez vény elõ ké szí té se és mél tó le bo nyo lí tá sa ér de -
ké ben szük sé ges fel ada tok meg ha tá ro zá sá ra és vég re haj tá -
sá nak ko or di ná lá sá ra Szer ve zõ Bi zott sá got (a továb biak -
ban: Bi zott ság) je lö lök ki. A Bi zott ság tag jai:

El nök:
Dr. Sze re di Pé ter 

HM ka bi net fõ nök
El nök he lyet tes:
Töm böl Lász ló mk. al tá bor nagy 

MH ÖHP pa rancs nok

Tit kár:
Vi da Ká roly al ez re des 

NKH fõ ta ná csos
Szer ve zé si igaz ga tó:
Dr. Göm bös Já nos 

Fõ ta nács adó
Üze mel te té si igaz ga tó:
Kol tai Gá bor

HM El Zrt. ve zér igaz ga tó
Re pü lé si igaz ga tó:
Pe tõ Ist ván dan dár tá bor nok

MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis pa rancs nok
Ter ve zé si igaz ga tó:
Dr. Hor váth Jó zsef dan dár tá bor nok 

HM FLÜ ve zér igaz ga tó
Biz ton sá gi igaz ga tó:
Gö rög Sán dor mk. ez re des 

MK KBH II. KBI igaz ga tó
Kom mu ni ká ci ós igaz ga tó:
Bocs kai Ist ván

HM szó vi võ, KTF fõ osz tály ve ze tõ
Gaz da sá gi igaz ga tó:
Oláh Já nos ez re des

HM VGF fõ osz tály ve ze tõ
Pro to koll igaz ga tó:
Ta kács Ist ván ez re des 

HM FLÜ NSZI igaz ga tó
Lég ügyi igaz ga tó:
Ar nold Fe renc nyá. ez re des 

NKH LI igaz ga tó he lyet tes
Egész ség ügyi biz to sí tá si igaz ga tó:
Prof. Dr. Grósz An dor o. dan dár tá bor nok 

ÁEK fõ igaz ga tó-he lyet tes
Jo gi igaz ga tó:
Dr. Pet rov Sa rol ta 

HM ka bi net iro da

4.  §

(1) A Bi zott ság el nö ke fe le lõs a Ren dez vény meg szer -
ve zé sé ért és le bo nyo lí tá sá ért. Fel ada ta it a he lyet te sén, a
tit ká ron és a szer ve zé si igaz ga tón ke resz tül lát ja el.

(2) A Bi zott ság el nök he lyet te se fe le l a Ren dez vénnyel
kap cso la tos ka to nai fel ada tok be ter ve zé sé ért a mun ka és
fel adat terv be, fel ada ta a Ren dez vény szer ve zé si fel ada ta i -
ba és prog ram já ba be vont ka to nai erõk és esz kö zök meg -
ha tá ro zá sa, a ka to nai szak fel ada tok fel sõ szin tû ko or di ná -
lá sa, fel ügye le te. Ezen fel ada tai vég re haj tá sá ba be von ja
MH Tá mo ga tó Dan dárt. Tel jes kö rû en he lyet te sí ti a Bi -
zott ság el nö két.
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(3) A bi zott ság tit ká ra fe le lõs a mun ka és fel adat terv ki -
dol go zá sá ért, a bi zott ság ülé se i nek elõ ké szí té sé ért, a vég -
re haj tás rész le tes sza bá lya it tar tal ma zó ka bi net fõ nö ki és
ve zér kar fõ nö ki együt tes in téz ke dés ki dol goz ta tá sá ért – a
jo gi igaz ga tó be vo ná sá val –, a lá to ga tók ré szé re szer ve zett
ka to nai és egyéb prog ra mok ter ve zé sé ért, szer ve zé sé ért,
va la mint a tá mo ga tói PR és mar ke ting te vé keny sé gek
szink ro ni zá lá sá ért, az ezek kel össze füg gõ fel ada tok vég -
re haj tá sá nak ko or di ná lá sá ért.

(4) A szer ve zé si igaz ga tó fe le l az 5.  §-ban meg ha tá ro -
zott ter vek ha tár idõ re tör té nõ fel ter jesz té sé ért, a Bi zott ság
mun ka rend jé nek meg ha tá ro zá sá ért, a bi zott sá gi ülé sek le -
ve ze té sé ért, a Bi zott ság tag jai te vé keny sé gé nek ko or di ná -
lá sá ért. El ké szít te ti a Ren dez vény koc ká zat vi se lé si elem -
zé sét. Ellen õr zi a ter vek és prog ra mok vég re haj tá sát. Eb -
ben a ha tás kö ré ben tel jes kö rû en he lyet te sí ti a Bi zott ság
el nö két.

(5) Az üze mel te té si igaz ga tó fe le l a HM El Zrt. fel adat -
kö ré hez tar to zó nem ka to nai jel le gû el lá tá si és ki szol gá lá si 
fel ada tok vég re haj tá sá nak össze han go lá sá ért a Ren dez -
vény re lá to ga tó kö zön ség el lá tá sát il le tõ en, va la mint a
Ren dez vény le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges inf ra struk tú ra ki -
ala kí tá sá ért. A kom mu ni ká ci ós igaz ga tó szak mai irá nyí tá -
sá val szer ve zi és vég re hajt ja a vál lal ko zói PR és kom mu -
ni ká ci ós fel ada to kat.

(6) A re pü lé si igaz ga tó fe le l a lé gi be mu ta tó ter ve zé sé -
ért és vég re haj tá sá ért, el lát ja a 11/1999. (VI II. 26.) HM
ren de let ben meg ha tá ro zott igaz ga tói fel ada to kat.

(7) A ter ve zé si igaz ga tó fe le lõs a Ren dez vény fi nan szí -
ro zá si, for rás- és szük ség le ti, va la mint költ ség ve té si ter vé -
nek el ké szít te té sé ért. A költ ség ve té si terv el ké szí té sé nél a
Ren dez vény biz ton sá gá hoz kap cso ló dó ki adá sok te kin te -
té ben az ál ta lá nos biz ton sá gi in téz ke dé sek kel össze füg gõ
ki adá so kat kell sze re pel tet ni. A nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény ben meg ha tá ro zott 
fel ada tok vég re haj tá sá nak költ sé gei az MK Ka to nai Biz -
ton sá gi Hi va talt ter he lik.

(8) A biz ton sá gi igaz ga tó fel ada ta a nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény ben meg ha -
tá ro zott nem zet biz ton sá gi fel ada tok vég re haj tá sa, a Ren -
dez vény kom plex biz ton sá gá nak ter ve zé se, az ezzel kap -
cso la tos fel ada tok szer ve zé se és ko or di ná lá sa, együtt mû -
kö dés ben az érin tett ka to nai, ren dé sze ti és pol gá ri szer ve -
ze tek kel.

(9) A kom mu ni ká ci ós igaz ga tó fe le lõs a Ren dez vény -
hez kap cso ló dó ka to nai és nem ka to nai jel le gû, a tá jé koz -
ta tást és az ér ték köz ve tí tést se gí tõ, ki egé szí tõ, a Ren dez -
vény nép sze rû sí té sé ért és a prog ra mok kal kap cso la tos elõ -
ze tes és hely szí ni tá jé koz ta tá sért. Irá nyít ja a Ren dez vény
kom mu ni ká ci ó ját, a vál lal ko zói PR és mar ke ting te vé -
keny sé get.

(10) A gaz da sá gi igaz ga tó fe le lõs a jó vá ha gyott fi nan -
szí ro zá si, for rás- és szük ség le ti, va la mint költ ség ve té si
ter vek vég re haj tá sá ért, a jog sze rû gaz dál ko dá si te vé keny -

sé gért, a Ren dez vény szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa ér de ké ben
meg kö ten dõ szer zõ dé sek gaz da sá gi vo nat ko zá sú elõ ké szí -
té sé ért, a ren dez vény rõl  szóló gaz da sá gi je len té sek el ké -
szí té sé ért.

(11) A pro to koll igaz ga tó fe le l a Ren dez vény re tör té nõ
pro to kol lá ris meg hí vá so kért, az így meg hí vott ven dé gek
el lá tá sá ért, va la mint a Ren dez vé nyen részt ve võ va la -
mennyi ha zai és kül föl di, ka to na és pol gá ri köz re mû kö dõ
tel jes kö rû el lá tá sá ért.

(12) A lég ügyi igaz ga tó a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság 
kép vi se lõ je, fe le lõs a Ren dez vénnyel kap cso la tos lég ügyi
ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok le bo nyo lí tá sá ért, szo ros
együtt mû kö dés ben a re pü lé si igaz ga tó val.

(13) Az egész ség ügyi biz to sí tá si igaz ga tó fe le l a Ren -
dez vény tel jes kö rû egész ség ügyi biz to sí tá sa el lá tá sá nak
meg szer ve zé sé ért, és vég re haj tá sá nak irá nyí tá sá ért. A fel -
adat vég re haj tá sa so rán együtt mû kö dik a pol gá ri lé gi és
föld i men tõ szer ve ze tek kel, az ÁNTSZ szer ve i vel.

(14) A jo gi igaz ga tó ki dol goz za a Ren dez vény meg szer -
ve zé sé hez és vég re haj tá sá hoz szük sé ges sza bá lyo zó kat, kü -
lö nös te kin tet tel a HM uta sí tás ra, illetve a ka bi net fõ nö ki és
ve zér kar fõ nö ki együt tes in téz ke dés re. Vé le mé nye zi a tár ca
és a HM EI Zrt. kö zött meg kö tés re ke rü lõ együtt mû kö dé si
meg ál la po dást, együtt mû köd ve a HM El Zrt. jo gá szá val.
Fel ügye li a ren dez vény va la mennyi te rü le tén a szer zõ dé sek, 
meg ál la po dá sok, in téz ke dé sek jog sze rû sé gét.

5.  §

(1) A Bi zott ság ille té kes tag jai 2008. ja nu ár 15-ig el ké -
szí tik, és jó vá ha gyás ra fel ter jesz tik – a tit ká ron ke resz tül –
a Bi zott ság el nö ké nek a Ren dez vény vég re haj tá sá val kap -
cso la tos mun ka és fel adat-, prog ram-, va la mint kom mu ni -
ká ci ós ter vet, illetve a Ren dez vény fi nan szí ro zá sá ra
 vonatkozó el gon do lást.

(2) Az (1) be kez dé sé ben fog lalt ter vek jó vá ha gyá sát
köve tõen, az ab ban érin tett szer ve ze tek a for rás-, szük ség -
le ti terv össze ál lí tá sá hoz el ké szí tik a vég re haj tan dó fel ada -
tok ról és azok költ ség ve té si igé nyé rõl  szóló be dol go zá su -
kat, és fel ter jesz tik a ter ve zé si igaz ga tó ré szé re 2008. ja nu -
ár 30. nap já ig.

(3) A ter ve zé si igaz ga tó 2008. feb ru ár 15-ig el ké szí ti a
Ren dez vény re vo nat ko zó fi nan szí ro zá si, for rás- és szük -
ség le ti, va la mint költ ség ve té si el gon do lást.

(4) A Ren dez vény fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó el gon do -
lás jó vá ha gyá sát köve tõen, a szer ve zés ben érin tett szer ve -
ze tek adat szol gál ta tá sa alap ján a ter ve zé si igaz ga tó 2008.
feb ru ár 20. nap já ig el ké szí ti és a Bi zott ság el nö ké nek jó vá -
ha gyás ra fel ter jesz ti a Ren dez vény for rás-, szük ség le ti ter -
vét.

(5) A ter vek és az in téz ke dé sek ki dol go zá sá ban el sõd le -
ges szem pont a ren dez vény biz ton sá gos, ese mény men tes
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le bo nyo lí tá sa, ezért tö re ked ni kell a biz ton sá gi, a pro to kol -
lá ris, a ka to nai, va la mint a bal eset- és tûz vé del mi fel ada tok 
tel jes kö rû meg ha tá ro zá sá ra, illetve azok si ke res és egy ben 
költ ség ha té kony vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra.

(6) A Bi zott ság ille té kes tag jai a ter vek jó vá ha gyá sát
kö ve tõ 8 na pon be lül jó vá ha gyás ra fel ter jesz tik a Bi zott -
ság el nö ké nek a vég re haj tás rész le tes sza bá lya it tartal -
mazó HM KF–HVKF együt tes in téz ke dés ter ve ze tét.

(7) A Ren dez vény vég re haj tá sá ba be vont MH szer ve ze -
tek és a HM hát tér in téz mé nyek szer ve ze tei, a 2008. évi ki -
kép zé si és fel adat ter ve ik be kö te le sek be ter vez ni, a Ren -
dez vénnyel kap cso la tos, ál ta luk vég re haj tan dó min den
fel ada tot, és azok költ sé ge it „Re pü lõ nap” meg ne ve zés
alatt.

(8) A HM és a HM El Zrt. együtt mû kö dé si meg ál la po -
dást köt nek, mely rész le te sen tar tal maz za a HM El Zrt.
Ren dez vénnyel kap cso la tos fel ada tait. A HM El Zrt. fe le l
a sa ját anya gi koc ká za tá ra meg kö tött szer zõ dé sek jog sze -
rû sé gé ért. Az így lét re jött szer zõ dé sek egy-egy pél dá nyát a 
jo gi és a gaz da sá gi igaz ga tó ré szé re kö te les meg kül de ni.

(9) A Bi zott ság ille té kes tag jai 2008. ok tó ber 1-ig a
szak te rü le tük re vo nat ko zó je len tést, be szá mo lót ké szí te -
nek a Ren dez vény elõ ké szí té sé rõl, le bo nyo lí tá sá ról, me -
lyet a Tit ká ron ke resz tül meg kül de nek a Bi zott ság el nö ké -
nek.

(10) A gaz da sá gi igaz ga tó 2008. ok tó ber 1-ig elõ ze tes
gaz da sá gi be szá mo lót, 2008. no vem ber 15-ig rész le tes
gaz da sá gi be szá mo lót ké szít, me lyet fel ter jeszt a Bi zott ság 
el nö ké nek.

(11) A HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség és az
MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság kö te les ki emelt
 figyelmet for dí ta ni a ha son ló jel le gû, vi szo nos sá gon ala -
pu ló kül föl di ren dez vé nye ken tör té nõ rész vé tel tervezé -
sére, vég re haj tá sá ra.

6.  §

(1) A Ren dez vénnyel kap cso la tos dí szel gõ és ka to nai
ren dé sze ti fel ada tok el lá tá sát, va la mint a Bi zott ság mun -
ká já hoz szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket az MH TD igény
sze rint biz to sít ja.

(2) A Ren dez vény lá to ga tó i nak ki szol gá lá sá val kap cso -
la tos fel ada tok – be lép te tés, par ko lás, ven dég lá tás stb. –
vég zé sé re a ka to nai szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyá nak
igény be vé te lét nem en ge dé lye zem. A fel ada tok vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges, az MH szer ve ze tek tõl igé nyelt tech ni -
kai esz kö zök té rí tés men tes igény be vé te lét en ge dé lye zem.

(3) A Ren dez vény re az MH sze mé lyi ál lo má nyá nak és
hoz zá tar to zó i nak szál lí tá sát a ka to nai szer ve ze tek a sa ját
esz kö ze ik kel, de az ala ku la tok költ ség ve té si elõ irány za ta i -
ból, a jó vá ha gyott üzem anyag ke re tük ter hé re en ge dé lye -
zem.

7.  §

Je len uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, és 2008.
de cem ber 15-én ha tá lyát vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. no vem ber 30.

A honvédelmi miniszter
137/2007. (HK 1/2008.) HM

u t a  s í  t á  s a

a tanulmányi szerzõdések megkötésérõl  szóló
2/2004. (HK 2.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont ja 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 nák jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény 81.  § (1) be kez dé sé ben, a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény 110.  § (1) be kez -
dé sé ben, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény 2.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXI II. tör vény
71.  § (2) be kez dés c) pont já ban fog lal tak ra – a ta nul má nyi
szer zõ dé sek meg kö té sé rõl  szóló 2/2004. (HK 2.) HM uta -
sí tást (a továb biak ban: Ut.) az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

„(1) Az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) a hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to ná val ta nul má nyi szer zõ dést köt het 
a ka to na be osz tá sá nak el lá tá sá hoz nem szük sé ges, de a be -
töl tött be osz tás hoz vagy a ter ve zett elõ me ne tel alap ján
ma ga sabb be osz tás be töl té sé hez kap cso ló dó, 1 évet meg -
ha la dó ok ta tás ban vagy kép zés ben tör té nõ rész vé tel cél já -
ból. A ta nul má nyi szer zõ dés meg kö té sé hez a Hon véd Ve -
zér kar fõ nök (a továb biak ban: HM HVKF) köz vet len alá -
ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek és a ka to nai szer ve ze tek
vo nat ko zá sá ban a HM HVKF, egyéb eset ben a HM Ka bi -
net fõ nök elõ ze tes en ge dé lye szük sé ges.”

2.  §

Az Ut. 3.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:
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„(1) A ta nul má nyi szer zõ dést az 1. szá mú mel lék let sze -
rin ti min ta szer zõ dés alap ján kell meg köt ni az zal,

a) aki 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 96.  § (2) és (6) be kez dé se alá tar to zik. Ré szé re a ta nul -
má nyi sza bad idõ re biz to sí tott tá vol lé ti díj mel lett a tan díj,
kö te le zõ tan sze rek, uta zás és szál lás költ sé gé nek (a továb -
biak ban együtt: tá mo ga tá sok) a 100%-á t kell meg té rí te ni;

b) az a) pont ba nem tar to zó ka to ná val, aki a be osz tá sa
ma ga sabb szin tû el lá tás hoz kap cso ló dó szak irá nyú to -
vább kép zé sen vesz részt. Ré szé re az a) pont sze rin ti tá mo -
ga tá sok nak az 50%-á t kell meg té rí te ni.”

3.  §

Az Ut. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A ta nul má nyi szer zõ dés alap ján kép zés ben

részt ve võ hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na szol gá la ti be -
osz tá sá nak, mun ka kö ré nek meg vál to zá sa ese tén min den
eset ben fe lül kell vizs gál ni a ha tá lyos ta nul má nyi szer zõ -
dést.

(2) Az új szol gá la ti hely sze rin ti állományille té kes pa -
rancs nok (ve ze tõ) a ta nul má nyi szer zõ dést az ab ban rög zí -
tet tek nek meg fele lõen fel mond hat ja, ha az új be osz tás ban,
illetve mun ka kör ben a ta nul má nyi szer zõ dés meg kö té sé re
a 3.  § (1) be kez dé se alap ján nem len ne le he tõ ség.”

4.  §

Az Ut. 6.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki,
ezzel egy ide jû leg a je len le gi szá mo zat lan be kez dés je lö lé -
se (1) be kez dés re mó do sul:

„(2) A ta nul má nyok el vég zé sé re kö te le zés ese tén a ta -
nul má nyi sza bad idõ re biz to sí tott tá vol lé ti díj mel lett a 3.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá -
sok nak a 100%-á t kell fo lyó sí ta ni.”

5.  §

Az Ut. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A ta nul má nyi szer zõ dés alap ján kép zés ben

részt ve võ köz al kal ma zott, köz tiszt vi se lõ, illetve mun ka -
vál laló be osz tá sá nak, mun ka kö ré nek meg vál to zá sa ese tén
min den eset ben fe lül kell vizs gál ni a ha tá lyos ta nul má nyi
szer zõ dést.

(2) Az új mun ka hely sze rin ti mun kál ta tó a ta nul má nyi
szer zõ dést az ab ban rög zí tet tek nek meg fele lõen fel mond -
ja, ha az új be osz tás ban, illetve mun ka kör ben a ta nul má nyi 
szer zõ dés meg kö té sé re az 5.  § (1) be kez dé se alap ján nem
len ne le he tõ ség.”

6.  §

Az Ut. 8.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) A tan díj HM Sze mély ze ti Fõ osz tály pénz ügyi ke re -
té bõl tör té nõ el len té te le zé sé hez a ta nul má nyi szer zõ dés
meg kö té se elõtt a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ve ze tõ jé nek
hoz zá já ru lá sa szük sé ges.”

7.  §

(1) Az Ut. 1. szá mú mel lék le te 4.1. al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.1. Az elöl já ró/HM Sze mély ze ti Fõ osz tály meg té rí ti
a tan díj össze gé nek 50/100%-á t. Nem té rí ti meg a meg is -
mé telt vizs gá hoz kap cso ló dó uta zá si költ sé get, szál lás -
költ sé get és tá vol lé ti dí jat.”

(2) Az Ut. 1. szá mú mel lék le te 4.3. al pont ja má so dik be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„In do kol tan fel me rü lõ uta zá si költ ség nek kell te kin te ni
a köz for gal mú tö meg köz le ke dé si esz kö zök (vas út, au tó -
busz) me net rend sze rin ti já ra ta in fel me rü lõ, ked vez mény
nél kü li díj sza bás ala cso nyabb kom fort fo ko zat sze rin ti
össze gét.”

(3) Az Ut. 1. szá mú mel lék le te 5. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. Az elöl já ró min den tan év vé gén össze sí ti a kép zés -
ben részt ve võ ré szé re a ta nul má nyi szer zõ dés alap ján ki fi -
ze tett össze get (tan díj, tan szer tá mo ga tás, uta zá si költ ség -
té rí tés, szál lás költ ség-té rí tés sze rin ti bon tás ban), va la mint
az igény be vett ta nul má nyi sza bad idõt, és azt köz li a kép -
zés ben részt ve võ vel, aki egyet ér té se je le ként alá ír ja a tá jé -
koz ta tást.

(4) Az Ut. 1. szá mú mel lék le te 8. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. Ha a 7. pont ban meg ha tá ro zott meg té rí té si kö te le -
zett ség a kép zett ség meg szer zé sét köve tõen állt be, a kép -
zés ben részt ve võ meg té rí té si kö te le zett sé ge a 2. pont ban
vál lalt idõ le nem töl tött ré szé vel ará nyos.”

(5) Az Ut. 1. szá mú mel lék le te az aláb bi 11. pont tal egé -
szül ki, egy ide jû leg a 11., illetve 12. pont szá mo zá sa 12.,
illetve 13. pont ra vál to zik:

„11. A kép zés ben részt ve võ szol gá la ti be osz tá sa vagy
mun ka kö re meg vál to zá sa ese tén az új szol gá la ti hely sze -
rin ti állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) jo go sult a ta -
nul má nyi szer zõ dést fel mon da ni, ha az új be osz tás ban,
illetve mun ka kör ben a ta nul má nyi szer zõ dés meg kö té sé re
a ta nul má nyi szer zõ dé sek meg kö té sé rõl  szóló HM uta sí tás 
alap ján nem len ne le he tõ ség.

11.1. A ta nul má nyi szer zõ dés 11. pont sze rin ti fel mon -
dá sa ese tén – a 11.2. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel – mind -
két fél men te sül a szer zõ dés to váb bi tel je sí té se alól. A kép -
zés ben részt ve võ nek a már ki fi ze tett tá mo ga tá so kat nem
kell vissza fi zet nie.

26 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



11.2. Amennyi ben a kép zés ben részt ve võ szol gá la ti vi -
szo nya a 6. pont c)–g) al pont ja i ban meg ha tá ro zott mó don
szû nik meg, a kép zés ben részt ve võ a 7. pont ban fog lal tak
sze rint kö te les a ré szé re ki fi ze tett tá mo ga tá so kat vissza fi -
zet ni. A kép zés ben részt ve võ ezen kö te le zett sé ge a szer zõ -
dés fel mon dá sa után a kép zés tá mo ga tá sá val meg egye zõ
ide ig ál l fenn (mely be nem szá mít be le az az idõ tar tam,
mely alatt a szol gá la ti vi szony szü ne tel, és a kép zés ben
részt ve võt er re te kin tet tel sza bad ság sem il le ti meg), meg -
té rí té si kö te le zett sé ge a szol gá la ti vi szony ban szer zõ -
déssze gõ en le nem töl tött idõ vel ará nyos.”

(6) Az Ut. 1. szá mú mel lék le te 4.2.1.1. al pont já nak szá -
mo zá sa 4.2.2. al pont ra vál to zik.

8.  §

(1) Az Ut. 2. szá mú mel lék le te 4.1. al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.1. A mun kál ta tó/HM Sze mély ze ti Fõ osz tály meg té -
rí ti a tan díj össze gé nek 50%-á t. Nem té rí ti meg a meg is mé -
telt vizs gá hoz kap cso ló dó uta zá si költ sé get, szál lás költ sé -
get és tá vol lé ti dí jat.”

(2) Az Ut. 2. szá mú mel lék le te 4.3. al pont ja má so dik be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„In do kol tan fel me rü lõ uta zá si költ ség nek kell te kin te ni
a köz for gal mú tö meg köz le ke dé si esz kö zök (vas út, au tó -
busz) me net rend sze rin ti já ra ta in fel me rü lõ, ked vez mény
nél kü li díj sza bás ala cso nyabb kom fort fo ko zat sze rin ti
össze gét.”

(3) Az Ut. 2. szá mú mel lék le te 5. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. A mun kál ta tó min den tan év vé gén össze sí ti a kép -
zés ben részt ve võ ré szé re a ta nul má nyi szer zõ dés alap ján
ki fi ze tett össze get (tan díj, tan szer tá mo ga tás, uta zá si költ -
ség té rí tés, szál lás költ ség-té rí tés sze rin ti bon tás ban), va la -
mint az igény be vett ta nul má nyi sza bad idõt, és azt köz li a
kép zés ben részt ve võ vel, aki egyet ér té se je le ként alá ír ja a
tá jé koz ta tást.”

(4) Az Ut. 2. szá mú mel lék le te 8. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. Ha a 7. pont ban meg ha tá ro zott meg té rí té si kö te le -
zett ség a kép zett ség meg szer zé sét köve tõen állt be, a kép -
zés ben részt ve võ meg té rí té si kö te le zett sé ge a 2. pont ban
vál lalt idõ le nem töl tött ré szé vel ará nyos.”

(5) Az Ut. 2. szá mú mel lék le te az aláb bi 11. pont tal egé -
szül ki, egy ide jû leg a 11., illetve 12. pont szá mo zá sa 12.,
illetve 13. pont ra vál to zik:

„11. A kép zés ben részt ve võ be osz tá sa vagy munka -
köre meg vál to zá sa ese tén az új mun ka hely sze rin ti mun -
kál ta tó jo go sult a ta nul má nyi szer zõ dést fel mon da ni, ha az 
új be osz tás ban, illetve mun ka kör ben a ta nul má nyi szer zõ -
dés meg kö té sé re a ta nul má nyi szer zõ dé sek meg kö té sé rõl
 szóló HM uta sí tás alap ján nem len ne le he tõ ség.

11.1. A ta nul má nyi szer zõ dés fel mon dá sa ese tén – a
11.2. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel – mind két fél men te sül
a szer zõ dés to váb bi tel je sí té se alól. A kép zés ben részt ve -
võ nek a már ki fi ze tett tá mo ga tá so kat nem kell vissza fi zet -
nie.

11.2. Amennyi ben a kép zés ben részt ve võ szol gá la ti vi -
szo nya a 6. pont c)–d) al pont ja i ban meg ha tá ro zott mó don
szû nik meg, a kép zés ben részt ve võ a 7. pont ban fog lal tak
sze rint kö te les a ré szé re ki fi ze tett tá mo ga tá so kat vissza -
fizetni. A kép zés ben részt ve võ ezen kö te le zett sé ge a szer -
zõ dés fel mon dá sa után a kép zés tá mo ga tá sá val meg egye zõ 
ide ig ál l fenn (mely be nem szá mít be le az az idõ tar tam,
mely alatt a szol gá la ti vi szony szü ne tel, és a kép zés ben
részt ve võt er re te kin tet tel sza bad ság sem il le ti meg), meg -
té rí té si kö te le zett sé ge a szol gá la ti vi szony ban szer zõ -
déssze gõ en le nem töl tött idõ vel ará nyos.”

(6) Az Ut. 2. szá mú mel lék le te 4.2.1.1. al pont já nak szá -
mo zá sa 4.2.2. al pont ra vál to zik.

9.  §

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

(2) Ezen uta sí tás ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen kö tött ta nul má nyi szer zõ dé sek re kell al kal maz ni.

(3) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
Ut. 1. szá mú mel lék le te

a) 4.2. al pont já ban az „50/75/100%-á t” szö veg rész he -
lyé be az „50/100%-á t”;

b) 4.3. al pont ja el sõ be kez dé sé ben az „50/75/100%-á t”
szö veg rész he lyé be az „50/100%-á t”;

c) 4.4. al pont ja har ma dik be kez dé sé ben az
„50/75/100%-os” szö veg rész he lyé be az „50/100%-os”

d) utol só so rá ban a „HM HVK Sze mély ügyi Cso port -
fõ nök ség” szö veg rész he lyé be a „HM Sze mély ze ti Fõ osz -
tály” szö veg rész lép.

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

A honvédelmi miniszter
138/2007. (HK 1/2008.) HM

u t a  s í  t á  s a

a szolgálati nyugdíjak rögzítését elõsegítõ
adatszolgáltatásokról, valamint a szolgálati nyugdíjak 

rögzítésérõl

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 -
vénynek (a továb biak ban: Hjt.) a szol gá la ti nyug díj jal
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össze füg gõ egyes tör vénymódosításokról  szóló 2007. évi
CXXII. tör vénnyel be ik ta tott 214/A. és 214/B.  §-ai sze -
rinti nyug díj-meg ál la pí tást, ille tõ leg nyug díj rög zí tést
(a továb biak ban: nyug díj rög zí tés) elõ se gí tõ adat szol gál ta -
tás, va la mint a szol gá la ti nyug díj rög zí tés vég re haj tá sá ra a
kö vet ke zõ uta sí tást adom ki.

1.  §

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

2.  §

(1) A Hjt. 214/A.  §-a sze rin ti nyug díj rög zí tést meg elõ -
zõ en a ka to nai szer ve ze tek 2008. ja nu ár 31-ig vég re hajt ják 
a hi va tá sos ál lo má nyú ka to nák szol gá la ti ide je kez dõ nap -
já nak a fe lül vizs gá la tát, a nyug díj jo go sult ság és nyug díj -
mér ték szem pont já ból szol gá la ti idõ ként el is mer he tõ ada -
tok pon to sí tá sát, rög zí té sét és mi nõ sí té si ja vas la tot tesz nek 
a HM KGIR HRMS rend szer ben.

(2) Fel ha tal ma zást kap a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály az
(1) be kez dés sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sa tár gyá ban.

3.  §

A sze mély ügyi szer vek a 2.  § (1) be kez dés sze rint pon -
to sí tott ada tok alap ján a szol gá la ti idõ be be szá mít ha tó idõ -
ket tar tal ma zó elekt ro ni kus adat la po kat 2008. ja nu ár 31-ig 
ki nyom tat ják a HM KGIR HRMS rend szer bõl és azok egy
– az érin tet tek ál tal alá írt – pél dá nyát el he lye zik a sze mély -
ügyi anyag gyûj tõk be, má sik pél dá nyát ha la dék ta la nul
meg kül dik a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség
(a továb biak ban: HM KPÜ) ré szé re, a meg ha tá ro zott mel -
lék le tek csa to lá sá val.

4.  §

(1) A HM KPÜ a 3.  § sze rin ti pon to sí tott adat la pok
alap ján, a mi nõ sí té si ja vas la tok tár sa da lom biz to sí tá si
szem pon tú el len õr zé sét köve tõen 2008. feb ru ár 1-én meg -
kez dik a nyug dí jak nak a Hjt. 214/A.  §-a sze rin ti rög zí té sét
és az er rõl  szóló ha tá ro za to kat leg ké sõbb 2008. jú ni us hó
30-ig ki ad ják az érin tet tek ré szé re.

(2) Az érin tet tek kö zül az (1) be kez dés sze rin ti nyug díj -
ha tá ro za to kat el sõ ütem ben azok nak kell ki ad ni, akik nek a
nyug díj jo go sult ság szem pont já ból figye lembe ve he tõ

szol gá la ti ide je 2007. de cem ber hó 31-én el ér te, vagy meg -
ha lad ta a 25 évet. Ezt köve tõen, má so dik ütem ben azok nak 
a nyug díj rög zí té sé rõl  szóló ha tá ro za ta it kell el ké szí te ni és
ki ad ni, akik nek a nyug díj jo go sult ság szem pont já ból
figye lembe ve he tõ szol gá la ti ide je 2008. év ben el fog ja ér -
ni a 25 évet, majd har ma dik ütem ben a fenn ma ra dó töb bi
érin tett ha tá ro za tát kell el ké szí te ni.

(3) Azok nak a hi va tá sos ál lo má nyú ka to nák nak, akik -
nek a nyug dí ja zá sa 2008. évi szol gá la ti nyug ál lo mány ba
he lye zé sé re vo nat ko zó sze mély ügyi igaz ga tá si el já rás
meg in dul és a (2) be kez dés sze rin ti nyug díj rög zí tés még
nem ke rült vég re haj tás ra – a 2.  § alap ján pon to sí tott ada tok 
sze rint – so ron kí vül el ké szí tik a nyug el lá tá si ha tá ro za tot
és ki ad ják úgy, hogy a tény le ges nyug ál lo mány ba vo nu lás
elõtt a vá lasz tá si le he tõ ség gel él ni tud jon.

5.  §

A HM KPÜ a nyug el lá tá sok rög zí té sé nek vég re haj tá sá -
ról a hon véd ség írott és elekt ro ni kus saj tó ján ke resz tül a
sze mé lyi ál lo mányt tá jé koz tat ja.

6.  §

Ezt az uta sí tást a tel jes hi va tá sos ál lo mánnyal is mer tet ni 
kell.

7.  §

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

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. de cem ber 20.

A honvédelmi miniszter
139/2007. (HK 1/2008.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi miniszter éves értékelõ és feladatszabó
vezetõi értekezlete elõkészítésének és végrehajtásának 

feladatairól**

** Az uta sí tást az érin tet tek kü lön kap ták meg.
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A honvédelmi miniszter
140/2007. (HK 1/2008.) HM

u t a  s í  t á  s a

a szolgálati útlevelek igénylésérõl és az ügyintézés
rendjérõl  szóló 26/2002. (HK 11.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján a szol gá la ti út le ve lek igény lé sé rõl és az ügy in té zés 
rend jé rõl  szóló 26/2002. (HK 11.) HM uta sí tást (a továb -
biak ban: Ut.) az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az Ut. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „HM ál -
lam tit kár (a továb biak ban: HM ÁT)” szö veg rész he lyé be,
va la mint 3.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban és 3.  §-ának 
(3) be kez dé sé ben a „HM ÁT” szö veg rész he lyé be a „HM
ka bi net fõ nök” szö veg rész lép.

2.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ 3. na pon 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. de cem ber 20.

A honvédelmi miniszter
141/2007. (HK 1/2008.) HM

u t a  s í  t á  s a

a külföldi fegyveres erõk repülõeszközei
magyarországi, valamint a Magyar Honvédség

repülõeszközei külföldön végrehajtott üzemanyag
feltöltésének és elszámolásának rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az Észak-at lan ti
Szer zõ dés ré szes ál la mai és a „Bé ke part ner ség” más részt -
ve võ ál la mai kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról  szóló
Meg álla po dás és annak Ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve meg erõ -
sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl  szóló 1995. évi CII. tör vény
Mel lék le té nek II. Cik ké re és XI. Cik ké nek 11. pont já ra; az
Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy ve res
 erõik jog ál lá sá ról  szóló Meg ál la po dás hoz tör té nõ csat la -
ko zás ról, a Meg álla po dás ki hir de té sé rõl, va la mint a Meg -
ál la po dás hoz kap cso ló dó egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá -

ról  szóló 1999. évi CXVII. tör vény II. Cik ké re, va la mint a
XI. Cikk 11. pont já ra; az 1992. már ci us 24-én, Hel sin ki -
ben alá írt Nyi tott Ég bolt Szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
2004. évi V. tör vény (a továb biak ban: Nyi tott Ég bolt Szer -
zõ dés) ren del ke zé se i re és a Nyi tott Ég bolt Kon zul ta tív Bi -
zott ság (a továb biak ban: KB) dön té se i re; a jö ve dé ki adó -
ról és a  jövedéki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza -
bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény (a továb biak -
ban: Jöt.) 7.  § 18. pont ja, 43.  §-a, 53.  § (1) be kez dés
a) pont já ra; az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la ma i nak és a
Bé ke part ner ség más részt ve võ ál la ma i nak Ma gyar or szá -
gon tar tóz ko dó fegy ve res erõi és pol gá ri ál lo má nya ál tal
fel hasz nált üzem anya gok, olaj és ke nõ anya gok ál ta lá nos
for gal mi adó és jö ve dé ki adó men tes be szer zé sé nek és ér -
té ke sí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 13/2000. (IV. 14.)
PM–HM együt tes ren de let re (a továb biak ban: 13/2000.
PM–HM ren de let), va la mint az üzem anyag pet ró le um
adó men tes be szer zé sé nek, nyil ván tar tá sá nak és el szá mo -
lá sá nak kü lön sza bá lya i ról, va la mint a kül föl di ál la mok
fegy ve res erõ i nek el lá tá sát vég zõ szer ve zet jö ve dé ki nyil -
ván tar tá sá nak ve ze té sé re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló
45/1997. (XII. 31.) PM–HM együt tes ren de let re a kö vet -
ke zõ

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1.  §

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

(2) Az uta sí tás ban fog lal ta kat kell al kal maz ni:
a) a kül föl di fegy ve res erõk ál lo má nyá ba tar to zó,

illetve azok al kal ma zá sá ban ál ló re pü lõ esz kö zök hon véd -
sé gi szer ve zet nél,

b) a hon véd sé gi szer ve ze tek re pü lõ esz kö zei a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén kí vül (kül föl dön) vég re haj tott
üzem anyag fel töl té sé vel és el szá mo lá sá val kap cso la tos
ügyek ben.

(3) A kül föl di fegy ve res erõk hõ erõ gé pei ma gyar or szá -
gi, va la mint a Ma gyar Hon véd ség hõ erõ gé pei kül föl dön
vég re haj tott üzem anyag fel töl té sé nek és el szá mo lá sá nak
rend jét a 98/2007. (HK 17.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
98/2007. HM ut.) sza bá lyoz za. Amennyi ben a je len sza -
kasz (4) be kez dés b) pont já ban em lí tett re pü lõ pet ró le um
nem re pü lõ esz köz be, illetve nem su gár haj tó mû, vagy gáz -
tur bi na üze mel te té sé hez ke rül fel töl tés re, úgy a 98/2007.
HM ut. ren del ke zé sei sze rint kell el jár ni.
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(4) Az uta sí tás ér tel me zé sé ben:
a) üzem anyag: a Ma gyar Hon véd ség üzem anyag szol -

gá la tá ban al kal maz ha tó HETK szá mok ról, az üzem anyag
és üzem anyag tech ni kai esz köz árak ról (Nó menk la tú ra)
 szóló 6/2000. (HK 10.) MH üzem anyag szol gá lat fõ nö ki
szak uta sí tás ban (a továb biak ban: Nó menk la tú ra) sze rep lõ, 
vagy azok kal azo nos ren del te té sû és mû sza ki pa ra mé te rû,
je len be kez dés d) pont já ban em lí tett re pü lõ-esz kö zök ren -
del te tés sze rû mû köd te té sé hez szük sé ges haj tó-, ke nõ-,
kar ban tar tó- és egyéb anyag;

b) re pü lõ-haj tó anyag: a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki
ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló
2003. évi CXXVII. tör vény ben meg je lölt vám ta ri fa szá -
mok al kal ma zá sá ról  szóló 13/2004. (III. 25.) PM ren de let
1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott 2710 11 31
(a továb biak ban: re pü lõ ben zin) és 2710 19 21 (a továb -
biak ban: üzem anyag pet ró le um) vám ta ri fa szám alá tar to zó 
ter mé kek;

c) haj tó anyag: a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé -
kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény ben meg je lölt vám ta ri fa szá mok al kal ma -
zá sá ról  szóló 13/2004. (III. 25.) PM ren de let 1. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 
49 (mo tor ben zi nek), 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49
(gáz ola jok), és a 3824 90 99 (bio dí zel) vám ta ri fa szám alá
tar to zó ter mé kek;

d) re pü lõ esz köz: bel sõ égé sû mo tor, su gár haj tó mû,
vagy gáz tur bi na ál tal haj tott, a je len be kez dés b) pont já ban 
meg ha tá ro zott re pü lõ ben zin, vagy üzem anyag pet ró le um
el ége té sé vel fel sza ba du ló ener gi át hasz no sí tó be ren de zés
ál tal haj tott lé gi jár mû;

e) kül föl di fegy ve res erõ re pü lõ esz kö ze: kül föl di fegy -
ve res erõ kö te lé ké be tar to zó, vagy annak al kal ma zá sá ban
ál ló, a kül föl di fegy ve res erõ és/vagy pol gá ri ál lo má nya ál -
tal szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa cél já ból hasz nált, je len be -
kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott esz köz.

(5) Az uta sí tás ban fog lal ta kat is kell al kal maz ni a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök -
ség (a továb biak ban: HM FLÜ) ál tal a Jöt. 43.  §-ban meg -
ha tá ro zott en ge dély (ke ret en ge dély) bir to ká ban tör té nõ re -
pü lõ pet ró le um jö ve dé ki adó men tes be szer zé sé re, va la mint 
az en ge dély be tét lap ja i ban meg je lölt MH te lep he lye ken
tör té nõ kész le te zé sé re és jö ve dé ki adó men tes fel hasz ná lá -
sá ra, illetve az MH szer ve ze te i nek te lep he lye in a Jöt. 53.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott jö ve dé ki
ter mé kek adó men tes fel hasz ná lá sá ra, to váb bá a Nyi tott
Ég bolt meg fi gye lõ re pü lé sek vég re haj tá sá val kap cso la tos
üzem anyag költ sé gek el szá mo lá sá nak rend jé re.

a) Az üzem anyag pet ró le um MH ál tal tör té nõ jö ve dé ki
adó men tes be szer zé se csak a Jöt. 43.  §-ban meg ha tá ro zott
ke ret en ge dély bir to ká ban le het sé ges.

b) Az adó zat lan üzem anyag pet ró le um éves be szer zé -
sé vel kap cso lat ban a Ma gyar Hon véd ség Ve szé lyes anyag
El lá tó Köz pont (a továb biak ban: MH VEK) a Ma gyar
Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság jó vá ha gyá sát
köve tõen min den év no vem ber 30-ig írás ban ad ja meg a

HM FLÜ ré szé re a kö vet ke zõ év ben be sze rez ni kí vánt
mennyi sé get te lep he lyi bon tás ban té te le sen és össze sít ve,
li ter és ton na mér ték egy ség ben.

c) A HM FLÜ és a ke ret en ge dély ben meg ha tá ro zott
szer ve ze tek (te lep he lyek) ré szé re ki adott ke ret en ge dély
tar tal má ban be kö vet ke zõ vál to zá sok ese tén (vég el szá mo -
lás, te lep hely be zá rás, hely raj zi vi szony szá mok vál to zá sa,
a fe le lõs ve ze tõ és az alá írás ra jo go sul tak kö ré ben be kö -
vet ke zõ vál to zá sok) az érin tett Szer ve zet nek a vál to zás
idõ pont ját meg elõ zõ 20 nap pal ko ráb ban meg ke re sés sel
kell él nie a HM FLÜ, mint a ke ret en ge dély bir to ko sa fe lé.

d) Adó zat lan üzem anyag pet ró le um adó fel füg gesz tés -
sel tör té nõ szál lí tá sa ese tén al kal ma zan dó 2719/92/EGK
ren de let ben meg ha tá ro zott Ad mi niszt ra tív Kí sé rõ Ok -
mány éves be szer zé sé vel kap cso lat ban a ke ret en ge dé lyes
te lep hely min den év no vem ber 30-ig írás ban ad ja meg a
HM FLÜ ré szé re a kö vet ke zõ év ben fel hasz nál ni kí vánt
ok mány da rab szá mát. Az ok mány ki töl té sé re és alá írá sá ra, 
ki zá ró lag a fe le lõs ve ze tõ (jö ve dé ki ügy in té zõ) jo go sult.

e) A fe le lõs ve ze tõ (jö ve dé ki ügy in té zõ) fel ada ta a Jöt.
46.  §-ban meg ha tá ro zott ne gyed éves kész let fel vé tel és el -
szá mo lás el ké szí té se, vám ha tó ság fe lé tör té nõ be nyúj tá sa,
va la mint a jö ve dé ki sza bá lyo zást érin tõ ér de mi nyi lat ko -
zat té tel.

f) Üzem anyag pet ró le um kész le té ben be kö vet ke zõ vál -
to zá sok ról a ke ret en ge dély ben meg je lölt Szer ve zet ké szít -
sen ha vi je len tést, amit a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap
5. nap já ig a HM FLÜ ré szé re ere det ben küld jön meg, az
MH VEK egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett.

g) Adó zat lan üzem anyag pet ró le um kész le té ben el tu -
laj do ní tás ból (pl. lo pás) be kö vet ke zõ hi ány, el nem szá -
mol ha tó vesz te ség ese tén a fe le lõs ve ze tõ nek (jö ve dé ki
ügy in té zõ) azon nal írás ban je len tést (mely tar tal maz za a
mennyi sé get, a Jöt. 52.  § c) pont já ban meg ha tá ro zott adó -
mér ték kel szá mí tott össze get) kell ten nie a HM FLÜ ré szé -
re, amely in téz ke dik a jö ve dé ki adó be val lás el ké szí té se,
vám ha tó ság hoz tör té nõ be nyúj tá sa ügyé ben.

h) A 2207 20 00 vám ta ri fa szám alá tar to zó de na tu rált
szesz MH ál tal tör té nõ be szer zé se i vel kap cso lat ban az MH 
VEK az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP) jó vá ha gyá sát köve tõen írás ban ad ja
meg a HM FLÜ ré szé re a kö vet ke zõ év ben be sze rez ni kí -
vánt mennyi sé get min den év no vem ber 20-ig te lep he lyi
bon tás ban, té te le sen és össze sít ve, li ter ben és hek to li ter -
fok ban.

(6) Amennyi ben a ha zai jog sza bá lyok nem kor lá toz zák,
vagy nem tilt ják, a kül föl di fegy ve res erõk ré szé re nyúj tott
szol gál ta tás meg té rí té se a köl csön ös lo gisz ti kai se gít ség -
nyúj tás NA TO szab vá nyos el já rá sa i ról  szóló STA NAG
2034 szab vá nyo sí tá si egyez mény (a továb biak ban: ST
2034) alap ján tör tén het

a) utó la gos (rész let) té rí tés sel,
b) köl csön zött té te lek vissza adá sá val,
c) azo nos jel le gû ter mé szet be ni meg té rí tés sel.
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Külföldi fegyveres erõk állományába tartozó,
illetve azok alkalmazásában álló repülõ-eszközök

honvédségi szervezetnél végrehajtott feltöltése,
elszámolása

2.  §

(1) A kül föl di fegy ve res erõk re pü lõ-esz kö zei ma gyar -
or szá gi és a hon véd sé gi szer ve ze tek re pü lõ-esz kö zei kül -
föl di üzem anyag fel töl té sé hez kap cso ló dó an a nem ze ti
sza bá lyo zás mel lett a köl csön ös lo gisz ti kai se gít ség nyúj -
tás NA TO szab vá nyos el já rá sa i ról  szóló STA NAG 2034
ha tály ba lép te té sé rõl  szóló 416/2001. (HK 18.) MH ÖLTP
in téz ke dés ren del ke zé se it is figye lembe vé ve kell el jár ni.

(2) A kül föl di fegy ve res erõk re pü lõ-esz kö zei fel töl té se
so rán az üzem anya got ki szol gá ló hon véd sé gi szer ve zet
(a továb biak ban: tá mo ga tó szer ve zet) kü lön „Ki adá si
 Kimutatás”-t (Rsz.: 632802, a továb biak ban: KK) ve zet és
az üzem anyag fel töl tés be fe jez té vel az ST 2034 „A” mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat ványt (NA TO
 Logisztikai Nyom tat vány ST 2034 „A” mel lék let, HETK:
9596 1111 0206, a továb biak ban: For ma nyom tat vány) ál -
lít ja ki.

(3) A For ma nyom tat ványt a hon véd sé gi szer ve zet pénz -
ügyi re fe ra tú rá ja tart ja nyil ván, ke ze li, illetve ad ja ki a fel -
hasz ná ló ré szé re. A For ma nyom tat ványt az érin tett szer ve -
ze tek az MH VEK-tõl igény lik meg.

3.  §

(1) A ki adott üzem anyag a tá mo ga tó szer ve zet fo gyasz -
tá si ke re tét nem ter he li. Az ilyen fel hasz ná lást a 2.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott KK alap ján ki ál lí tott Esz -
köz-utal vá nyon kell ki adás ba he lyez ni „ér té ke sí tés”-ként
(310-es moz gás nem kód). A tá mo ga tó szer ve zet nél a kül -
föl di fegy ve res erõ ré szé re át adott üzem anya got ti los sa ját
fel hasz ná lás ként el szá mol ni.

(2) A kül föl di fegy ve res erõk üzem anyag vé te le zé sét
köve tõen a tá mo ga tó szer ve zet a fel töl tést kö ve tõ mun ka -
na pon a szol gá la ti út be tar tá sá val ér te sí tést kül d az MH
VEK ré szé re, amely azt to váb bít ja a HM FLÜ ve zér igaz -
ga tó ja ál tal e fel adat ra ki je lölt szer ve ze ti egy ség ré szé re.
Az ér te sí tés mel lék le te a sza bá lyo san ki töl tött For ma -
nyom tat vány és a ki adás ra ke rült üzem anya go kat tar tal ma -
zó gé pi moz gás bi zony lat (Esz köz utal vány) egy ere de ti,
vagy hi te le sí tett má so la ti pél dá nya.

(3) Az ér te sí tés nek a mel lék le tek kel együtt az aláb bi
ada to kat kell biz to sí ta nia:

a) a fel töl tés dá tu mát,
b) a tá mo ga tó szer ve zet meg ne ve zé sét,
c) a fel töl tött anyag meg ne ve zé sét,

d) a fel töl tött mennyi sé get 15°C-ra kom pen zált li ter -
ben,

e) az anya got át ve võ nem zet meg ne ve zé sét,

f) az anya got át ve võ ka to nai szer ve zet pon tos meg ne -
ve zé sét (és/vagy egyéb azo no sí tó ját),

g) a fel töl tött esz köz(-ök) tí pu sát és egye di azo no sí tó ját 
(lajst rom jel, egyéb azo no sí tó),

h) az át ve võ sze mély ne vét, rend fo ko za tát,
i) a fel adat meg ne ve zé sét.

4.  §

(1) A NA TO és PfP részt ve võ kül föl di fegy ve res erõk
ál tal vé te le zett üzem anya gok ról a For ma nyom tat vány
alap ján a HM FLÜ 20 na pon be lül elõ ké szí ti a 13/2000.
PM–HM ren de let ben meg ha tá ro zott szer zõ dést és azt az
üzem anya got át ve võ szer ve zet kép vi se lõ je ré szé re alá írás -
ra meg kül di. Az alá írt szer zõ dés egy ere de ti pél dá nyát a
HM FLÜ az MH VEK ré szé re meg kül di.

(2) A NA TO és PfP szer zõ dé sek ben nem részt ve võ kül -
föl di fegy ve res erõ ál tal vé te le zett üzem anyag át adá sá hoz
az MH VEK kö t 30 na pon be lül szer zõ dést az üzem anya -
got át ve võ szer ve zet kép vi se lõ jé vel.

(3) A For ma nyom tat vány és a HM FLÜ ál tal kö tött szer -
zõ dés alap ján az MH VEK 4 pél dá nyos szám lát ál lít ki.
A ki ál lí tott szám la 1. és 2. szá mú pél dá nya it a HM FLÜ út -
ján az üzem anya got át ve võ szer ve zet or szá ga sze rin ti
Nagy kö vet ség Ka to nai At ta sé Hi va tal ré szé re kül di meg, a 
3–4. szá mú pél dány az MH VEK-nél ma rad. Az MH VEK
az ál ta la kö tött szer zõ dés alap ján 4 pél dá nyos szám lát ál lít
ki, mely nek 1–2. szá mú pél dá nyát az üzem anya got át ve võ
szer ve zet or szá ga sze rin ti Nagy kö vet ség Ka to nai At ta sé
Hi va tal ré szé re kül di meg, a 3–4. szá mú pél dány az MH
VEK-nél ma rad.

(4) Szám lá zás kor az MH VEK re pü lõ-haj tó anya gok és
haj tó anya gok ese té ben az át adás idõ pont já ban, a MOL
NyRt. ha vi ár köz lé se alap ján, egyéb üzem anya gok ese té -
ben az utol só be szer zés kor ér vé nyes brut tó be szer zé si árat
ve szi ala pul.

(5) A szám la a min den kor ha tá lyos pénz ügyi jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zot ta kat, de leg alább az aláb bi ada to kat 
tar tal maz za:

a) a szám la sor szá mát,
b) a szám la ki bo csá tá sá nak ide jét,
c) a ki bo csá tó szer ve zet ne vét, cí mét és adó szá mát,
d) a költ ség vi se lõ ne vét, cí mét,
e) a tel je sí tés idõ pont ját,
f) a ki adott üzem anyag meg ne ve zé sét, be so ro lá si szá -

mát,
g) a ki adott üzem anyag mennyi sé gi egy sé gét és meny -

nyiségét,
h) a ki adott üzem anyag ál ta lá nos for gal mi adó

(a továb biak ban: áfa) nél kül szá mí tott egy ség árát,
i) a ki adott üzem anyag áfa nél kül szá mí tott el len ér té két 

össze sen,
j) a fel szá mí tott áfa szá za lé kos mér té két,
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k) a szám la vég össze gét,

l) a fi ze tés mód ját és ha tár ide jét,

m) a ki bo csá tó bank szám la szá mát,

n) a fel adat meg ne ve zé sét.

(6) A 13/2000. PM–HM ren de let 1.  § (9) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott szi go rú szám adá sú Nyi lat ko za tot a HM
FLÜ ál lít ja ki és alá íra tás után az MH VEK ré szé re
 megküldi. A Nyi lat ko za tot a szám la mel lék le te ként kell
ke zel ni.

(7) A szám lát ki ál lí tó MH VEK a NATO és PfP részt ve -
võ kül föl di fegy ve res erõ ré szé re tör té nõ üzem anyag ér té -
ke sí tés rõl ki bo csá tott szám lá ban az ál ta lá nos for gal mi
adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény 29.  §-ának c) pont -
ja alap ján nul la szá za lé kos adó ér té ket tün tet fe l.

(8) Fi ze té si ha tár idõ nek a szám la kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 90 na pos idõ tar ta mot kell meg je löl ni, mely a meg -
kö tött szer zõ dé sek ben is így sze re pel.

(9) A szám lát ki ál lí tó MH VEK áfa és jö ve dé ki
adó-men te sen csak ab ban az eset ben szám láz hat, ha ren -
del ke zé sé re ál l az alá írt szer zõ dés, amely hi telt ér dem lõ en
bi zo nyít ja, hogy a vé te le zett üzem anyag fel hasz ná lá sa jö -
ve dé ki és áfa men tes te vé keny ség ér de ké ben tör tént és
meg fe lel a 13/2000. PM–HM ren de let 2.  § b) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(10) áfa és jö ve dé ki adó men tes ség csak a 13/2000.
PM–HM ren de let 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
üzem anya gok ese té ben, a NATO és a PfP fegy ve res erõi és 
pol gá ri ál lo má nya al kal ma zá sá ban ál ló re pü lõ-esz kö zök
ré szé re vég re haj tott üzem anyag fel töl tés ese tén al kal maz -
ha tó. Az ezen szer zõ dé sek ben nem ré szes ál la mok vo nat -
ko zá sá ban az áfá-t át kell há rí ta ni a kül föl di fegy ve res erõ
költ ség vi se lõ jé re, a jö ve dé ki adó men tes ség pe dig ki zá ró -
lag a üzem anyag pet ró le um su gár haj tá sú és gáz tur bi na
meg haj tá sú ka to nai lajst rom je lû lé gi jár mû haj tó anya ga -
ként tör té nõ fel hasz ná lás ese tén ér vé nye sít he tõ.

(11) Amennyi ben az üzem anyag pet ró le um nem a Jöt.
53.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra ke rül
fel hasz ná lás ra, ak kor le he tõ leg olyan re pü lõ pet ró le u mot
kell ki szol gál ni, mely után a jö ve dé ki adó ko ráb ban meg -
fizetésre ke rült (a továb biak ban: adó zott re pü lõ pet ró le -
um). Ha a tá mo ga tó szer ve zet nem ren del ke zik adó zott re -
pü lõ pet ró le um-kész let tel, úgy jö ve dé ki adó tar ta lom nél -
kül be szer zett üzem anyag pet ró le u mot (a továb biak ban:
adó zat lan re pü lõ pet ró le um) is ki szol gál hat, de eb ben az
eset ben en nek té nyét kü lön, a 3.  § (2) pont ban el ren delt ér -
te sí tés sel azo nos for má jú ér te sí tés ben je len ti. Az így ki -
szol gált adó zat lan re pü lõ pet ró le um jö ve dé ki adó mér té két
az MH VEK a Jöt. 52.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján
meg ha tá roz za, és az annak meg fe le lõ össze get át utal ja a
ke ret en ge déllyel ren del ke zõ HM FLÜ ré szé re. Az így át -
utalt jö ve dé ki adót a HM FLÜ a vám ha tó ság fe lé az idõ -
sza kos be val lás be nyúj tá sá val egy idõ ben meg fi ze ti.

(12) Az adó zat lan üzem anyag pet ró le um (11) be kez dé -
sei sze rin ti fel hasz ná lá sa kor az adó zat lan su gár haj tó mû
üzem anyag be szer zé sé nek és fel hasz ná lá sá nak nyil ván tar -
tá sá ról  szóló 172/1998. (HK 12.) MH LFI in téz ke dés,
 valamint az azt mó do sí tó 125/2002. (HK 16.) MH ÖLTP
in téz ke dést kell figye lembe ven ni.

Nyitott Égbolt feladatban résztvevõ
külföldi fegyveres erõk állományába tartozó,

illetve azok alkalmazásában álló repülõ-eszközök
honvédségi szervezetnél végrehajtott feltöltése,

elszámolása

5.  §

(1) A Nyi tott Ég bolt meg fi gye lõ re pü lé sek fo ga dá sa
ese tén a tá mo ga tó hon véd sé gi szer ve zet a meg fi gye lõ fél
üzem anyag fel töl té sé rõl a 3.  § (2) be kez dé sé ben el ren delt
és a 3.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott tar tal mú ér te sí tést
kül d az MH VEK ré szé re (a HM FLÜ fe lé eb ben az eset -
ben nem kell in for má ci ót kül de ni), mely nek mel lék le te a
For ma nyom tat vány és a ki adás ra ke rült üzem anya go kat
tar tal ma zó gé pi moz gás bi zony lat (Esz köz utal vány) egy
ere de ti, vagy hi te le sí tett má so la ti pél dá nya. A tá mo ga tó
hon véd sé gi szer ve zet a For ma nyom tat vány ra és a moz gás -
bi zony lat ra rá ve ze ti az „OPEN SKIES” fel ira tot.

(2) A fel töl tés so rán a For ma nyom tat vánnyal kap cso lat -
ban a 2.  §, a fel töl tött üzem anya gok ok má nyo lá sá val, ki -
adá sá val kap cso lat ban a 3.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak az 
irány adó ak.

(3) Az MH VEK a For ma nyom tat vány alap ján a HM
FLÜ ne vé re 4 pél dá nyos szám lát ál lít ki, mely nek 1–2. pél -
dá nyát a HM FLÜ ré szé re meg kül di, a 3–4. pél dá nyai az
MH VEK-nél ma rad nak (a szám lá val szem ben fenn ál ló
kö ve tel mé nyek meg egyez nek a 4.  § (5) be kez dés ben meg -
fo gal ma zot tak kal). Az MH VEK a Nyi tott Ég bolt meg fi -
gye lõ re pü lé sek ese té ben a ki fi ze té sek tel je sí té si ha tár ide -
jé re a KB dön té sét, en nek hi á nyá ban a 4.  § (8) be kez dés -
ben fog lal ta kat al kal maz za.

(4) A HM FLÜ az MH VEK ál tal ki ál lí tott szám la ada tai 
alap ján el ké szí ti és meg kül di a kül föl di part ner szer ve zet
fe lé az Össze sí tett El szá mo lást (Stan dard Open Ski es In -
vo i ce).

(5) A HM FLÜ a költ sé gek kül föl di fél ál tal tör té nõ ki -
egyen lí té sét kö ve tõ 5 na pon be lül át utal ja az MH VEK ré -
szé re az ál ta la ki szám lá zott üzem anya gok el len ér té két.

(6) A Nyi tott Ég bolt fel adat üzem anyag-fel hasz ná lá sá -
nak el szá mo lá sá hoz kü lön szer zõ dés meg kö té se nem szük -
sé ges. Az ilyen re pü lé sek el szá mo lá sa ese té ben a min den -
kor ér vé nyes, KB ál tal meg ha tá ro zott fel té te le ket (ára kat,
ha tár idõ ket, egyéb fel té te le ket) kell figye lembe ven ni.
A KB ál tal meg ha tá ro zott árak net tó árak, me lye ket a
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szám lán nul la szá za lé kos áfa mér ték kel kell fel tün tet ni, és
ese tük ben más le vo nás nem ke rül het al kal ma zás ra. Olyan
anya gok ese té ben, me lyek re a KB nem ha tá roz meg árat, a
4.  § (4.) be kez dé sé ben fog lal tak az irány adók. A KB ál tal
meg ha tá ro zott ára kat a Ma gyar Hon véd ség Mû ve le ti Köz -
pont (MH MK) a vál to zást köve tõen 5 na pon be lül meg -
kül di a HM FLÜ, illetve az MH VEK ré szé re.

A beérkezett pénzeszközök kezelése, eljárás fizetési
késedelem esetén

6.  §

(1) A be ér ke zõ pénz esz kö zö ket az MH VEK az in téz -
mé nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
19/2007. (HK 3.) HM uta sí tás 4.  § f) pont ja sze rin ti be vé -
tel ként ke ze li és ugyan ezen uta sí tás 6.  § ren del ke zé se i nek
meg fele lõen ne gyed éven te kez de mé nye zi azok elõ i rány -
za to sí tá sát a Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz gaz da sá gi és
Pénz ügyi Ügy nök ség nél (a továb biak ban: HM KPÜ).

(2) Az MH VEK azon be vé tel rõl, mely nem az ál ta la kö -
tött szer zõ dés alap ján ke let ke zett, a be ér ke zést kö ve tõ 5
mun ka na pon be lül tá jé koz ta tást kül d a HM FLÜ ré szé re.
A tá jé koz ta tás az aláb bi a kat tar tal maz za:

a) a fi ze tõ meg ne ve zé sét,
b) a be vé telt fo rint ban,
c) azon szer zõ dés szá mát, mely alap ján a szám la ki ál lí -

tás ra ke rült,
d) a szám la szá mát,
e) a tel je sí tés be ér ke zé sé nek idõ pont ját.

(3) A be vé te lek rõl, és azok elõ i rány za to sí tá sá nak hely -
ze té rõl az MH VEK a szol gá la ti út be tar tá sá val ne gyed -
éves össze sí tés ben tá jé koz tat ja a HM FLÜ-t.

7.  §

(1) A ki ál lí tott szám la el len ér té ké nek szer zõ dés ben elõ -
írt ha tár idõ re tör té nõ be nem ér ke zé sét köve tõen az MH
VEK pa rancs no ka ha la dék ta la nul in téz ke dik a fi ze té si fel -
szó lí tás költ ség vi se lõ ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá ra.

(2) A Nyi tott Ég bolt fel adat tal kap cso lat ban ki ál lí tott
szám lák ese té ben az MH VEK a szám la ki ál lí tá sá tól szá -
mí tott 90 na pig be nem ér ke zett be vé tel ese tén a fi ze tés ké -
se del mé rõl  szóló tá jé koz ta tás meg kül dé sé vel együtt in téz -
ke dést ké r az HM FLÜ-tõl a fi ze tés tel je sü lé se ér de ké ben.

(3) Bár mely fel adat tal kap cso lat ban ki ál lí tott szám la
ese té ben a fi ze té si ha tár idõt 90 nap pal meg ha la dó fi ze té si
ké se de lem rõl az MH VEK a szol gá la ti út be tar tá sá val je -
len tést tesz a HM FLÜ ré szé re, mely ben tá jé koz ta tást ad a
kint lé võ ség ér té ké rõl, a tel je sí tés ér de ké ben tet t in téz ke dé -
sek rõl.

Eljárási rend azonos jellegû természetbeni
megtérítés esetén

8.  §

(1) Azo nos jel le gû ter mé szet be ni meg té rí tés el já rás al -
kal ma zá sá nak fel té te le elõ ze tes, írás ban rög zí tett meg álla -
po dás lét re jöt te (ami 90 na pos ha tár idõt ha tá roz meg),
mely tar tal maz za a fel töl tést igény lõ fel ada tok meg ne ve -
zé sét, he lyét és idõ pont ját, az ab ban érin tett szer ve ze tet, és
azon üzem anya go kat, me lye ket a ter mé szet be ni meg té rí -
tés el já rás ba kí ván nak von ni. Amennyi ben több honvéd -
ségi szer ve ze tet is érint az el já rás, azok kö zül a MH ÖHP
ki je lö li az üzem anyag-el szá mo lá sért fe le lõs hon véd sé gi
szer ve ze tet.

(2) Ter mé szet be ni meg té rí tés kö ré be csak olyan üzem -
anya go kat le het be von ni, me lye ket min den részt ve võ fél
rend szer ben tar t, és azo nos mi nõ ség ben biz to sí t a meg ál la -
po dás ban részt ve võ fe lek ré szé re.

(3) Ter mé szet be ni meg té rí tés ese tén el szá mo lá si alap az 
adott üzem anyag Nó menk la tú rá ban meg ha tá ro zott mér -
ték egy ség ben szá molt mennyi sé ge.

(4) Az át adás, illetve át vé tel tör tén het:

a) köz vet le nül re pü lõ-esz köz be fel töl tés mód sze ré vel,

b) kész let ként (rak tár ba, el lá tó-pont ra, ja ví tó szer ve -
zet hez stb.).

(5) A (4) be kez dés b) pont já ban em lí tett eset ben a kész -
le tek hez Mi nõ sé gi Bi zo nyít vány is át adás ra ke rül.

(6) A ter mé szet be ni meg té rí tés be vont üzem anyag
olyan cso ma go lás ban ke rül át adás ra, mely cso ma go ló -
anyag a Ma gyar Hon véd ség üzem anyag szol gá la ta ál tal
nem el szá mo lás-kö te les (pl. gyár i gön gyö leg).

(7) Az ilyen el já rás ba vo nan dó üzem anya gok ról a fel -
adat meg ne ve zé se, a részt ve võ szer ve ze tek, az át adan dó
üzem anya gok meg ne ve zé se, mennyi sé ge, va la mint a
 természetben vissza biz to sí tan dó üzem anya gok meg ne ve -
zé se, mennyi sé ge fel tün te té sé vel az üzem anyag-el szá mo -
lá sért fe le lõs hon véd sé gi szer ve zet ké rel met ter jeszt fe l a
HM FLÜ ré szé re, amely azt 20 na pon be lül el bí rál ja és ar -
ról szol gá la ti úton tá jé koz tat ja a ké rel me zõt, va la mint az
MH VEK-t.

(8) Az át adott üzem anya go kat a tá mo ga tó szer ve zet
„Esz köz utal vá nyon”, „Té rí tés nél kü li át adás fe je ze ten kí -
vül re” (325) moz gás nem kód dal he lye zi ki adás ba. Az Esz -
köz-utal vá nyon min den eset ben sze re pel a „Természet -
beni meg té rí tés” meg jegy zés, va la mint a fel adat meg ne ve -
zé se és HM FLÜ ál tal ki adott en ge dély szá ma.

(9) A hon véd sé gi szer ve zet az ál ta la ter mé szet be ni meg -
té rí tés kö ré ben át vett üzem anya go kat „Esz köz utal vá -
nyon”, „Té rí tés nél kü li át vé tel fe je ze ten kí vül rõl” (225)
moz gás nem kód dal vé te le zi be. Az Esz köz-utal vá nyon
min den eset ben sze re pel a „Ter mé szet be ni meg té rí tés”
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meg jegy zés, va la mint a fel adat meg ne ve zé se és HM FLÜ
ál tal ki adott en ge dély szá ma.

(10) Ter mé szet be ni meg té rí tés ese tén az anyag moz gá -
sok be fe jez té vel el szá mo lást kell vé gez ni, mely so rán
meg ál la pí tás ra ke rül az át adott és át vett üzem anya gok
egyen le ge. Az el szá mo lást az ab ban érin tett hon véd sé gi
szer ve zet, több érin tett hon véd sé gi szer ve zet ese té ben az
üzem anyag-el szá mo lá sért fe le lõs hon véd sé gi szer ve zet
vég zi, az el szá mo lás el len õr zé sé ért az MH VEK a fe le lõs.

(11) A ter mé szet be ni meg té rí tés kö ré ben vég re haj tott
el szá mo lás ról 15 na pon be lül a hon véd sé gi szer ve zet, több 
hon véd sé gi szer ve zet érin tett sé ge ese tén az üzem -
anyag-el szá mo lá sért fe le lõs hon véd sé gi szer ve zet je len -
tést kül d az MH VEK ré szé re. A je len tés tar tal maz za a fel -
adat meg ne ve zé sét, a HM FLÜ en ge dé lye szá mát, az át -
adott és az át vett üzem anya gok meg ne ve zé sét, mennyi sé -
gét, va la mint mel lék let ként az üzem anya gok át adás-át vé -
te lét tar tal ma zó Esz köz-utal vá nyok egy ere de ti, vagy hi te -
le sí tett má so la ti pél dá nyát.

(12) Az Esz köz-utal vá nyon min den eset ben sze re pel
a „Ter mé szet be ni meg té rí tés” meg jegy zés, va la mint a
 feladat meg ne ve zé se és HM FLÜ ál tal ki adott en ge dély
szá ma.

(13) Amennyi ben az el szá mo lás, vagy annak el len õr zé -
se so rán el té rés je lent ke zik, ak kor az üzem anyag-el szá mo -
lá sért fe le lõs hon véd sé gi szer ve zet kez di meg az el té rés
oká nak ki vizs gá lá sát. Ha a vizs gá lat ered mény te le nül zá -
rul, vagy az el szá mo lás ban fel me rült el té rés meg szün te té -
sét a kül föl di fél 30 na pon be lül nem hajt ja vég re, ak kor er -
rõl az üzem anyag-el szá mo lá sért fe le lõs hon véd sé gi szer -
ve zet a 30 nap le tel tét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül rész le -
tes je len tést ter jeszt fe l az MH VEK-n ke resz tül a HM
FLÜ-höz. Az el té rés vég le ges ren de zé sé re a HM FLÜ in -
téz ke dik.

Honvédségi szervezetek repülõ-eszközei
a Magyar Köztársaság területén kívül (külföldön)
végrehajtott üzemanyag feltöltése és elszámolása

9.  §

A hon véd sé gi szer ve ze tek ál lo má nyá ba tar to zó repülõ-
 eszközök kül föl di fel töl té se az igény be vé tel cél já tól
(egye di ki uta zás, gya kor lat, nem zet kö zi, szö vet sé gi sze -
rep vál la lás) füg gõ en tör tén het pol gá ri re pü lõ té ren, illetve
ka to nai bá zi son.

10.  §

(1) A kül föl di pol gá ri re pü lõ té ren vég re haj tott – va lu ta
elõ leg ter hé re kész pénz ben ki fi ze tett – haj tó anyag fel töl té -
sek so rán a kész pénz fi ze té si szám la/nyug ta szol gál el szá -
mo lá si ala pul. Az igény be vé telt köve tõen az igény be ve võ

a szám la/nyug ta egy ere de ti pél dá nyát, vagy annak hi te le -
sí tett má so la tát le ad ja az üze mel te tõ hon véd sé gi szer ve zet
üzem anyag szak ágá nak. Az üzem anyag szak ág a szám -
lán/nyug tán sze rep lõ fel töl té se ket kü lön KK-ra ve ze ti fe l,
és össze sí ti. A szám la/nyug ta alap ján a vá sá rolt haj tó anya -
got be vé te le zi, majd a KK alap ján ki adás ba he lye zi.
A szám la/nyug ta, vagy annak hi te le sí tett má so la ta a KK
mel lék le tét ké pe zi.

(2) A kész pén zes vá sár lás hoz a szük sé ges va lu tát az
MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis (a továb biak -
ban: MH 59.SZDRB) pénz ügyi biz to sí tá sát vég zõ HM
KPÜ gaz dál ko dást tá mo ga tó és pénz el lá tó re fe ra tú ra
(a továb biak ban: re fe ra tú ra) va lu ta pénz tá rá ból kell ki fi zet -
ni. A kész pén zes fi ze té si mó dú fel töl tés ese tén is kü lön
kell szám láz tat ni a haj tó anya got, a (6) be kez dés ben fog lalt 
egyéb anya go kat és a re pü lõ té ri egyéb költ sé ge ket. A haj tó 
és egyéb anya gok be szer zé si szám lá i ra költ ség vi se lõ szer -
ve zet nek az MH VEK-t kell meg je löl ni.

(3) A kész pén zes be szer zés hez fel vett elõ leg gel a ha za -
ér ke zést köve tõen a 20/1999 HM KPSZH fõ igaz ga tói uta -
sí tás sze rint kell el szá mol ni a re fe ra tú ra va lu ta pénz tá rá -
ban. A re fe ra tú ra a kész pén zes szám lát át fu tó ki adás ként
ke ze li és azo kat ere de ti pél dány ban min den tárgy hót kö ve -
tõ hó nap 10-ig jegy zé ken meg kül di az MH VEK ré szé re.
A szám lák meg kül dé sé vel egy ide jû leg tá jé koz tat ja az MH
VEK-t a szám la fo rint ban át szá mí tott köny ve lés sze rin ti
(KGIR vál la la ti ár fo lyam alap ján) ér té ké rõl. A re fe ra tú ra a
szám lák má sod (annak hi á nyá ban hi te le sí tett má so la ti)
pél dá nyát át ad ja az üze mel te tõ hon véd sé gi szer ve zet
üzem anyag szak ágá nak, aki a továb biak ban a (8) be kez dés 
sze rint jár el.

(4) Az MH VEK a szám lák be ér ke zé sét köve tõen fe lül -
vizs gál ja azo kat és a fo rint ban át szá mí tott ér té ket az MH
59. SZDRB kincs tá ri elõ irány zat ke ret szám lá já ra 10 na -
pon be lül át utal ja.

(5) Az (1) be kez dés sze rint fel hasz nált üzem anyag ter -
he li a hon véd sé gi szer ve zet fo gyasz tá si ke re tét, me lyet a
ha vi rend sze res je len té sek al kal má val kü lön je le ní te nek
meg.

(6) A kül föl di pol gá ri re pü lõ té ren va lu ta el lát mány ter -
hé re vég re ha tott fel töl té sek ese tén ke nõ- és egyéb, az esz -
köz ren del te tés sze rû és biz ton sá gos üze mel te té sé hez el en -
ged he tet le nül szük sé ges anya gok (ki zá ró lag: mo tor olaj,
tur bi na olaj, hid ra u li ka fo lya dék, az esz köz sa ját rend sze ré -
be töl ten dõ jég te le ní tõ-fo lya dék) vá sár lá sá ra csak kü lön le -
ge sen in do kolt eset ben ke rül het sor. Ezen anya gok vá sár -
lá sa kor az el já rá si rend meg egye zik a haj tó anyag ra vo nat -
ko zó val. Az esz köz kül sõ jég te le ní té sét üzem anyag költ -
ség ter hé re el szá mol ni nem le het.

(7) Kül föl dön üzem anyag kész pén zes vá sár lá sa csak a
HM FLÜ ál tal a re pü lõ-esz kö zök kül föl dön tör té nõ üzem -
anyag el lá tá sa üzem anyag-kár tya fel hasz ná lá sá val köz be -
szer zé si el já rás szer zõ dés kö tés sel tör té nõ le zá rá sá ig en ge -
dé lyez he tõ, azt köve tõen kül föl di igény be vé te lek so rán az
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(8) be kez dés ben em lí tett üzem anyag-kár tya ter hé re kell az 
üzem anyag fel töl tést vég re haj ta ni. Amennyi ben olyan re -
pü lõ té ren ter vez nek re pü lõ-haj tó anyag fel töl tést, ahol a
fel töl tés az üzem anyag-kár tya ter hé re nem va ló sít ha tó
meg, ak kor a kész pén zes vá sár lást a fel ada tot el ren de lõ,
ki uta zást en ge dé lye zõ jo go sult en ge dé lyez ni, a HM FLÜ
ve zér igaz ga tó egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett.

(8) A kül föl di pol gá ri re pü lõ té ren üzem anyag-kár tyá ra
vég re haj tott haj tó anyag fel töl té sek so rán a kár tya al kal ma -
zá sá val kap cso la to san meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint
kell el jár ni. Kül föl di igény be vé tel so rán, pol gá ri re pü lõ té -
ren csak olyan üzem anyag-kár tyá ra le het üzem anya got vá -
sá rol ni, amely költ ség vi se lõ je az MH VEK. Az üzem -
anyag-kár tya hasz ná la ta kor a kül föl di re pü lõ té ren ka pott
bi zony lat szol gál el szá mo lá si ala pul. Az igény be vé telt
köve tõen az igény be ve võ a bi zony lat egy ere de ti pél dá -
nyát le ad ja az üze mel te tõ hon véd sé gi szer ve zet üzem -
anyag szak ágá nak. Az üzem anyag szak ág a bi zony la ton
sze rep lõ fel töl té se ket kü lön KK-ra ve ze ti fe l, és össze sí ti.
A fel töl té sek rõl a tárgy hót kö ve tõ hó nap 5-éig je len tést
ter jeszt fe l az MH VEK ré szé re, mely je len tés az aláb bi a -
kat tar tal maz za:

a) az esz köz/ök tí pu sát, azo no sí tó ját,

b) az át ve võ sze mély ne vét, rend fo ko za tát,

c) az üzem anyag-kár tyá ra vá sá rolt ter mé kek meg ne ve -
zé sét, mennyi sé gét és ér té két, az igény be vett szol gál ta tá -
sok szá mát és ér té két, a vá sár lá sok he lye (or szág, töl tõ ál lo -
más cí me és meg ne ve zé se) sze rint té te le sen,

d) ,,A je len tés ben fel tün te tett anya gok át vé te lét, a szol -
gál ta tá sok igény be vé te lét iga zo lom!” szö ve get,

e) mel lék let ként a bi zony la tok má so la ti pél dá nya it.

(9) Az MH VEK az üzem anyag-kár tyát biz to sí tó pol gá ri 
cég tõl ka pott szám la ada ta it egyez te ti az üze mel te tõ hon -
véd sé gi szer ve zet ál tal kül dött je len tés ada ta i val. Egye zõ -
ség ese tén a ter mé ke ket köz pon ti nyil ván tar tás ba be vé te le -
zi, majd Esz köz utal vá nyon ki ter he li az esz közt üze mel te -
tõ hon véd sé gi szer ve zet ré szé re az ér vény ben lé võ utalt sá -
gi rend alap ján. Amennyi ben a szám la ada tai meg egyez -
nek az üze mel te tõ hon véd sé gi szer ve zet ál tal az (8) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott je len tés ada ta i val, úgy a je len tés az
át vett ter mé kek és az igény be vett szol gál ta tá sok Tel je sí -
tés-iga zo lá sa sze re pét is be töl ti. Az üze mel te tõ hon véd sé -
gi szer ve zet az MH VEK utal vá nya alap ján be vé te le zi,
majd az (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott KK alap ján ki -
adás ba he lye zi a vá sá rolt ter mé ke ket.

(10) Amennyi ben az üzem anyag-kár tyát biz to sí tó pol -
gá ri cég tõl ka pott szám la ada tai nem egyez nek az üze mel -
te tõ hon véd sé gi szer ve zet ál tal kül dött ada tok kal, az MH
VEK ha la dék ta la nul meg kez di az el té rés ki vizs gá lá sát. Az 
el té rés sel kap cso la tos el já rá si rend re a kül föl di üzem anyag 
fel töl té sek re ki adott üzem anyag-kár tyák kal kap cso la tos
sza bá lyo zás, va la mint az üzem anyag-kár tyát biz to sí tó pol -
gá ri cég gel kö tött szer zõ dés ren del ke zé sei az irány adók.

(11) A (8) be kez dés sze rint fel hasz nált üzem anyag
 terheli a hon véd sé gi szer ve zet fo gyasz tá si ke re tét, me lyet
a ha vi rend sze res je len té sek al kal má val kü lön je le ní te nek
meg.

(12) A kül föl di pol gá ri re pü lõ té ren üzem anyag-kár tya
ter hé re vég re haj tott fel töl té sek ese tén ke nõ- és egyéb, az
esz köz ren del te tés sze rû és biz ton sá gos üze mel te té sé hez
el en ged he tet le nül szük sé ges anya gok (ki zá ró lag: mo tor -
olaj, tur bi na olaj, hid ra u li ka fo lya dék, az esz köz sa ját rend -
sze ré be töl ten dõ jég te le ní tõ-fo lya dék) vá sár lá sá ra ke rül -
het sor. Ezen anya gok vá sár lá sa kor az el já rá si rend meg -
egye zik a haj tó anyag ra vo nat ko zó val. Egyéb ter mék az
üzem anyag-kár tya ter hé re nem vá sá rol ha tó. Az esz köz
kül sõ jég te le ní té sét üzem anyag-kár tya ter hé re vég re haj -
tat ni és el szá mol ni ti los.

11.  §

(1) A kül föl di ka to nai bá zi son vég re haj tott haj tó anyag
fel töl té sek a For ma nyom tat vány fel hasz ná lá sá val tör tén -
nek. Eb ben az eset ben a For ma nyom tat vá nyon az MH
VEK-t kell költ ség vi se lõ ként sze re pel tet ni. A fel adat be fe -
je zé sét köve tõen (sa ját bá zis ra tör té nõ vissza ér ke zés kor)
az igény be ve võ a For ma nyom tat vány va la mennyi ren del -
ke zé sé re bo csá tott pél dá nyát a re pü lõ-esz közt üze mel te tõ
hon véd sé gi szer ve zet üzem anyag szak ágá nak ad ja le. Az
üzem anyag szak ág a For ma nyom tat vá nyon vég re haj tott
fel töl té se ket kü lön KK-ra ve ze ti fe l, össze sí ti és a For ma -
nyom tat vá nyok el osz tó sze rin ti 5. pél dá nyá val együtt ke -
ze li. A For ma nyom tat vány el osz tó sze rin ti 3. pél dá nyát az
esz köz vissza ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül az MH VEK 
ré szé re a je len sza kasz (2) be kez dé sé ben fel so rolt tar tal mú
je len tés sel együtt meg kül di. Az el osz tó sze rin ti pél dány
hi á nyá ban az ere de ti pél dány hi te les má so la tát kell alkal -
mazni.

(2) A je len tés tar tal maz za:

a) a fel töl tés jo gos sá gá nak, az anya gok át vé te lé nek
iga zo lá sát,

b) a fel töl tött esz kö zök tí pu sát, azo no sí tó je lét,

c) a fel töl tés he lyét (or szág, te le pü lés, ka to nai bá zis
meg ne ve zé se) dá tu mát,

d) a fel töl tött üzem anyag meg ne ve zé sét és mennyi -
ségét,

e) a vég re haj tott fel adat meg ne ve zé sét és idõ tar ta mát.

(3) Az MH VEK a be ér ke zõ szám lát, a For ma nyom tat -
vány-pél dá nyok kal és az érin tett hon véd sé gi szer ve zet ál -
tal je len tett ada tok kal egyez te ti, majd a ha tá lyos jog sza bá -
lyok nak és bel sõ ren del ke zé sek nek meg fele lõen ki egyen -
lí ti. Az üzem anya go kat a köz pon ti nyil ván tar tás ba be vé te -
le zi, majd ESZ KÖZ-utal vá nyon ki ter he li az esz köz üze -
mel te tõ je sze rin ti hon véd sé gi szer ve zet ré szé re az ér vény -
ben le võ utalt sá gi rend figye lembe véte lével.
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(4) Amennyi ben a be ér ke zõ szám la ada tai nem egyez -
nek meg az üze mel te tõ hon véd sé gi szer ve zet ál tal kül dött
ada tok kal, úgy az MH VEK ha la dék ta la nul meg kez di az
el té rés ki vizs gá lá sát.

(5) Az esz köz üze mel te tõ je sze rin ti hon véd sé gi szer ve -
zet az MH VEK ál tal ké szí tett ESZ KÖZ-utal vány alap ján
a fel hasz nált üzem anyag mennyi sé get be vé te le zi a nyil -
ván tar tá sá ba és a je len sza kasz (1) be kez dé se sze rint fel -
fek te tett KK alap ján ki adás ba he lye zi. Az így fel hasz nált
üzem anyag ter he li a hon véd sé gi szer ve zet fo gyasz tá si ke -
re tét, me lyet a ha vi rend sze res je len té sük al kal má val kü lön 
je le ní te nek meg.

12.  §

(1) A Nyi tott Ég bolt meg fi gye lõ re pü lést vég re haj tó, és
kül föl dön üzem anya got vé te le zõ re pü lõ-esz köz sze mély -
ze te a vissza ér ke zést kö ve tõ mun ka na pon az üze mel te tõ
hon véd sé gi szer ve zet üzem anyag szol gá la tá hoz le ad ja az
üzem anyag-fel töl tés rõl ki ál lí tott For ma nyom tat vá nyo kat,
vagy annak hi á nyá ban a ka pott bi zony la to kat. Az üzem -
anyag szol gá lat az át vett üzem anya go kat a For ma nyom tat -
vány, vagy annak hi á nyá ban a ka pott bi zony la tok ada tai
alap ján kü lön KK-ra fel ve ze ti, és 5 mun ka na pon be lül a
11.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ vel azo nos tar tal mú je len -
tést kül d az MH VEK ré szé re, ame lyen fel tün te ti, hogy a
fel töl té sek Nyi tott Ég bolt meg fi gye lõ re pü lés hez tar toz -
nak. A je len tés hez csa tol ja a fel töl tés kor ki ál lí tott For ma -
nyom tat vány el osz tó sze rin ti pél dá nyát, illetve annak hi á -
nyá ban a bi zony lat egy ere de ti pél dá nyát.

(2) A kül föl dön vég re haj tott Nyi tott Ég bolt meg fi gye lõ
re pü lé sek ese tén a ma gyar fél ál tal vi selt költ sé gek rõl a
HM FLÜ-höz ér ke zik be az Össze sí tett El szá mo lás, mely -
rõl a HM FLÜ a MH MK ál tal le iga zolt hi te le sí tett má so la -
tot kül d az MH VEK ré szé re. Az MH VEK egyez te ti az
Össze sí tett El szá mo lás és az üze mel te tõ hon véd sé gi szer -
ve zet ál tal je len tett ada to kat, és egye zõ ség ese tén fo rint -
ban át utal ja az üzem anya gok – a HM KPÜ ál tal meg adott
vál la la ti ár fo lya mon szá mí tott – el len ér té két a HM FLÜ
ré szé re. Az üzem anya gok el len ér té két az össze sí tett el szá -
mo lást ki bo csá tó tag ál lam ré szé re a HM FLÜ utal ja to -
vább.

(3) Az Össze sí tett El szá mo lás ban sze rep lõ üzem anya -
go kat az MH VEK be vé te le zi, majd ESZKÖZ utal vá nyon
ki ter he li azo kat az üzem anya got át ve võ esz köz üze mel te -
tõ je sze rin ti hon véd sé gi szer ve zet ré szé re. Az üze mel te tõ
hon véd sé gi szer ve zet az üzem anya got az MH VEK utal vá -
nya alap ján be vé te le zi, majd a je len sza kasz (1) be kez dé -
sé ben em lí tet tek sze rint fel fek te tett KK alap ján ki adás ba
he lye zi.

(4) Amennyi ben az Össze sí tett El szá mo lás és az üze -
mel te tõ hon véd sé gi szer ve zet ál tal je len tett ada tok nem

egyez nek, annak té nyét az MH VEK je len ti az MH ÖHP és 
a HM FLÜ ré szé re. Az el té rés ki vizs gá lá sá ért a HM FLÜ a
fe le lõs.

13.  §

(1) Nem zet kö zi gya kor la to kon (két-, vagy több ol da lú
nem zet kö zi meg álla po dás alap ján) a fel hasz nált üzem -
anyag el szá mo lá sa és ki fi ze té se, a For ma nyom tat vá nyok,
va la mint az el lá tást biz to sí tó nem zet szám lá já nak al kal ma -
zá sá val tör té nik. Eb ben az eset ben a For ma nyom tat vá nyo -
kon az MH VEK-t kell költ ség vi se lõ ként sze re pel tet ni.
Az el szá mo lás hoz a gya kor la ton részt ve võ hon véd sé gi
szer ve ze tek lo gisz ti kai biz to sí tá sá ért fe le lõs szer ve zet
hon véd sé gi szer ve ze ten ként 2 pél dány ban KK-t ve zet.
A gya kor lat be fe je zé sét köve tõen a gya kor la ton részt ve võ
hon véd sé gi szer ve ze tek lo gisz ti kai biz to sí tá sá ért fe le lõs
szer ve zet az KK-k ada ta it össze sí ti, majd az össze sí tett fel -
hasz ná lást és a ren del ke zés re ál ló For ma nyom tat vá nyo kat, 
vagy azok hi te les má so la ta it a 11.  § (2) be kez dés ben sze -
rep lõ vel azo nos tar tal mú je len tés sel együtt az MH VEK
ré szé re – a gya kor lat utá ni vissza cso por to sí tás be fe je zé sét
kö ve tõ 15 na pon be lül – meg kül di. A KK 1. szá mú pél dá -
nya a lo gisz ti kai biz to sí tá sá ért fe le lõs hon véd sé gi szer ve -
zet sa ját pél dá nya, a 2. szá mú pél dányt a gya kor lat be fe jez -
té vel át kell ad ni a részt ve võ hon véd sé gi szer ve zet(-ek) ré -
szé re.

(2) Az MH VEK a be ér ke zõ szám lát, a gya kor la ton
részt ve võ hon véd sé gi szer ve ze tek lo gisz ti kai biz to sí tá sért
fe le lõs szer ve zet ál tal je len tett ada tok kal le egyez te ti, majd
a ha tá lyos jog sza bá lyok nak és bel sõ ren del ke zé sek nek
meg fele lõen ki egyen lí ti. Az MH VEK a szám lán sze rep lõ
üzem anya go kat a köz pon ti nyil ván tar tás ba gya kor la ton -
ként kü lön fel adat kó don vé te le zi be, majd ezen mennyi sé -
ge ket az ér vény ben lé võ utalt sá gi rend nek meg fele lõen
ESZ KÖZ-utal vá nyon ki ter he li a gya kor la ton részt ve võ
hon véd sé gi szer ve ze tek lo gisz ti kai biz to sí tá sá ért fe le lõs
szer ve zet ré szé re.

(3) A gya kor la ton részt ve võ hon véd sé gi szer ve ze tek lo -
gisz ti kai biz to sí tá sá ért fe le lõs szer ve zet az MH VEK-tõl
ESZ KÖZ-utal vá nyon át vett üzem anyag mennyi sé get a
részt ve võ hon véd sé gi szer ve ze tek kö zött a fel hasz ná lá sa -
ik nak meg fele lõen oszt ja szét, és ezt jegy zõ könyv ben rög -
zí ti, majd „Üzem anyag Fel töl té si Csekk”-eken (a továb -
biak ban: ÜFCS) ad ja át a gya kor la ton részt ve võ hon véd sé -
gi szer ve ze tek nek.

(4) A gya kor la ton részt ve võ hon véd sé gi szer ve ze tek
üzem anyag szak ága az ÜFCS és az el osz tás ról ké szült
jegy zõ könyv alap ján a fel hasz nált üzem anyag mennyi sé -
get be vé te le zik, majd a gya kor la ton fel fek te tett KK 2. pél -
dá nya alap ján ki adás ba he lye zik. Az így fel hasz nált üzem -
anyag ter he li a ka to nai szer ve zet fo gyasz tá si ke re tét.

(5) Amennyi ben a be ér ke zõ szám la ada tai nem egyez -
nek a gya kor lat lo gisz ti kai biz to sí tá sá ért fe le lõs szer ve zet
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ál tal je len tett ada tok kal, úgy annak té nyét az MH VEK
azon nal je len ti az MH ÖHP ré szé re, majd annak in téz ke -
dé se alap ján a gya kor lat lo gisz ti kai biz to sí tá sá ért fe le lõs
szer ve zet tel együtt meg kez di az el té rés ki vizs gá lá sát.

14.  §

(1) A Ma gyar Köz tá ra ság te rü le tén kí vül nem zet kö zi,
szö vet sé gi sze rep vál la lás ból adó dó fel ada to kat el lá tó hon -
véd sé gi szer ve ze tek (a továb biak ban: kon tin gen sek) meg -
ala kí tá sá nak ter ve zé se kor a Ma gyar Hon véd sé get kép vi se -
lõ sze mély ki emelt fi gyel met for dít a kon tin gen sek üzem -
anyag el lá tá sá val és el szá mo lá sá val kap cso la tos nem zet -
kö zi meg ál la po dá sok meg kö té sé re.

(2) A Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Meg ál la po dá sok
(a továb biak ban: Meg álla po dás) meg kö té se kor a kép vi se -
lõ sze mély le he tõ ség sze rint ér vé nye sít se az el lá tó nem zet
és a Ma gyar Hon véd ség kö zöt ti ha vi szám lá zá si rend,
 valamint a 90 na pos fi ze té si ha tár idõ al kal ma zá sát. Ezen
Meg ál la po dá sok ban az üzem anyag-el lá tás sal kap cso la tos
költ sé gek ese té ben költ ség vi se lõ ként ki zá ró lag az MH
VEK-t kell sze re pel tet ni.

15.  §

(1) A kon tin gen sek üzem anyag fel töl té se (két-, vagy
több ol da lú) Meg álla po dás alap ján tör tén het:

a) más nem zet ál tal mû köd te tett üzem anyag töl tõ pon -
ton nap i, vagy ese ten kén ti fel töl té sek biz to sí tá sá val,

b) sa ját üzem anyag-töl tõ pont mû köd te té sé vel.

(2) A más nem zet ál tal mû köd te tett üzem anyag töl tõ -
pon ton tör té nõ fel töl té sek ese tén a vé te le zett üzem anya got 
a For ma nyom tat vány ra ve ze tik fe l, majd a tá bor ba vissza -
ér ke zést köve tõen a fel hasz nált For ma nyom tat vá nyo kat a
kon tin gens lo gisz ti kai rész le gé nek ad ják le. A lo gisz ti kai
rész leg a For ma nyom tat vá nyon vég re haj tott fel töl té se ket
KK-ra ve ze ti fe l és a szám lá zá si idõ sza kok nak meg fele -
lõen össze sí ti.

(3) Amennyi ben a szám la köz vet le nül a kon tin gens hez
ér ke zik, úgy a be ér ke zést köve tõen a kon tin gens logisz -
tikai rész le ge le el len õr zi annak ada ta it, és a tel je sí té sek
 jogosságáról Tel je sí tés-iga zo lást ál lít ki, a szám lá ról
 másolatot ké szít, me lyet ma gá nál tar t. A szám la ere de ti
pél dá nyát a Tel je sí tés-iga zo lás sal együtt a szám la kéz hez
vé te lé tõl szá mí tott 5 na pon be lül meg kül di az MH VEK
 részére.

(4) Amennyi ben a szám la köz vet le nül az MH VEK-hez
ér ke zik, úgy az MH VEK le el len õr zi annak ada ta it, majd
annak má so la ti pél dá nyát 5 na pon be lül meg kül di a kon -
tin gens ré szé re. A kon tin gens lo gisz ti kai rész le ge le el len -
õr zi a szám la ada ta it, és a tel je sí tés jo gos sá gá nak iga zo lá -
sát a szám la-má so lat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 na pon
be lül meg kül di az MH VEK ré szé re.

(5) Ha a szám lán sze rep lõ ada tok, mennyi sé gek nem
egyez nek a tény le ges ada tok kal, ak kor a kon tin gens pa -
rancs no ka in téz ke dik a lo gisz ti kai rész leg és a szám lát ki -
ál lí tó szer ve zet kép vi se lõ je kö zöt ti egyez te tés vég re haj tá -
sá ra, a prob lé mák tisz tá zá sá ra, és amennyi ben szük sé ges,
új szám la ki ál lí tá sá ra.

(6) A kon tin gens vissza vo ná sát (fel szá mo lá sát) köve -
tõen be ér ke zõ szám lák kal kap cso la tos fel ada to kat a je len
sza kasz (2)–(5) be kez dé se i ben meg ha tá ro zot tak nak meg -
fele lõen a kon tin gens fel szá mo lá sá ért fe le lõs hon véd sé gi
szer ve zet hajt ja vég re.

(7) Az MH VEK a kon tin gens üzem anyag-költ sé ge it
tar tal ma zó szám lá kat a tel je sí tés-iga zo lá sok alap ján, a
nem zet kö zi meg ál la po dá sok nak és az ér vény ben lé võ ha -
zai ha tá lyos jog sza bá lyok nak és bel sõ ren del ke zé sek nek
meg fele lõen ki egyen lí ti. A vá sá rolt anya go kat a szám la és
a csa tolt do ku men tu mok alap ján a köz pon ti nyil ván tar tás -
ba be vé te le zi, majd ESZ KÖZ-utal vá nyon az el lá tó hon -
véd sé gi szer ve ze ten ke resz tül ki ter he li azo kat a kon tin -
gens ré szé re.

(8) A kon tin gens az ESZ KÖZ-utal vány alap ján a fel -
hasz nált üzem anyag mennyi sé get a nyil ván tar tá sá ba be vé -
te le zi és a fel fek te tett KK-k alap ján ki adás ba he lye zi.

16.  §

(1) A kon tin gens ál tal mû köd te tett üzem anyag töl tõ pon -
ton tör té nõ sa ját fel töl té sek ese tén a ha zai üzem anyag el lá -
tás ra és el szá mo lás ra vo nat ko zó elõ írások a mér va dók.

(2) A kon tin gens üzem anyag töl tõ pont já nak mû köd te té -
se ér de ké ben más nem zet tõl vé te le zett, illetve pol gá ri vál -
la lat tól vá sá rolt üzem anyag-kész le tek nyil ván tar tás ba vé -
te le, el szá mo lá sa, el len ér té ké nek ki egyen lí té se a 15.  §
(3)–(7) be kez dés ben fog lal tak sze rint tör té nik. Amennyi -
ben a kon tin gens a vé te le zés/vá sár lás al kal má val nem kap
át adást iga zo ló ok mányt az át adó tól, úgy jegy zõ köny vet
kell ké szí te ni az át vett üzem anya gok ról, és az alap ján kell
a be vé te le zést vég re haj ta ni.

(3) A vé te le zett/vá sá rolt kész le tek hez min den eset ben
kér ni kell az át adó tól a mi nõ sé gi bi zo nyít ványt. Az át -
vett/vá sá rolt kész let tar tály ba tör té nõ le fej té se elõtt az át -
ve võ szer ve zet vi zu á lis mi nõ sé gi vizs gá la tot vé gez (víz és
me cha ni kai szennye zõ dés-tar ta lom). A le fej tést csak ”víz-
és me cha ni kai szennye zõ dés men tes” vizs gá la ti ered mény
alap ján le het vég re haj ta ni. Víz, illetve me cha ni kai
szennye zõ dést tar tal ma zó haj tó anyag át vé te lét meg kell
ta gad ni.

(4) A kon tin gens ál tal mû köd te tett üzem anyag töl tõ pon -
ton kül föl di fegy ve res erõ re pü lõ-esz kö zé nek fel töl té se
ese tén az üzem anyag szak fel ada to kat el lá tó szol gá la ti sze -
mély nem ze ten ként KK-t ve zet az át adott üzem anya gok
mennyi sé gé rõl, ame lye ket min den hó nap vé gén össze sít.
Az össze sí tés alap ján nem ze ten ként For ma nyom tat ványt
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ál lít ki. A For ma nyom tat vá nyok va la mennyi pél dá nyá hoz
egy-egy KK má so la tot kell mel lé kel ni. Az össze sí tés ben
meg ál la pí tott üzem anyag mennyi sé gek kel kap cso la to san
je len uta sí tás 2–4. és 6–7.  § elõ írásainak meg fele lõen kell
el jár ni úgy, hogy az át adott üzem anya gok szám lá zá sa és a
nyil ván tar tá sok ak tu a li zá lá sa mi e lõbb meg tör tén hes sen.

Kontingensek üzemanyag nyilvántartása

17.  §

(1) A kon tin gen sek kész le te i nek köz pon ti nyil ván tar tá -
sá val kap cso la to san a Ma gyar Hon véd ség köz pon ti üzem -
anyag-nyil ván tar tás fel fek te té sé nek és ve ze té sé nek sza bá -
lyo zá sá ról  szóló 627/2005. (HK 25.) MH ÖLTP in téz ke -
dés ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) A kon tin gens köz pon ti üzem anyag-nyil ván tar tás
szem pont já ból ér tel me zett nyi tó kész le te ként a je len uta sí -
tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap el sõ nap ján ak tu á lis
kész le tet kell figye lembe ven ni. En nek meg fele lõen a kon -
tin gens lo gisz ti kai el lá tá sá ért fe le lõs hon véd sé gi szer ve zet 
a kon tin gens nyi tó kész le tét a je len uta sí tás ha tály ba lé pé sét 
kö ve tõ hó nap 15-ig – kon tin gen sen ként kü lön – meg kül di
az MH VEK ré szé re.

(3) Az MH VEK a meg kül dött nyi tó kész le tek alap ján a
kon tin gen se ket ön ál ló al egy ség ként, a kon tin gens ki he lye -
zett rak tá ra kód já val ki egé szí tett, a kon tin gens lo gisz ti kai
el lá tá sá ért fe le lõs hon véd sé gi szer ve zet ré szé re a HM
KPÜ ál tal biz to sí tott „GSZ” kó do kon ve ze ti be az MH
szin tû köz pon ti ana li ti kus üzem anyag nyil ván tar tá sá ba.

(4) A kon tin gens szak anyag-moz gá sa i ról a lo gisz ti kai
el lá tá sért fe le lõs hon véd sé gi szer ve zet kon tin gen sen ként
kü lön-kü lön szol gál tat ada tot az MH VEK ré szé re.

(5) Az új on nan meg ala kí tott kon tin gens ese té ben a kon -
tin gens mû kö dõ ké pes sé gé nek el éré sét kö ve tõ hó nap el sõ
nap ján ak tu á lis kész let ké pe zi a nyi tó kész le tet, me lyet a
lo gisz ti kai el lá tá sért fe le lõs hon véd sé gi szer ve zet a kon -
tin gens mû kö dõ ké pes sé gé nek el éré sét kö ve tõ hó nap 15-ig
kül d meg az MH VEK ré szé re.

18.  §

Amennyi ben olyan üzem anyag-szak anyag ke rül az el lá -
tá si rend szer be – füg get le nül at tól, hogy az más fegy ve res
erõ tõl, illetve pol gá ri vál la lat tól át vett, vagy vá sá rolt
anyag, illetve esz köz – me lyet a ha zai üzem anyag Nó -
menk la tú ra nem tar tal maz, ak kor az anya got át ve võ ka to -
nai szer ve zet az anyag gé pi nyil ván tar tás ba vé te le elõtt az
MH VEK-tõl kér je meg a szük sé ges nyil ván tar tá si törzs -
ada to kat (pl. HETK, meg ne ve zés, esz köz cso port kód stb.)
az MH VEK a ké re lem alap ján kez de mé nye zi az ille té kes

szer ve zet nél a ko di fi ká ció vég re haj tá sát és a szük sé ges
törzs ada to kat 5 na pon be lül biz to sít ja a ké rel me zõ ka to nai
szer ve zet fe lé.

19.  §

Az MH VEK a kül föl di had erõ tõl át vett üzem anya gok -
ról ki ál lí tott szám lák ese té ben vizs gál ja, hogy a szám la tar -
tal ma az 1995. évi CII. tör vény Mel lék let XI. Cikk
11. pont já nak meg fele lõen ke rült-e ki ál lí tás ra. Amennyi -
ben a szám la nem meg fele lõen ke rült ki ál lí tás ra, úgy az
MH ÖHP egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett ön ál ló an kez de -
mé nye zi a szám la ki ál lí tó já nál a he lyes bí tést.

20.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium Nem zet kö zi Együtt -
mû kö dé si Fõ osz tály (a továb biak ban: HM NEF) ka to na
dip lo má ci ai kap cso la tai út ján ne gyed éven te el vég zi az
ST 2034 C mel lék le té ben meg je lölt szám vi te li hi va ta lok
ada ta i nak fe lül vizs gá la tát, az ar ról ké szí tett jegy zé ket a
HM FLÜ NSZI VHO, va la mint az MH VEK ré szé re meg -
kül di.

(2) Az MH VEK ré szé re ki ál lí tás ra ke rü lõ szám lák ese -
té ben ve võ ne ve és cí me ként az aláb bi a kat kell fel tün tet ni:

Ve võ ne ve: Ma gyar Hon véd ség Ve szé lyes anyag El lá tó
Köz pont (rö vid ne ve: MH VEK)

Ve võ cí me: 2378 Pusz ta vacs, Dán szent mik ló si út 1.

(3) A szer zõ dé sek meg kö té se, a szám lák meg kül dé se,
va la mint a tel je sí té sek, ké se del mek, el szá mo lá sok so rán
szük sé ges kap cso lat fel vé tel, illetve kap cso lat tar tás a HM
NEF köz re mû kö dé sé vel tör té nik.

Záró rendelkezések

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, egy -
ide jû leg a kül föl di fegy ve res erõk re pü lõ-esz kö zei ma -
gyar or szá gi, va la mint a Ma gyar Hon véd ség re pü lõ-esz kö -
zei kül föl dön vég re haj tott üzem anyag fel töl té sé nek és el -
szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 73/2006. (HK. 16.) HM uta -
sí tás ha tá lyát vesz ti.

(2) A HM FLÜ a kül föl di re pü lõ üzem anyag-kár tyá ra
tör té nõ haj tó anyag be szer zés re vo nat ko zó köz be szer zé si
el já rás szer zõ dés kö tés sel tör té nõ le zá rá sát köve tõen azon -
nal ki dol goz za, és Hon vé del mi Köz löny ben meg je len te ti a 
kár tyák al kal ma zá sá val kap cso la tos sza bá lyo kat.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
142/2007. (HK 1/2008.) HM

u t a  s í  t á  s a

a nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ
feladatok végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek e)–f) pont ja
alap ján a nem zet kö zi ka to nai kap cso lat tar tás sal össze függõ
fel ada tok vég re haj tá sá ról az aláb bi uta sí tást adom ki:

I. Általános rendelkezések

1.  §

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

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel de rí tõ Hi va ta la
(a to váb bi ak ban: MK KFH) és a Ma gyar Köz tár sa ság Ka -
to nai Biz ton sá gi Hi va ta la (a to váb bi ak ban: MK KBH) a
nem zet kö zi együtt mû kö dés ben a nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok ról szóló 1995. évi CXXV. tör vény ál tal elõ írt irá -
nyí tá si és ve ze té si rend nek meg fe le lõ en, a je len uta sí tás fi -
gye lem be vé te lé vel, Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta -
ik, va la mint a fõ igaz ga tók ál tal ki adott uta sí tá sok, ren del -
ke zé sek alap ján vég zik fel ada ta i kat. A nem zet kö zi kap -
cso la tok ban a HM szer ve ze tei, il le tõ leg az MH ka to nai
szer ve ze tei, va la mint az MK KFH és az MK KBH köl csö -
nö sen együtt mû köd nek egy más sal.

II. A nemzetközi együttmûködés szervezeti
és hatásköri szabályai

2.  §

(1) A HM szer ve ze tei és szer vei, va la mint az MH ka to -
nai szer ve ze tei ezen uta sí tás sza bá lyai sze rint vesz nek
részt a szak irá nyú fel ada ta ik nem zet kö zi kap cso lat rend -
szer ke re té ben tör té nõ vég re haj tá sá ban.

(2) Ezen uta sí tás al kal ma zá sá ban:

a) Két ol da lú együtt mû kö dés: két ál lam, vagy köz pon ti
szer ve ze te ik meg ál la po dá sa alap ján foly ta tott nem zet kö zi
kap cso lat tar tás;

b) Mul ti la te rá lis együtt mû kö dés: a nem zet kö zi kap cso -
lat tar tás azon for má ja – a (3) be kez dés re fi gye lem mel – ,
amely egy adott té má ban leg alább há rom vagy több or szág 
együtt mû kö dé se, va la mint nem zet kö zi szer ve zet ben va ló
ma gyar rész vé tel;

c) ,,Két ol da lú Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Terv”
(a továb biak ban: KNET): a konk rét két ol da lú prog ra mok
ada ta it, jel lem zõ it tar tal ma zó mun ka ok mány;

d) ,,Mul ti la te rá lis Együtt mû kö dé si Terv” (a továb biak -
ban: MET): a konk rét mul ti la te rá lis prog ra mok ada ta it, jel -
lem zõ it tar tal ma zó mun ka ok mány;

e) ,,szak mai fel ügye le tet gya kor ló”: a HM vé de lem po -
li ti kai szak ál lam tit kár (a továb biak ban: HM VPSZÁT),
aki a ke ret gaz dák ré szé re meg ha tá roz za a hon vé del mi mi -
nisz ter ál tal ki tû zött po li ti kai cé lok el éré sét szol gá ló nem -
zet kö zi fel ada tok kal kap cso la tos pri o ri tá so kat, va la mint a
szak mai fel ada tok vég re haj tá sá val kap cso la tos be szá mo -
lás mód ját és rend jét;

f) ,,szak mai fõ fe le lõs”: az adott szak mai te rü le tet irá -
nyí tó, fel ügye le tet el lá tó ve ze tõ: a HM ál lam tit ká ra
(a továb biak ban: HM ÁT), a HM ka bi net fõ nö ke, a HM
szak ál lam tit ká rok és a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
(a továb biak ban: HM HVKF);

g) ,,ke ret gaz da szer ve zet”: a két ol da lú együtt mû kö dés
te kin te té ben a HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz -
tály (a továb biak ban: HM NEF), a mul ti la te rá lis együtt mû -
kö dés te kin te té ben a HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM VPF), amely szer ve ze tek a tár ca ak -
tu á lis 10 éves erõ for rás és költ ség ter ve, a fel ügye le ti jog -
kört gya kor ló irány mu ta tá sa, va la mint a szak mai fõ fe le lõ -
sök ál tal meg fo gal ma zott igé nyek alap ján össze ál lít ja a
tár ca éves két ol da lú, illetve mul ti la te rá lis ter vét, to váb bá
el ké szí ti az azok kal kap cso la tos igény sze rin ti adat szol gál -
ta tá so kat és éves be szá mo ló kat;

h) ,,prog ram fe le lõs szerv”: a HM szer ve ze tei és szer -
vei, va la mint az MH ka to nai szer ve ze tek, ame lyek a sa ját
és alá ren delt jei vo nat ko zá sá ban fe le lõ sek a nem zet kö zi
kap cso lat tar tás ko or di ná lá sá ért és vég re haj tá sá ért;

i) ,,vég re haj tó szerv”: a fel adat vég re haj tá sát vég zõ szer -
vezet.

(3) Mul ti la te rá lis együtt mû kö dés te rü le tei:
a) NA TO együtt mû kö dés:
– Rész vé tel NA TO bi zott sá gok ban;
– Part ner sé gi együtt mû kö dés;
– Együtt mû kö dés NA TO pa rancs nok sá gok kal;
b) EU, EDA (Eu ro pe an De fen ce Agen cy) együtt mû kö -

dés;
c) ENSZ együtt mû kö dés;
d) EBESZ együtt mû kö dés;
e) Re gi o ná lis együtt mû kö dés;
– V–4;
– RAC VI AC
– Egyéb.

(4) A hon vé del mi tár ca nem zet kö zi kap cso lat tar tá sá nak
ter ve zé sét, ko or di ná lá sát a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ban (a to váb bi ak ban: HM SZMSZ) meg ha tá -
ro zott fel adat- és fe le lõs sé gi kö rük nek meg fe le lõ en – a
fõbb szak te rü le ten ként – az aláb bi szer vek vég zik:

a) a két ol da lú együtt mû kö dés egé szét érin tõ ko or di ná -
ci ós fel ada to kat, a HM fel sõ ve ze tõk (az ál lam i ve ze tõk, a
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ka bi net fõ nök, a HM HVKF és he lyet te se1) két ol da lú nem -
zet kö zi prog ram jai ter ve zé sét, va la mint azok elõ ké szí té sé -
nek és vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sát a HM NEF;

b) a (3) be kez dés sze rin ti mul ti la te rá lis együtt mû kö dés
egé szét érin tõ ko or di ná ci ós fel ada to kat, a fel sõ ve ze tõk
(az ál lam i ve ze tõk, a ka bi net fõ nök, a HM HVKF és he lyet -
te se) mul ti la te rá lis nem zet kö zi prog ram jai elõ ké szí té sét,
va la mint azok ter ve zé sé nek és vég re haj tá sá nak ko or di ná -
lá sát a HM VPF;

c) a NATO, a part ner sé gi, va la mint a két- és több ol da lú 
gya kor la tok kal illetve ki kép zé sek kel kap cso la tos fel ada -
to kat a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (a to váb -
bi ak ban: HM HKF);

d) 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 szer zõ dé sek, meg ál -
la po dá sok és egyéb do ku men tu mok vég re haj tá sá nak tár -
ca szin tû fel ada ta it alap ve tõ en a HM VPF; a gya kor la ti fel -
ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben a kül föl di társ szer ve ze tek -
kel, va la mint a NATO és az EBESZ vég re haj tást ko or di ná -
ló tes tü le te i vel tör té nõ együtt mû kö dést – a 29/2007. (HK
6.) HM uta sí tás figye lembe véte lével – az MH Mû ve le ti
Köz pont (a továb biak ban: MH MK);

e) a non-pro li fe rá ci ós szer zõ dé sek, egyez mé nyek,
meg ál la po dá sok és do ku men tu mok vég re haj tá sá hoz kap -
cso ló dó fel ada to kat a HM VPF;

f) a kül föl di kép zé sek kel, tan fo lya mok kal és to vább -
kép zé sek kel (a to váb bi ak ban együtt: tan fo lya mok) kap -
cso la tos fel ada to kat a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a to váb -
bi ak ban: HM SZEF);

g) a tu do má nyos te vé keny ség gel kap cso la tos fel ada to -
kat a HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály;

h) a ke res ke del mi, ha di tech ni kai együtt mû kö dé si prog -
ra mok kal kap cso la tos fel ada to kat a HM vé del mi ter ve zé si
és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár (a to váb bi ak ban: HM
VTISZÁT), az ál ta la ki je lölt prog ram fe le lõs szer vek út ján;

i) a kül föl dön vég re haj tan dó el len õr zé sek kel kap cso la -
tos prog ra mok ter ve zé sé nek a ko or di ná ci ó ját a HM Köz -
pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal;

j) a HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat nem zet kö zi kap cso -
la ta i nak, za rán dok la ta i nak szak mai fel ügye le tét a HM ÁT;

k) az a)–j) pon tok ban fel nem so rolt egyéb nem zet kö zi
fel ada to kat a HM VPSZÁT az ál ta la ki je lölt prog ram fe le -
lõs szer ve zet út ján.

(5) A nem zet kö zi kap cso lat tar tás ból szár ma zó pro to -
kol lá ris, lo gisz ti kai és nyil ván tar tá si, el szá mo lá si fel ada to -
kat, a (4) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a
HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a to váb bi ak -
ban: HM FLÜ) vég zi.

(6) A nem zet kö zi együtt mû kö dé si prog ra mok éves ter -
ve zé sé hez irány adók a vo nat ko zó HM ren de let2, va la mint
a HM FLÜ ál tal rend sze re sen ki adott nor ma tí vák (pl. szál -
lás, re pü lõ jegy stb.).

1 A HM SZMSZ vo nat ko zó pont jai sze rint a HM HVKF és a he lyet te se
vo nat ko zá sá ban a két ol da lú és mul ti la te rá lis kap cso la tok szer ve zé se, elõ ké -
szí té se a HM VKT fel ada ta a HM NEF-el és HM VPF-el együtt mû kö dés ben.

2 Az  uta sí tás ha tály ba lé pé se kor a Ma gyar Hon véd ség kül föl di szol gá la tot
tel je sí tõ és kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya de vi za el lát má -
nyá ról és egyes el lát má nyon kí vü li pénz be li já ran dó sá ga i ról  szóló 26/2007.
(VI. 20.) HM ren de let.

3.  §

(1) A ka to nai at ta sék kal va ló kap cso lat tar tást, a ka to na -
dip lo má ci ai te vé keny ség fel ügye le té vel, irá nyí tá sá val és
ve ze té sé vel kap cso la tos fel ada to kat kü lön uta sí tás3 sza bá -
lyoz za.

(2) A 2.  § (4) be kez dés c)–j) pont jai sze rin ti nem zet kö zi
együtt mû kö dé si fel ada to kat (pl. bé ke misszi ók, az en ge -
dély kö te les, ha tár át lé pés sel já ró ese ti csa pat moz gá sok,
NA TO, két- és több ol da lú gya kor la tok és ki kép zé si ren -
dez vé nyek, ha di tech ni kai együtt mû kö dés), azok éves terv -
ben nem ter vez he tõ, vagy spe ci á lis jel le ge  miatt kü lön HM 
uta sí tá sok4 sza bá lyoz zák, azon ban – el té rõ ren del ke zé se ik
hi á nyá ban, a sa já tos sá gok ra és a vo nat ko zó jog sza bá lyok -
ra is fi gye lem mel – e te vé keny sé gek re is a je len uta sí tás
elõ írásait kell al kal maz ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti szol gá la ti uta zá sok ese tén el -
té rõ ren del ke zé sek hi á nyá ban az 1. szá mú mel lék let ben sze -
rep lõ „Ki uta zá si en ge dély” min ta al kal ma zá sa az elõ írás.

(4) A nem zet kö zi meg ál la po dá sok elõ ké szí té sé vel kap -
cso la tos fel ada to kat kü lön HM uta sí tás5 tar tal maz za.

III. Kétoldalú és Multilaterális Irányelvek
kidolgozása

4.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter éven te, szep tem ber 15-ig a
tár ca kö vet ke zõ év re vo nat ko zó két ol da lú és mul ti la te rá lis
fel ada ta i ra irány el ve ket (a továb biak ban: Irány el vek) ad
ki. Az Irány el vek meg fo gal maz zák a kü lön fé le együtt mû -
kö dé si for mák ban a tár ca stra té gi ai el kép ze lé se it, a te vé -
keny sé gek tárgy évi pri o ri tá sa it.

3 Az  uta sí tás ha tály ba lé pé se kor a véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé hi va -
ta lok irá nyí tá sá ról, ve ze té sé rõl és el len õr zé sé rõl, va la mint a ka to nai at ta sék -
kal va ló kap cso lat tar tás ról  szóló 53/2007. (HK 12.) HM uta sí tás.

4 Az  uta sí tás ha tály ba lé pé se kor  a nem zet kö zi ren dez vé nyek egyes költ -
ség ve té si és pénz ügyi kér dé se i rõl  szóló 83/1998. (HK 4/1999.) HM uta sí tás,
az éven ként HM uta sí tás sal ki adás ra ke rü lõ Ma gyar Hon véd ség Gya kor la tok
és Ki kép zé si Ren dez vé nyek Prog ram ja, a ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz gá -
sok en ge dé lye zé sé nek elõ ké szí té sé rõl  szóló 32/2001. (HK 9.) HM uta sí tás, a
ha di tech ni kai együtt mû kö dés sel össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló
33/2003. (HK 10.) HM uta sí tás, a kül föl di szol gá lat el lá tá sá ra ter ve zett sze -
mé lyi ál lo mány fel ké szí té sé rõl  szóló 12/2004. (HK 4.) HM uta sí tás, a kül föl -
di kép zé sek, tan fo lya mok és to vább kép zé sek ter ve zé sé rõl, szer ve zé sé rõl és
vég re haj tá sá ról  szóló 48/2004. (HK 11.) HM uta sí tás, a Ma gyar Köz tár sa ság
ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos,
Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel ada tok ról  szóló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí -
tás, 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 vé del mi 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, 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 ál tal elõ írt adat szol gál ta tá si és el len õr zé si 
fel ada tok vég re haj tá sá ról  szóló 69/2007. (HK 13.) HM VPSZÁT szak uta sí -
tás.

5 Je len leg a nem zet kö zi meg ál la po dá sok kal kap cso la tos el já rás ról  szóló
1/2002. (HK 3.) HM uta sí tás.
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(2) Az Irány el vek ki dol go zá sát, a HM VPSZÁT irá nyí -
tá sa mel lett a HM NEF és a HM VPF vég zi, a szak mai fõ -
fe le lõ sök ja vas la tai figye lembe véte lével.

(3) A mul ti la te rá lis együtt mû kö dés irány el vei össze ál lí -
tá sá nál fi gye lem mel kell len ni a NA TO-EU ter ve zé si ok -
má nya i ban fog lal tak ra, va la mint a más nem zet kö zi szer ve -
ze tek ál tal ter ve zett mul ti la te rá lis prog ra mok ra.

(4) Az Irány el ve ket a HM VPSZÁT ter jesz ti fe l jó vá ha -
gyás ra a hon vé del mi mi nisz ter nek.

(5) A jó vá ha gyott Irány el ve ket a HM NEF és a HM VPF 
éven te, a prog ra mok be ké ré sé nek idõ pont já ban meg kül di
a szak mai fõ fe le lõ sök nek.

IV. A kétoldalú és multilaterális együttmûködési
feladatok közös eljárási szabályai

5.  §

(1) A 2.  § (4) be kez dés a)–b) pont sze rin ti együtt mû kö -
dés vég re haj tá sa so rán fon tos szem pont a te vé keny sé gek
össze han go lá sa, ami a nem zet kö zi kap cso lat tar tás ban
érin tett ha zai és kül föl di szer ve ze tek ré szé rõl meg kö ve te li
az együtt mû kö dés el ve i nek és gya kor la tá nak köl csön ös is -
me re tét és figye lembevételét.

(2) A nem zet kö zi kap cso la tok fenn tar tá sa so rán a szak -
ma i lag ille té kes HM szer ve ze tek és szer vek, va la mint az
MH ka to nai szer ve ze tek szo ro san együtt mû köd nek egy -
más sal és a sa ját kül föl di part ner szer ve ze te ik kel.

(3) A nem zet kö zi együtt mû kö dés ben tö re ked ni kell a ta -
ka ré kos ság ra és a ha té kony ság ra.

6.  §

Az együtt mû kö dés fo lya ma tá nak fõ fel ada tai:
a) az Irány el vek ki dol go zá sa;
b) a prog ra mok vég re haj tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi

ke re tek ter ve zé se és biz to sí tá sa;
c) a prog ra mok ter ve zé se;
d) a prog ra mok vég re haj tá sa;
e) a pénz ügyi ke re tek el szá mo lá sa;
f) a vég re haj tott prog ra mok ról je len tés ké szí té se;
g) éves össze sí tett ér té ke lé sek ké szí té se;
h) az a)–g) pon tok ban fog lalt fõ fel ada tok el len õr zé se.

V. A kétoldalú együttmûködési programok
tervezése

7.  §

(1) A HM NEF el ké szí ti a ter ve zé si fel ada tok meg kez -
dé sé re vo nat ko zó rész le tes kör le ve let, ame lyet a szak mai

fel ügye le tet gya kor ló ve ze tõ a tárgy évet meg elõ zõ év
szep tem ber 20-ig meg küld a szak mai fõ fe le lõ sök ré szé re.
A kör le vél tar tal maz za a szak mai fõ fe le lõ sök és alá ren -
delt je ik két ol da lú nem zet kö zi prog ram ja i ra fel hasz nál ha tó 
– a HM VTF ál tal szep tem ber 15-ig meg adott kö vet ke zõ
év re ter vez he tõ irány szám alap ján – ke re tet va la mint a
prog ra mok ki ala kí tá sá hoz szük sé ges nor má kat és a ter ve -
zés ha tár ide jét.

(2) A prog ram fe le lõs szer vek az Irány el vek alap ján
pon to sít ják nem zet kö zi fel ada ta i kat és ki dol goz zák pri o ri -
tá sa i kat, me lyet a szak mai fõ fe le lõ sök hagy nak jó vá.

(3) A szak mai fõ fe le lõ sök – is mer ve az alá ren delt szer -
ve ze tek pri o ri tá sa it – a ren del ke zé sük re ál ló ke ret összeg
alap ján meg ha tá roz zák az alá ren delt sé gük be tar to zó prog -
ram fe le lõs szer vek ál tal ter vez he tõ pénz ügyi ke re te ket.

(4) A szak mai fõ fe le lõs ál tal meg ha tá ro zott ke ret összeg
és a jó vá ha gyott pri o ri tá sok is me re té ben, a prog ram fe le lõs 
szerv össze ál lít ja a kö vet ke zõ évi két ol da lú nem zet kö zi
együtt mû kö dé si prog ram ja vas la ta it – az egyes prog ra mok -
hoz tar to zó ter ve zett költ sé gek fel tün te té sé vel –, a ter ve zé -
si kör le vél ben meg ha tá ro zott adat hor do zón, va la mint a
3. szá mú mel lék let sze rin ti adat lap for má já ban is, me lyet a
szak mai fõ fe le lõs jó vá ha gyást köve tõen az elõ írt ha tár idõ -
re meg küld a HM VPSZÁT-nak.

(5) A HM NEF a szak mai fõ fe le lõ sök tõl be ér ke zett
prog ram ja vas la to kat or szág- és szer ve ze ti bon tás ban
össze sí ti, az Irány el vek alap ján elem zi, szük ség sze rint ja -
vas la tot tesz kor rek ci ók ra a prog ram fe le lõs szer vek nek,
majd azo kat a kül föl di együtt mû kö dõ part ne rek kel egyez -
te ti. Az egyez te tés so rán a part ne rek kel ki ala kí tott prog -
ram terv rõl és a prog ram fe le lõ sök ja vas la ta i tól el té rõ vál to -
zá sok ról a szak mai fõ fe le lõst és a prog ram fe le lõs szer vet
egy aránt kö te les tá jé koz tat ni.

8.  §

(1) A HM NEF a nem zet kö zi költ ség ve té si elõ irány zat
is me re té ben leg ké sõbb a tárgy év ja nu ár 10-ig a vég re haj -
tott ha zai és kül föl di egyez te té sek alap ján el ké szí ti a
KNET-t, ami or szág és szer ve ze ti bon tás ban tar tal maz za a
tár ca egé szé re vo nat ko zó két ol da lú nem zet kö zi együtt mû -
kö dés prog ram ja it és az azok hoz ren delt költ ség ke re tet.

(2) A HM VPSZÁT, a KNET-et a hon vé del mi mi nisz -
ter nek a tárgy év ja nu ár 15-ig fel ter jesz ti jó vá ha gyás ra.

(3) A HM NEF, a jó vá ha gyott KNET ki vo na tát ja nu ár
31-ig meg kül di a szak mai fõ fe le lõ sök nek, illetve a Bu da -
pes ten akk re di tált kül föl di és az érin tett or szá gok ban akk -
re di tált ma gyar ka to nai at ta sék nak, to váb bá a tel jes
KNET-et az MK KFH, az MK KBH, a HM VTF, a HM
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a to váb bi ak ban:
HM KPÜ) és a HM FLÜ ré szé re.
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VI. A multilaterális együttmûködési programok
tervezése

9.  §

(1) A HM VPF el ké szí ti a ter ve zé si fel ada tok meg kez -
dé sé re vo nat ko zó rész le tes kör le ve let, ame lyet a szak mai
fel ügye le tet gya kor ló ve ze tõ a tárgy évet meg elõ zõ év
szep tem ber 20-ig meg küld a szak mai fõ fe le lõ sök ré szé re.
A kör le vél tar tal maz za a szak mai fõ fe le lõ sök és alá ren -
delt je ik mul ti la te rá lis nem zet kö zi prog ram ja i ra fel hasz -
nál ha tó – a HM VTF ál tal szep tem ber 15-ig meg adott kö -
vet ke zõ év re ter vez he tõ irány szám alap ján – ke re tet, va la -
mint a prog ra mok ki ala kí tá sá hoz szük sé ges nor má kat és a
ter ve zés ha tár ide jét.

(2) A prog ram fe le lõs szer vek az uta sí tás 2.  § (3) be kez -
dés a)–e) pont ja i ban fel so rolt együtt mû kö dé si te rü le tek
sze rin ti fel ada tok ra vo nat ko zó konk rét össze sí tett prog -
ram ja vas la ta i kat a ter ve zé si kör le vé ben meg ha tá ro zott
for má ban meg kül dik a szak mai fõ fe le lõs ré szé re. A szak -
mai fõ fe le lõs az ál ta la irá nyí tott te rü let prog ram ja i nak az
össze sí té se és kont roll ja után ok tó ber 31-ig meg kül di
prog ram ja vas la tát a HM VPSZÁT-nak. A prog ram fe le lõs
szer vek a prog ram ja vas la ta i kat az Irány el vek ben fog lal tak 
figye lembe véte lével ké szí tik el.

(3) A HM VPF a szak mai fõ fe le lõ sök tõl be ér ke zett
prog ram ja vas la to kat össze sí ti, elem zi és szük ség sze rint az 
ille té kes szer vek kel va ló egyez te tés után el vég zi a kor rek -
ci ó kat. A kor rek ci ók so rán az ille té kes szer vek kel a szük -
sé ges mér ték ben egyez tet.

(4) A HM VPF a tárgy évet meg elõ zõ év no vem ber 30-ig 
el ké szí ti a MET ter ve ze tét, mely tar tal maz za az össze sí tett
prog ra mo kat prog ram fe le lõs fe je ze ti bon tás ban, a prog -
ram fe le lõs és vég re haj tó szer ve ze te ket, a prog ra mok hoz
ren delt költ ség ke re te ket.

(5) A MET ter ve ze tét, a HM VPF a HM VPSZÁT út ján
a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 15-ig fel ter jesz ti jó vá -
ha gyás ra a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re.

(6) A jó vá ha gyott MET-et a HM VPF vég re haj tás ra de -
cem ber 31-ig meg kül di az érin tett szak mai fõ fe le lõ sök nek, 
illetve az MK KFH, az MK KBH, a HM VTF, a HM KPÜ
és a HM FLÜ ré szé re.

VII. A kétoldalú és multilaterális együttmûködési
programok végrehajtása

10.  §

(1) A HM NEF a nem zet kö zi fel ada tok és a tárgy évi
KNET vég re haj tá sa ér de ké ben fo lya ma tos mun ka kap cso -
la tot tar t fenn a prog ram fe le lõs szer vek kel, va la mint a Bu -
da pes ten akk re di tált kül föl di és a kül föl dön akk re di tált
ma gyar ka to nai at ta sék kal. Alap elv, hogy a ma gyar or szá gi 

prog ra mok ese tén a bu da pes ti ál lo más he lyû, vagy a Bu da -
pest re akk re di tált, a part ner or szág ban vég re haj tás ra ter ve -
zett prog ra mok ese tén pe dig az ott akk re di tált ma gyar at ta -
sé út ján tör té nik az in for má ció cse re, illetve ügy in té zés a
má sik at ta sé szük sé ges mér té kû tá jé koz ta tá sa mel lett.

(2) A prog ram fe le lõs szer vek nem jo go sul tak a kül föl di
part ne rek kel tör té nõ köz vet len kap cso lat fel vé tel ön ál ló
kez de mé nye zé sé re, vagy ilyen meg ke re sés el fo ga dá sá ra,
vi szont az elõ ké szí tés alatt lé võ prog ra mok tech ni kai rész -
le te it köz vet le nül egyez tet he tik a kül föl di part ner szer ve zet 
ki je lölt kap cso lat tar tó já val.

(3) Kül föl di prog ra mok vég re haj tá sa elõtt – a prog ram -
fe le lõs szer vek kez de mé nye zé sé re – a HM NEF tá jé ko zó -
dik a part ner fo ga dó kész sé gé rõl, a lá to ga tás ter ve zett
prog ram já ról és a tár gya lás ra ja va solt té mák ról. A prog -
ram fe le lõs szer vek tõl ka pott in for má ci ók alap ján tá jé koz -
tat ja a kül föl di part nert a ki uta zó de le gá ció össze té te lé rõl
és uta zá si ada ta i ról, a ma gyar fél ál tal ja va solt tár gya lá si
té mák ról, va la mint a prog ram mal össze füg gõ egyéb kér -
dé sek rõl.

(4) Ma gyar or szá gi prog ram ese tén a HM NEF tá jé ko zó -
dik a kül föl di part ner prog ram mal kap cso la tos igé nye i rõl,
tár gya lá si té ma ja vas la ta i ról, az ér ke zõ de le gá ció össze té -
te lé rõl és uta zá si ada ta i ról, me lyek rõl írás ban tá jé koz tat ja
a prog ram fe le lõs szer vet. A prog ram fe le lõs szerv ál tal el -
ké szí tett prog ra mot meg kül di a kül föl di part ner nek.

(5) A prog ram fe le lõs szerv a prog ram part ner rel egyez -
te tett és vég le ge sí tett ada ta i nak, illetve vég le ges rész le te i -
nek (de le gá ció össze té te le, idõ pont, tár gya lá si té ma) eset -
le ges meg vál to zá sá ról tá jé koz tat ja a HM NEF-et, aki er rõl
– ka to na dip lo má ci ai úton – ér te sí ti a kül föl di part nert.

(6) A két ol da lú kap cso lat tar tás so rán – a HM NEF út ján
– igé nyelt in for má ci ós, illetve adott prog ram vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges írá sos anya go kat a prog ram fe le lõs szer vek
ma gyar vagy an gol nyel ven kül dik meg a HM NEF-nek.

(7) Amennyi ben a prog ram vég re haj tá sa kor a tár gya lá -
son – kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott – költ ség ki ha tás sal
vagy tár ca ha tás kört meg ha la dó fel ada tok kal já ró kö te le -
zett ség vál la lás ese dé kes, ar ra a szak mai fõ fe le lõs fel ha tal -
ma zá sát (man dá tu mot) kell kér ni.

11.  §

A HM VPF a mul ti la te rá lis fel ada tok vég re haj tá sa ér de -
ké ben fo lya ma tos mun ka kap cso la tot tar t fenn a prog ram -
fe le lõs szer vek kel.

12.  §

(1) A tárgy évi KNET és a MET jó vá ha gyá sá ig a vég re -
haj tás ra ke rü lõ prog ra mok kal kap cso la tos ké rel me ket az
il le té kes szak mai fõ fe le lõs hagy ja jó vá.
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(2) A ter ven fe lü li ren dez vé nyek ese té ben tö re ked ni kell 
ar ra, hogy azok a ke vés bé fon tos nak ítélt ter ve zett ren dez -
vé nyek költ ség ke re te ter hé re le gye nek vég re hajt va.

(3) A prog ram fe le lõs szer vek ve ze tõi a KNET-ben és a
MET-ben jó vá ha gyott prog ra mok költ ség ke re te i vel sa ját
ha tás kör ben gaz dál kod nak és az át cso por to sí tást is sa ját
ha tás kör ben – a szak mai fõ fe le lõs egyet ér té sé vel – vég zik.

(4) Azon ter ven fe lü li ren dez vény fi nan szí ro zá sa ese -
tén, amely meg ha lad ja a prog ram fe le lõs szer vek ré szé re
jó vá ha gyott költ ség ke re tet, a szak mai fõ fe le lõs dön ti el,
hogy azt bel sõ át cso por to sí tás sal, vagy az irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek kö zöt ti ke ret ha tá rok
 módosításával, vagy a sa ját tar ta lék ke re te ter hé re en ge dé -
lye zi. A szak mai fõ fe le lõs ál tal en ge dé lye zett ter ven fe lü li
prog ra mo kat az érin tett prog ram fe le lõs szer ve ze tek meg -
kül dik a HM FLÜ-nek a prog ram lis ta mó do sí tá sa és a ke -
ret pon to sí tá sa ér de ké ben.

(5) A jó vá ha gyott szol gá la ti uta zás meg kez dé se elõtt
14 nap pal – ki vé ve a 2. § (4) be kez dés d) al pont sze rin ti
fegy ver zet-el len õr zé si cé lú ki uta zá so kat – a vég re haj tó
szerv kö te les az ezen uta sí tás 1. szá mú mel lék le te sze rin ti,
az en ge dé lye zés re jo go sult elöl já ró ál tal alá írt „Ki uta zá si
en ge dély” egy pél dá nyát meg kül de ni a HM FLÜ-nek, és
az MK KFH-nak az érin tett at ta sé tá jé koz ta tá sa cél já ból.
A ki uta zá si en ge dé lyek el len jegy zé sét a HM FLÜ vég zi.
Az el len jegy zés ki ter jed a prog ram azo no sí tók, éves ter -
vek, a jó vá ha gyott ke re tek el len õr zé sé re, va la mint a já ran -
dó sá gok sza bály sze rû sé gé re.

(6) A ki uta zá si en ge délyt olyan kö rül te kin tés sel, a kö -
rül mé nyek min den ol da lú mér le ge lé sé vel kell el ké szí te ni,
hogy annak mó do sí tá sá ra csak a vég re haj tás so rán fel me -
rült és elõ re nem lát ha tó ok ból ke rül jön sor. A mó do sí tott
ki uta zá si en ge dély hez csa tol ni kell a mó do sí tás okát bi zo -
nyí tó ok má nyo kat, szám lá kat, illetve a „Meg jegy zés” ro -
vat ban le ír ni a mó do sí tás rö vid in do ko lá sát. A mó do sí tott
ki uta zá si en ge délyt leg ké sõbb az uta zás vég re haj tá sát kö -
ve tõ 5 mun ka na pon be lül kell meg kül de ni a HM FLÜ-nek.

(7) Kül föl di de le gá ció fo ga dá sa ese tén a prog ram fe le lõs 
szerv a jó vá ha gyott rész le tes prog ram ter vet a vo nat ko zó
HM uta sí tás6 sze rint, „Ha zai Nem zet kö zi Ven dég fo ga dá si
Szol gál ta tá sok Igény lé se”-n, a ren dez vény ter ve zett dá tu -
ma elõtt – ki vé ve a 2.  § (4) be kez dés d) al pont sze rin ti
fegy ver zet-el len õr zé si cé lú fo ga dá so kat – leg alább 14
nap pal kö te les a HM FLÜ-re el jut tat ni.

(8) A ter ven fe lü li fel adat nál – in do kolt eset ben – a
prog ram ter ve ze té nek fel ter jesz té sé re sza bott 14 na pos ha -
tár idõ tõl el le het tér ni.

(9) A két ol da lú és mul ti la te rá lis kap cso lat tar tás so rán a
prog ram fe le lõs szerv költ ség ke re te ter hé re kell el szá mol ni 
min den meg va ló sí tott prog ram mal össze füg gõ ki adást
füg get le nül at tól, hogy a fel adat ban részt ve võ sze mé lyek
a HM, vagy az MH ál lo má nyá ba tar toz nak (ki vé ve: ami kor 
ön ál ló ke re tet biz to sí ta nak egy-egy rész fel adat ra).

6 Je len leg a nem zet kö zi ka to nai együtt mû kö dés sel össze füg gõ egyes pro -
to kol lá ris és ven dég lá tá si kér dé sek rõl  szóló 49/2006. (HK 11.) HM uta sí tás.

VIII. A kétoldalú és multilaterális együttmûködés
pénzügyi és logisztikai biztosítása és elszámolásuk

végrehajtásának rendje

13.  §

(1) A két ol da lú és a mul ti la te rá lis együtt mû kö dé si fel -
ada tok költ ség ve té si szük ség le te it a HM FLÜ a ke ret gaz -
dák kal és a pénz ügyi biz to sí tást vég zõ szer ve zet tel együtt -
mû kö dés ben ké szí ti el, a jó vá ha gyott éves KNET és MET
ter vek nek meg fele lõen, össze sít ve (uta zá sok/fo ga dá sok)
egész év re vo nat ko zó an.

(2) A HM FLÜ a HM szer ve ze tei és szer vei, va la mint az 
MH ka to nai szer ve ze tek két ol da lú és mul ti la te rá lis prog -
ram ja i ra biz to sí tott költ ség ke re te ket a prog ram fe le lõs
szer ven kén ti – azon be lül uta zás/fo ga dás sze rin ti – bon tás -
ban el kü lö ní tet ten tart ja nyil ván.

(3) A HM FLÜ – együtt mû köd ve a HM KPÜ-vel – az el -
sõ ne gye dé vet kö ve tõ en min den hó nap 15-ig szám sza ki
be szá mo lót ké szít a ke re tek fel hasz ná lá sá nak hely ze té rõl,
majd az egész év re vo nat ko zó an a tárgy évet kö ve tõ év ja -
nu ár 20-ig a prog ra mok vég re haj tá sá ra el szá molt költ sé -
gek rõl, a ke ret fel hasz ná lá sá nak hely ze té rõl, prog ram fe le -
lõs szer ven ként (prog ra mon kén ti bon tás ban) össze sí tett
el szá mo lást ter jeszt fe l a HM NEF és a HM VPF ré szé re. A 
HM FLÜ a prog ram fe le lõs szer ve ket a két ol da lú és mul ti -
la te rá lis nem zet kö zi kap cso lat tar tás ra tör tént ke ret fel hasz -
ná lás ról ha von ta ér te sí ti.

(4) A HM NEF és a HM VPF a két ol da lú és mul ti la te rá -
lis ke ret tárgy év szep tem ber 30-i fel hasz ná lá sa hely ze té -
nek, va la mint a még hát ra le võ prog ra mok is me re té ben, a
prog ram fe le lõs szak mai szer ve ze tek fon tos sá gi sor rend be
ál lí tott ja vas la ta i nak fi gye lem be vé te lé vel ok tó ber 15-ig
ja vas la tot tesz a HM VPSZÁT-nak a ren del ke zés re ál ló
költ ség ke re tek prog ram fe le lõ sök kö zöt ti, szük ség sze rin ti
át cso por to sí tá sá ra, illetve meg vo ná sá ra. A ke ret mó do sí tá -
so kat a hon vé del mi mi nisz ter hagy ja jóvá.

(5) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ke ret mó do sí -
tá sok ról a HM VPSZÁT tá jé koz tat ja a szak mai fõ fe le lõ sö ket,
illetve a HM NEF és a HM VPF tá jé koz tat ja a HM FLÜ-t.

(6) A HM nem zet kö zi költ ség ve té sé nek ter ve zé se so rán
fel me rü lõ, de az egyes prog ram fe le lõs szer vek kö zött
prog ra mon ként fe l nem oszt ha tó té te le ket a HM FLÜ ön ál -
ló fel adat ként ter ve zi (fe l nem oszt ha tó té te lek le het nek:
de le gá ci ós gép jár mû bér lés, tol mács, for dí tás költ sé gei, út -
le vél il le ték stb.).

IX. A kétoldalú együttmûködés értékelése

14.  §

(1) A prog ram fe le lõs szer vek – a szak mai fõ fe le lõs jó -
vá ha gyá sá val – a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 1-ig a HM
NEF ré szé re meg kül dik az éves két ol da lú nem zet kö zi
 tevékenységrõl szóló össze fog la ló je len té sü ket.
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(2) Az éves két ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö dé si te vé -
keny ség ér té ke lé se az aláb bi a kat tar tal maz za:

a) ter ve zett és a ter ven fe lül vég re haj tott prog ra mok
szá ma, a jó vá ha gyott ke ret fel hasz ná lá sa, eset leg több let
ke ret igény lé se;

b) a terv ben sze rep lõ, de vég re nem haj tott prog ra mok
el ma ra dá sá nak okai;

c) a prog ra mok mennyi ben se gí tet ték az adott szerv
elõtt ál ló fel ada tok vég re haj tá sa, illetve a hon vé del mi tár -
ca fel ada ta i nak tel je sí té sét;

d) tör tént-e kö te le zett ség vál la lás, tör tént-e in téz ke dés
az ügy ben;

e) mi lyen re lá ci ó ban és te rü le ten volt ki emel ke dõ az
együtt mû kö dés, illetve mi lyen re lá ci ó ban ma radt el a ter -
ve zet tõl és en nek mi lyen okai le het nek;

f) az éves két ol da lú nem zet kö zi te vé keny ség vég re haj -
tá sát se gí tõ vagy hát rál ta tó té nye zõk;

g) a kö vet ke zõ évi együtt mû kö dé si ja vas la tok.

(3) A HM NEF a prog ram fe le lõs szer vek kel együtt mû -
köd ve feb ru ár 28-ig el ké szí ti „A hon vé del mi tár ca két ol da lú
te vé keny sé gé nek éves ér té ke lé sét”, ame lyet a HM VP SZÁT
út ján jó vá ha gyás ra ter jeszt fel a hon vé del mi mi nisz ter nek.

X. A multilaterális együttmûködési feladatok
értékelése

15.  §

(1) A prog ram fe le lõs szer vek éven te feb ru ár 1-ig meg -
kül dik az el múlt évi mul ti la te rá lis együtt mû kö dés rõl  szóló
szö ve ges össze fog la ló je len té sü ket a szak mai fõ fe le lõs jó -
vá ha gyá sá val a HM VPF-nek.

(2) Az éves össze fog la ló je len tés össze ál lí tá sá nak szem -
pont jai:

a) a prog ra mok mennyi ben se gí tet ték a hon vé del mi tár -
ca fel ada ta i nak tel je sí té sét;

b) az éves mul ti la te rá lis fel ada tok vég re haj tá sát se gí tõ
vagy hát rál ta tó té nye zõk;

c) a ter ve zett és a ter ven fe lül vég re haj tott prog ra mok
szá ma;

d) a vég re nem haj tott prog ra mok el ma ra dá sá nak okai;
e) ja vas la tok.

(3) A HM VPF a prog ram fe le lõs szer vek kel együtt mû köd -
ve feb ru ár 28-ig el ké szí ti „A hon vé del mi tár ca mul ti la te rá lis
te vé keny sé gé nek éves ér té ke lé sét”, ame lyet a HM VP SZÁT
út ján jó vá ha gyás ra ter jeszt fel a hon vé del mi mi nisz ter nek.

XI. Vallási programok és katonai zarándoklat

16.  §

(1) A HM ÁT kü lön in téz ke dés ben ha tá roz za meg a
nem zet kö zi ka to na lel ké szi kap cso lat tar tá si fel ada to kat,
va la mint a szol gá la ti en ge dé lye zé si és je len té si szabá -
lyokat.

(2) A Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat ról  szóló 61/1994.
(IV. 20.) Korm. ren de let 6.  § g) pont ja alap ján a Hon vé del -
mi Mi nisz té rium tá mo gat ja a ma gyar ka to nák rész vé te lét a 
ha zai és nem zet kö zi za rán dok la to kon. A za rán dok lat szer -
ve zé sét a HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat uta zás szer ve zés re 
jo go sult cég út ján vég zi, ame lyet a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium – el sõ sor ban szál lí tó esz kö zök té rí tés men tes át adá sá -
val és az éves kül föl di uta zá si pénz ke ret ben meg ha tá ro zott 
összeg ben a szol gá la ti fel ada tot el lá tók költ sé ge i nek át vál -
la lá sá val – tá mo gat.

(3) A za rán dok lat val lá si ren dez vény, amely nek szer ve -
zé se 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 (Hjt.) alap ján ön kén tes je lent ke zés for má já ban tör -
ténik.

(4) A za rán dok lat tal kap cso la tos ál lam i kö te le zett ség -
vál la lá sok a HM ÁT ha tás kö ré be tar toz nak.

XII. Úti okmányok kiadása

17.  §

(1) NA TO tag ál la mok ba, illetve nem zet kö zi szer zõ dés
vagy egy ol da lú kö te le zett ség vál la lás alap ján tör té nõ kül -
föld re uta zás7 NA TO me net pa ranccsal is le het sé ges.
A prog ram fe le lõs szerv a ki uta zá si en ge déllyel együtt a
ter ve zett út ba in dí tást meg elõ zõ en 14 nap pal8 az el já rá si
sza bá lyok nak meg fe le lõ en ké rel me zi a NA TO me net pa -
ran csot a ki ad má nyo zó szerv(ek)-tõl.

(2) A ví zum kö te les or szá gok ba tör té nõ ki uta zás ese tén
a ki uta zó (prog ram fe le lõs) – amennyi ben nem ren del ke zik 
dip lo ma ta út le vél lel – a szük sé ges ví zu mot a jó vá ha gyott
költ ség ke re te ter hé re kö te les be sze rez ni. Az igény lés so -
rán olyan szám ve tés sel kell el jár ni, hogy a ki uta zá si en ge -
dély fel ter jesz té se és a ví zum ké rés át fu tá si ide je az uta zás
ter ve zett idõ pont ban tör té nõ meg kez dé sét ne be fo lyá sol ja.

(3) A ki uta zás hoz szük sé ges re pü lõ- és vo nat je gyet,
illetve a vo nat ko zó uta sí tás sze rint a dip lo ma ta és szol gá -
la ti út le ve let a HM FLÜ biz to sít ja a ki uta zó (prog ram fe le -
lõs) ré szé re.

(4) Né met or szág ba tör té nõ szol gá la ti uta zá sok ese tén a
meg fe le lõ for má tu mú „Lá to ga tá si ké re lem” (re qu est for
vi sit) ki töl té se kö te le zõ, szak ál lam tit ká ri – vagy annak
meg fe le lõ – szin tig mind azon sze mé lyek nek, akik a HM
vagy az MH ál lo má nyá ba tar toz nak és hi va ta los cél lal kap -
cso lat ba ke rül nek né met, vagy Né met or szág te rü le tén te le -
pült ka to nai szer ve zet tel. A „Lá to ga tá si ké rel met” az uta -
zás meg kez dé se elõtt 21 nap pal meg kell kül de ni a HM
NEF ré szé re.

7 Je len leg a NATO me net pa rancs al kal ma zá sá val kap cso la tos sza bá lyok -
ról  szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM ren de let ben.

8 Je len leg a NATO me net pa rancs al kal ma zá sá val kap cso la tos el já rá si
sza bá lyok ról  szóló 41/2001. (HK 13.) HM uta sí tás.
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XIII. A jelentés rendje

18.  §

(1) Az egyes nem zet kö zi fel ada tok (uta zás és fo ga dás)
vég re haj tá sá ról a prog ram be fe je zé sé tõl szá mí tott 10 mun -
ka na pon be lül, ezen uta sí tás 2. szá mú mel lék le te sze rin ti
je len tést kell fel ter jesz te ni jó vá ha gyás ra a szol gá la ti elöl -
já ró nak vagy dön tést igény lõ kér dés ben a (2) be kez dés
sze rin ti elöl já rók nak.

(2) Az il le té kes szol gá la ti elöl já ró ál tal jó vá ha gyott prog -
ram ról ké szült je len tés egy-egy sok szo ro sí tott pél dá nyát
meg kell kül de ni a szak mai elöl já ró nak, va la mint az MK
KFH és az MK KBH fõ igaz ga tó já nak, to váb bá a prog ram
vég re haj tá sá ban (szak te rü let) érin tett HM és MH, illetve
min den olyan szer ve zet ré szé re, ame lyek te kin te té ben az
(1) be kez dés sze rin ti je len tés fel ada tot ha tá roz meg. A vég -
re haj tott KNET-ben ter ve zett és ter ven fe lü li prog -
ram(ok)ról ké szült – a szak mai elöl já ró ál tal jó vá ha gyott –
je len tés egy-egy pél dá nyát meg kell kül de ni a HM NEF-nek

(3) Amennyi ben a je len tés ben fog lal tak ve ze tõi dön tést
igé nyel nek, azt min den eset ben a HM VPSZÁT, a ke res ke -
del mi, ha di tech ni kai együtt mû kö dés sel össze füg gõ kér -
dés(eke)t a HM VTI SZÁT út ján kell az MH irá nyí tá sá ról és
fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl szóló ha tá ro zat sze rin ti
el já rá si rend ben9 a dön tés ho zó ve ze tõ ré szé re felterjesz teni.

9 Je len leg a mó do sí tott Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû
ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat.

(4) Amennyi ben a je len tés mi nõ sí tett ada to kat tar tal -
maz, ak kor azt a ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján az ar ra ille -
té kes sze mély nek mi nõ sí te ni kell.

(5) A KNET-ben és a MET-ben sze rep lõ prog ra mok
vég re haj tá sá ról ké szí tett je len tést a ké szí tõ kö te les a ha tá -
lyos ügy vi te li sza bá lyok sze rint tá rol ni.

(6) A je len té sek ké szí tõ jé nek a je len tés tá ro lá si he lyé rõl
a „Ki uta zá si en ge dé lyen” nyi lat koz ni kell az el szá mo lás -
kor.

XIV. Záró rendelkezés

19.  §

Ezen uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti:

a) a nem zet kö zi ka to nai együtt mû kö dés ál ta lá nos sza -
bá lya i ról és a két ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö dés rõl
 szóló 97/2003. (HK 1/2004.) HM uta sí tás, va la mint az azt
mó do sí tó 108/2004. (HK 1/2005.) HM uta sí tás;

b) a mul ti la te rá lis együtt mû kö dé si fel ada tok ter ve zé sé -
nek és vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról szóló 98/2003.
(HK 1/2004.) HM uta sí tás.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 142/2007. (HK 1/2008.) HM utasításhoz

Prog ram fe le lõs szer ve zet meg ne ve zé se

Nyt. szám: ...................................... ke ret ter hé re!

KIUTAZÁSI ENGEDÉLY

(a kiutazás kezdõnapja elõtt 14 nappal kell megküldeni a pénzügyi ellátást végzõhöz)

Prog ram azo no sí tó szám: ......................................................... sz.
........................................................................................................................................................................................

NA TO me net pa rancs szá ma és az en ge dé lye zõ meg je lö lé se: 
........................................................................................................................................................................................

Fo ga dó szerv: (a ki kül döt tek kül föl dön a kö vet ke zõ cí men ér he tõk el)
........................................................................................................................................................................................

I. A ki uta zást en ge dé lye zõ: 
........................................................................................................................................................................................

II. Az uta zás elõz mé nye:

III. A ki uta zás he lye: (or szág, vá ros)
........................................................................................................................................................................................

IV. A ki uta zás cél ja:
........................................................................................................................................................................................

V. A ki uta zás kez de te, vég e: (uta zás sal együtt)
.................................................................................................................................................. (........................... nap)

VI. A ki uta zó(k):

Ne ve, rend fo ko za ta Be osz tás/Beo., ill. kat.
Adó azo no sí tó jel/
Azo no sí tó szám

Út le vél szám

A ki uta zó de le gá ció ve ze tõ je:
1.

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

A ki uta zó cso port tag jai:
2.

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

A ki je lölt ügy in té zõ ne ve, te l. szám: 
........................................................................................................................................................................................

VII. A ki uta zó cso port ré szé re fel szá mí tan dó na pi díj:

Ál la mi ve ze tõi: ..............................................................................................................................................................
1. ka te gó ria: .................................................................................................................................................................
2. ka te gó ria: .................................................................................................................................................................
3. ka te gó ria: .................................................................................................................................................................
4. ka te gó ria: .................................................................................................................................................................

VI II. Szál lás költ ség ................................................... /fõ/éj(éj sza ka) az az össze sen:
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IX. Szál lí tá si költ sé gek:

1. Az igény be ve he tõ szál lí tá si esz köz meg ne ve zé se:
  Oda: (dá tum)

Já rat meg ne ve zés, szám
Hon nan In du lá si idõ Ho vá Ér ke zé si idõ

Át szál lás ese tén: já rat meg ne ve zés, szám
Hon nan In du lá si idõ Hová Ér ke zé si idõ

  Vissza: dá tum

Já rat meg ne ve zés, szám
Hon nan In du lá si idõ Ho vá Ér ke zé si idõ

Át szál lás ese tén: já rat meg ne ve zés, szám
Hon nan In du lá si idõ Hová Ér ke zé si idõ

2. Me net rend sze rû en köz le ke dõ szál l. esz kö zök ese tén osz tály, illetve ka te gó ria meg je lö lé se:

3. Szolg. gép jár mû en ge dé lye zé se ese tén ktg. elõ leg össze ge (üzem anyag, au tó pá lya, par ko lás):

4. Sa ját gép jár mû en ge dé lye zé se ese tén:
– kül föl dön is ér vé nyes tel jes CAS CO biz t. kötv. sz.:
– Gépj. tí pu sa és forg. rsz.:
– eng. km bel föl dön:
– eng. km kül föl dön:
– üzem anyag-, par ko lá si ktg., au tó pá lya díj:

X. A ki uta zó cso port ré szé re utó la gos el szá mo lá sú egyéb költ ség elõ le gek:

meg ne ve zés (cél ja): össze ge és a va lu ta ne me:

Utó la gos el szá mo lás ra sze mé lyi ktg. (te le fon, fax, be lé põ), he lyi köz le ke dé si ktg. (vo nat, ta xi, met ró) egyéb ktg.:

VIP vá ró, Kor mány vá ró, aján dék, Rész vé te li díj, Re giszt rá ci ós díj, Kon fe ren cia díj [a szük sé ges igényt alá hú zás sal
kell meg je löl ni a nem zet kö zi együtt mû kö dés sel össze füg gõ egyes pro to kol lá ris és ven dég lá tá si kér dé sek rõl 49/2006.
(HK 11.) HM uta sí tás alap ján]

össze ge: ................................................... stb.:
Meg jegy zés: ..................................................................................................................................................................
Egyéb: a je len tés ké szí tõ je: ...........................................................................................................................................
Tá ro lá si he lye: ...............................................................................................................................................................

............................., 200 .... év ............................................... hó ................. nap

..........................................................................
(Prog ram fe le lõs szerv,

ve ze tõ alá írá sa)

El len jegy zõ:

............................., 200 .... év ............................................... hó ................. nap

..........................................................................
(El len jegy zõ szerv meg ne ve zé se, 

ve ze tõ alá írá sa)
Ké szült: 1 pél dány ban

Egy pél dány: lap

Itsz:

Ké szí tet te (tel.):

Kap ják: (Te le fa xon to váb bí tan dó)

2. sz. pl. HM FLÜ NSZI

3. sz. pl. MK KFH
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2. számú melléklet a 142/2007. (HK 1/2008.) HM utasításhoz

Prog ram fe le lõs szer ve zet meg ne ve zé se
..........................................................................

Nyt. szám:

Jó vá ha gyom!
............................................................
............................................................

szol gá la ti elöl já ró/fel ügye le tet gya kor ló

A je len té sek nek az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:
– a ren dez vénnyel kap cso la tos ál ta lá nos ada tok (idõ pont, sa ját és a part ner részt ve võk stb.);
– a ter ve zett és a tény le ge sen meg tár gyalt té ma kö rök;
– a ma gyar, illetve a kül föl di part ner ál lás pont ja;
– mi lyen hasz na volt a ren dez vény nek, mennyi ben se gí ti a szer ve zet alap ren del te té sé bõl adó dó fel ada ta i nak vég re -

haj tá sát;
– tör tént-e a 10.  § (7) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség vál la lás,
– fel me rült-e olyan kér dés, illetve kö te le zett ség vál la lás, amely a jö võ be ni együtt mû kö dés re ha tás sal le het.
A je len tés, kö te le zõ en összeg zett ér té ke lés sel, ja vas la tok kal zá rul jon. Az összeg zett ér té ke lés kü lön pont ként tar tal -

maz za azo kat a te rü le te ket, ame lyek ben a szak mai fõ fe le lõs, vagy szol gá la ti elöl já rói dön tés szük sé ges ki e mel ten meg -
ha tá roz va a té má hoz kap cso ló dó dön tés re jo go sult ve ze tõ meg ne ve zé sét.
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3. számú melléklet a 142/2007. (HK 1/2008.) HM utasításhoz

1.szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

49

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Programkód  Országkód  Év
NEMZETKÖZI EGYÜTTM KÖDÉSI

F OSZTÁLY
KÉTOLDALÚ PROGRAM - 

ADATLAP
 Változatszám:  *

 Változtatás dátuma:  *
 A NEF-hez beérkezett 

(dátum):
 *

 Módosított mez k:  *
 1. A programban érintett ország(ok) megnevezése:
 2. Programot kezdeményez  szervezet megnevezése:
 3. Együttm köd /érintett szervek: Mo-n: Külföldön:
 4. Elrendel /engedélyez : Engedélyek rendben /igen – nem /irat szám:
 A programhoz esetleg szükséges külön engedélyek (OGY, Korm. stb.):
 5. A program tárgya:
 6. A program célja:
 7. El zmények:
 8. A rendezvény szintje:
 9. Programban részt vev  delegáció(k) 
összetétele:

 f  és felsorolás (Név/szerv)**;

 10. A programra javasolt dátum / id tartam:/  nap  11. Helye:
 12. Tárgyalási nyelv:
 13. Költségvisel  szervezet megnevezése:
 14. Program tervezett költsége:  Ebb l rendelkezésre áll:  Más program/keret terhére
 15. Egyéb igények:
 A partner javaslatai / észrevételei / kérései:
 16. Ügyintéz :  Magyarországon  Partnernél
 Név, rf.:
 Szervezet:
 Beosztás:
 Tel/fax:
 E-mail:



A honvédelmi miniszter
143/2007. (HK 1/2008.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség rendszerbe foglalt
tevékenységeinek, feladatainak a tervezésben  való

kísérleti alkalmazásáról

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 tör vény 97.  § (1) be kez dés
k) pont já ban fog lal tak vég re haj tá sá ra – a Tár ca Vé del mi
Ter ve zõ Rend szer al kal ma zá sá ról és a rend szer fej lesz té -
sé rõl  szóló 59/2007. (HK 12.) HM uta sí tás, va la mint a
Hon vé del mi Mi nisz té rium szer vei és a mi nisz ter alá ren -
delt sé gé be tar to zó egyes szer ve ze tek éves és ha vi fel adat -
ter ve i nek el ké szí té sé vel össze füg gõ fel ada tok ról  szóló
87/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás ren del ke zé se i nek figye -
lembe véte lével – a Ma gyar Hon véd ség te vé keny sé ge i nek,
fel ada ta i nak egy sé ges rend szer be fog la lá sá ra, az MH Fel -
adat rend és az Egy sé ges Vé del mi Szak fe la dat rend szer kí -
sér le ti al kal ma zá sá ra a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

Az utasítás hatálya

1.  §

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

Az MH Feladatrend

2.  §

(1) Az MH Fel adat rend – hi e rar chi kus fel épí tés ben, 10
éves ki te kin tés sel – ma gá ban fog lal ja az MH ve ze tés fel sõ
szint jén irá nyí tott te vé keny sé ge ket, fel ada to kat.

(2) Az MH Fel adat rend funk ci o ná lis, illetve szak ága za ti 
cso por to sí tás ban tar tal maz za a te vé keny sé ge ket, fel ada to -
kat, va la mint a te vé keny sé gek, fel ada tok ter ve zé sé ért fe le -
lõs szer ve ket, szer ve ze te ket.

(3) Az MH Fel adat rend:
a) meg ha tá roz za a fel adat (és mun ka) ter vek egy sé ges

tar tal mi fel épí té sét és szer ke ze tét;
b) biz to sít ja a te vé keny sé gek és fel ada tok ve ze tés-irá -

nyí tá si szin ten kén ti, szer ve ze ten kén ti, szak te rü le ten kén ti
stb.  való le bont ha tó sá gát és össze gez he tõ sé gét.

(4) Az MH Fel adat rend ben a te vé keny sé gek, fel ada tok
– fi gye lem mel a ter ve zett Ál la mi Szak fe la dat rend re – hon -

vé del mi és más szak ága zat ba tar to zó an ke rül nek cso por to -
sí tás ra.

a) Hon vé del mi szak ága zat ba tar toz nak:
– a vé del mi igaz ga tás fel ada tai,
– a vé de lem köz pon ti fel ada tai,
– a vé del mi ké pes ség fej lesz té se,
– a vé del mi ké pes ség fenn tar tá sa,
– a had erõ fel ké szí té se, ki kép zé se,
– a had erõ (ha zai) te vé keny sé ge,
– a fe je ze ti ke ze lé sû (pénz ügyi) te vé keny sé gek,
– a fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék kép zé se.
b) Más szak ága za tok ba tar toz nak:
– a nem zet kö zi ka to nai, ka taszt ró fa vé del mi te vé keny -

sé gek,
– a ka to nai mû sza ki al kal ma zott ku ta tás és kí sér le ti fej -

lesz tés,
– a hu mán (ka to nai egész ség ügyi) al kal ma zott ku ta tás

és kí sér le ti fej lesz tés,
– a ka to nai ügyész sé gek te vé keny sé ge,
– a ka to nai nem zet biz ton sá gi te vé keny ség,
– a ka taszt ró fa vé del mi, hely re ál lí tá si te vé keny ség,
– a kö zép fo kú ka to nai szak kép zés, gya kor la ti kép zés,
– a fel sõ fo kú ka to nai szak kép zés és to vább kép zés,
– a fek võ be teg el lá tás,
– a já ró be teg el lá tás,
– a fo gá sza ti el lá tás,
– az egyéb hu mán- egész ség ügyi ki egé szí tõ szol gál ta -

tá sok.

(5) Az MH Fel adat rend fel hasz ná lá sá val ké szül nek el
az 1(+n) éves fel adat (és mun ka) ter vek.

(6) Az MH Fel adat rend fel hasz ná lá sá val ké szí tett 1(+n)
éves fel adat (és mun ka) ter vek ké pe zik az alap ját a HM
szer vek, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé -
be, to váb bá köz vet len, illetve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer ve ze tek, va la mint az MH ka to nai szer ve ze tei te -
vé keny sé gei, fõ fel ada tai meg ha tá ro zá sá nak és el szá mol -
ta tá sá nak.

(7) Az MH ve ze tés-irá nyí tás kö zép- és al só (in téz mé -
nyi) szint je in az 1(+n) éves fel adat (és mun ka) ter vek el ké -
szí té sé hez az MH Fel adat ren det – az egy sé ges szer ke zet
meg tar tá sá val – to vább kell bon ta ni, rész le tez ni.

Egységes Védelmi Szakfeladatrendszer

3.  §

(1) Az Egy sé ges Vé del mi Szak fe la dat rend szer – az MH
Fel adat rend hez iga zod va – ma gá ban fog lal ja az MH ve ze -
tés fel sõ szint jén irá nyí tott szak te vé keny sé ge ket, szak fel -
ada to kat, ame lyek vég re haj tá sá hoz erõ for rá sok, be vé te -
lek, ki adá sok – köz vet le nül vagy köz vet ve – ter vez he tõk,
meg te remt ve ezzel a fel adat ala pú erõ for rás-, költ ség szük -
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ség le ti- és ki adá si igény ter ve zés, va la mint a ter vek vég re -
haj tá sa nyo mon kö ve té sé nek fel té te le it, a szám vi te li el szá -
mo lás ki vé te lé vel.

(2) Az Egy sé ges Vé del mi Szak fe la dat rend szer:

a) meg ha tá roz za az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és
ki adá si igény ter vek egy sé ges struk tú rá ját;

b) tar tal maz za az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki -
adá si igé nyek ter ve zé sé ért fe le lõs szer ve ket, szer ve ze te ket;

c) biz to sít ja a ter vek nek ve ze tés-irá nyí tá si szin ten ként,
szer ve ze ten ként, szak te rü le ten ként, anyag ne men ként stb.
tör té nõ össze ál lí tá sát, összeg zé sét, illetve le bon tá sát;

d) a szük sé ges vál toz ta tá sok kal il leszt he tõ lesz a ter ve -
zett Ál la mi Szak fe la dat rend hez.

(3) Az Egy sé ges Vé del mi Szak fe la dat rend szer fel hasz -
ná lá sá val ké szül nek el az 1(+n) éves erõ for rás-, költ ség -
szük ség le ti- és ki adá si igény ter vek.

(4) Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti- és ki adá si igény ter -
vek el ké szí té sé hez a mód szer ta ni út mu ta tót a vé del mi ter -
ve zé si fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs HM szerv ad ja ki.

(5) Az MH ve ze tés-irá nyí tás kö zép- és al só (in téz mé -
nyi) szint je in az 1(+n) éves erõ for rás-, költ ség szük ség le ti-
és ki adá si igény ter vek el ké szí té sé hez az Egy sé ges Vé del -
mi Szak fe la dat rend szert – az egy sé ges szer ke zet meg tar tá -
sá val – to vább kell bon ta ni, rész le tez ni.

Az MH Feladatrend
és az Egységes Védelmi Szakfeladatrendszer

kísérleti bevezetése és alkalmazása

4.  §

(1) Az MH Fel adat rend és az Egy sé ges Vé del mi Szak -
feladatrendszer a Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend sze ré ben
(a továb biak ban: TVTR) elõ ször a 2008. (2009., 2010.) évi
ter vek el ké szí té se so rán ke rül kí sér le ti be ve ze tés re és al kal -
ma zás ra. A TVTR-ben ké szü lõ ok má nyok (vé del mi ter ve -
zé si uta sí tás és in téz ke dés, a ké pes ség és fel adat ter vek, a
fel adat és mun ka ter vek, az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti és
ki adá si igény ter vek) az MH Fel adat rend és az Egy sé ges
 Védelmi Szak fe la dat rend szer fel hasz ná lá sá val ké szül nek.

(2) A kí sér let so rán a vé del mi ter ve zé si fel ada tok el lá tá -
sá ért fe le lõs HM szerv, az MH fel sõ szin tû ter ve zõ, illetve
gaz dál ko dó szer vek kel, szer ve ze tek kel együtt mû köd ve
elem zi és ér té ke li a Fel adat (és mun ka) ter vek, va la mint az
Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti és ki adá si igény ter vek el ké -
szí té sé nél az MH Fel adat rend és az Egy sé ges Vé del mi
Szak fe la dat rend szer al kal ma zá sá nak ered mé nyét.

(3) Az MH fel sõ szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer -
vek kel, szer ve ze tek kel egyez te tett MH Fel adat ren det és
Egy sé ges Vé del mi Szak fe la dat rend szert a HM Vé del mi

Ter ve zõ Bi zott ság ál lás fog la lá sa alap ján a hon vé del mi mi -
nisz ter – a kí sér let idõ tar ta má ra – hagy ja jó vá.

(4) A vé del mi ter ve zé si fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs HM 
szerv rend szer gaz da ha tás- és jog kör rel ke ze li az MH Fel -
adat ren det és az Egy sé ges Vé del mi Szak fe la dat rend szert
és kül di meg a ter ve zõ szer vek, szer ve ze tek ré szé re nyom -
ta tott és elekt ro ni kus for má ban.

(5) Az Egy sé ges Vé del mi Szak fe la dat rend szer mel lék -
le te ként ki adott Szak fel ada tok meg ha tá ro zá sa tar tal maz za
a szak fel adat-cso por tok, szak fel ada tok rö vid szö ve ges tar -
tal mát, a te vé keny sé ge ket sza bá lyo zó jog sza bá lyo kat, a
szak fel ada tot jel lem zõ en el lá tó in téz mé nye ket, to váb bá,
hogy a szak fel ada ton be lül mely rész fel ada tok hoz kell ki -
adá so kat és be vé te le ket ter vez ni.

(6) Az MH Fel adat rend és az Egy sé ges Vé del mi Szak -
feladatrendszer kí sér le ti al kal ma zá sá nak ta pasz ta la ta it,
va la mint a fel ada tok, illetve szak fel ada tok to vább bon tá -
sá ra, rész le te zé sé re tet t ja vas la to kat ve ze té si szin tek sze -
rint meg je löl ve a HM szer vek, a hon vé del mi mi nisz ter
köz vet len alá ren delt sé gé be, to váb bá köz vet len, illetve
fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, va la mint az
MH ka to nai szer ve ze tei 2008. má jus 31-ig kül dik meg – az 
MH fel sõ szin tû ter ve zõ, illetve gaz dál ko dó szer vek, szer -
ve ze tek út ján – a vé del mi ter ve zé si fel ada tok el lá tá sá ért fe -
le lõs HM szerv ré szé re.

(7) A vé del mi ter ve zé si fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs HM 
szerv a kí sér let ta pasz ta la tok és a fel ada tok, illetve szak fel -
ada tok to vább on tá sá ra, rész le te zé sé re tet t ja vas la tok alap -
ján 2008. jú li us 30-ig – az MH fel sõ szin tû ter ve zõ, illetve
gaz dál ko dó szer vek kel, szer ve ze tek kel egyez tet ve – mó -
do sít ja, ki egé szí ti az MH Fel adat ren det és az Egy sé ges
Vé del mi Szak fe la dat rend szert, va la mint ja vas la tot tesz
azok tel jes kö rû be ve ze té sé re.

Záró rendelkezések

5.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*. Ha tály -
ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 87/2005. (HK 18.) HM uta sí tás -
sal mó do sí tott, a HM Egy sé ges Vé del mi Szak fe la dat rend
ki dol go zá sá ról, al kal ma zá sá ról és kar ban tar tá sá ról  szóló
103/2004. (HK 28.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. de cem ber 20.
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A honvédelmi miniszter
144/2007. (HK 1/2008.) HM

u t a  s í  t á  s a

a honvédelmi tárca 2008. évi tevékenysége fõ
irányainak és feladatainak meghatározásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban biz -
to sí tott jog kö röm nél fog va a hon vé del mi tár ca 2008. évi
te vé keny sé ge fõ irá nya i nak és fel ada ta i nak meg ha tá ro zá -
sá ra a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

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

2.  §

A je len uta sí tás mel lék le té ben* meg ha tá ro zott, költ ség -
ve té si fe de zet tel tá mo ga tott fel ada tok ké pe zik az uta sí tás
ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek 2008. évi te vé keny sé gé nek,
a Ma gyar Hon véd ség ké pes sé gei ala kí tá sá nak 2007–2016.
kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves terv e 2008. (2009.,
2010.) éve i re vo nat ko zó pon to sí tá sá nak alap ját.

3.  §

Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek az uta sí tás
mel lék le té ben fog lalt cél ki tû zé sek, fõ irá nyok, fel ada tok
és pri o ri tá sok figye lembe véte lével ha tá roz zák meg szer ve -
ze tük, alá ren delt je ik 2008. évi rész le tes fel ada ta it, ké szí tik 
el sa ját ter ve i ket.

4.  §

Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba** és 2009.
ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

 * Az érin tet tek kü lön kap ják meg.
** Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2007. de cem ber 29.
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

148/2007. (HK 1/2008.) HM KF–HM HVKF

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

a Magyar Honvédség képzési rendszerérõl  szóló
HM utasítás elõkészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 100.  §-ának (3) és (4) be kez dé se,
illetve a 101.  §-ának (4) és (5) be kez dé se alap ján a Ma gyar
Hon véd ség kép zé si rend sze ré rõl  szóló HM uta sí tás elõ ké -
szí té sé rõl az aláb bi

együttes intézkedést

ad juk ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) meg -
vál to zott szer ve ze ti struk tú rá ja, az új kép zé si igé nyek
meg je le né se, va la mint az el múlt évek kép zé si ta pasz ta la tai 
alap ján az új kép zé si rend szer ki ala kí tá sá val kap cso la tos
fel ada tok vég re haj tá sa cél já ból, a Ma gyar Hon véd ség kép -
zé si rend sze ré rõl  szóló HM uta sí tás ki adá sá nak elõ ké szí té -
sé re mun ka cso por tot ho zunk lét re.



2. A mun ka cso port
a) ve ze tõ je a Hon vé del mi mi nisz té rium (a továb biak -

ban: HM) Sze mély ze ti Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je,
b) tit ká ra a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály, Köz pon ti Elõ -

me ne te li, Ok ta tá si- és Kép zés szer ve zé si Osz tály osz tály -
ve ze tõ je.

3. A mun ka cso port tag jai:
a) a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség kép vi se -

lõ je,
b) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség kép -

viselõje,
c) a HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály kép -

viselõje,
d) a HM Jo gi Fõ osz tály kép vi se lõ je,
e) a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály kép vi se -

lõ je,
f) a HM Sze mély ügyi Osz tály kép vi se lõ je,
g) a HM Ve zér ka ri Tit kár ság kép vi se lõ je,
h) a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály kép vi se -

lõ je,
i) az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -

pont kép vi se lõ je;
j) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság Ki kép zé si

Fõ nök ség kép vi se lõ je,
k) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság Sze mély -

ügyi Fõ nök ség kép vi se lõ je,
l) az MH Tá mo ga tó Dan dár kép vi se lõ je,
m) az MH Geo in for má ci ós Szol gá lat kép vi se lõ je,
n) az MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la

kép vi se lõ je,
o) az MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis kép vi se lõ je,
p) az MH ve zény lõ zász lós,
q) az MH ÖHP ve zény lõ zász lós.
4. A mun ka cso port tag ja it a kül dõ szer ve ze tek ve ze tõi

je lö lik ki. A ki je lölt tag ne vé rõl és el ér he tõ sé gé rõl a HM
Sze mély ze ti Fõ osz tályt 2008. ja nu ár 20-ig tá jé koz tat ni
kell.

5. Fel kér jük a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi
Hi va ta lá nak, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel -
de rí tõ Hi va ta lá nak fõ igaz ga tó ját, to váb bá a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem rek to rát hogy a mun ka cso port ba
dön té si jog kör rel fel ru há zott ta got de le gál ja nak és er rõl a
4. pont ban ír tak sze rint a HM Sze mély ze ti Fõ osz tályt tá jé -
koz tat ni szí ves ked je nek.

6. A mun ka cso port – az el sõ ülé sen el fo ga dott terv sze -
rint – 2008. feb ru ár 1. és 2008. au gusz tus 31. kö zött vég zi
mun ká ját. Az el sõ ülés idõ pont ja 2008. feb ru ár 1.

7. A mun ka cso port ré szé re a mun ka fel té te le ket a HM
Sze mély ze ti Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je biz to sít ja.

8. Ez az együt tes in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép
ha tály ba és 2008. au gusz tus 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze re di Pé ter s. k., Hav ril And rás
HM kabinetfõnök ve zér ez re des s. k.,

HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

152/2007. (HK 1/2008.) HM JSZÁT–HM HVKF

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

a 2008. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

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

A HM védelmi tervezési és infrastrukturális
szakállamtitkárának

150/2007. (HK 1/2008.) HM VTI SZÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a rendszeresített nyomtatványok 2008. évi
egységárainak megállapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dés ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség
irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló
2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha tá ro zat 6. pont já ra – a rend -
sze re sí tett nyom tat vá nyok 2008. évi egy ség ára i nak meg ál -
la pí tá sá ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

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

2. A rend sze re sí tett nyom tat vá nyok 2008. évi egy ség -
ára it az in téz ke dés mel lék le te sze rint ál la pí tom meg.

3. Ez az in téz ke dés a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba,
azon ban elõ írásait az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont tal
tör té nõ el szá mo lá sok ese té ben 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell al -
kal maz ni.

4. Az in téz ke dés ha tály ba lé pé sé vel egy idõ ben a nyom -
tat vá nyok egy ség ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 34/2007.
(HK 6.) HM FLÜ in téz ke dés ha tá lyát ve szí ti.

Dr. Fü re di Ká roly s. k.,
HM VTI szak ál lam tit kár
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Melléklet a 150/2007. (HK 1/2008.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

RENDSZERESÍTETT NYOMTATVÁNYOK ÁRJEGYZÉKE

Ér vé nyes: 2008. ja nu ár 1-jé tõl
Az árak 20% áfát tar tal maz nak.
A ter mé kek ITJ szá ma: 66–69.

HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2008. évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá-val

I. Szám adás kö te les nyom tat vá nyok

95 9611 0072 10 Üzem anyag fel töl té si csekk tömb 88,00 105,60

95 9614 0406 04 Le gény sé gi nyil ván tar tó lap db 12,00 14,40

95 9614 0410 00 Ka to nai iga zol vány db 1,00 1,20

95 9614 0457 04 Fel hí vás db 1,00 1,20

95 9614 0463 06 Uta zá si utal vány tömb 98,00 117,60

95 9614 0545 05 Be vo nu lá si Pa rancs 93 M db 25,00 30,00

95 9614 0546 04 Bé ke Be hí vó pa rancs 93 M db 7,00 8,40

95 9614 0547 03 „M” Be hí vó pa rancs 93 M db 25,00 30,00

95 9614 0548 02 Elõ ál lí tá si Pa rancs 93 M db 25,00 30,00

95 9614 0549 01 Át adá si Pa rancs 93 M db 25,00 30,00

95 9621 0535 05 Kör let el ha gyá si en ge dély füz 25,00 30,00

95 9621 0561 03 Sza bad s.ig.ht.és szerz.ál lo má nyú ak ré szé re tömb 343,00 411,60

95 9621 0577 06 Sza b.igaz.had kö te les ka to ná nak tömb 88,00 105,60

95 9621 0621 08 Sza bab sá gos igaz. díj men tes uta zás hoz tömb 83,00 99,60

95 9621 0623 06 Sza b.ig.had kö te les ka to nák nak tömb 174,00 208,80

95 9641 1424 06 Ta xi utal vány tömb 211,00 253,20

95 9641 1456 09 Il let mény könyv füz 51,00 61,20

95 9641 1470 00 Sze mé lyi me net le vél tömb 400,00 480,00

95 9641 1513 06 Meg ta ka rí tá si jegy zék tömb 80,00 96,00

95 9642 1511 03 üze mó ra-lap tömb új tömb 151,00 181,20

95 9642 1556 01 Ha vi üze mó ra-lap tömb 207,71 249,25

95 9642 1597 03 Me net le vél (gép ko csi) tömb 106,34 127,61

95 9642 1598 02 Me net le vél „M” tömb 170,00 204,00

95 9642 1599 01 Me net le vél „T” tömb 170,00 204,00

95 9651 1853 05 Ét ke zé si jegy eb. rész. 1hó tömb 148,27 177,92

95 9652 2075 03 Alap fel sze re lé si utal vány fü zet füz 86,67 104,00

95 9652 0014 02 Ht. után pót lá si ru há za ti utal vány fü zet/2008 füz 86,67 104,00

95 9652 0000 08 Ht. után pót lá si ru há za ti tal vány fü zet tbk/2008 füz 86,67 104,00

95 9652 0021 03 Ht. után pót lá si ru há za ti utal vány fü zet/2009 füz 86,67 104,00

95 9652 0023 01 Ht. után pót lá si ru há za ti utal vány fü zet/2010 füz 86,67 104,00

95 9652 2077 01 Szer zõ dé ses ru há za ti utal vány füzet füz 86,67 104,00

95 9652 2078 00 Pót utal vány fü zet füz 86,67 104,00

95 9652 2079 10 „NY” utal vány fü zet füz 86,67 104,00

95 9654 2243 06 Ka to na eü. el lá tás ra jo go sí tó iga zol vány db 2,00 2,40

95 9654 2293 07 Üdül te té si nyil ván tar tó lap db 2,00 2,40

95 9655 2443 06 Üzem anyag fel töl té si csekk tömb 47,00 56,40

95 9655 2452 05 Té rí té ses üzem anyag csekk tömb 64,00 76,80

95 9664 2902 10 Mû sza ki gép üze mi la p tömb 192,00 230,40
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2008. évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá-val

95 9641 1471 10 Sze mé lyi me net le vél tömb 250,42 300,50

95 9611 1102 06 NATO lo g.nyomt.ST2034 A mell. db 860,00 1032,00

II. Ál ta lá nos (nyil ván tar tá si) nyom tat vá nyok

95 9611 0001 03 Bo rí tó lap anyag nyílvt.könyv höz (nagy) ív 4,00 4,80

95 9611 0002 02 Bo rí tó lap anyag nyilvt.könyv höz (ki csi) iv 3,00 3,60

95 9611 0003 01 Tar ta lom jegyz. anyag nyilvt.k.-höz (nagy) ív 4,00 4,80

95 9611 0004 00 Tar ta lom jegyz. anyag nyilvt.k-höz (ki csi) ív 5,00 6,00

95 9611 0005 10 Anyagnyilvt. betétlap 43 rovatos ív 5,00 6,00

95 9611 0006 09 Anyagnyilvt. betétlap 12 rovatos ív 6,00 7,20

95 9611 0007 08 Anyagnyilvt. betétlap fogyó ív 7,00 8,40

95 9611 0008 07 Anyagnyilvántartási betétlap ív 4,00 4,80

95 9611 0009 06 Anyagnyilvt. betétlap (alegységes) ív 5,00 6,00

95 9611 0011 01 Tartalomjegyzék (8-as r.sz.-hoz) ív 5,00 6,00

95 9611 0012 00 Záradékok-feljegyzések (8-as r.sz.-hoz) ív 2,00 2,40

95 9610 0113 10 Záradékok-feljegyzések (5–6-as r.sz.-hoz) ív 2,00 2,40

95 9611 0014 09 Záradékok-feljegyzések (kis alakú) ív 2,00 2,40

95 9611 0015 08 Részletes felszerelési könyv belív ív 4,00 4,80

95 9611 0016 07 Bizonylat-ellenõrzõ lap db 6,00 7,20

95 9611 0017 06 Állványcímke db 1,00 1,20

95 9611 0018 05 Teljességi jegyzék db 4,90 5,88

95 9611 0019 04 Anyagjavítások könyve ív 3,90 4,68

95 9611 0021 10 Kartoték nyilvántartó lap db 4,50 5,40

95 9611 0022 09 Javításra átvett ag.-ok nyilvt. könyve ív 2,00 2,40

95 9611 0023 08 Munkanapló ív 5,00 6,00

95 9611 0024 07 Utalvány (nagy alakú) tömb 152,58 183,10

95 9611 0025 06 Utalvány (kis alakú) tömb 76,80 92,16

95 9611 0026 05 Átvételi jegyzõkönyv lap 1,00 1,20

95 9611 0027 04 Kimutatás a technikai eszközökrõl lap 3,00 3,60

95 9611 0028 03 Selejtezési kimutatás ív 6,00 7,20

95 9611 0029 02 Negyedévi ag.elszámolás és jelentés ív 8,00 9,60

95 9611 0031 08 Borítólap (8-as r.sz.-hoz) ív 3,00 3,60

95 9611 0032 07 Kartoték (szám szerinti) db 4,00 4,80

95 9611 0033 06 Kartoték (szám és érték szerinti) db 4,00 4,80

95 9611 0034 05 Kartoték és bizonylattömb kiadási lap db 4,00 4,80

95 9611 0035 04 Okmánynapló belív ív 4,00 4,80

95 9611 0036 03 Kartoték nyilvántartó könyv ív 4,10 4,92

95 9611 0037 02 Összehasonlító kimutatás (szám-érték) lap 5,00 6,00

95 9611 0038 01 Tárolási helyzetjelentés „C–III” ív 2,00 2,40

95 9611 0039 00 Alegység készlet nyilvántartó lap db 5,00 6,00

95 9611 0041 06 Anyagok be- és kiszállítási könyve ív 4,60 5,52

95 9611 0042 05 Anyagelosztó ív 3,00 3,60

95 9611 0043 04 I. Fõ anyagnyilvántartó lap db 5,60 6,72

95 9611 0044 03 II. Fõ anyagnyilvántartó lap db 4,90 5,88

95 9611 0045 02 I. Anyagnyilvántartó lap db 5,00 6,00

95 9611 0046 01 Készletnyilvántartó lap db 5,00 6,00

95 9611 0047 00 Költségvetési elõirányzat db 8,00 9,60

95 9611 0048 10 Alegység nyilvántartó lap (kézi) db 5,00 6,00

95 9611 0049 09 Személyi felszerelési lap lap 10,00 12,00

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 55



HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2008. évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá-val

95 9611 0051 04 Utalvány tömb 75,00 90,00

95 9611 0052 03 Anyagnyilvántartási kartoték I. db 2,00 2,40

95 9611 0053 02 Anyagnyilvántartási kartoték II. db 2,00 2,40

95 9611 0054 01 Anyagnyilvántartási kartoték III. db 2,00 2,40

95 9611 0055 00 Napló (gépi) ív 3,00 3,60

95 9611 0056 10 Könyvelési utasítás lap 4,00 4,80

95 9611 0057 09 Ellenõrzési könyv füz 180,00 216,00

95 9611 0058 08 Felügyeleti ellenõrzések nyilvt.naplója lap 3,00 3,60

95 9611 0059 07 Kontírozó lap tömb 25,00 30,00

95 9611 0061 02 Ételrecept törzsadatlap tömb 45,00 54,00

95 9611 0062 01 Adatlap az élelm.illetmény felszám.-hoz tömb 65,00 78,00

95 9611 0063 00 Utalvány (nagy alakú) tömb 110,00 132,00

95 9611 0064 10 Utalvány (kis alakú) tömb 34,38 41,26

95 9611 0065 09 1.sz. Törzsadatlap tömb 75,00 90,00

95 9611 0066 08 2.sz. Törzsadatlap tömb 26,00 31,20

95 9611 0067 07 Adatlap az élm.kiad.ut. tervezéséhez tömb 55,00 66,00

95 9611 0068 06 Anyagelosztó tömb 125,00 150,00

95 9611 0069 05 Átvételi elismervény tömb 30,00 36,00

95 9611 0071 00 Üza. feltöltési és kiadási kimutatás tömb 142,82 171,38

95 9611 0079 03 Összehasonlító kimutatás (szám szerinti) lap 5,00 6,00

95 9611 0081 09 Tárolási helyzetjelentés „A” ív 7,00 8,40

95 9611 0082 08 Tárolási helyzetjelentés „B” ív 6,00 7,20

95 9611 0083 07 Tárolási helyzetjelentés „T” ív 5,00 6,00

95 9611 0084 06 Tárolási helyzetjelentés „A–I” ív 3,00 3,60

95 9611 0085 05 Tárolási helyzetjelentés „B–I” ív 3,00 3,60

94 9611 0086 04 Tárolási helyzetjelentés „A–II” ív 7,00 8,40

95 9611 0087 03 Tárolási helyzetjelentés „B–II” ív 7,00 8,40

95 9611 0088 02 Tárolási helyzetjelentés „C–I” lap 7,00 8,40

95 9611 0089 01 Tárolási helyzetjelentés „C–II” lap 3,00 3,60

95 9611 0091 07 Változásjelentés „C–I” ív 3,00 3,60

95 9611 0092 06 Változásjelentés „V–II” ív 5,00 6,00

95 9611 0093 05 Változásjelentés „V–III” lap 5,00 6,00

95 9611 0094 04 Tárolási helyzet változásjelentése „V” ív 3,00 3,60

95 9611 0095 03 Állóeszköz nyilvántartó karton db 2,00 2,40

95 9611 0096 02 Okmánynapló db 311,00 373,20

III. Ok ta tá si és kul tu rá lis nyom tat vá nyok

95 9612 0205 10 Azonnali tényközlõ lap tömb 93,00 111,60

95 9612 0208 07 Adatlap balesetrõl (II) ív 7,00 8,40

95 9612 0209 06 Baleseti jegyzõkönyv lap 5,00 6,00

95 9612 0210 02 Kitöltési útmutató füz 50,00 60,00

95 9612 0226 05 Összefogl.jelent. HEÖ fegyelm.helyz-rõl ív 1,00 1,20

95 9612 0227 04 Összefogl.jel. Kieg.pság tart.áll.f.h. ív 46,00 55,20

95 9612 0228 03 Összefogl.jel. KBVI fegyelm.helyz-rõl ív 3,00 3,60

IV. Sze mély ügyi nyom tat vá nyok

95 9613 0311 04 Személyügyi változás jelentõ lap lap 1,80 2,16

95 9613 0312 03 Személyi okmánygyûjtõ tert.ti. részére db 3,00 3,60

95 9613 0315 00 Személyi anyaggyûjtõt helyettesítõ lap db 1,00 1,20
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2008. évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá-val

95 9613 0318 08 Személyi nyilvántartó lap db 4,00 4,80

95 9613 0319 07 Nyilv.k.szü.ag.gyûjtõ és nyilvt.l.-ról kö 330,00 396,00

95 9613 0322 01 Beosztási táblázat lap 9,00 10,80

95 9613 0324 10 Beosztási tábla kivonat lap 7,00 8,40

95 9613 0328 06 Névjegyzék lap 7,00 8,40

95 9613 0329 05 Személyi igazolvány nyilvt.lap db 4,00 4,80

95 9613 0335 07 Jelentkezési lap ív 4,00 4,80

95 9613 0337 05 Személyi anyaggyûjtõ polg.alk. részére tas 9,20 11,04

95 9613 0339 03 Nyilvántartó könyv a polg.alkalm.-ról kö 90,00 108,00

95 9613 0342 08 Minõsítés ív 15,00 18,00

95 9613 0343 07 Javaslati lap soros elõléptetésre lap 4,00 4,80

95 9613 0344 06 Tanulm.jellemzés ak.hallg. és kat.fõisk. ív 7,00 8,40

95 9613 0345 05 Javaslati lap szolgálat utáni kitünt.-re lap 13,00 15,60

95 9613 0346 04 Szolgálati jellemzés ív 4,00 4,80

95 9613 0347 03 Kiegészítõ adatlap nyugállományúaknak lap 3,00 3,60

95 9613 0349 01 Fogyaték-nyilvántartó lap lap 2,00 2,40

95 9613 0351 07 Növendék-Fogyaték nyilvt.füzet füz 85,00 102,00

95 9613 0352 06 Dicséretek és fenyítések lapja db 4,00 4,80

95 9613 0353 05 Ideiglenes szolgálati igazolvány db 3,00 3,60

95 9613 0368 09 Beosztási könyv borító db 675,00 810,00

95 9613 0369 08 Beosztási könyv kivonat borító db 240,00 288,00

95 9613 0371 03 Személyi anyaggyûjtõ ht. áll. részére db 698,00 837,60

95 9613 0370 04 Betétlap a 13-0371 gyûjtõbe ív 4,20 5,04

95 9613 0375 10 Határozat gar 6,00 7,20

95 9613 0376 09 Személyi adatlap gar 8,00 9,60

95 9613 0377 08 Kinevezés gar 6,00 7,20

95 9613 0378 07 Közalkalmazotti igazolás gar 5,00 6,00

95 9613 0379 06 Adatlap a beszámított szolgálati idõrõl lap 3,00 3,60

95 9613 0380 02 Kedvezményesen számított szolg.idõ nyilvt.lap lap 2,50 3,00

95 9613 0381 01 Szolgálati idõ módosítási kérelem lap 1,00 1,20

95 9613 0382 00 Szabadság nyilvántartó lap lap 2,00 2,40

V. Moz gó sí tá si nyom tat vá nyok

95 9614 0412 06 Nyilvántartó iratkísérõ lap lap 3,00 3,60

95 9614 0413 05 Terv a tart. kiképzésre tervezettekrõl klt 15,00 18,00

95 9614 0414 04 Betétlap a 14-0413-hoz lap 12,00 14,40

95 9614 0416 02 Technikai eszközök nyilvt.lapja db 50,00 60,00

95 9614 0417 01 Összesített kimut. a technikai eszk.-rõl db 30,00 36,00

95 9614 0421 05 Terv a technikai eszközök biztosítására klt 23,00 27,60

95 9614 0422 04 Betétlap a 14-04210-be lap 3,00 3,60

95 9614 0423 03 Adatkérõ (-közlõ) lap lap 2,00 2,40

95 9614 0431 03 Betûrendes névmutató kö 6470,00 7764,00

95 9614 0432 02 Érdekvédelmi dosszié tas 39,00 46,80

95 9614 0433 01 Válaszlevél szokványboríték db 2,00 2,40

95 9614 0437 08 Értesítés a behívásról lap 1,00 1,20

95 9614 0438 07 Szakorvosi vizsgálatra utaló határozat lap 2,00 2,40

95 9614 0439 06 Névjegyz.tart.kiképz.-re bevon.átadására lap 3,00 3,60

95 9614 0441 01 Felj.korl-al alk.hadköt.eü.fogy.-ról lap 3,00 3,60

95 9614 0443 10 Ideiglenes távol- és jelenlévõk könyve kö 240,00 288,00
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2008. évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá-val

95 9614 0444 09 Javítóbázis nyilvántartó lap db 8,00 9,60

95 9614 0452 09 Megbízólevél gjmû.oszlopparancsnok részére db 2,00 2,40

95 9614 0453 08 Igazolvány kézbesítõnek db 1,00 1,20

95 9614 0456 05 Igénybejelentési lap lap 2,00 2,40

95 9614 0459 02 Igazolás bevont Katonai igazolványról lap 2,00 2,40

95 9614 0464 05 Név szerinti igénylés lap 2,00 2,40

95 9614 0471 06 Jegyzõkönyv átadandó anyagokról klt 3,00 3,60

95 9614 0473 04 Tudakozó a közp. rabnyilvántartó felé lap 4,00 4,80

95 9614 0474 03 Gépjármû átadási terv ív 2,00 2,40

95 9614 0476 01 Nyilatkozat (beosztási ismeretrõl) lap 2,00 2,40

95 9614 0478 10 Ideigl.mozg.szüséglet igénylõ lap lap 2,00 2,40

95 9614 0479 09 Gépjármû átvételi elismervény tömb 150,00 180,00

95 9614 0481 04 Feljelentés szabálysértési ügyben lap 1,00 1,20

95 9614 0482 03 Újonc igény jelentés lap 3,00 3,60

95 9614 0484 01 Jelent.a rendsz-ett soráll.stat.mego.-ra klt 14,00 16,80

95 9614 0485 00 Igazolás lap 3,00 3,60

95 9614 0486 10 Beosztási könyv kö 155,00 186,00

95 9614 0487 09 Névjegyz.a ... raj, szakasz állományáról lap 3,00 3,60

95 9614 0488 08 Napi létszámjelentés tömb 77,00 92,40

95 9614 0489 07 Személyi veszteség névszerinti jelentés lap 12,00 14,40

95 9614 0491 02 Elszámolás a fn.kivetés teljesítésérõl lap 14,00 16,80

95 9614 0492 01 Veszteség közlõ lap lap 1,00 1,20

95 9614 0493 00 Összekovácsolási gyakorlat borítólap db 3,00 3,60

95 9614 0494 10 Személyi állomány jelentés lap 3,00 3,60

95 9614 0495 09 Feltöltés nyivántartási napló kö 137,00 164,40

95 9614 0496 08 Tartalékegység létszámnyilvántartása tömb 121,00 145,20

95 9614 0497 07 Napi létszámjelentés tömb 77,00 92,40

95 9614 0498 06 Értesítési lap lap 3,00 3,60

95 9614 0499 05 Értesítési lap (hõsi halott) lap 13,00 15,60

95 9614 0501 06 Munkagép átvételi elismervény tömb 154,00 184,80

95 9614 0503 04 Összekovácsolási gyakorlat betétlap ív 3,00 3,60

95 9614 0513 02 Parancsnoki eligazítás terve borító ív 5,00 6,00

95 9614 0514 01 Parancsnoki eligazítás terve betétlap lap 3,00 3,60

95 9614 0507 00 Kimutatás tartalékos képzésrõl betétlap ív 4,00 4,80

95 9614 0508 10 Kim.a tartalékos képzésrõl btlap turnus ív 5,00 6,00

95 9614 0511 04 Kim.a tartal.képzésrõl megyénként bttlap ív 9,00 10,80

95 9614 0512 03 Kim.a tartalékos képzésrõl bttlap turnus ív 9,00 10,80

95 9614 0524 10 Elövezetés elrendelése lap 1,00 1,20

95 9614 0525 09 Emléklap (Hadkieg.-ek részére) db 5,00 6,00

95 9614 0526 08 Értesítés, névre szóló levél lap 1,00 1,20

95 9614 0529 05 Változásjelentõ lap lap 3,00 3,60

95 9614 0536 06 Érdekvédelmi mutatólap lap 3,00 3,60

95 9614 0537 05 Érdekvédelmi adatlap lap 18,00 21,60

95 9614 0538 04 Kegyeleti adatlap lap 3,00 3,60

95 9614 0539 03 Tartalom jegyzék lap 2,00 2,40

95 9614 0541 09 Személyi igazoló jegy db 5,00 6,00

95 9614 0550 08 Jel. az elõször sorozottak eü.minõsítés sz.megoszl-ról lap 4,00 4,80

95 9614 0551 07 Közúti jármû eü.alk.vizsg. lap 3,00 3,60

95 9614 0552 06 Pszichológiai vizsg.lap lap 3,00 3,60
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95 9614 0553 05 Sorozási eü.alk.vizsg.lap lap 4,00 4,80

95 9614 0554 04 Határozat szako.vizsg. tömb 44,00 52,80

95 9614 0555 03 Határozat alkalmasnak minõsítés tömb 70,00 84,00

95 9614 0356 02 Határozat alkalmatlan min.,,E” fok. tömb 40,00 48,00

95 9614 0557 01 Határozat ideiglenesen alkalmatlan tömb 40,00 48,00

95 9614 0558 00 Határozat gyógykezelésre tömb 42,00 50,40

95 9614 0559 10 Igazolás megj. Kötelez. Teljesítésérõl lap 1,00 1,20

95 9614 0561 05 Hadkötelesek egészségügyi törzslapja lap 5,00 6,00

VI. Ki kép zé si nyom tat vá nyok

95 9621 0503 02 Fogdajegy lap 4,00 4,80

95 9621 0504 01 Nyugta a fogdások átvételérõl lap 2,00 2,40

95 9621 0505 00 Fogdások könyve kö 100,00 120,00

95 9621 0506 10 Ágynévtábla db 1,00 1,20

95 9621 0507 09 Nyilvtart. könyv az õrség tart. lõszerérõl füz 47,00 56,40

95 9621 0508 08 Nyilvtart. könyv a feljel.elõáll.kat.-ról kö 198,00 237,60

95 9621 0509 07 Panaszok és beadványok könyve kö 140,00 168,00

95 9621 0511 02 Õrnapló ív 3,00 3,60

95 9621 0512 01 Õrhely-leírás lap 1,00 1,20

95 9621 0513 00 Fegyverkiadási füzet kö 145,00 174,00

95 9621 0514 10 Kimut.a kiosztott és beszolg. lõsz.-rõl lap 1,00 1,20

95 9621 0515 09 Lõtérnapló füz 88,00 105,60

95 9621 0517 07 Gépp.2.sz.lögyak.nev.-i és ért.-i lapja lap 4,00 4,80

95 9621 0518 06 Piszt.lõgyak.nev.-i és ért.-i lap lap 1,00 1,20

95 9621 0519 05 Párbajlövés nevezési lap lap 1,00 1,20

95 9621 0521 00 Párbajlövés értékelõ lap lap 2,00 2,40

95 9621 0522 10 Belépési engedély (egyszeri) tömb 109,00 130,80

95 9621 0523 09 Kapujegy lap 1,30 1,56

95 9621 0524 08 Gyengélkedõ könyv kö 371,00 445,20

95 9621 0525 07 Fogdások nyilvántartó könyve kö 341,00 409,20

95 9621 0526 06 Zászlóalj napló (ezred) kö 305,83 367,00

95 9621 0527 05 Századnapló kö 268,57 322,28

95 9621 0528 04 Bizonyítvány a végzett hallg. részére tts. db 23,00 27,60

95 9621 0529 03 Alegység ügyeletesi elõjegyzés kö 370,00 444,00

95 9621 0531 09 Össz.-tt napló az ezred löv.-nek nyt.-r. kö 360,00 432,00

95 9621 0532 08 Napló a ti.thtts.kiképz.-nek nyt.-ról füz 45,00 54,00

95 9621 0533 07 Heti részletes kiképzési terv lap 7,00 8,40

95 9621 0534 06 Össz.-tt csapatlap a párbajlövés versh. lap 2,00 2,40

95 9621 0536 04 Összesített eredményjegyzék lap 3,00 3,60

95 9621 0537 03 Gépjármû-vezetés személyi nyilvántartó könyve füz 9,00 10,80

95 9621 0538 02 Látogatók könyve kö 392,00 470,40

95 9621 0541 07 Harckocsivez.-k nyilvántartó naplója füz 101,00 121,20

95 9621 0544 04 Vizsga-jegyzõkönyv db 5,00 6,00

95 9621 0545 03 Tanulmányi összesítõ lap 3,00 3,60

95 9621 0546 02 Bizonyítvány (szü. gyûjtõbe) db 24,00 28,80

95 9621 0547 01 Bizonyítvány a végzett hallg. részére tiszti füz 136,00 163,20

95 9621 0548 00 Osztályozási napló kö 950,00 1140,00

95 9621 0549 10 Lõszer kiadási és leadási jegyzék lap 2,00 2,40

95 9621 0551 05 Fedett tûzáll.-ból végr.h.gyak.nyt.napló lap 2,00 2,40
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95 9621 0552 04 Vizsgabizonylati lap lap 2,00 2,40

95 9621 0553 03 Baleseti napló kö 161,53 193,84

95 9621 0554 02 Járõrlap ív 3,00 3,60

95 9621 0555 01 Járõrjelentés tömb 253,67 304,40

95 9621 0556 00 Szakasz tanulmányi kimutatás ív 3,00 3,60

95 9621 0557 10 Század lövészetének nyilvántartása kö 142,00 170,40

95 9621 0558 09 Egyéni Nyt. lap a harckocsi vezetésérõl lap 4,00 4,80

95 9621 0559 08 Harckocsi vezetõi engedély db 60,00 72,00

95 9621 0562 02 Napló a gjmû vez. pályán végreh.-tt gyak. füz 83,00 99,60

95 9621 0563 01 Igazolás db 112,00 134,40

95 9621 0564 00 Tanári nyilvántartó db 4,00 4,80

95 9621 0565 10 Vizsgajegyzõkönyv tömb 117,00 140,40

95 9621 0566 09 Csoport napló kö 275,00 330,00

95 9621 0567 08 Szakköri napló kö 512,00 614,40

95 9621 0568 07 Oktatói igazolvány db 4,00 4,80

95 9621 0569 06 Vezetõi engedély db 2,00 2,40

95 9621 0571 01 Szolgálat vezénylési kimutatás ív 397,00 476,40

95 9621 0572 00 Szolgálat reggeli jelentése kö 257,00 308,40

95 9621 0573 10 Bizonyítvány db 560,00 672,00

95 9621 0574 09 Kollégiumi ellenõrzõ könyv füz 12,00 14,40

95 9621 0575 08 Gépjármû vezetési gyak.nyilv.tart.-i lapja lap 3,00 3,60

95 9621 0576 07 Névjegyzék az oszt.-ba sor.vizsgát tett gkv lap 4,00 4,80

95 9621 0578 05 Harckocsi vezetésnél felhaszn.km nyilvt. lap 3,00 3,60

95 9621 0579 04 Kegyeleti nyilvántartó könyv kö 37,00 44,40

95 9621 0582 09 Zászlósi igazolvány nyivánt. kö 423,00 507,60

95 9621 0585 06 Harck.lõgyak.végrehajt.nyt.lapja lap 7,00 8,40

95 9621 0586 05 Nyt.lap a harcko.harcszerû lõgyak.-ról lap 3,00 3,60

95 9621 0587 04 Ért.lap alegys fedett tûáll.-ból vreh.gy lap 3,00 3,60

95 9621 0588 03 Törzskönyv tömb 262,00 314,40

95 9621 0593 06 Harcjmû-vezetõ gyakorlat nyilv. tart. lap 3,00 3,60

95 9621 0594 05 Lõszer kiadási-visszavét.jegyz. lap 3,00 3,60

95 9621 0597 02 Szakasz nyilvántartó könyv kö 1087,68 1305,22

95 9621 0601 01 Katonai kiképzés eredményei I. db 4,00 4,80

95 9621 0602 00 Katonai kiképzés általános adatai ív 5,00 6,00

95 9621 0603 10 Rajok kiképzési eredményei II. db 4,00 4,80

95 9621 0604 09 Rajok kiképzési eredményei ív 11,00 13,20

95 9621 0605 08 Szakasz kiképzési eredményei II. lap 6,00 7,20

95 9621 0606 07 Szakasz kiképzési eredményei ív 5,00 6,00

95 9621 0607 06 Szakasz névjegyzék IV. lap 4,20 5,04

95 9621 0608 05 Normák ív 6,00 7,20

95 9621 0619 02 Zászlóalj (osztály) kiképzési terv ív 93,00 111,60

95 9621 0622 07 Igazolás (tiszti) lap 5,00 6,00

95 9621 0624 05 Szolgálati könyv füz 20,00 24,00

95 9621 0625 04 Század beosztási könyv füz 39,00 46,80

95 9621 0626 03 Harceszköz állomány jelentés (szárfö.cs.) lap 3,00 3,60

95 9621 0627 02 Harceszköz állomány jelentés (légv.cs.) lap 3,00 3,60

95 9621 0628 01 Jegyzõkönyv alegység töm. eredményeirõl lap 4,00 4,80

95 9621 0629 00 Egység m.egység fõiskola tömegsport ért. lap 4,00 4,80

95 9621 0631 06 Katonai tízpróba alegys.versenyjegyzõk. lap 6,00 7,20
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95 9621 0632 05 Katonai tízpróba összesítés nyilvánt. lap 3,00 3,60

95 9621 0634 03 MH Csúcseredmény táblázat lap 3,00 3,60

95 9621 0635 02 Törzslap közp.kat.szak.felkészítés lap 9,60 11,52

95 9621 0636 01 Igazolás kat.felk.tanfolyam (fehér) db 11,40 13,68

95 9621 0637 00 Igazolás szak-tanf felk. (fehér) db 7,60 9,12

95 9621 0642 03 Igazolás tanf. szerv. kat-szak. felk. (kék) db 11,00 13,20

95 9621 0643 02 Betétlap a 210635-ös számú nyomt-hoz db 6,00 7,20

95 9621 0644 01 Igazolás a szakm. gyak. szaktanf. felk. (kék) db 7,50 9,00

VII. Fegy ver ze ti nyom tat vá nyok

95 9623 0606 08 Lõszersorozat nyilvántartó kartoték db 4,40 5,28

95 9623 0607 07 Nyilv. könyv az ideiglenes hasz.kiad.fels. ív 3,00 3,60

95 9623 0609 05 Összesített nyilvántartási kartoték db 6,90 8,28

95 9623 0618 04 Raktármûveleti napló ív 3,20 3,84

95 9623 0623 06 Éves jelentés a lõszerek sorozatáról ív 6,00 7,20

95 9623 0625 05 Éves jel.lösz.sorozatáról(nagy al.betl.) ív 9,00 10,80

95 9623 0627 03 Mûszertörzskönyv kö 76,00 91,20

95 9623 0635 03 Kategorizálási jegyzõkönyv lap 8,00 9,60

95 9623 0643 03 Névj.tech.ter.állandóan beléph.szem. kö 395,00 474,00

95 9623 0651 03 Raktár ellenõrzõ napló kö 169,11 202,93

95 9623 0653 01 Lövegkönyv kö 32,00 38,40

95 9623 0673 08 Csomagolójegy lõszerhez lap 1,00 1,20

95 9623 0692 05 Össz.kim.naptári évben felh. lõszerrõl ív 3,00 3,60

95 9623 0716 03 Objekt.tech.ter.érk.gjm.nyilvántartó kö. kö 300,00 360,00

95 9623 0728 10 Gyártási szám szerinti nyilvántartó lap db 3,00 3,60

VIII. Ra ké ta- és lég vé del mi nyom tat vá nyok

95 9624 0702 04 Légv.rak.harctevékenység nyilv. napló kö 283,00 339,60

95 9624 0703 03 Ûrlap az irányszög meghatározásához tömb 99,00 118,80

95 9624 0704 02 Rádiótechnikai adatokat rögzítõ napló kö 283,00 339,60

95 9624 0705 01 Mérési napló (girótájolóhoz) kö 48,00 57,60

95 9624 0706 00 Vizuális figyelõk jelentési napló kö 512,00 614,40

95 9624 0707 10 Tábl.irányvon. a függ. síktól val.,,O” ja. tömb 21,00 25,20

95 9624 0708 09 Feljegyzés kö 550,00 660,00

95 9624 0711 03 Ellenõrzéseket és vizsgáztatásokat rög. n. kö 97,00 116,40

95 9624 0712 02 Technikai meghibásodások nyilvántartása kö 550,00 660,00

95 9624 0718 07 Ûrlap összer. egyik z. a más.tört. átsz. tömb 31,00 37,20

95 9624 0719 06 Pontok lehozatala a földre tömb 31,00 37,20

95 9624 0721 01 Ûrlap tájolások ellenõrzésére tömb 107,00 128,40

95 9624 0722 00 „AM” MEGÁLLAPÍTÁSA tömb 102,00 122,40

95 9624 0726 04 Napló a távmérõ gyakorlásainak nyt.-re kö 425,00 510,00

95 9624 0732 09 Közepes szél kiszámítása tömb 80,00 96,00

95 9624 0733 08 A levegõ hõmérsékletének kiszámítása tömb 155,00 186,00

95 9624 0734 07 A hõmérséklet közepes eltérésének kisz. tömb 155,00 186,00

95 9624 0738 03 A légsûrûség eltérésének kiszámítása tömb 50,00 60,00

95 9624 0741 08 Jelentés összeállítása tömb 115,00 138,00

95 9624 0742 07 Leolvasás leszedõ ûrlap tömb 16,00 19,20

95 9624 0743 06 Felderítési napló tömb 96,00 115,20

95 9624 0745 04 Fordított geodéziai feladat tömb 85,00 102,00
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95 9624 0746 03 Ûrl.nap oraszs.l.t.irányszög szám. tömb 116,00 139,20

95 9624 0748 01 Lövegparancsnoki elõjegyzés tömb 133,00 159,60

95 9624 0749 00 Sokszögvonal kiszámítási ûrlap tömb 273,00 327,60

95 9624 0751 06 Ponenot-f.hátrametszés tömb 49,00 58,80

95 9624 0752 05 Ûrl.n.viszl.m.javítások kiszámítására tömb 155,00 186,00

95 9624 0755 02 Egysz.és komb.elmet. kiszámítási ûrlap tömb 65,00 78,00

95 9624 0757 00 Lövészetvezetõ elõjegyzés tömb 198,00 237,60

95 9624 0758 10 Üteg-elsõtiszti elõjegyzés füz 81,00 97,20

95 9624 0759 09 Ütegparancsnoki elõjegyzés tömb 255,00 306,00

95 9624 0761 04 Elõjegyzés a figyelõpár megfigyelésérõl tömb 230,00 276,00

95 9624 0763 02 Ûrl.ak.baz.elemeinek kiszámításához tömb 48,00 57,60

95 9624 0764 01 Ûrlap a kiértékelõ szalag átszámításához tömb 54,00 64,80

95 9624 0765 00 Összesítõ ûrlap tömb 48,00 57,60

95 9624 0766 10 Leolvasás szalagról tömb 65,00 78,00

95 9624 0767 09 Ûrlap c.összerend.kiszámításához tömb 63,00 75,60

95 9624 0768 08 Elõkész.ûrl.c.összerendezõinek kiszám. tömb 48,00 57,60

95 9624 0769 07 Hang-feld.üt.célnapló tömb 48,00 57,60

95 9624 0775 09 Idõjárási viszonyok eltérése tömb 82,00 98,40

IX. Hír adó nyom tat vá nyok

95 9631 0802 10 Rejtjelzõ eszközök nyilvántartó naplója füz 244,00 292,80

95 9631 0803 09 Kulcsdokumentáció nyilvántartó napló kö 1664,00 1996,80

95 9631 0805 07 Rejtjelz.eszk.megi.jog.nyilvántartása kö 208,00 249,60

95 9631 0806 06 Kézbesítõ könyv füz 52,00 62,40

95 9631 0807 05 „Zárt részre”bel.nyilvántartása kö 485,00 582,00

95 9631 0808 04 Forgalmi (esemény) napló tömb 80,00 96,00

95 9631 0809 03 Távirati ûrlap tömb 98,00 117,60

95 9631 0814 06 Zavaró munkanapló füz 31,00 37,20

95 9631 0815 05 Mûszernyilvántartó karton db 4,00 4,80

95 9631 0816 04 Reggeli jelentés naplója kö 307,00 368,40

95 9631 0819 01 Kim.all.jell.telepített hír. eszközökrõl lap 25,00 30,00

95 9631 0822 06 Rádióf.np.légv.jel. füz 332,00 398,40

95 9631 0823 05 Titkosított beszélgetések nyilvántartása kö 127,00 152,40

95 9631 0824 04 Hiányjegyzék tömb 106,00 127,20

95 9631 0827 01 Távirati ûrlaptömb tömb 96,00 115,20

95 9631 0829 10 Hírk.összk.össz.adt. füz 36,00 43,20

95 9631 0834 02 Havi üzemóra lap tömb 37,00 44,40

95 9631 0836 00 Rádióhálók és irányok táblázata (betétlap ív 8,00 9,60

95 9631 0837 10 Akkumulátor töltési napló füz 52,00 62,40

95 9631 0839 08 Expedíció kimenõ napló füz 91,00 109,20

95 9631 0841 03 Expedíció bejövõ napló füz 120,00 144,00

95 9631 0842 02 Rádióhálók és irányok táblázata db 25,00 30,00

95 9631 0845 10 Szolgálati közlések táblázata db 16,00 19,20

95 9631 0852 00 Ûrlap fedett távmondathoz tömb 49,00 58,80

95 9631 0853 10 Rejtjeltõ eszközök nyilvántartó kartonja db 5,00 6,00

95 9631 0856 07 Technikai kiszolgálási terv lap 4,00 4,80

95 9631 0857 06 Kimutatás postaszabvány eszközökrõl lap 1,00 1,20

95 9631 0858 05 Hibanapló füz 125,00 150,00

95 9631 0859 04 Akku.savs.cellafeszültség füz 117,00 140,40
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95 9631 0861 10 Fut.megk.jelzés + tok db 394,00 472,80

95 9631 0863 08 Rejtjelzõ táviratok iktató könyve kö 220,00 264,00

95 9631 0864 07 Ut.,,R”dok.any.részére tömb 111,00 133,20

95 9631 0865 06 Eseménynapló kö 163,00 195,60

95 9631 0869 02 Kim.all.jel.t.gépt.a. lap 7,00 8,40

95 9631 0871 08 Hírközpont géptávíró nyt.napló füz 302,00 362,40

95 9631 0872 07 Géptávíró harcvezetési nyt. napló füz 40,00 48,00

95 9631 0873 06 Hírközpont távbeszélõ nyt. napló füz 152,00 182,40

95 9631 0874 05 Hírközpont csatorna nyilvántartó napló füz 74,00 88,80

95 9631 0875 04 Hírközpont rádióvevõ nyt. napló kö 79,00 94,80

95 9631 0876 03 Hírközpont parancsnapló füz 125,00 150,00

95 9631 0877 02 Hírk.gépt.szerk.nyilvántartása füz 40,00 48,00

95 9631 0878 01 Hírközpont cs.elo.t. füz 56,00 67,20

95 9631 0879 00 Hírközpont információs napló füz 131,00 157,20

95 9631 0881 06 Hírközpont ügyeletes jelentési napló kö 979,00 1174,80

95 9631 0882 05 Katonai futárigazolványok nyt. naplója db 300,00 360,00

95 9631 0883 04 Kimutatás a Magyar Posta Rt-hez  érkezett csom. db 500,00 600,00

95 9631 0884 03 Számvetés a Bp.Postacsom.Üzemhez érk.küld. db 262,00 314,40

95 9631 0885 02 Kim. a Bp-i Levélfeld.Üzemhez érk.küld.átadásához db 500,00 600,00

95 9631 0886 01 A.........-tól induló és érkezõ futár járatok nyt.naplója db 300,00 360,00

95 9631 0887 00 Kimutatás a..........-tól ind.futár küldemények idõp. db 300,00 360,00

95 9631 0888 10 Kimutatás a (FTP) szerv mûk.szüks.adatairól db 400,00 480,00

95 9631 0889 09 Kimutatás .....részére a táb.postasz.haszn.szerv.u. db 400,00 480,00

95 9631 0891 04 Futár- és táboriposta járatlap tömb tömb 500,00 600,00

X. Ügy vi te li nyom tat vá nyok

95 9632 0904 00 Iktatókönyv kö 464,97 557,96

95 9632 0905 10 Átjáró napló kö 518,00 621,60

95 9632 0908 07 Nyílt parancs sima tömb 54,00 64,80

95 9632 0909 06 Nyílt parancs piros sávos tömb 63,00 75,60

95 9632 0911 01 Nyílt parancs zöld sávos tömb 63,00 75,60

95 9632 0912 00 Nyílt parancs kék sávos tömb 63,00 75,60

95 9632 0914 09 Kézbesítõ könyv kö 137,00 164,40

95 9632 0916 07 Értékkézbesítõ-könyv kö 142,00 170,40

95 9632 0917 06 Leadási jegyzék ív 1,00 1,20

95 9632 0918 05 Könyvleltár kö 302,00 362,40

95 9632 0919 04 Személyi karton db 4,30 5,16

95 9632 0921 10 Sokszorosítási napló füz 93,00 111,60

95 9632 0922 09 Selejt megsemmisítési jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9632 0923 08 Gyûjtõív db 6,10 7,32

95 9632 0930 01 Gyûjtõív-belív db 3,00 3,60

95 9632 0924 07 Belsõ leírás kö 113,40 136,08

95 9632 0925 06 Név-hely-tárgymutató kö 609,82 731,78

95 9632 0926 05 Számmutató kö 298,00 357,60

95 9632 0927 04 Belsõleltár lap 2,00 2,40

95 9632 0928 03 Zárócímke db 2,30 2,76

95 9632 0929 02 Sorszámos rendelkezések nyilvántartása füz 85,00 102,00

95 9632 0935 04 Leírónapló kö 188,00 225,60

95 9632 0936 03 Csomagolójegy a kiutalt szolg. könyvekhez tömb 245,85 295,02

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 63



HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2008. évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá-val

95 9632 0937 02 Futár átvételi elismervény tömb 81,00 97,20

95 9632 0938 01 Csomagolójegy a kiutalt szolg. könyvek. tömb 176,00 211,20

95 9632 0939 00 Futár átvételi elismervény tömb 123,29 147,95

95 9632 0942 05 Futár kézbesítõkönyv kö 435,70 522,84

95 9632 0944 03 Térképellátási jegy lap 2,00 2,40

95 9632 0945 02 Térkép nyilvántartó karton db 4,00 4,80

95 9632 0946 01 Térkép iktatókönyv kö 329,00 394,80

95 9632 0947 00 Évvégi jelentés térképekre lap 1,00 1,20

95 9632 0948 10 Csomj.hatt.vkül.szk. tömb 84,00 100,80

95 9632 0955 00 Kiutazási engedély külügyi osztály lap 3,00 3,60

95 9632 0971 00 Falakat db 10,00 12,00

95 9632 0972 10 Plasztilin (gyurma) kg 255,00 306,00

XI. Szál lí tá si nyom tat vá nyok

95 9633 1002 09 Szállítmány nyilvántartó könyv kö 385,00 462,00

95 9633 1034 01 Éves.száll.gjmû.km. igénylés füz 76,00 91,20

95 9633 1037 09 Járatnapló közúti szállításhoz kö 490,00 588,00

95 9633 1039 07 Rakodási jegy lap 1,00 1,20

95 9633 1041 02 Törzslap közlekedési eszközökrõl db 3,00 3,60

XII. Bí ró sá gi nyom tat vá nyok

95 9634 1201 10 Napló ív 4,10 4,92

95 9634 1202 09 Ügyiratok db 7,50 9,00

95 9634 1203 08 Feljegyzés a feljelentés kiegészítésérõl lap 1,00 1,20

95 9634 1204 07 Jegyzõkönyv feljelentésrõl lap 3,00 3,60

95 9634 1205 06 Kérdõjegy lap 2,00 2,40

95 9634 1206 05 Gyanúsított idézés lap 2,00 2,40

95 9634 1207 04 Vagyoni bizonyítvány iránti megkeresés ív 3,00 3,60

95 9634 1208 03 Határozat a nyomozás elrendelésérõl lap 6,00 7,20

95 9634 1209 02 Tanúidézés lap 2,00 2,40

95 9634 1211 08 Nyomozótiszti igazolás db 61,00 73,20

95 9634 1212 07 Jegyzõkönyv a gyanúsított kihallgatásáról lap 3,00 3,60

95 9634 1213 06 „BF” Lajstrom ív 4,00 4,80

95 9634 1214 05 Térítvény lap 1,20 1,44

95 9634 1215 04 Jegyzõkönyv szembesítésrõl db 3,00 3,60

95 9634 1216 03 Ügyészi kislajstrom kö 99,00 118,80

95 9634 1221 06 5.sz.stat.adatlap.ea. lap 3,00 3,60

95 9634 1222 05 Munkaad.ért.kényszer lap 2,00 2,40

95 9634 1223 04 Elõadó ív ív 4,00 4,80

95 9634 1224 03 F lajstrom ív 6,00 7,20

95 9634 1225 02 „B” Lajstrom ív 6,00 7,20

95 9634 1226 01 Igazolás az idézésre megjelenésrõl lap 6,00 7,20

95 9634 1227 00 Határozat a nyomozás mellõzésérõl lap 2,00 2,40

95 9634 1228 10 Értesítés nyomozási cselekményrõl lap 2,00 2,40

95 9634 1229 09 Határozat az elõvezetés elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1231 04 Hat.örvet.elr.elöa.t lap 2,00 2,40

95 9634 1232 03 Határozat õrizetbe vétel megszüntetésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1234 01 Igazolás lap 2,00 2,40

95 9634 1235 00 Pk.ért.alárend. lap 3,00 3,60
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95 9634 1236 10 Határozat letartóztatás megszüntetésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1239 07 Hat.lakhelh.megtilt. lap 3,00 3,60

95 9634 1241 02 Határozat lefogl.elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1242 01 Jegyzõkönyv a lefoglalásról lap 4,00 4,80

95 9634 1243 00 Határozat lefoglalás megszüntetésérõl lap 2,00 2,40

95 9634 1244 10 Hat.zav.elrendelésrõl lap 2,00 2,40

95 9634 1245 09 Jegyzk.motoz.és lef. lap 2,00 2,40

95 9634 1246 08 Jkv.a megr.foganatosításáról lap 2,00 2,40

95 9634 1247 07 Jegyzõkönyv házkutatásról lap 2,00 2,40

95 9634 1248 06 Határozat a szakértõ kirendelésérõl lap 4,00 4,80

95 9634 1249 05 Terh.védõ értesítése lap 2,00 2,40

95 9634 1251 00 Határozat védõ kirendelésérõl lap 2,00 2,40

95 9634 1252 10 Ért.védõ részére lap 2,00 2,40

95 9634 1253 09 Orvosi látlelet kérése lap 3,00 3,60

95 9634 1254 08 Fegyv.er.test.tagj.i lap 2,00 2,40

95 9634 1255 07 Jegyzk.nyom.ir.ism. lap 3,00 3,60

95 9634 1256 06 Ért.nyom.ir.ism-rõl lap 2,00 2,40

95 9634 1257 05 Kézbesítõkönyv elõadóknak 50 lap. kö 157,00 188,40

95 9634 1258 04 Jegyzõkönyv tanú kihallg. db 2,00 2,40

95 9634 1259 03 Hat.sz.ért.díjhoz db 2,00 2,40

95 9634 1261 09 4.sz.adl.afl.vizsgálathoz lap 2,00 2,40

95 9634 1262 08 Határozat õrizetbe vétel elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1263 07 Hat.lakhelyelh.til.m lap 2,00 2,40

95 9634 1264 06 Határozat szakértõi vizsgálatra lap 2,00 2,40

95 9634 1265 05 Kutatási kérelem lap 3,00 3,60

95 9634 1266 04 Elfogatóparancs lap 12,00 14,40

95 9634 1267 03 Határozat elfogatóparancs visszavon. lap 2,00 2,40

95 9634 1273 05 Értesítõ el.let.megr. db 3,00 3,60

95 9634 1274 04 Utalvány lap 2,00 2,40

95 9634 1275 03 Kézbesítõ ív ív 2,00 2,40

95 9634 1276 02 Bûnjel jegyzék lap 2,00 2,40

95 9634 1278 00 II sz.rendelvény lap 2,00 2,40

95 9634 1279 10 III.sz.rendelvény db 2,00 2,40

95 9634 1281 05 IV.sz.rendelvény lap 3,00 3,60

95 9634 1284 02 VII.sz.rendelvény lap 2,00 2,40

95 9634 1285 01 Hat.szakért.díj.meghatároz. lap 2,00 2,40

95 9634 1286 00 Idézési jegyzék lap 14,00 16,80

95 9634 1287 10 Költségjegyzék lap 11,00 13,20

95 9634 1289 08 Hat.nyom.hatid.meghosszabbításáról lap 2,00 2,40

95 9634 1291 03 Megkeresés bíróság lap 2,00 2,40

95 9634 1292 02 Felj.kieg.hatid.meghosszabb. lap 2,00 2,40

95 9634 1293 01 Elõvezetési jegy lap 2,00 2,40

95 9634 1294 00 Temetési engedély lap 2,00 2,40

95 9634 1295 10 Ügyészi nyilatkozat lap 7,00 8,40

95 9634 1298 07 Jav.gjmû.vez.eng.bevonásáról lap 2,00 2,40

95 9634 1302 06 Elõterj.nyom.határidõ módosít. lap 3,00 3,60

95 9634 1303 05 Tárgyalási jegyzék lap 2,00 2,40

95 9634 1304 04 Elkövetõi „E” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1305 03 Bûncselekmény „BP” pótlap lap 2,00 2,40
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95 9634 1306 02 Vádképviseleti pótlap „VP” lap 2,00 2,40

95 9634 1307 01 Bûncselekmény „B” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1308 00 Büntetõ ügy „U” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1309 10 Határozat vérvétel lap 2,00 2,40

95 9634 1311 05 Határozat védõ díj lap 11,00 13,20

95 9634 1312 04 Vádképviseleti „V” adatlap ív 7,00 8,40

95 9634 1313 03 Másodfokú vádképviselet „MV” adatlap lap 5,00 6,00

95 9634 1334 09 Határozat a házkutatás elrendelésérõl lap 3,00 3,60

XIII. Ügyész sé gi nyom tat vá nyok

95 9635 1305 09 Int.tan.elõáll.i.kat. lap 2,00 2,40

95 9635 1306 08 Parancsnokság megker. üln. lap 1,00 1,20

95 9635 1307 07 Kat.ügy.ért.tárgyalásról lap 3,00 3,60

95 9635 1309 05 Betûsoros névmutató ív 4,00 4,80

95 9635 1311 00 Vagy.jell.bünt.nyilvántartása ív 2,00 2,40

95 9635 1313 09 Kitûzõ végzés ív 3,00 3,60

95 9635 1314 08 Értesítés db 1,00 1,20

95 9635 1315 07 Értesítés szabadon bocsátásról lap 1,00 1,20

95 9635 1316 06 Terhelt idézése (kat) lap 1,00 1,20

95 9635 1317 05 Bûnügyek lajstroma ív 1,00 1,20

95 9635 1318 04 Vádközlési jegyzõkönyv lap 3,00 3,60

95 9635 1321 09 Fellebbviteli tárgyalás jegyzõkönyve lap 1,00 1,20

95 9635 1322 08 Elismervény befogadásról lap 2,00 2,40

95 9635 1323 07 Bûnügyi ir.visszak. lap 2,00 2,40

95 9635 1324 06 Kegyelmi kérelemre értesítés lap 2,00 2,40

95 9635 1325 05 Szabálysértési ügyek lajstroma ív 1,00 1,20

95 9635 1326 04 Intézkedés kegyelmi ügyben lap 2,00 2,40

95 9635 1327 03 Másodfokú kitûzõ végzés lap 3,00 3,60

95 9635 1328 02 Elõadói ív ív 2,00 2,40

95 9635 1329 01 Idézés fellebbezési tárgyalásra lap 2,00 2,40

95 9635 1331 07 Másodfokú zárt ülési jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9635 1332 06 Fellebbviteli tárgyalási napló ív 2,00 2,40

95 9635 1333 05 Katonai bírósági ülnöki lajstrom ív 3,00 3,60

95 9635 1334 04 Katonai ülnöki igazolvány ív 3,00 3,60

95 9635 1335 03 Bírósági kegyelmi lajstrom ív 3,00 3,60

95 9635 1336 02 Jelentés befogadásról lap 2,00 2,40

95 9635 1337 01 Jelentés átszállításról lap 2,00 2,40

95 9635 1338 00 Jegyzõkönyv feltételes szabadon bocs. lap 2,00 2,40

95 9635 1339 10 Értesítés büntetés kiall. ív 2,00 2,40

95 9635 1341 05 Jelentés szabadon bocsátásról ív 2,00 2,40

95 9635 1342 04 Látogatási engedély ív 2,00 2,40

95 9635 1343 03 Jelentés szabadlábra helyezésrõl ív 2,00 2,40

95 9635 1344 02 Értesítés feltételes szabadon bocs.-ról ív 2,00 2,40

95 9635 1345 01 Nyilvántartási lap ív 3,00 3,60

95 9635 1346 00 Fejlõdési lap ív 3,00 3,60

95 9635 1347 10 Letéti napló ív 3,00 3,60

95 9635 1348 09 Nyilvántartási lap elitéltekrõl ív 3,00 3,60

95 9635 1349 08 Nyilvántartási lap elõzetes letartózt. ív 3,00 3,60
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XIV. Pénz ügyi nyom tat vá nyok

95 9641 1402 01 Számfl.tart.ti.tht. lap 1,00 1,20

95 9641 1403 00 Pénzügyi jegy (sor, tart.áll.) tömb 423,00 507,60

95 9641 1404 10 Nyilvántartó lap (sor.áll.pót.) lap 1,00 1,20

95 9641 1405 09 Kimutatás a különféle pénzfelvételekrõl lap 2,00 2,40

95 9641 1406 08 Tartozások nyilvántartása ív 3,00 3,60

95 9641 1407 07 Utalvány nyilvántartás ív 3,00 3,60

95 9641 1408 06 Értesítés besorolásról bérmegállapításr. lap 3,00 3,60

95 9641 1409 05 Határozat a szolgálati idõ megállap. lap 3,00 3,60

95 9641 1411 00 Nyilvántartó lap a sorállomány pótlékáról lap 4,00 4,80

95 9641 1412 10 Kézhez fiz. élelmiszer költség jegyzék lap 2,00 2,40

95 9641 1413 09 Sorkatonák havi illetmény jegyzék ív 3,00 3,60

95 9641 1414 08 Munkaidõ nyilvántartás lap 2,00 2,40

95 9641 1415 07 Bérfizetési jegyzék ív 4,00 4,80

95 9641 1419 03 Vasúti utazási igazolás tömb 153,00 183,60

95 9641 1421 09 Családalapítási elõlegkérelem lap 5,00 6,00

95 9641 1422 08 Túlóraigénylési és utasítási lap lap 2,00 2,40

95 9641 1423 07 Kötelezvény lap 3,00 3,60

95 9641 1428 02 MH Költségvetés borító db 15,00 18,00

95 9641 1429 01 Tételes összesítõ tömb 242,00 290,40

95 9641 1431 07 Illetményigazolás tartalékosok részére ív 3,00 3,60

95 9641 1432 06 Napi pénztárjelentés tömb 133,00 159,60

95 9641 1433 05 Hiány-nyilvántartó könyv füz 105,00 126,00

95 9641 1434 04 Hátraléki kimutatás lap 3,00 3,60

95 9641 1435 03 Leírási tanúsítvány tömb 125,46 150,55

95 9641 1436 02 Nyugta lap 1,00 1,20

95 9641 1437 01 Kinevezési okirat dosszié db 172,00 206,40

95 9641 1438 00 Értesítés munkaviszony megszüntetésérõl tömb 182,00 218,40

95 9641 1439 10 Jelentés kiváló cím elnyerésérõl lap 2,00 2,40

95 9641 1441 05 Kézhez fizetendõ élelmezési költség jeg. lap 2,00 2,40

95 9641 1442 04 Jel.család al.elõlegben rész.szem.áthely lap 3,00 3,60

95 9641 1443 03 Igazolás étkezési létszámból kijelentés tömb 199,00 238,80

95 9641 1446 00 Igénybejelentési lap ív 3,00 3,60

95 9641 1447 10 Kiszab.kártér.nyilvántartás lap 2,00 2,40

95 9641 1448 09 Családalapítási elõleg engedélyezése lap 3,00 3,60

95 9641 1449 08 Bevételi pénztárbizonylat tömb 73,00 87,60

95 9641 1450 04 Kiadási pénztárbizonylat tömb 65,00 78,00

95 9641 1451 03 Értesítés baleset minõsítésérõl db 2,00 2,40

95 9641 1452 02 Értesítés baleset minõsítésérõl II. db 2,00 2,40

95 9641 1454 00 Kódlap lap 32,00 38,40

95 9641 1455 10 Baleset nyilvántartó könyv kö 278,00 333,60

95 9641 1457 08 Értesítés baleset minõsítésérõl II. lap 3,00 3,60

95 9641 1458 07 Visszahagyási nyilatkozat tömb 164,00 196,80

95 9641 1459 06 Visszahagyási nyilatkozat kit. táj. lap 3,00 3,60

95 9641 1461 01 Tájékoztató HKSZ lap 3,00 3,60

95 9641 1467 06 Illetményjegyzék lap 2,00 2,40

95 9641 1468 05 Illetményjegyzék ti,th és polg.alk.r. ív 196,00 235,20

95 9641 1469 04 Letéti jegyzék tömb 71,00 85,20
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95 9641 1470 00 Kimutatás a törvényes munkaid.elt.munka lap 4,00 4,80

95 9641 1473 08 Változási jegyzék lap 3,00 3,60

95 9641 1477 04 Jegyzék klt 303,00 363,60

95 9641 1479 02 Reklamációs lap 2 tömb 145,00 174,00

95 9641 1481 08 Változás jelentés az ált.alrendszer ad. tömb 55,00 66,00

95 9641 1482 07 Kísérõjegyzék tömb 233,00 279,60

95 9641 1484 05 Változásjelentés tömb 267,28 320,74

95 9641 1485 04 Jutalmazásról csoportos jelentés tömb 482,00 578,40

95 9641 1486 03 Reklamációs lap tömb 311,00 373,20

95 9641 1488 01 Személyi gyûjtõ db 7,50 9,00

95 9641 1489 00 Állománybavételi jelentés lap 4,00 4,80

95 9641 1491 06 MH PSZNYK címére elõrenyomott boríték db 3,00 3,60

95 9641 1492 05 MH PSZNYK címére elõnyomott boríték db 5,00 6,00

95 9641 1493 04 Költségvetési elõirányzat számsz. biz. lap 1,00 1,20

95 9641 1514 05 Borító db 8,00 9,60

95 9641 1494 03 Napló „B” tömb 347,00 416,40

95 9641 1495 02 Számlaösszesítõ ív lap 3,00 3,60

95 9641 1496 01 Munkavédelmi nyilatkozat engedélyezõ lap 2,00 2,40

95 9641 1497 00 ..évi költségvetési elõirányz.évvégi m. ív 3,00 3,60

95 9641 1512 07 Betétlap lap 2,00 2,40

95 9641 1498 10 Beszámoló jelentés a költs.gazd.év ív 3,00 3,60

95 9641 1499 09 Beszámoló jelentés a költs.gazd.(közp)év db 4,00 4,80

95 9641 1523 04 Betétlap lap 2,00 2,40

95 9641 1501 10 Beszám.jel.spec imp.besz.költség gazd.év ív 4,00 4,80

95 9641 1502 09 Kimutatás kedvezõtlen anyagi helyzetrõl lap 3,00 3,60

95 9641 1503 08 Tájékoztatás baleseti kártérítés lehet. lap 4,00 4,80

95 9641 1504 07 Napló (könyvelési feladás) tömb 218,00 261,60

95 9641 1505 06 Adatlap szolgálati betegségrõl ív 3,00 3,60

95 9641 1506 05 Munkavédelmi nyilatkozat (ideigl.eng.) lap 4,00 4,80

95 9641 1507 04 Munkavédelmi nyil. (nem engedélyezõ) lap 4,00 4,80

95 9641 1508 03 Helyszíni bejárás kitûzése lap 3,00 3,60

95 9641 1509 02 Baleseti bejelentés bekérése lap 3,00 3,60

95 9641 1511 08 Statisztikai lap tömb 164,00 196,80

95 9641 1515 04 Személyi gyûjtõ (pa.) ív 13,00 15,60

95 9641 1516 03 Állománybavételi jelentés (pa.) lap 3,00 3,60

95 9641 1517 02 Kieg.adatszolg.nyug.megállapításához lap 3,00 3,60

95 9641 1518 01 Béralap változás jelentés (pa.) tömb 157,00 188,40

95 9641 1519 00 Ellenõrzési napló kö 173,57 208,28

95 9641 1521 06 Alkoholszondás ellenõrzési napló tömb 202,00 242,40

95 9641 1522 05 Ittasság vizsgálati jegyzõkönyv lap 3,00 3,60

95 9641 1525 02 Ellenjegyzés nyilvántartása lap 8,00 9,60

XV. Pc- és gép jár mû nyom tat vá nyok

95 9642 1502 04 Gépkocsi törzskönyv kö 302,00 362,40

95 9642 1503 03 Ellenõrzési napló kö 95,00 114,00

95 9642 1504 02 Forgalmi rendszám szerinti nyilv. lap db 3,00 3,60

95 9642 1507 10 Gépjármû anyagigénylõ lap klt 4,00 4,80

95 9642 1508 09 Gépjármû járat igénybevételi lap füz 113,00 135,60

95 9642 1509 08 Gépjármû törzskönyv nyilvántartási lap kö 370,00 444,00
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95 9642 1512 02 Baleseti adatközlõ lap ív 2,00 2,40

95 9642 1514 00 Gépkocsi igénylés tömb 122,00 146,40

95 9642 1515 10 Nyt.egys.készl.levõ gjmû.menetlev.tömb kö 217,00 260,40

95 9642 1516 09 Átad-átv.füz. a felhaszn.gjmû. menetlev. kö 221,00 265,20

95 9642 1517 08 Nyilvántartási lap értékcsoport sz. C. db 5,00 6,00

95 9642 1518 07 Nyilvántartási lap szám szerinti D. db 4,00 4,80

95 9642 1519 06 Gjmû.technikai eszköz és kilométer számv klt 58,00 69,60

95 9642 1524 09 Gjmû.tech.e. és áramf. igénybevét.terve klt 57,00 68,40

95 9642 1526 07 Nyilvántartás a feljelentett gjmûk-rõl kö 225,00 270,00

95 9642 1527 06 Nyt.lap az MH. állományában levõ gjm-rõl db 6,00 7,20

95 9642 1528 05 Igénybevételi jelentés a gmjû.tech.eszk. klt 93,00 111,60

95 9642 1529 04 Nyt.lap közp.készletben levõ gjmû-rõl db 9,00 10,80

95 9642 1531 10 Gépjármû baleset nyilvántartás kö 465,00 558,00

95 9642 1532 09 Tanúsítvány benzinüzemû gk. db 4,00 4,80

95 9642 1533 08 Tanúsítvány diesel üzemû gk. db 2,00 2,40

95 9642 1538 03 Nyilvántartás az igazolólapokról db 10,00 12,00

95 9642 1542 07 Gépjármû igénylések nyilvántartása kö 358,00 429,60

95 9642 1548 01 Törzskönyv áramforrás aggregátor számára kö 510,00 612,00

95 9642 1549 00 Gjmû.technikai eszközök igénybevételi t. klt 32,00 38,40

95 9642 1566 10 Telephely szolgálat átadás-átvételi füz. kö 99,00 118,80

95 9642 1567 09 Rendkívüli események nyilvántartása kö 184,00 220,80

95 9642 1568 08 Kim.gj.tech.fõdarab rendkívüli meghib. lap 3,00 3,60

95 9642 1573 00 Adattáblázat a mü.ell. állomás részére lap 4,00 4,80

95 9642 1573 00 Adatlap a tech.hadrafoghatóság értékel. ív 3,00 3,60

95 9642 1574 10 Anyaghiány jelentés könyv kö 197,00 236,40

95 9642 1575 09 Anyaghiány jelentés(anyagellátó egység) kö 131,00 157,20

95 9642 1576 08 Adattáblázat a mû.ell.állomás részére lap 1,00 1,20

95 9642 1579 05 Anyaghiány jelentési könyv (IGO.) kö 296,00 355,20

95 9642 1581 00 Jegyzõkönyv a gépkocsivezetõk részére tömb 99,00 118,80

95 9642 1582 10 Belépési engedély db 2,00 2,40

95 9642 1583 09 Gjm.tech.esz.rend. meghibásod. nyt.kö. kö 246,00 295,20

95 9642 1586 06 Visszatartott gépjármûvek naplója kö 381,00 457,20

95 9642 1587 05 Gépjármû mozgási napló kö 278,15 333,78

95 9642 1588 04 Telephelyre való belépések nyilvántart. kö 153,00 183,60

95 9642 1592 08 Gépjármû igénylõ lap lap 0,90 1,08

95 9642 1594 06 Gépjármû baleseti jelentés lap 5,00 6,00

95 9642 1651 03 Kimut.jav felh. anyagut. és ft.ért lap 1,00 1,20

95 9642 1652 02 Anyagérték elszámolási lap lap 1,00 1,20

95 9642 1653 01 Éves anyagi keret nyilvántartás kö 149,00 178,80

95 9642 1605 09 Távl.terv.gj.tec.eszk.müszaki felülv. klt 31,00 37,20

95 9642 1606 08 Ellenõrzõ-értékelõ lap (gépkocsi) ív 3,00 3,60

95 9642 1607 07 Ellenõrzõ-értékelõ lap (kerekes harcj.) ív 3,00 3,60

95 9642 1608 06 Ellenõrzõ-értékelõ lap (áramforrás agr.) lap 2,00 2,40

95 9642 1609 05 Ellenõrzõ-értékelõ lap (lánctalpas jár.) ív 5,00 6,00

95 9642 1654 00 Összesített ellenõrzõ lap (áramfor.agr.) ív 5,00 6,00

95 9642 1655 10 Összesített ellenõrzõ lap (kerekes harc.) ív 5,00 6,00

95 9642 1656 09 Összesített ellenõrzõ lap (lánct.harcj.) ív 5,00 6,00

95 9642 1657 08 Összesített ellenõrzõ lap (gépkocsi) ív 2,00 2,40

95 9642 1658 07 Mûszaki vizsgálati jegyzõkönyv db 9,00 10,80
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XVI. Vegy vé del mi nyom tat vá nyok

95 9643 1702 04 Közepes magassági szelek nyilvántartása kö 173,00 207,60

95 9643 1703 03 Vegyi- és sugárfigyelõ napló kö 97,00 116,40

95 9643 1705 01 Atomcsapások nyilvántartása ív 10,00 12,00

95 9643 1706 00 Meteorológiai figyelõ napló kö 156,00 187,20

95 9643 1708 09 Egyéni sugármérõ átadó-átvevõ könyv kö 189,00 226,80

95 9643 1709 08 Egyéni sugáradag nyilvántartlap db 4,00 4,80

95 9643 1711 03 Egyéni összesített sugáradag jelentõ tömb 5,00 6,00

95 9643 1712 02 Sugárfigyelõ napló füz 126,00 151,20

95 9643 1713 01 Sugárfigyelõ napló füz 40,00 48,00

95 9643 1714 00 Egyéni kiképzési lap lap 2,00 2,40

95 9643 1715 10 Sugársz.sugárszenny.mérésének ell. kö. füz 62,00 74,40

95 9643 1716 09 Izotóp nyilvántartó könyv kö 206,00 247,20

95 9643 1717 08 Izotóp szállítólevél klt 4,00 4,80

95 9643 1718 07 Vegyicsapások nyilvántartása db 10,00 12,00

95 9643 1719 06 Sugárfelderítés adatainak nyilvántartása tömb 385,00 462,00

95 9643 1721 01 Vízkészlet radioaktivitás adatok nyilv. kö 246,00 295,20

95 9643 1722 00 Légköri rádióaktivitás nyilvántartása kö 246,00 295,20

95 9643 1723 10 Jelentés a sugárzó anyagok ellenõrzésér. tömb 246,00 295,20

95 9643 1724 09 Jelentés tûzesetrõl füz 246,00 295,20

95 9643 1725 08 Összesített sugáradag jelentõ tömb tömb 142,00 170,40

95 9643 1726 07 Vegyi-sugárfelderítési adatok nyilvánt. kö 49,00 58,80

95 9643 1752 05 Tûzoltó készülék nyilvántartó lap 1,00 1,20

95 9643 1753 04 SZ/I betétlap db 1,00 1,20

XVII. Élel me zé si nyom tat vá nyok

95 9651 1802 05 Étlap ív 6,00 7,20

95 9651 1803 04 Elszámolás és jelentés füz 40,00 48,00

95 9651 1804 03 Étlap többmenüs étkezéshez lap 4,00 4,80

95 9651 1805 02 Igénylés I. lap 1,80 2,16

95 9651 1807 00 Élelmezési utalvány tömb 338,00 405,60

95 9651 1808 10 Bevételi bizonylat(átvételi jegyzõkönyv) tömb 126,00 151,20

95 9651 1809 09 Anyagfeladás tömb 233,00 279,60

95 9651 1811 04 Kiadási utalvány számla tömb 88,00 105,60

95 9651 1812 03 Kiadási utalvány-anyagforgalmi összesítõ tömb 328,00 393,60

95 9651 1813 02 Utalvány tömb 204,00 244,80

95 9651 1816 10 Összesített élelmezési létszámjelentés tömb 86,00 103,20

95 9651 1818 08 Étkezési jegy egész napos tömb 132,00 158,40

95 9651 1820 03 Étkezési jegy egész napos tömb 132,00 158,40

95 9651 1819 07 Befizetõk könyve ív 1,00 1,20

95 9651 1820 03 Étkezési jegy egész napos tömb 132,00 158,40

95 9651 1821 02 Kórházi utalvány nagy tömb 391,00 469,20

95 9651 1822 01 Kórházi utalvány kicsi tömb 252,00 302,40

95 9651 1823 00 Megrendelés lap 1,00 1,20

95 9651 1824 10 Étrend ív 4,00 4,80

95 9651 1825 09 Utalvány (számla) tömb 208,00 249,60

95 9651 1827 07 Gyakorlatok élelmezési anyagnyilvánt. lap 7,00 8,40

95 9651 1835 07 Napi kimutatás ív 3,00 3,60
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95 9651 1837 05 Leltárív lap 6,00 7,20

95 9651 1838 04 Összesítés klt 10,00 12,00

95 9651 1841 09 Menüelõjegyzés db 3,00 3,60

95 9651 1842 08 Étlap (menüelõjegyzés) lap 3,00 3,60

95 9651 1843 07 Menüösszesítõ lap 3,00 3,60

95 9651 1844 06 Ételadag összesítõ lap 4,00 4,80

95 9651 1848 02 Élelmezési anyagnyilvántartó lap db 1,00 1,20

95 9651 1849 01 Kiadási utalvány számla tömb 197,00 236,40

95 9651 1852 06 Átvételi jegy tömb 130,00 156,00

95 9651 1855 03 Bizonylattömb kiadási és ellenõrzési lap db 4,00 4,80

95 9651 1856 02 Jegyzõkönyv szakanyag átvételére lap 6,00 7,20

95 9651 1862 04 Laboratóriumi vizsgálatok könyve ív 6,00 7,20

95 9651 1865 01 Hibamegállapítási jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9651 1866 00 Bizottsági jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9651 1867 10 Minõségi jegyzõkönyv tömb 99,00 118,80

XVIII. Ru há za ti nyom tat vá nyok

95 9652 2003 08 Felszámítási kimutatás lap 3,00 3,60

95 9652 2004 07 Illetmény nyilvántartás ..kiképzési évre db 3,00 3,60

95 9652 2005 06 Megrendelés (ruházatra) füz 73,00 87,60

95 9652 2006 05 Munka-védõ-formaruha felszerelési könyv ív 9,00 10,80

95 9652 2007 04 Megrendeléshez betétlap lap 2,30 2,76

95 9652 2008 03 Gazdálkodási terv borító db 37,00 44,40

95 9652 2013 06 Nyomtatvány igénylés utalvány tömb 150,00 180,00

95 9652 2014 05 Ruházati utalványfüzet igénylés tömb 161,00 193,20

95 9652 2021 06 Gazdálkodási terv belív ív 4,00 4,80

95 9652 2023 04 Munkalap (szabó) tömb 457,50 549,00

95 9652 2037 09 Elszámolás felterjesztése tömb 29,00 34,80

95 9652 2051 00 Egyéni megrendelõ tömb 85,00 102,00

95 9652 2055 07 Statisztikai kimutatás lap 8,00 9,60

95 9652 2056 06 Elszámolás lap 4,00 4,80

95 9652 2059 03 Raktári anyaglap lap 5,00 6,00

95 9652 2061 09 Megrendelõ lap (cipész) tömb 210,00 252,00

95 9652 2062 08 Javítási munkalap tömb 214,00 256,80

95 9652 2069 01 Göngyöleg visszáru jegyzék tömb 94,00 112,80

95 9652 2081 05 Értesítés lap 13,00 15,60

95 9652 2082 04 Utalványfüzet borító db 32,00 38,40

95 9652 2084 02 „A” adatlap lap 13,00 15,60

95 9652 2085 01 „NY” adatlap lap 13,00 15,60

95 9652 2099 06 FBÖ ruházati megrendelõ füz 123,00 147,60

XIX. El he lye zé si nyom tat vá nyok

95 9653 2104 10 Jegyzék a tüzelõanyag átvételérõl lap 2,00 2,40

95 9653 2105 09 Nyilvántartás a nõtlen ti.sz. férõhely. ív 5,00 6,00

95 9653 2107 07 Nyilvántartás a nõtlen ti.sz. bérlõirõl ív 5,00 6,00

95 9653 2108 06 Engedélyokirat ív 4,00 4,80

95 9653 2109 05 Költségszámítás lap 3,00 3,60

95 9653 2111 00 A létesítm. és a beruh ktg.összefogl.j. ív 2,00 2,40

95 9653 2112 10 Lakásigénylési lap klt 17,00 20,40
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95 9653 2114 08 Lakáskiutaló határozat ív 10,00 12,00

95 9653 2115 07 A költségvetési elõirányzat ütemezése lap 2,00 2,40

95 9653 2116 06 Nyilvántartás a zárolt lakásokról füz 307,00 368,40

95 9653 2118 04 Szerzõdések és megrendelések db 3,00 3,60

95 9653 2119 03 Lakás nyilvántartási lap db 3,00 3,60

95 9653 2121 09 Nyilatkozat lap 2,00 2,40

95 9653 2122 08 Igazolás lap 2,00 2,40

95 9653 2124 06 Lakásigénylõk nyilvántartása (besorol.) lap 7,00 8,40

95 9653 2126 04 Építési megállapodás ív 3,00 3,60

95 9653 2128 02 Laktanya elhelyezési szolg. költs.terve füz 109,00 130,80

95 9653 2129 01 Elszámolás a lakt.elh.szolg.költs.kiad. füz 202,00 242,40

95 9653 2134 04 Lakbérbeszedési lap lap 3,00 3,60

95 9653 2136 02 Lakbér-elszámolás karton db 5,00 6,00

95 9653 2138 00 Bérleményleltár jegyzõkönyv ív 5,00 6,00

95 9653 2148 09 Tüzelõanyag kiadásához utalvány tömb 153,00 183,60

95 9653 2149 08 Szállítólevél tömb 295,00 354,00

95 9653 2153 01 Félévi lakáshelyzet jelentés ív 4,00 4,80

XX. Egész ség ügyi nyom tat vá nyok

95 9654 2202 04 Felülvizsgálati táblázat lap 3,00 3,60

95 9654 2210 00 Felülvizsgálati táblázat lap 3,00 3,60

95 9654 2203 03 MH csap. és int. vez. orvos felülvizsg.k. kö 859,00 1030,80

95 9654 2204 02 Beutaló lap üdülõbe db 3,00 3,60

95 9654 2205 01 Statiszt. ív összeír. ill. sorozás célj. ív 4,00 4,80

95 9654 2206 00 Tüdõszûrõ lap lap 3,00 3,60

95 9654 2207 10 Statisztikai lap db 1,00 1,20

95 9654 2208 09 Csapatértesítõ betegfelvételrõl db 3,00 3,60

95 9654 2209 08 Csapatértesítõ beteg kibocsátásáról db 3,00 3,60

95 9654 2210 00 Felülvizsgálati táblázat lap 3,00 3,60

95 9654 2211 03 Kórtörténeti betétlap (kórházi) ív 5,00 6,00

95 9654 2212 02 Lázlap lap 5,00 6,00

95 9654 2213 01 Értesítés (beutalásról) lap 4,00 4,80

95 9654 2214 00 Gyermekgyógyászati kórlap ív 5,00 6,00

95 9654 2215 10 Ügyeletes orvosi szolg. átadás-átvétel kö 242,00 290,40

95 9654 2216 09 Mûtéti napló (nagy alakú) kö 402,00 482,40

95 9654 2217 08 Mûtéti napló (kis alakú) kö 254,00 304,80

95 9654 2218 07 Szülési napló kö 1120,00 1344,00

95 9654 2219 06 Általános kartoték db 5,00 6,00

95 9654 2221 01 Személyi szûrõvizsgálati lap klt 3,00 3,60

95 9654 2222 00 Fizikoterápiás rendelõlap db 1,00 1,20

95 9654 2223 10 Jelentés az éves szûrõvizsg.-ról klt 8,00 9,60

95 9654 2224 09 EKG lelet tömb 71,00 85,20

95 9654 2225 08 Laboratóriumi könyv kö 68,00 81,60

95 9654 2226 07 Fogászati pénztárnapló kö 624,00 748,80

95 9654 2227 06 Transzfúziós napló kö 247,00 296,40

95 9654 2228 05 Vérkonzerv ellenõrzési napló kö 273,00 327,60

95 9654 2229 04 Étel pótrendelés lap 2,00 2,40

95 9654 2231 10 Röntgenvizsgálati kérõlap lap 5,00 6,00

95 9654 2232 09 Boríték fogfilmek részére db 2,00 2,40
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95 9654 2233 08 Eü.életrajz (gyermekek részére) füz 19,00 22,80

95 9654 2234 07 Étlap (kórházi) ív 3,00 3,60

95 9654 2235 06 Fertõzõ betegség bejelentõ lap db 2,00 2,40

95 9654 2236 05 Jelentés a szem.áll. eü.állapot.(borító) ív 7,00 8,40

95 9654 2237 04 Fertõzõ betegnapló füz 142,00 170,40

95 9654 2238 03 Fürdetési napló kö 142,00 170,40

95 9654 2239 02 Eü.könyvecske (kis alakú) füz 8,00 9,60

95 9654 2241 08 Vizsgálati eredménylap lap 6,00 7,20

95 9654 2242 07 Kórtörténeti lap (csapatok részére) lap 1,00 1,20

95 9654 2245 04 Kórlap traumatológiai oszt. részére db 7,00 8,40

95 9654 2246 03 Betegségi adatok tömb 73,00 87,60

95 9654 2247 02 Jelentés a kórház betegforgalmáról klt 145,00 174,00

95 9654 2249 00 Eü.helyzetjelentés (csapat) ív 11,00 13,20

95 9654 2251 06 Napi jel.fizikoter. és gyógysport rend. lap 5,00 6,00

95 9654 2252 05 Napi jel. kis és nagy labor.vizsg.-ról lap 3,00 3,60

95 9654 2253 04 Napi jel. a röntgenforgalomról lap 3,00 3,60

95 9654 2254 03 Fejlap lap 5,00 6,00

95 9654 2255 02 Létszámjelentés lap 5,00 6,00

95 9654 2256 01 Csapat gyengélkedõ napló kö 417,00 500,40

95 9654 2257 00 Napi jel. a fogászati kezelésekrõl lap 4,00 4,80

95 9654 2258 10 Negyedévi össz.jel. a fogászati kez.-rõl lap 3,00 3,60

95 9654 2259 09 Napi jel. a szakrendelés betegforg.-ról lap 5,00 6,00

95 9654 2261 04 Betegosztályok havi jelentése lap 5,00 6,00

95 9654 2262 03 Napi összesítõ jel. (regisztratúra) lap 15,00 18,00

95 9654 2263 02 Járóbeteg napló kö 736,00 883,20

95 9654 2264 01 Kórházi betegosztály napló kö 1177,00 1412,40

95 9654 2265 00 Felvételi osztálynapló kö 951,00 1141,20

95 9654 2266 10 Fogászati kezelési lap db 3,00 3,60

95 9654 2267 09 Audiogram lap 2,00 2,40

95 9654 2268 08 Altatási jegyzõkönyv db 4,00 4,80

95 9654 2269 07 FÜV táblázat db 2,00 2,40

95 9654 2271 02 Audiogram db 5,00 6,00

95 9654 2272 01 Jelentés az ambulancia munkájáról lap 4,00 4,80

95 9654 2273 00 Betegfelv. és kez. ellenõrz.l. (fogász.) db 1,00 1,20

95 9654 2275 09 Negyedévi összesítõ lap 6,00 7,20

95 9654 2277 07 Jegyzõkönyv a liquor celebrosp.vizsg. lap 2,00 2,40

95 9654 2278 06 Elektroencephalographyás vizsgálat lap 3,00 3,60

95 9654 2279 05 Jelentés a ht. és tts.áll.szûrõvizsg. lap 5,00 6,00

95 9654 2281 00 Kivonat a MH KFB nyilvántartó könyvébõl lap 3,00 3,60

95 9654 2283 09 Kórboncolási jegyzõkönyv lap 10,00 12,00

95 9654 2284 08 Kat.ig.ügyi orvosszak.boncolási jkv. lap 5,00 6,00

95 9654 2285 07 Szövettani vizsgálati lap lap 2,00 2,40

95 9654 2286 06 Ejtõernyõs alkalmassági vizsg.lap ív 4,00 4,80

95 9654 2287 05 Üdülõk negyedévi helyzetjelentése lap 7,00 8,40

95 9654 2288 04 Házasság elõtti tanácsadás nõi db 3,00 3,60

95 9654 2289 03 Jel. a beutaltak üd.bizotts.megoszl.-ról lap 4,00 4,80

95 9654 2291 09 Üd.biz.által kiad. beutaló l. nyilv.k. kö 260,00 312,00

95 9654 2292 08 Összesített igénylés ....... turnusra lap 2,00 2,40

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 73



HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2008. évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá-val

95 9654 2294 06 Szûrõvizsg. napló laboratórium számára kö 606,00 727,20

95 9654 2295 05 Értesítés a nemibeteg gond. adás-vétel lap 2,00 2,40

95 9654 2296 04 Röntgen-lelet gyûjtõ (Odelka) db 7,00 8,40

95 9654 2299 01 COMBERG röntgen értékelõ lap lap 5,00 6,00

95 9654 2301 02 Ideg- és elmegyógyászati vizsgálati lap db 4,00 4,80

95 9654 2302 01 Sebészeti vizsgálati lap db 4,00 4,80

95 9654 2303 00 Belgyógyászati vizsgálati lap db 4,00 4,80

95 9654 2304 10 Fül-, orr-, gé gé sze ti vizs gá la ti lap lap 3,00 3,60

95 9654 2306 08 Eü.könyvecske (hajózó) kö 532,00 638,40

95 9654 2307 07 Vizsgálati jegyzõkönyv kö 785,00 942,00

95 9654 2308 06 Szállítási szerzõdés gyûjtõ db 529,00 634,80

95 9654 2311 00 Beszéd audiogram lap 8,00 9,60

95 9654 2312 10 Sochles vestibularis vizsg.eredménylap lap 4,00 4,80

95 9654 2315 07 Számadás igénylési kimutatás fogyó tömb 229,00 274,80

95 9654 2318 04 Pszichológiai vizsg.jegyzõkönyv „A” ív 4,00 4,80

95 9654 2319 03 Pszichológiai vizsg.jegyzõkönyv „B” ív 4,00 4,80

95 9654 2321 09 Általános kartoték db 1,00 1,20

95 9654 2322 08 Egészségügyi anyagnyilvántartó lap db 8,00 9,60

95 9654 2323 07 Kimutatás az eü.okokból leszereltekrõl lap 5,00 6,00

95 9654 2325 05 Nyilvántartó lap intézkedésrõl db 2,00 2,40

95 9654 2328 02 Jelentõlap (vérátömlesztésrõl) lap 2,00 2,40

95 9654 2329 01 Utalvány (nem fogyó) füz 444,00 532,80

95 9654 2331 07 Ruházati átvételi nyugta nõbetegek r. tömb 148,00 177,60

95 9654 2332 06 Ruházati átvételi nyugta férfibetegek r. tömb 141,00 169,20

95 9654 2335 03 Anyagnyilvántartó lap (röntgen) db 5,00 6,00

95 9654 2336 02 Röntgen nyilvántartó lap (karton) db 3,00 3,60

95 9654 2337 01 Elektroencephaligraphiai vizsg. lelet lap 5,00 6,00

95 9654 2338 00 Sterilizálási lap (kicsi) tömb 104,00 124,80

95 9654 2339 10 Sterilizálási lap tömb 62,00 74,40

95 9654 2341 05 Vizsgálati eredménylap db 1,00 1,20

95 9654 2342 04 Helybiztosítási lap lap 2,00 2,40

95 9654 2343 03 Vizsgálati lap (hajózó jelölt) klt 21,00 25,20

95 9654 2344 02 Orvosi bizonyítvány lap 4,00 4,80

95 9654 2346 00 Betegfelvételi engedély tömb 71,00 85,20

95 9654 2347 10 Osztályos létszámjelentés tömb 17,00 20,40

95 9654 2349 08 Laborvizsgálati jegyzõkönyv kö 1492,00 1790,40

95 9654 2351 03 Labor élelem vizsgálati jegyzõkönyv kö 368,00 441,60

95 9654 2352 02 Labor kalória vizsgálati jegyzõkönyv kö 242,00 290,40

95 9654 2353 01 Bakteorológiai lelet tömb 50,00 60,00

95 9654 2354 00 Laboratóriumi lelet tömb 49,00 58,80

95 9654 2356 09 Betétlap cukorbetegek részére lap 2,00 2,40

95 9654 2357 08 Konzílium kérõ lap lap 2,00 2,40

95 9654 2358 07 Mûtéti kiírás lap 3,00 3,60

95 9654 2359 06 Mûtéti lap tömb 154,00 184,80

95 9654 2361 01 Boncolási napló kö 1053,00 1263,60

95 9654 2362 00 Boncolást kérõ lap tömb 113,00 135,60

95 9654 2363 10 Kórtörténeti lap ív 6,00 7,20

95 9654 2364 09 Ambuláns ellenõrzési lap tömb 226,00 271,20

74 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2008. évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá-val

95 9654 2365 08 Zá ró je len tés ké rõ lap tömb 113,00 135,60

95 9654 2366 07 In ten zív te rá pi ás ész le lõ lap lap 5,00 6,00

95 9654 2373 08 Gip sze lés és rönt gen fel vé te lek lap 2,00 2,40

95 9654 2374 07 Su i ci dum-ri zi kó fak tor lap lap 2,00 2,40

95 9654 2378 03 Köt szer igény lõ könyv I. füz 170,00 204,00

95 9654 2376 05 Köt szer igény lõ könyv II. füz 170,00 204,00

95 9654 2379 02 Gyógy szer igény lõ könyv I. füz 170,00 204,00

95 9654 2377 04 Gyógy szer igény lõ könyv II. füz 170,00 204,00

95 9654 2381 08 Ste ri li zá lá si napló do bo zok ré szé re kö 474,00 568,80

95 9654 2382 07 Lyuk kár tya sé rül tek nek db 3,00 3,60

95 9654 2383 06 Hoz zá tar to zó be ren de lés tömb 17,00 20,40

95 9654 2384 05 Pa rancs no ki jel lem zés tömb 175,00 210,00

95 9654 2385 04 Or szá gos Szak or vo si In té zet meg ke re sé se tömb 57,00 68,40

95 9654 2387 02 Er nyõ fény ké pe zõ kar to ték db 1,00 1,20

95 9654 2388 01 Ki se gí tõ kór ház i el he lye zés lap 3,00 3,60

95 9654 2389 00 MAWI táb lá zat ív 14,00 16,80

95 9654 2391 06 Kór tör té ne ti la p (kór ház i) füz 32,00 38,40

95 9654 2392 05 Be tét lap se bé sze ti be te gek kór lap já hoz ív 4,00 4,80

95 9654 2393 04 Kar to ték fi zi ko te rá pi ás ke ze lés hez db 2,00 2,40

95 9654 2394 03 Étel ren de lés lap 2,00 2,40

95 9654 2395 02 La bo ra tó ri u mi vizs gá la tot ké rõ lap lap 1,00 1,20

95 9654 2396 01 La bo ra tó ri u mi vizs gá la ti lelet tömb 34,00 40,80

95 9654 2397 00 Eü.köny vecs ke (nagy ala kú) füz 16,00 19,20

95 9654 2398 10 Le let össze sí tõ la p tömb 82,00 98,40

95 9654 2399 09 PVC iga zol vány tok db 9,00 10,80

95 9654 2401 10 Kór ház i eü. hely zet je len tés füz 157,00 188,40

95 9654 2402 09 Fo gá sza ti adat lap tömb 173,00 207,60

95 9654 2403 08 Ha vi össz.je l. fi zi kot.lab.röntg.for gal. lap 3,00 3,60

95 9654 2406 05 Fe lül vizs gá la tok nyilv.köny ve A–K,L–Z kö 2765,00 3318,00

95 9654 2407 04 Há zas ság elõt ti csa lád terv.ta ná csad.ffi. db 3,00 3,60

95 9654 2408 03 Gyer mek kar ton db 3,00 3,60

95 9654 2409 02 Gyer mek kar ton bel ív db 2,00 2,40

95 9654 2411 08 Szû rõ lap füz 37,00 44,40

95 9654 2412 07 Rönt gen kar ton db 32,00 38,40

95 9654 2413 06 Bri ef Psych. Ran ting Sca le gyógy.adat lap lap 3,00 3,60

95 9654 2414 05 Pszi cho pát ri ai adat lap lap 3,00 3,60

95 9654 2415 04 Szín pi ra mis lap 4,00 4,80

95 9654 2416 03 MMPI fér fi-nõi lap 13,00 15,60

95 9654 2417 02 Ror sach táb lá zat ív 12,00 14,40

95 9654 2419 00 Ál ta lá nos kar to ték hoz mû ag. ta sak db 7,00 8,40

95 9654 2421 06 Szö vet ta ni napló kö 1294,00 1552,80

95 9654 2422 05 Szenny víz vizs gá la ti ered mény lap lap 5,00 6,00

95 9654 2423 04 La bo ra tó ri u mi szenny víz vizsg.jegy zõkv. kö 634,00 760,80

95 9654 2424 03 Fo lya dék-ház tar tás ellen õr zõ la p I. tömb 101,00 121,20

95 9654 2425 02 Fo lya dék-ház tar tás ellen õr zõ la p II. tömb 101,00 121,20

95 9654 2426 01 Mû té ti la p lap 1,00 1,20

95 9654 2427 00 Mû té ti láz lap lap 3,00 3,60

95 9654 2428 10 Órás láz lap lap 3,00 3,60

95 9654 2429 09 Zá ró je len tés lap 2,00 2,40
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95 9654 2431 04 In ten zív te rá pi ás adat össze sí tõ lap 3,00 3,60

95 9654 2432 03 RAVEN test tömb 68,00 81,60

95 9654 2433 02 SZONDI test tömb 68,00 81,60

95 9654 2434 01 ZUNG test lap 3,00 3,60

95 9654 2435 00 BRENGELMAN test ív 3,00 3,60

95 9654 2436 10 BECK test ív 4,00 4,80

95 9654 2437 09 Áb ra lap I. tömb 63,00 75,60

95 9654 2438 08 Áb ra lap II. lap 3,00 3,60

95 9654 2439 07 Am ni os co pos le let lap 3,00 3,60

95 9654 2445 09 Ste ri li zá ló napló fecs ken dõk ré szé re kö 634,00 760,80

95 9654 2446 08 Be lé pé si en ge dély tömb 25,00 30,00

95 9654 2447 07 Ki lé pé si en ge dély tömb 25,00 30,00

95 9654 2448 06 Iga zo lás tömb 15,00 18,00

95 9654 2449 05 Rend õr sé gi meg ke re sés tömb 163,00 195,60

95 9654 2451 00 Mo sa tá si utal vány tömb 112,00 134,40

95 9654 2452 10 Mo sa tá si utal vány tömb 70,00 84,00

95 9654 2453 09 Rönt gen vizs gá la tot ké rõ lap lap 3,00 3,60

95 9654 2455 07 Irá nyí tó lap pol gá ri al kal ma zot tak rész. db 1,00 1,20

95 9654 2456 06 Irá nyí tó lap ka to na ré szé re db 1,00 1,20

95 9654 2458 04 In té ze ti napló a ke re sõ képt. biz t.-ról kö 967,00 1160,40

95 9654 2459 03 Or vo si ig. ke re sõ kép te len ál l.-b a vét. lap 2,00 2,40

95 9654 2461 09 Or vo si iga zo lás (táp pén zes utal vány) lap 5,00 6,00

95 9654 2462 08 Vizs gá la tot iga zo ló la p (fe hér) lap 2,00 2,40

95 9654 2463 07 Vizs gá la tot iga zo ló la p (ró zsa szín) lap 2,00 2,40

95 9654 2467 03 Fer tõ zõ be teg ki- és be je len tõ lap db 1,00 1,20

XXI. Üzem anyag nyom tat vá nyok

95 9655 2402 04 Vizs gá la ti bi zo nyít vány lap 2,00 2,40

95 9655 2403 03 Töl tõ gép ko csi szû rõ ellen õr zõ lap lap 3,00 3,60

95 9655 2405 01 Bi zony lat lap 2,00 2,40

95 9655 2407 10 Vizs gá la ti bi zo nyít vány lap 4,00 4,80

95 9655 2408 09 Törzs lap lap 1,00 1,20

95 9655 2415 10 Vizs gá la ti bi zo nyít vány lap 6,00 7,20

95 9655 2416 07 Vizs gá la ti bi zo nyít vány ív 4,00 4,80

95 9655 2417 08 Vizs gá la ti bi zo nyít vány tömb 312,00 374,40

95 9655 2419 06 Tar tá lyok nap i mé ré sé nek nyil ván tar tá sa kö 426,00 511,20

95 9655 2421 01 Üzem anyag fel töl té si, ki adá si ki mu ta tás tömb 103,61 124,33

95 9655 2423 10 Vizs gá la ti bi zo nyít vány ív 9,00 10,80

95 9655 2426 07 Vizs gá la ti bi zo nyít vány ív 7,00 8,40

95 9655 2443 10 Be- és  ki szál lí tá si jegy tömb 119,00 142,80

95 9655 2433 08 Jegy zõ könyv tömb 85,00 102,00

95 9655 2435 06 Hû tõ fo lya dék le adá si jegy zék lap 7,00 8,40

95 9655 2436 05 Anyag nyil ván tar tó la p db 10,00 12,00

95 9655 2437 04 Üzem anyag nyil ván tar tá si lap db 4,00 4,80

95 9655 2439 02 Vizs gá la ti bi zo nyít vány kö 414,00 496,80

95 9655 2466 10 Vesz te sé gek el szá mo lá sa és ki mu ta tá sa lap 2,00 2,40

XXII. Re pü lõs nyom tat vá nyok

95 9663 2702 10 Re pü lõ gép for mu la tor kö 2861,00 3433,20
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95 9663 2703 09 For mu lá tor(2,3,4) kö 2823,00 3387,60

95 9663 2704 08 For mu la tor (5) kö 2416,00 2899,20

95 9663 2705 07 For mu lá tor(RPG HM) kö 2822,00 3386,40

95 9663 2706 06 For mu la tor (ak ku) füz 95,00 114,00

95 9663 2709 03 Re pü lõ gép elõ k.napló füz 42,00 50,40

95 9663 2711 09 Terv nap ló kö 97,00 116,40

95 9663 2714 06 Szer szám könyv füz 46,00 55,20

95 9663 2715 05 Fõ re duk tor-for mu la tor kö 1634,00 1960,80

95 9663 2718 02 Mû sza ki mun kát ellen õr zõ könyv kö 115,00 138,00

95 9663 2722 06 Törzs könyv füz 44,00 52,80

95 9663 2727 01 Ala ku lat nyû gö zõ köny ve kö 207,00 248,40

95 9663 2728 00 Ak ku mu lá tor át adás-át vé te li napló kö 211,00 253,20

95 9663 2736 00 Ej tõ er nyõs ug rás nyil ván tar tó könyv kö 901,43 1081,72

95 9663 2738 09 Ej tõ er nyõs terv táb lá zat, ug rás le ját szás kö 811,00 973,20

95 9663 2747 08 Kül föld re terv.ka to nai re pü lé sek igényl. kö 301,00 361,20

95 9663 2754 09 Re pü lé si idõ lap tömb 181,00 217,20

95 9663 2757 06 Tény le ges idõ já rá si napló kö 470,00 564,00

95 9663 2764 07 Ha jó zó könyv kö 1578,16 1893,79

95 9663 2765 06 Re pü lés ve ze tõ napló kö 246,00 295,20

95 9663 2766 05 Idõ mé rõ napló kö 222,00 266,40

95 9663 2774 05 Je len tés kény szer le szál lás ról, tö rés rõl db 6,00 7,20

95 9663 2775 04 Köz pon ti anyag-nyil ván tar tá si kar to ték db 3,00 3,60

95 9663 2776 03 Osz tály könyv füz 76,00 91,20

95 9663 2778 01 Te her jegy zék tömb 85,00 102,00

95 9663 2779 00 Re pü lõ té ri út vo nal, át re pü lé sek igény lé se kö 278,00 333,60

95 9663 2780 07 Re pü lõ té ri út vo nal, át re pü lé sek igény lé se kö 278,00 333,60

95 9663 2781 06 Re pü lõ ese mény je len tés kö 791,00 949,20

95 9663 2782 05 Re pü lõ sza bály sér tés je len tés kö 4297,86 5157,43

95 9663 2784 03 Re pü lés irá nyí tó szolg.ÜPK regg.je len t.II kö 2792,00 3350,40

95 9663 2785 02 Rá di ólok. za var je len sé gek nyilv. nap ló ja kö 968,00 1161,60

95 9663 2786 01 Pon tos idõ nyil ván tar tó napló 200 la pos kö 317,00 380,40

95 9663 2787 00 Re p.sza b.sért.re pü lõg.ell.re p.nyilv.napl kö 508,00 609,60

95 9663 2789 09 Adott pa ran csok, vett je len té sek nap ló ja kö 337,00 404,40

95 9663 2791 04 Je len tés gyûj tõ tömb 195,00 234,00

95 9663 2792 03 RT ve z.és harc.szolg.vál tás név jegy zé ke kö 317,00 380,40

95 9663 2793 02 Nyil ván tar tá si la p a ......rlá. ív 16,00 19,20

95 9663 2794 01 Ge ne rál dec la ra ti on tömb 217,81 261,37

95 9663 2795 00 Mû kö dé si és kar ban tar tá si gra fi kon belív lap 4,00 4,80

95 9663 2796 10 Mû kö dé si és kar ban tar tá si gra fi kon bor. db 5,00 6,00

95 9663 2797 09 „H”sze mé lyi ál lo mány vál tá si gra fi kon ja lap 3,00 3,60

95 9663 2802 07 Ki adá si ki mu ta tás tömb 99,00 118,80

95 9663 2803 06 Ve szély fi gyel mez te tés tömb 189,00 226,80

95 9663 2804 05 RIA idõ já rá si napló kö 111,00 133,20

95 9663 2805 04 Ész le lõ könyv kö 155,00 186,00

95 9663 2806 03 Ma gas sá gi szél mé ré sek kö 418,00 501,60

95 9663 2807 02 El iga zí tá sok köny ve kö 636,00 763,20

95 9663 2808 01 Fel száll.és re p.órák nyil ván tar tá sa kö 487,00 584,40

95 9663 2809 00 Idõ já rás fel de rí té si napló kö 291,00 349,20

95 9663 2811 06 Fel ter jesz tés THHTSI cím el nye ré sé re lap 7,00 8,40
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95 9663 2812 05 Fel ter jesz tés THTTSI cím ado má nyo zá sá ra lap 7,00 8,40

95 9663 2813 04 Író sza lag me cha ni kus szél író hoz lap 73,00 87,60

95 9663 2814 03 Me te o ro ló gi ai mun ka tér kép S 1 db 19,00 22,80

95 9663 2815 02 Me te o ro ló gi ai mun ka tér kép S 3 db 107,00 128,40

95 9663 2816 01 Ae ro ló gi ai mun ka tér kép M 4 db 210,00 252,00

95 9663 2817 00 Me te o ro ló gi ai mun ka tér kép S 2 db 117,00 140,40

95 9663 2818 10 Me te o ro ló gi ai mun ka tér kép S 6 db 51,00 61,20

95 9663 2819 09 Szín op ti kus mun ka tér kép M-2 db 304,00 364,80

95 9663 2826 10 Va dász irá nyí tó pa rancs nok je len t. köny ve kö 210,00 252,00

95 9663 2827 09 Lég vé del mi cél je len tés köny ve kö 283,00 339,60

95 9663 2828 08 Va dász-be ve té sek nap ló ja kö 2822,00 3386,40

95 9663 2829 07 Harc te vé keny sé gi napló kö 566,00 679,20

95 9663 2831 02 Hír adó el len õr zé si napló kö 440,00 528,00

95 9663 2832 01 Harc ál lás pont meg fi gye lõ napló kö 3519,00 4222,80

95 9663 2833 00 Napló lo ká to rok mé ré sé nek fel írá sá ra kö 570,00 684,00

95 9663 2834 10 Napló HDM ügye le tes szol gá lat ré szé re kö 534,00 640,80

95 9663 2835 09 Re pü lés irá nyí tó szolg.ÜPK reg ge li je len tés kö 748,00 897,60

95 9663 2837 07 Meg fi gye lõ napló tömb 235,00 282,00

95 9663 2838 06 Nem zetk.lé gi foly.el ren delt mag.el osz tás lap 10,00 12,00

95 9663 2839 05 Tény leg.vég re haj tott nem z.lé gi forg.rep. lap 10,00 12,00

95 9663 2841 00 MH OLP re p.kí vü li és át re pü lé sek terve db 10,00 12,00

95 9663 2842 10 MH LP rept.kí vü li és át re pü lé sek terv e db 10,00 12,00

95 9663 2843 09 DHDSCS RE rept.kí vü li és át rep. terv e db 17,00 20,40

95 9663 2845 07 Út le vél tömb 179,00 214,80

95 9663 2846 06 Út le vél <TSZ-1-hez> tömb 405,08 486,10

95 9663 2847 05 Út le vél <zsí rok hoz> tömb 179,00 214,80

95 9663 2848 04 Meg ren de lé si könyv tömb 80,00 96,00

95 9663 2849 03 Köz for gal mon kí vü li re pü lé sek db 15,00 18,00

95 9663 2851 09 Harc ér ték és harc terv nyil ván tar tá sa kö 302,00 362,40

95 9663 2853 07 Be kap cso lá sok nyil ván tar tá sa 3.sz.napló kö 111,00 133,20

95 9663 2854 06 El ren delt ma gas ság el osz tás .....hó nap ban lap 10,00 12,00

95 9663 2855 05 Nem zet kö zi lé gi for gal mi re pü lé sek terve db 10,00 12,00

95 9663 2856 04 Va dász rep.harc ki képz mu ta tó i nak nyil vánt kö 356,00 427,20

95 9663 2857 03 Re pü lés elõ ké szí té si napló kö 657,00 788,40

95 9663 2861 07 Ej tõ er nyõs napló kö 1836,00 2203,20

95 9663 2869 10 Ki mut.va dász re p.ve z.ki kép.szv.létsz.A/1 lap 8,00 9,60

95 9663 2871 05 Ki mut.va dász re p.ve z.ki kép.szv.létsz.A/2 lap 8,00 9,60

95 9663 2872 04 Ki mut.vég re hajt.fel száll. re pült órák ról lap 8,00 9,60

95 9663 2873 03 Ki mut.a pk.haj.ál l.re p.és tre ná zsi a ról lap 8,00 9,60

95 9663 2874 02 Ki mut.re p.harc ki kép.vég re haj tá sá ról A/4 lap 8,00 9,60

95 9663 2875 01 Ki mut.re p.ki kép zés egyéb mu ta tó i ról A/5 lap 8,00 9,60

95 9663 2876 00 Ki mut.haj.ál l.ki kép.szin vo na lá ról B/1 lap 8,00 9,60

95 9663 2877 10 Ki mut.haj.ál l.ki képz.szin vo na lá ról B/2 lap 8,00 9,60

95 9663 2878 09 Ki mut.fel száll.és re pült órák ról B/3 lap 8,00 9,60

95 9663 2879 08 Ki mut.re p.harc ki kép.vég re haj tá sá ról B/4 lap 8,00 9,60

95 9663 2881 03 Ki mut.MH LP alá rend.al.ki kép terv.üi.B/5 lap 8,00 9,60

95 9663 2882 02 Sze mé lyi ál l.fel tölt.helyz.ki mu ta tá sa lap 5,00 6,00

95 9663 2883 01 Egy ség szin tû ha vi techn.meg bízh.ki mut. lap 5,00 6,00

95 9663 2885 10 Ki mut.va dász. RSZP le száll.ál l.ki kép.lsz lap 5,00 6,00
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95 9663 2886 09 Ki képz.és a vég re hajt.fel ada tok nyilvt. lap 5,00 6,00

95 9663 2887 08 Ki képz.és a vég re hajt.fel ad.nyt lap 5,00 6,00

95 9663 2891 01 Ki mut.könny.he li kopt.ve z.ál l.ki képz.szv. lap 5,00 6,00

95 9663 2892 00 Ki mut.köz.he li kopt.ve z.ál l.ki képz.szinv. lap 5,00 6,00

95 9663 2894 09 Utas jegy zék tömb 114,00 136,80

95 9663 2895 08 Ügye le tes mér nö ki napló <CSR> kö 423,00 507,60

95 9663 2896 07 Ügye le tes mér nö ki napló <VR> kö 263,00 315,60

95 9663 2897 06 Napló a mû sza ki nap szer ve zé sé hez kö 273,00 327,60

95 9663 2898 05 Nyil ván tar tá si napló cso port pk.ré szé re kö 2363,24 2835,89

95 9663 2899 04 Nyil ván tar tá si napló szá zad pk.ré szé re kö 1615,00 1938,00

95 9663 2901 05 Al egy ség lét szám nyil ván tar tó napló kö 102,00 122,40

95 9663 2902 04 Me te o ro ló gi ai tér kép S 5 lap 110,00 132,00

95 9663 2903 03 Me te o ro ló gi ai mun ka tér kép S 7 lap 499,00 598,80

95 9663 2904 02 He li kop ter for mu lár kö 5928,00 7113,60

95 9663 2905 01 He li kop ter sár kány és be ren de zés form. kö 3503,00 4203,60

95 9663 2906 00 Haj tó mû for mu lár kö 2069,00 2482,80

95 9663 2907 10 He li kop ter fegy ver be ren de zés for mu lár kö 2775,00 3330,00

95 9663 2908 09 He li kop ter rá dió elekt ro ni kai be rend.fo. kö 3652,00 4382,40

95 9663 2909 08 He li kop ter elekt ro mos és mû szer ber. fo. kö 4063,00 4875,60

95 9663 2911 03 Fõ re duk tor for mu lár kö 1003,00 1203,60

XXIII. Mû sza ki nyom tat vá nyok

95 9664 2904 08 Mû sza ki zár törzs könyv tömb 403,00 483,60

95 9664 2905 07 Gép.ig.vét.tech ni kai ki szol gá lá sá nak ter lap 7,00 8,40

95 9664 2906 06 Bú vár iga zol vány db 134,00 160,80

95 9664 2909 03 Mû sza ki gép üze mi la p tömb nyil ván tart. füz 120,00 144,00

95 9664 2911 09 Ha jó nap ló kö 80,00 96,00

95 9664 2914 06 Jegy zõ könyv a gép ke ze lõi vizs. vég reh. lap 3,00 3,60

95 9664 2915 05 Mû sza ki gép ke ze lõi vizs ga vég re haj tás. tömb 71,00 85,20

95 9664 2921 07 Szál lí tó le vél és cso ma go ló jegy lap 3,00 3,60

95 9664 2929 10 Bú vár törzs könyv kö 176,00 211,20

95 9664 2931 05 Ell.kö.müsz.anyag rak tár ban végr. ell.r. ív 3,00 3,60

95 9664 2932 04 Mûsz.ag.ki ad.kö. nap i ki kép.kia. ag.nyi. ív 3,00 3,60

95 9664 2933 03 Törzs lap (mû szer) lap 2,00 2,40

95 9664 2934 02 Nyil ván tar tá si la p db 5,00 6,00

95 9664 2941 03 Rob ban tá si jegy zõ könyv lap 3,00 3,60

95 9664 2948 07 Pon ton törzs könyv füz 42,00 50,40

95 9664 2949 06 Ja ví tá si utal vány tömb 306,00 367,20

95 9664 2956 07 Tûz sze rész jár õr napló tömb 174,00 208,80

95 9664 2961 10 Össze ha son lí tó ki mu ta tás (szám sze rin ti) lap 3,00 3,60

95 9664 2962 09 Össze ha son lí tó kim.  (ér ték cso port szer.) lap 3,00 3,60

95 9664 2964 07 Meg bí zó le vél lap 2,00 2,40

95 9664 2966 05 Törzs könyv kö 440,00 528,00

XXIV. Elekt ro ni ka-RE VA nyom tat vá nyok

95 9665 3009 10 Mág ne ses adat hor do zó kí sé rõ lap lap 3,00 3,60

95 9665 3011 05 Prog ram nyil ván tar tó la p lap 3,00 3,60

95 9665 3016 00 Mû sza ki át adás-át vé te li napló kö 208,00 249,60

95 9665 3017 10 Mû sza ki ügye le tes napló kö 435,00 522,00
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95 9665 3019 08 Mû sza ki napló elekt ro ni kus szá mí tó gép hez kö 242,00 290,40

95 9665 3025 10 Adat hor do zó igény lõ la p db 2,00 2,40

95 9665 3026 09 Kár tya-do boz cím ke lap 1,00 1,20

95 9665 3032 00 „M” anyag utal vány tömb 211,00 253,20

95 9665 3033 10 Be vé te li jegy tömb 156,00 187,20

95 9665 3034 09 Át vé te li jegy zõ könyv I. tömb 254,00 304,80

95 9665 3035 08 Át vé te li jegy zõ könyv II. tömb 228,00 273,60

95 9665 3036 07 Anyag utal vány tömb 170,00 204,00

95 9665 3037 06 Át adás-át vé te li jegy zõ könyv tömb 168,00 201,60

95 9665 3038 05 Ka te go ri zá lá si jegy zõ könyv tömb 217,00 260,40

95 9665 3039 04 Se lej te zé si ki mu ta tás I. tömb 155,00 186,00

95 9665 3041 10 Se lej te zé si ki mu ta tás II. tömb 80,00 96,00

95 9665 3042 09 Se lej te zé si ki mu ta tás III–IV. tömb 83,00 99,60

95 9665 3043 08 Se lej te zé si ki mu ta tás IV–VI. tömb 83,00 99,60

95 9665 3044 07 Szem le ta nú sít vány tömb 159,00 190,80

95 9665 3045 06 Össze sí tett ag. felh.-i jegy zék tömb 100,35 120,42

95 9665 3046 05 Pótl.egy.azo no sít.sz. tömb 108,00 129,60

95 9665 3047 04 Pót lap sza v.szer.nyil ván tar tás tömb 242,00 290,40

95 9665 3048 03 Pótl.össz.ag-felh-hz tömb 305,00 366,00

95 9665 3049 02 Pótl.ng.tech.esz.biz tömb 231,00 277,20

XXV. Fegy ver zet-tech ni kai nyom tat vá nyok

95 9666 3102 09 Fel adat terv és el szá mo lás (ha vi) ív 4,00 4,80

95 9666 3103 08 Mû sza ki ál la pot jegy zõ könyv klt 8,00 9,60

95 9666 3104 07 Jav ra.be ut.fegyv.és tech ni kai anya gok ny. kö 267,33 320,80

95 9666 3105 06 Mun ka utal vány ív 4,30 5,16

95 9666 3106 05 Sze mé lyi mun ka idõ el szá mo lás tömb 82,00 98,40

95 9666 3107 04 Adat gyûj tõ bo rí ték tas 8,30 9,96

95 9666 3108 03 Anyag fel hasz ná lá si jegy zék tömb 230,00 276,00

95 9666 3109 02 Össze vont anyag-fel hasz ná lá si jegy zék tömb 217,00 260,40

95 9666 3111 08 Bel sõ utal vány tömb 160,00 192,00

95 9666 3112 07 Sza va tos sá gi nyil ván tar tó lap lap 4,00 4,80

95 9666 3113 06 Sza va tos sá gi idõ nyil ván tar tó lap lap 4,00 4,80

95 9666 3114 05 Moz gás bi zony lat nyil ván tar tó könyv kö 561,00 673,20

95 9666 3118 01 Vesz.ag.igény lés,fel hasz ná lás,el szá mo lás lap 7,00 8,40

95 9666 3119 00 Igény lé si le adás-anyag utal vány tömb 263,00 315,60

95 9666 3121 06 Pót lap anyag utal vány hoz tömb 176,00 211,20

XXVI. Nyom dai sok szo ro sí tói- és se géd anya gok

54 2523 1123 02 KYM ult ra  pa pír  80gr. A/4 cs 694,62 833,54

54 2623 1121 04 KYM ult ra lé zer pa pír 90 gr A/4 cs 765,00 918,00

54 2623 1116 01 KOPYREX pa pír 80g A/3 cs 1131,18 1357,42

54 8225 1154 09 LC-5 bo rí ték ön ta pa dós ab la kos db 2,18 2,62

54 3225 1172 07 LC-6 bo rí ték ön ta pa dós ab la kos db 1,52 1,82

54 8225 1152 00 LC-5 bo rí ték ön ta pa dós db 2,51 3,01

54 8225 1171 08 LC-6 bo rí ték ön ta pa dós db 1,52 1,82

54 8225 1112 08 LA-4 bo rí ték ön ta pa dós db 1,94 2,33

54 8225 1221 04 TC-4 szi li ko nos bo rí ték db 10,03 12,04

54 5232 1201 08 TB-4 bo rí ték eny ve zett db 6,55 7,86
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2008. évi gaz dál ko dá si ár

áfa nél kül áfá-val

54 2687 1312 09 Fax pa pír 210x50 tek 20,40 24,48

54 8225 1211 06 TB-4 szil. Talp.bo rí ték 3 cm db 30,50 36,60

54 8225 1212 05 TB-4 szil. Talp.bo rí ték 5 cm db 80,58 96,70

54 3991 1117 05 Sza la gos iro mány fe dél db 37,74 45,29

54 3931 1201 02 Gyors fû zõ kar ton A/4 db 9,79 11,75

54 3991 1118 04 Irat ren de zõ 5 cm db 218,28 261,94

54 3921 1111 09 Irat gyûj tõ haj to ga tós db 10,92 13,10

54 3951 1116 08 Irat ren de zõ tok kal db 190,74 228,89

95 9688 6155 06 Rend fo ko zat pla kát ma gyar ke re tez ve db 5555,00 6666,00

95 9688 5010 04 Le gény sé gi ár jegy zék füz 91,00 109,20

95 9688 5011 03 Tisz ti ár jegy zék füz 31,00 37,20

95 9688 5012 02 Nyom tat vány ár jegy zék füz 331,00 397,20

95 9688 5970 09 Ru há za ti anyag ren de lés fü zet I füz 135,00 162,00

95 9688 5973 06 Ru há za ti anyag ren de lés fü zet IV. füz 135,00 162,00

95 9688 5983 04 Rend fo ko za ti jel zés pla kát (ma gyar) db 467,00 560,40

95 9688 5984 03 Rend fo ko za ti jel zés pla kát (an gol) db 467,00 560,40
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség
ve zér igaz ga tó já nak

438/2007. (HK 1/2008.) HM KPÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

a kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl

A Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet köz pon ti és in téz -
mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 102/2007. (HK
18.) HM uta sí tás (a továb biak ban: HM ut.) 30.  § (3) be kez -
dé sé ben és a hon vé del mi szer vek kincs tá ri szám lá i ról és
pénz for gal má ról  szóló 39/1999. (HK 14.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: 39/1999. HM ut.) 16.  §-ában ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a hon vé del mi szer vek kincs tá ri szám -
lái ke ze lé sé re és a pénz for ga lom rend jé re a kö vet ke zõk
sze rint

intézkedem:

I. FEJEZET

Általános szabályok, értelmezõ rendelkezések

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra 
(a továb biak ban: HM) és a hon vé del mi mi nisz ter költ ség -
ve té si fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re (a továb biak -
ban együtt: hon vé del mi szer vek) ter jed ki.

2. Ezen in téz ke dést az ide vo nat ko zó jog sza bá lyok ban, 
kü lö nö sen az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben, (a továb biak ban:

Ámr.) va la mint a pénz for ga lom ról, a pénz for gal mi szol -
gál ta tá sok ról és az elekt ro ni kus fi ze té si esz kö zök rõl  szóló
227/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let ben, a kincs tá ri rend -
szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szol gál ta tá sok
tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló 36/1999. (XII. 27.) PM ren -
de let ben (a továb biak ban: PM R.), a pénz for ga lom le bo -
nyo lí tá sá ról  szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB ren de let ben,
 továbbá a 96/65/2001. HM köz le ménnyel ki adott, a HM
Fe je zet Egy sé ges Szám vi te li Po li ti ká ja tár gyú HM
KPSZH ki ad vány ban meg ha tá ro zott sza bá lyok kal együtt
kell al kal maz ni.

3. Az in téz ke dés al kal ma zá sa te kin te té ben:
a) kincs tá ri szám la (rö vi den: szám la) alatt az Ámr.

98–99.  §-ában meg ha tá ro zott kincs tá ri szám lá kat kell ér te -
ni. Az in téz ke dés kincs tá ri szám lá ra vo nat ko zó elõ írásait
ér te lem sze rû en kell al kal maz ni a hon vé del mi szerv ré szé re 
más pénz ügyi in téz mény nél (hi tel in té zet nél) ve ze tett
szám lá ra is;

b) a pénz ügyi és szám vi te li szerv és annak ve ze tõ je
alatt, a rá vo nat ko zó ille té kességi és ha tás kö ri sza bá lyok -
nak meg fele lõen:

– a sa ját pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ti elem mel
ren del ke zõ hon vé del mi szerv (a továb biak ban: SGSZ)
ese té ben a szer ve ze ti ele met és annak ve ze tõ jét,

– a sa ját pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ti elem mel
nem ren del ke zõ (a továb biak ban: pénz ügyi és szám vi te li
el lá tás ra utalt) hon vé del mi szer vek ese té ben – a HM ut.
17.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint – a HM Köz gaz -
da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM



KPÜ) ál lo má nyá ból ki kü lö ní tett gaz dál ko dást tá mo ga tó és 
pénz ügyi el lá tó re fe ra tú rát (a továb biak ban: pénz ügyi re -
fe ra tú ra) és annak ve ze tõ jét,

– a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ kon tin gen sek ese té -
ben a kon tin gens ide ig le nes ál lo mány táb lá já ban rend sze -
re sí tett pénz ügyi és szám vi te li rész le get és annak ve ze tõ jét

kell ér te ni;
c) a szak szol gá lat és a szak szol gá la ti fõ nök alatt – a rá

vo nat ko zó ille té kességi és ha tás kö ri sza bá lyok nak meg -
fele lõen – (anyag ne men ként) a lo gisz ti kai szak te rü le te ket
és azok rész leg ve ze tõ it, va la mint a hír adó és in for ma ti kai
szak te rü le tet és annak fõ nö két együtt kell ér te ni;

d) szi go rú szám adá sú nyom tat vá nyok, kü lö nö sen:

– az olyan bi zony la tok, ame lyek a kész pénz ke ze lé sé -
hez, más jog sza bá lyi elõ írás alap ján meg ha tá ro zott gaz da -
sá gi ese mé nyek hez kap cso lód nak (ide ért ve a szám lát, az
egy sze rû sí tett szám lát és a nyug tát),

– a sor szá mo zott kész pénz fel vé te li utal vány töm bök és
egyéb kész pénz kí mé lõ fi ze té si esz kö zök,

– min den olyan nyom tat vány, ame lyért a nyom tat vány
ér té két meg ha la dó, vagy a nyom tat vá nyon sze rep lõ név ér -
ték nek meg fe le lõ el len ér té ket kell fi zet ni (pl. ét ke zé si utal -
vány, üdü lé si csekk stb.), vagy amely nek az il le ték te len
fel hasz ná lá sa vissza élés re ad hat al kal mat, amennyi ben
azok ke ze lé sét kü lön bö zõ uta sí tá sok, in téz ke dé sek a pénz -
ügyi és szám vi te li szerv fel ada ta ként ír ják elõ.

4. El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban a hon vé del mi szer vek
pénz for gal mu kat – az 5. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel –
ki zá ró lag a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban:
Kincs tár) ál tal ve ze tett szám lá kon, a pénz tár ban, illetve a
pénz ke ze lõ he lye ken kö te le sek le bo nyo lí ta ni.

5. A „la kás épí tés- és vá sár lás mun kál ta tói tá mo ga tá sa”
el ne ve zé sû szám lát az Or szá gos Ta ka rék pénz tár és Ke res -
ke del mi Bank Rt. ve ze ti.

Ha zai vagy kül föl di hi tel in té zet nél de vi za szám lát
 nyitni, há zi- és/vagy va lu ta- pénz tárt mû köd tet ni csak a
HM KPÜ ve zér igaz ga tó já nak írá sos en ge dé lyé vel le het.

6. El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban az ezen in téz ke dés ben
fog lal ta kat a kül föl di fi ze tõ esz kö zök ke ze lé se te kin te té ben 
is al kal maz ni kell.

II. FEJEZET

A kincstári számlákkal kapcsolatos feladatok

7. Kincs tá ri ügy fe lek alatt azon (jó vá ha gyott) költ ség -
ve tés sel ren del ke zõ, az ala pí tó ok irat sze rint jo gi sze mé -
lyi sé gû, hon vé del mi szer ve ket kell ér te ni, ame lyek ré szé re 
a Kincs tár szám lát ve zet.

8. El sõd le ges kincs tá ri ügy fél a HM KPÜ, mely ré szé re 
a Kincs tár a HM – mint fel ügye le ti szerv – szám lá it és költ -
ség ve té si (al-)cí men ként el sõd le ges elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám lá kat ve zet.

9. A hon vé del mi szer vek és a – tár ca köz pon ti il let mény -
szám fej té sét vég zõ – HM KPÜ Il let mény szám fej tõ, Adó és
Já ru lék el szá mo ló Igaz ga tó ság má sod la gos kincs tá ri ügy fe -
lek, me lyek ré szé re az el sõd le ges elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lák ról a HM KPÜ Költ ség ve té si és Szám vi te li
Igaz ga tó ság Fi nan szí ro zá si Osz tá lya (a továb biak ban: FIO)
ha von ta biz to sít ja a költ ség ve té si tá mo ga tá si ke re te ket és a
tá mo ga tás ér té kû be vé te le ket. A fi nan szí ro zás sal kap cso la -
tos utal vá nyo zás, el len jegy zés és az elekt ro ni kus át uta lá si
meg bí zá sok kí sé rõ ok má nya i nak alá írói jog kö rét a HM
KPÜ Ha tás kö ri jegy zé ke tar tal maz za.

10. Kincs tá ri szám la meg nyi tá sát, meg szün te té sét és a
szám la törzs ada ta i ban szük sé ges mó do sí tá so kat az érin tett 
hon vé del mi szerv kez de mé nye zé sé re, a FIO az „In téz -
mény- és szám la törzs ada tok be je len té se” cí mû nyom tat -
vány fel hasz ná lá sá val ké ri a Kincs tár tól. A szám la nyi tás -
hoz szük sé ges ál lam ház tar tá si azo no sí tó (ÁHT I.) ké ré se a
Pénz ügy mi nisz té ri um tól a FIO fel adat kö ré be tar to zik.

11. In téz mé nyi kincs tá ri kár tya al kal ma zá sá val kell
biz to sí ta ni a kincs tá ri ügy fél kör be nem tar to zó és a pénz -
ügyi el lá tó hon vé del mi szerv tõl el té rõ hely õr ség ben te le -
pü lõ hon vé del mi szer vek, szer ve ze ti ele mek pénz el lá tá sát, 
to váb bá azon kincs tá ri ügy fél kör be tar to zó hon vé del mi
szer vek pénz el lá tá sát, me lyek szám lá ját ve ze tõ kincs tá ri
igaz ga tó ság nem azok ál lan dó te le pü lé si he lyén mû kö dik.
Az in téz mé nyi kincs tá ri kár tya be szer zé sé hez és al kal ma -
zá sá hoz szük sé ges kincs tá ri kár tya fe de ze ti szám la nyi tá sát 
az SGSZ ese té ben annak ve ze tõ je, a pénz ügyi és szám vi te -
li el lá tás ra utalt hon vé del mi szer vek vo nat ko zá sá ban pe -
dig a pénz ügyi re fe ra tú ra ve ze tõ je – az érin tett hon vé del mi 
szerv ve ze tõ jé vel egyet ér tés ben – a 10. pont sze rin ti
nyom tat vány meg kül dé sé vel, fel ter jesz té sé vel a FIO út ján
kez de mé nye zi.

12. A hon vé del mi szer vek kincs tá ri szám lái fe let ti ren -
del ke zé si jog gya kor lá sá hoz alá írás-be je len tést kell ké szí -
te ni. A hon vé del mi szer vek és a 9., 14. pon tok sze rin ti
szer ve ze ti ele mek az alá írás-be je len tést az e cél ra rend sze -
re sí tett nyom tat vány (P 21/MÁK) fel hasz ná lá sá val az FIO
út ján kül dik meg a Kincs tár ré szé re. Min den szám lá hoz
kü lön-kü lön alá írás-be je len tõt kell ké szí te ni.

A Kincs tár ré szé re be nyúj tott alá írás-min tá kon, va la -
mint bi zony la to kon az alá írá so kat kék szí nû irón nal kell
fel tün tet ni.

13. Az SGSZ-nél – el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – a
szám la tu laj do no si jo gok gya kor lá sa kér dé se i ben (szám la -
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nyi tás, szám la ve ze tés, alá írás-be je len tés stb.) a PM R. ide
vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint, a 39/1999 HM ut., ille tõ -
leg az ezen in téz ke dés 10. és 11. pont ja i ban fog lal tak ra is
fi gye lem mel kell el jár ni. Ezen hon vé del mi szer vek nél az
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la fe let ti ren del ke zé si
jog gya kor lá sá ra jo go sul tak kö rét a hon vé del mi szer ve zet
ve ze tõ je két cso port ban, írás ban je lö li ki. Az el sõ cso port -
ba a hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je és meg bí zott ja(i), a
má so dik cso port ba a pénz ügyi és szám vi te li szerv ve ze tõ je 
és meg bí zott ja(i) tar toz hat nak. A kü lön fé le meg bí zá so kat
alá írók kö zül az egyik alá író min dig az el sõ cso port ból, a
má sik a má so dik cso port ból le het. A „szám la tu laj do nos
bé lyeg zõ je” he lyen a pénz ügyi és szám vi te li szerv kü lön
in téz ke dés sze rin ti bé lyeg zõ le nyo ma tát kell al kal maz ni.
A „be je len tõ szerv ve ze tõ jé nek alá írá sa és bé lyeg zõ je”
 helyen a hon vé del mi szerv ve ze tõ je ír alá és sa ját bé lyeg -
zõ jé vel ér vé nye sí ti a be je len tést. A „szám la tu laj do nos fel -
ügye le ti ha tó sá ga” ro vat ban a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja
iga zol ja a be je len tést.

14. A pénz ügyi és szám vi te li el lá tás ra utalt hon vé del mi 
szerv nél a Kincs tár ál tal ve ze tett elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám la fe let ti ke ze lé si (ren del ke zé si) jo go sult ság
gya kor lá sa – a hon vé del mi szerv ve ze tõ je kö te le zett ség -
vál la lá si és utal vá nyo zá si jo gá nak fenn tar tá sa mel lett – a
15. pont ban fog lal tak ra is fi gye lem mel, a HM KPÜ Költ -
ség ve té si és Szám vi te li Igaz ga tó ság Szám vi te li Osz tály
(a továb biak ban: SZVO) ha tás kö ré be tar to zik.

a) Az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról, ille tõ -
leg a kár tya fe de ze ti szám lá ról  való kész pénz fel vé tel és a
pénz tár ból a szám lá ra tör té nõ kész pénz be fi ze tés a hon vé -
del mi szerv el lá tá sát vég zõ pénz ügyi re fe ra tú ra ál lo má -
nyá nak (a továb biak ban: re fe rens) a fel ada ta.

b) A kü lön fé le át uta lá si meg bí zá so kat, a re fe rens HM
Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si és In for má ci ós Rend szer be
(a továb biak ban: HM KGIR) tör té nõ fel adá sa alap ján az
SZVO ké szí ti el és to váb bít ja az ille té kes kincs tá ri igaz ga -
tó ság nak.

15. Azon pénz ügyi és szám vi te li el lá tás ra utalt hon vé -
del mi szerv nek, mely nek a szám lá ját ve ze tõ kincs tá ri igaz -
ga tó ság a te le pü lé si he lyén mû kö dik és kár tya fe de ze -
ti-szám lát nem nyit, az SZVO ál tal ke zelt, kész pénz fel vé -
tel re is al kal mas elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá hoz
ket tõs alá írás-be je len tést kell ké szí te ni.

a) Az egyik alá írás-be je len tõ az elõ irány zat-fel hasz ná -
lá si ke ret szám la fe let ti ren del ke zé si jog gya kor lá sá ra – az
át uta lá si meg bí zá sok tel je sí té sé re – jo go sul tak kö rét tar tal -
maz za, aki ket a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja az alá írás be je -
len tõ alá írá sá val je löl ki. Az át uta lá si meg bí zá sok és az
elekt ro ni kus át uta lá si meg bí zá sok kí sé rõ ok má nyá nak
egyik alá író ja az SZVO ál lo má nyá ból ki je lölt (fõ-)elõ adók 
egyi ke, a má sik az osz tály ve ze tõ, vagy he lyet te se i nek
egyi ke.

A 3 pél dány ban ki ál lí tott alá írás-be je len tõn:
– ,,a szám la tu laj do nos bé lyeg zõ je” he lyen az SZVO

bé lyeg zõ le nyo ma tát kell al kal maz ni;
– ,,a be je len tõ szerv ve ze tõ jé nek alá írá sa és bé lyeg zõ -

je” ro vat ban a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja ír alá és a sa ját
bé lyeg zõ jé vel ér vé nye sí ti a be je len tést;

– ,,a szám la tu laj do nos fel ügye le ti ha tó sá ga” he lyen a
HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár
iga zol ja a be je len tést. (Az alá írás-be je len tõ 2 pél dá nya a
Kincs tá ré, 1 pél dá nya az SZVO-é.)

b) A má sik alá írás-be je len tõt a pénz tár kész pénz kész -
le té nek ki egé szí té sé hez szük sé ges pénz fel vé tel hez kell el -
ké szí te ni. Az alá írás ra jo go sult ként a hon vé del mi szerv
ve ze tõ jét és meg bí zott ja it, va la mint a pénz ügyi re fe ra tú ra
ál lo má nyá ból ki je lölt re fe ren se ket kell be je len te ni.

A 4 pél dány ban el ké szí tett alá írás-be je len tõn:
– ,,a szám la tu laj do nos bé lyeg zõ je” he lyen a „HM KPÜ

Pénz ügyi Re fe rens” fel ira tú, szá mo zott bé lyeg zõ le nyo -
ma tát kell fel tün tet ni;

– ,,a be je len tõ szerv ve ze tõ jé nek alá írá sa és bélyeg -
zõje” he lyen a hon vé del mi szerv ve ze tõ je ír alá és sa ját bé -
lyeg zõ jé vel ér vé nye sí ti a be je len tést;

– ,,a szám la tu laj do nos fel ügye le ti ha tó sá ga” ro vat ban a 
HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja ír alá és sa ját bé lyeg zõ jé vel iga -
zol ja a be je len tést;

– a kar ton el sõ ol da lá nak bal fel sõ sar kán és hát ol da lán
az „Egyéb ki kö té sek” ro va ton pi ros nagy be tûk kel fe l kell
tün tet ni: „CSAK KÉSZ PÉNZ FEL VÉ TEL RE JO GO SÍT!”. 
(Az alá írás-be je len tõ 1 pél dá nya a re fe ra tú ráé, 1 pél dá nya
az SZVO-é, 2 pél dá nya pe dig a Kincs tá ré.)

A kész pénz fel vé tel re ki je lölt sze mé lyek rõl, a Ma gyar
Ál lam kincs tár pénz tá rá ban „kész pénz fel vé tel re jo go sul tak 
be je len té se” cí mû nyom tat vá nyon kell ér te sí te ni az ille té -
kes kincs tá ri igaz ga tó sá got. A nyom tat ványt a pénz ügyi
re fe ra tú ra bé lyeg zõ jé vel és az alá írás-be je len tõn sze rep lõ
re fe ren sek kö zül 2 fõ alá írá sá val kell hi te le sí te ni. A nyom -
tat ványt 3 pél dány ban kell el ké szí te ni, mely bõl 1 pél dány
a re fe ra tú ráé, 2 pél dány a Kincs tá ré.

16. A pénz ügyi és szám vi te li el lá tás ra utalt hon vé del mi 
szer vek ré szé re nyi tott szám lák meg ne ve zé sé ben utal ni
kell a HM KPÜ-re és a ka to nai szer ve zet el ne ve zé sé re,
úgy, hogy az leg fel jebb 27 ka rak ter he lyet fog lal hat el
(pl. HM KPÜ, MH 47. HKE). A „szer vek” szék he lye ként
és (le ve le zé si) cí me ként a HM KPÜ ada ta it kell feltün -
tetni. [A HM KPÜ Kincs tár ral kö tött meg ál la po dá sa alap -
ján a Kincs tár a kincs tá ri szám la ki vo na tok egy pél dá nyát a
HM KPÜ, egy pél dá nyát pe dig az ille té kes pénz ügyi és
szám vi te li szerv (cí mé re) ré szé re kül di meg.]

17. Kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ kon tin gen sek ré szé -
re a szol gá lat tel je sí tés he lyén a de vi za szám la meg nyi tá sát
az adott or szág pénz in té ze ti sza bá lyai sze rint – az 5. pont
sze rin ti en ge dély meg lé te ese tén – a kon tin gens pa rancs -
no ka kez de mé nye zi úgy, hogy a szám la tu laj do nos ne ve -
ként a kon tin gens an gol meg ne ve zé sét kell rög zí te ni.
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A pa rancs nok bel sõ ügy rend ben sza bá lyoz za a bank szám -
la fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság elõ írásait (pl. az alá -
írás-be je len tés, annak mó do sí tá sa, az alá írás ra jo go sul tak
kö re), va la mint a pénz for ga lom hoz kap cso ló dó ad mi niszt -
rá ci ós fel ada to kat.

A bank szám la fe let ti ren del ke zé si jog gya kor lá sá ra jo -
go sul tak kö rét a pa rancs nok két cso port ba je lö li ki. Az el sõ 
cso port ba a pa rancs nok és meg bí zott ja(i), a má so dik cso -
port ba a pénz ügyi és szám vi te li szerv ve ze tõ je és meg bí -
zott ja(i) tar toz hat nak. A kü lön fé le meg bí zá so kat alá írók
kö zül az egyik alá író min dig az el sõ cso port ból, a má sik a
má so dik cso port ból le het. Az alá írás-be je len tõk egy pél dá -
nyát az SZVO ré szé re meg kell kül de ni.

18. A pénz ügyi és szám vi te li el lá tás ra utalt hon vé del mi 
szer vek fi ze té si kö te le zett sé ge i nek át uta lá si meg bí zás sal
tör té nõ tel je sí té sé re irá nyuló utal vá nyo zás, majd az azt kö -
ve tõ fel adás elõtt a mun ka kö ri le írás ban ki je lölt re fe rens az 
ere de ti bi zony la tok alap ján a szám lát ér vé nye sí ti, mely nek 
ke re té ben kö te les el len õriz ni:

– a szak mai tel je sí tés iga zo lá sá nak meg lé tét,
– az át uta lás ra ke rü lõ összeg szám sze rû he lyes sé gét,

jo gos sá gát és a fe de zet meg lé tét,
– az ala ki és tar tal mi kö ve tel mé nyek be tar tá sát.

19. A szám la el len jegy zé sét a pénz ügyi és szám vi te li
szerv ve ze tõ je, vagy a mun ka kö ri le írás ban ki je lölt re fe -
rens vég zi.

20. Az SGSZ-nél és a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ
kon tin gen sek nél a pénz ügyi és szám vi te li szerv a kincs tá ri
igaz ga tó ság hoz, hi tel in té zet hez be nyúj tás ra ke rü lõ át uta -
lá si meg bí zás alá írá sa elõtt az ér vé nye sí tést és el len jegy -
zést az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint hajt ja vég re.

21. Az alá író ként be je len tett sze mé lyek kel a pénz ügyi
és szám vi te li szerv, az SZVO és a FIO ve ze tõi a mun ka kö ri 
le írás ban rög zít ve kö te le sek is mer tet ni az alá írás sal kap -
cso la tos fel ada to kat, fe le lõs sé get, jo go kat és kö te le zett sé -
ge ket.

22. Ki töl tet len meg bí zá si ok mányt alá ír ni nem le het.

23. A szám la ve ze tõ kincs tá ri igaz ga tó ság és az SGSZ,
mint szám la tu laj do nos kö zött elekt ro ni kus adat át vi te li
kap cso lat csak a HM KPÜ ve zér igaz ga tó já nak en ge dé lyé -
vel lé te sít he tõ.

24. Az Ámr. 162.  §-ában elõ írt kö te le zett ség vál la lá sok
Kincs tár ré szé re tör té nõ be je len té sét a pénz ügyi és szám -
vi te li el lá tás ra utalt hon vé del mi szer vek a re fe ren sek out -
lo ok rend sze ren tör té nõ fel adá sá val, – a HM KPÜ El len õr -
zé si és El len jegy zé si Igaz ga tó ság El len õr zé si Osz tá lya el -
len õr zé sét köve tõen – az SZVO út ján, az SGSZ-ek pe dig
köz vet le nül tel je sí tik.

III. FEJEZET

Fizetési módozatok

25. A hon vé del mi szerv jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ke re tek kö zött – fi gye lem mel a Kincs tár mû kö dé si rend jé -
re – az MNB Ren del ke zés ben meg ha tá ro zott mó don bank -
szám lák kö zöt ti el szá mo lás sal, kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze -
té si esz kö zök al kal ma zá sá val és kész pénz fi ze tés sel tel je -
sít he ti fi ze té si kö te le zett sé gét.

26. Kész pénz fi ze tés sel tel je sít he tõ ek:
a) a 100 000 fo rin tot meg nem ha la dó kész let- és kis ér -

té kû tár gyi esz köz be szer zé sek, kis össze gû szol gál ta tá si
ki adá sok;

b) a rep re zen tá ci ós ki adá sok;
c) a ke gye le ti ki adá sok;
d) a kül kép vi se le tek sze mé lyi ki adá sai;
e) a tar tós és ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk

ré szé re nem il let mény ként fi ze tett jut ta tá sok, költ ség té rí -
té sek;

f) a kül föl di ki kül de té si, ta nul má nyi és kép zé si költ -
ségek;

g) a kül föl dön fel me rü lõ meg bí zá si dí jak, tisz te let dí -
jak, for dí tói dí jak az ál lo mány ba tar to zók és az ál lo mány -
ba nem tar to zók ré szé re egy aránt, va la mint az al kal mi
mun ka vál lalók bé re zé se;

h) kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ kon tin gen sek ese té -
ben a mû kö dés fel té te le i hez szük sé ges bár mi ne mû ki adás,
mely nek tel je sí té se bank szám lák kö zöt ti el szá mo lás sal
nem tel je sít he tõ;

i) a szol gá lat ér de ké ben át he lye zet tek köl töz kö dé si
költ sé gei;

j) a 74. pont, b) al pont ja sze rin ti ki adá sok.

27. A 100 000 fo rin tot meg ha la dó, kész pénz fi ze tés sel
tör té nõ ese ti kész let- és kis ér té kû tár gyi esz köz be szer -
zést, illetve szol gál ta tás vá sár lást egye di el bí rá lás alap ján
a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja en ge dé lye zi.

28. A pénz for gal mi mû ve le tek kez de mé nye zé se kor
kincs tá ri tranz ak ci ós kó dot (KTK) kell al kal maz ni. Az
egyes tranz ak ci ós kó dok eset le ges mó do sí tá sá nak (ren de -
zé sé nek) kez de mé nye zé se a kincs tá ri szám la fe let ti ke ze -
lé si (ren del ke zé si) jog kört gya kor ló fel adat kö ré be tar to -
zik.

29. Áru be szer zé si, vagy szol gál ta tá si szer zõ dés bõl
szár ma zó fi ze té si kö te le zett ség csak az ál ta lá nos for gal mi
adó ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott, vagy a NA TO
STA NAG sze rin ti bi zony lat (szám la, egy sze rû sí tett szám -
la stb.) ere de ti 1. szá mú pél dá nya el le né ben tel je sít he tõ.
Ha az ilyen bi zony lat meg sem mi sül vagy el vész, a fi ze té si
kö te le zett ség szám la má so lat és az el vesz tés rõl, meg sem -
mi sü lés rõl ké szült – az utal vá nyo zás ra és annak el len jegy -
zé sé re jo go sult ál tal alá írt – jegy zõ könyv alap ján tel je sít -
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he tõ. A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell az el vesz tés,
meg sem mi sü lés kö rül mé nye it, a fe le lõ sök meg ne ve zé sét.
A szám la má so lat (má so lat) hi te les sé gét a szám la ki bo csá tó 
hi te le sí té si zá ra dé ka iga zol ja.

30. A 29. pont sze rin ti bi zony la tok alap ján tör té nõ fi ze -
té si kö te le zett ség tel je sí té se elõtt meg kell gyõ zõd ni ar ról,
hogy a bi zony lat meg fe lel-e a szám vi te li sza bá lyok elõ -
írásainak, to váb bá az V. fe je zet ben fog lal tak ra is fi gye -
lem mel el len õriz ni kell az utal vány (utal vá nyo zá si zá ra -
dék) meg lé tét, a szol gál ta tás tel je sí té sé nek, a be szer zett
áru át vé te lé nek és nyil ván tar tás ba vé te lé nek iga zo lá sát, a
bi zony la tok for mai és szám sza ki he lyes sé gét. Kész pénz -
zel tör té nõ fi ze tés ese tén az utal vá nyo zá si zá ra dék és a
nyil ván tar tás ba vé tel iga zo lá sá nak el len õr zé sét utó lag,
leg ké sõbb a vá sár lá si elõ leg gel tör té nõ el szá mo lás kor kell
vég re haj ta ni.

A be szer zett áru nyil ván tar tás ba vé te lét az esz köz utal -
vány, ille tõ leg a szol gál ta tás tel je sí té sét az érin tett szak -
szol gá la ti fõ nök zá ra dé ka iga zol ja. A zá ra dék nak tar tal -
maz nia kell az áru, szol gál ta tás meg ne ve zé sét, mennyi sé -
gét, ér té két, a meg fe le lõ gaz dál ko dá si ke ret (elõ irány zat)
meg ter he lé sét, a szer zõ dés re, az át adás-át vé te li-, illetve az
ana li ti kus nyil ván tar tás ba vé te li ok má nyok ra tör té nõ meg -
fe le lõ hi vat ko zást. (Ha nem kü lön la pon, ha nem az ere de ti
bi zony la ton sze re pel a zá ra dék, a szám lán sze rep lõ he lyes
ada to kat a zá ra dék ban nem kell meg is mé tel ni.)

31. Áru be szer zé si és szol gál ta tás igény be vé te li szer zõ -
dés bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé nek ha tár ide -
jét a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult hon vé del mi szerv ve -
ze tõ je – fi gye lem mel a tény le ges tel je sí té si le he tõ sé gek re
– a szál lí tó val (vál lal ko zó val) kö tött szer zõ dés ben, meg ál -
la po dás ban ál la pít ja meg. Ha a jog sza bály el té rõ ha tár idõt
nem ál la pít meg, a fi ze té si ha tár idõ leg fel jebb 30 nap le het. 
A kész pénz zel tör té nõ vá sár lás ese tén az el len ér té ket
azon nal ki kell fi zet ni.

A fi ze té si ha tár idõ be nem tar tá sá ból ere dõ költ ség több -
let (ka mat, bír ság, per költ ség stb.) fel me rü lé se ese tén az
ide vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kár té rí té si el já rást kell le -
foly tat ni.

IV. FEJEZET

Pénztári szolgálat ellátása

Általános szabályok

32. A hon vé del mi szer vek nél a pénz ügyi el lá tás rend jé -
nek meg fele lõen a HM KPÜ, az SGSZ-nél és a kül föl dön
szol gá la tot tel je sí tõ kon tin gen sek nél pe dig a pénz ügyi és
szám vi te li szerv há zi pénz tárt, illetve va lu ta pénz tárt
(a továb biak ban együtt: pénz tár) mû köd tet. A pénz tár szol -
gá lat meg szer ve zé sé ért, meg fe le lõ mû kö dé sé ért és a kész -
pénz biz ton sá gos õr zé sé ért a hon vé del mi szerv, va la mint a 

pénz ügyi és szám vi te li szerv ve ze tõ je, to váb bá a pénz tá ros 
együt te sen fe le lõs.

Amennyi ben a pénz ügyi és szám vi te li szerv, szer ve ze -
té ben nincs pénz tá ro si be osz tás (mun ka kör) rend sze re sít -
ve, vagy az fel töl tet len, az SGSZ-nél annak ve ze tõ je,
egyéb eset ben a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja pa rancs ban az
ar ra al kal mas tisz tet, tiszt he lyet test, vagy köz al kal ma zot -
tat a pénz tá ro si te en dõk el lá tá sá ra ki je löl he ti. A ki je lölt
sze mély a pénz tá ro si te en dõ ket – a mun ka kö ri le írá sá nak
mó do sí tá sá val – a be osz tá sa, mun ka kö re el lá tá sa ke re té -
ben lát ja el. Az így ki je lölt pénz tá rost is ter he li a meg õr zé si 
fe le lõs ség, mely nek vál la lá sá ról a 37. pont ban fog lal tak
sze rint nyi lat ko za tot kell ad ni.

33. A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ kon tin gen sek ese -
té ben:

a) ezen fe je zet ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos pénz tár -
szol gá la ti sza bá lyo kat a he lyi sa já tos sá gok figye lembe -
véte lével ér te lem sze rû en kell al kal maz ni, azok tól  való el -
té rést – kü lö nö sen a 36–37. és az 53–55. pon tok ban meg -
ha tá ro zot tak ra – a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja egye di leg en -
ge dé lye zi,

b) ahol bank szám la a kon tin gens ré szé re nem nyit ha tó,
a pénz tár szol gá lat spe ci á lis sza bá lya it a HM KPÜ ve zér -
igaz ga tó ja egye di leg ha tá roz za meg.

34. A pénz ügyi és szám vi te li szerv az elõ irány zat-fel -
hasz ná lás ke ret szám lá ról, de vi za szám lá ról, vagy az in téz -
mé nyi kincs tá ri kár tyá val fel vett és a kész pénz ben be fi ze -
tett össze ge ket a pénz tár ban kö te les ke zel ni.

A pénz tár ban – a HM KPÜ ve zér igaz ga tó já nak, SGSZ
ese té ben a hon vé del mi szerv ve ze tõ jé nek kü lön en ge dé lye
nél kül – ide gen szer ve ze tek, sze mé lyek pénz e nem tart ha -
tó, egyéb, le té ti stb. pén zek meg õr zé sé vel, vagy ke ze lé sé -
vel a pénz tá rost meg bíz ni nem le het.

A pénz tá rost akár hi va ta los, akár ma gán jel le gû pénz -
gyûj té sek le bo nyo lí tá sá val és pénz vál tás sal meg bíz ni ti -
los.

35. Pénz ke ze lõ he lyek lé te sí té sét, azok el szá mo lá si- és
nyil ván tar tá si rend jét a pénz tá rak ra vo nat ko zó el szá mo lá -
si- és nyil ván tar tá si elõ írások figye lembe véte lével, a hon -
vé del mi szerv ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján a HM KPÜ
ve zér igaz ga tó ja – az SGSZ ese té ben annak ve ze tõ je – ha -
tá roz za meg.

36. Nem le het pénz tá ros az, aki:
a) ér vé nye sí té si, utal vá nyo zá si jog kör rel ren del ke zik;
b) pénz tá ri szám fej tést vé gez;
c) pénz tá ri el len õr zé si fel ada to kat lá t el (ki vé ve az ön -

el len õr zést);
d) be vé te lek elõ írásának el ren de lé sé vel, kö ve te lé sek

meg ál la pí tá sá val és el en ge dé sé vel (tör lé sé vel) van meg -
bíz va.

Et tõl el tér ni – ál ta lá nos ér vénnyel – a HM KPÜ ve zér -
igaz ga tó já nak en ge dé lyé vel csak a kül föl dön szol gá la tot
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tel je sí tõ kon tin gen sek nél és az egy fõs pénz ügyi és szám vi -
te li szerv nél le het. A HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja át me ne ti
idõ re (pl. be teg ség, sza bad ság  miatt) fel men tést ad hat az
a)–d) al pon tok alatt meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se
alól, azon ban ilyen eset ben kö te les in téz ked ni az érin tett
idõ szak ban ke let ke zett szám vi te li bi zony la tok (pénz for ga -
lom stb.) utó la gos, té te les el len õr zé sé re.

37. A pénz tá ri fel ada tok el lá tá sát a pénz tá ros ön ál ló an,
tel jes anya gi fe le lõs ség gel, a meg õr zé si fe le lõs ség sza bá -
lyai sze rint vég zi. En nek vál la lá sá ról írás be li nyi lat ko za tot 
kell ad nia. A nyi lat ko za tot a sze mé lyi anyag gyûj tõ ben kell 
el he lyez ni.

A pénz tá ros fel ada tai:
– a kész pénz, az ál ta la bir to kolt, vagy meg õr zés re át -

vett kincs tá ri kár tya ke ze lé se, ille tõ leg meg õr zé se;
– a kész pénz for gal mat alá tá masz tó, el ren de lõ bi zony -

la tok ki fi ze tést meg elõ zõ el len õr zé se;
– pénz tá ri szá mí tó gé pes ana li ti ka, annak hi á nyá ban

kéz i ana li ti kus nyil ván tar tás ve ze té se;
– a szi go rú szám adá sú pénz ügyi nyom tat vá nyok ke ze -

lé se, õr zé se és nyil ván tar tá sa;
– ér ték jel zés sel el lá tott nyom tat vá nyok (pl. ét ke zé si

utal vány, üdü lé si csekk stb.) ke ze lé se és õr zé se;
– kis for gal mú pénz tár ban egyéb ügy in té zõi, ügy vi te li

mun kák vég zé se, ki vé ve a 36. pont a)–d) al pont ja i ban
meg ha tá ro zot ta kat.

38. Ket tõ, vagy több sze mély egy idõ pont ban, kö zö sen,
ugyan azt a pénz tá rat még ki vé te le sen, ki se gí tés kép pen
sem ke zel he ti.

A pénz tár ból ki- és be fi ze té se ket csak a pénz tá ros
(pénz tá ro si te en dõk el lá tá sá ra ki je lölt sze mély) vé gez het,
mely rõl be vé te li, illetve ki adá si pénz tár bi zony la tot kö te les 
ki ál lí ta ni. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy a pénz tár szek -
rény be il le ték te len sze mély ne nyúl has son be, a kész pénz -
hez és az ok má nyok hoz ne fér hes sen hoz zá.

39. Ha a pénz tá rost bár mely ok ból he lyet te sí te ni kell,
vagy a pénz tá ros be osz tá sá ból (mun ka kö ré bõl) vég leg tá -
vo zik át adás-át vé telt, s annak ré sze ként pénz tár zár la tot
kell vég re haj ta ni.

A pénz tár zár lat nál az át adó nak és át ve võ nek, va la mint a 
pénz ügyi és szám vi te li szerv ve ze tõ jé nek je len kell len nie.
Az et tõl el té rõ ese tek ben bi zott sá got kell ki je löl ni az át -
adás-át vé tel re. Az át adás-át vé tel meg tör tén tét a „Nap i
pénz tár je len té sen” rög zí te ni kell. A zá ra dék nak – a szo ká -
sos ada to kon túl me nõ en – tar tal maz ni kell a pénz tár ál lo -
mány egye zõ sé gét, a pénz tár kul csok szá mát és jel zé se it,
ille tõ leg az át adó és át ve võ, va la mint a pénz ügyi és szám -
vi te li szerv ve ze tõ jé nek alá írá sát.

40. Az át adás-át vé tel rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni,
ha a pénz tá ros be osz tá sá ból vég leg tá vo zik. Ilyen eset ben
az érin tett zá ra kat és a pénz tá ri kul cso kat (kó do kat) szük -
ség sze rint mó do sí ta ni kell. A jegy zõ könyv nek tar tal maz -

nia kell a pénz tá re gye zõ sé get, a pénz tár ál lo mányt, az in -
téz mé nyi kincs tá ri kár tyák szá mát és azok kincs tá ri kár -
tya fe de ze ti szám lá já nak egyen le gét, a szi go rú szám adá sú
nyom tat vá nyok, a bé lyeg zõk, pénz tár kul csok (tar ta lék
kul csok is), a fel dol go zat lan és egyéb ok má nyok, nyil ván -
tar tá sok fel so ro lá sát és át adá sát. A jegy zõ köny vet a je len -
lé võk nek alá kell ír ni.

A készpénz biztosítása

41. A pénz tá ros nak kell gon dos kod ni ar ról, hogy a
pénz tár ból he lyi leg fi ze ten dõ ki adá sok tel je sí té sé hez min -
den kor meg fe le lõ mennyi sé gû és cím le tû bank jegy és ér -
me áll jon a pénz tár ban ren del ke zés re. A szük sé ges kész -
pénzt olyan idõ ben kell a Kincs tár tól – kül föl dön szol gá la -
tot tel je sí tõ kon tin gen sek ese té ben a hi tel in té zet tõl – igé -
nyel ni, vagy in téz mé nyi kincs tá ri kár tyá val fel ven ni, hogy
a ki fi ze té sek ese dé kes sé ge kor az ren del ke zés re áll jon.

A pénz tár kész pénz zel tör té nõ el lá tá sát a 11. pont ha tá -
lya alá tar to zó hon vé del mi szer vek nek kincs tá ri kár tya al -
kal ma zá sá val, a 11. pont ha tá lya alá nem tar to zó hon vé del -
mi szer vek nek pe dig a kincs tá ri igaz ga tó ság út ján kész -
pénz-fel vé te li utal vány, vagy in téz mé nyi kincs tá ri kár tya
al kal ma zá sá val kell biz to sí ta ni.

42. A kincs tá ri kár tya rend szer be tör té nõ be lé pés és a
kincs tá ri kár tya hasz ná lat rész le tes sza bá lya it az 1. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

A kész pénz kész let fel sõ ha tá ra

43. A pénz ügyi és szám vi te li el lá tás ra utalt hon vé del mi
szer vek nél és a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ kon tin gen -
sek nél a pénz tár ban a nap i pénz tár zár lat után tart ha tó kész -
pénz össze gé nek fel sõ ha tár át a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja, 
az SGSZ ese té ben annak ve ze tõ je, az in do kolt he lyi pénz -
szük ség let, a biz ton sá gos pénz ke ze lés, va la mint az õr zés
kö ve tel mé nye i nek figye lembe véte lével írás ban ha tá roz za
meg. Az SGSZ-nél az egy mil lió fo rint fe let ti nap i zá ró ál -
lo mányt a HM KPÜ ve zér igaz ga tó já nak elõ ze tes en ge dé -
lyét köve tõen le het meg ha tá roz ni.

44. A pénz tár ba be folyt be vé te lek a kéz pénz fel vé tel fe -
de ze té re, vagy a ki adá sok tel je sí té sé re nem hasz nál ha tó ak
fe l. Amennyi ben a be folyt be vé te lek együt tes össze ge el éri 
az 50 000 Ft-ot, úgy azt a hon vé del mi szerv kincs tá ri
szám lá já ra be kell fi zet ni.

Készpénzszállítás és -kezelés

45. A pénz szál lí tás kí sé ré sé nek sza bá lya it kü lön HM
uta sí tás1 tar tal maz za.

1 Je len leg a 81/2006. (HK. 17/I) HM uta sí tás.
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46. A pénz t el sõ sor ban a pénz tá ros, vagy egy re fe rens kö -
te les szál lí ta ni, de a hon vé del mi szerv ve ze tõ jé nek ki je lö lé -
se alap ján a hon vé del mi szerv ál lo má nyá ba tar to zó más sze -
mélyt (sze mé lye ket) is ki le het je löl ni a pénz fel vé tel re.

Más sze mély ese tén a fel ve võ ad dig tar to zik meg õr zé si
fe le lõs ség gel a pénz hi ány ta lan el ho za ta lá ért, míg azt a
pénz tár ban át nem ad ta és ott azt el nem he lyez ték. A fel vett
kész pénz nek a pénz tár ba tör té nõ át adá sá nál a pénz ügyi és
szám vi te li szerv ve ze tõ jé nek, vagy az ál ta la ki je lölt re fe -
rens nek is je len kell len nie. A kész pénz be vé te le zé sét, át -
adá sát, be vé te li pénz tár bi zony lat tal kell vég re haj ta ni.

47. A fel vett bank je gye ket és pénz ér mé ket át vé tel kor
da ra bon ként (kö te gen ként) meg kell szá mol ni. Ki vé telt
ké pez nek a kincs tá ri igaz ga tó ság, hi tel in té zet ál tal cso ma -
golt, szo ros kö tés ben lé võ bank je gyek és pénz ér mék.
A fel vett pénz meg lé tét a pénz tár ba  való be he lye zés elõtt,
a kincs tá ri igaz ga tó ság, vagy hi tel in té zet hi va ta los cso ma -
go lá sa alap ján a pénz tá ros nak, a pénz ügyi és szám vi te li
szerv ve ze tõ jé nek je len lé té ben el len õriz ni kell.

Amennyi ben a kincs tá ri igaz ga tó ság, vagy hi tel in té zet ál -
tal cso ma golt bank je gyek nél, pénz ér mék nél a cso mag fel -
bon tá sa kor hi ány, vagy több let mu tat ko zik, bi zott sá gi jegy -
zõ köny vet kell fel ven ni és annak egy pél dá nyát a kö teg cím -
ké vel együtt – több let ese tén is – el kell jut tat ni a ki fi ze tõ
kincs tá ri igaz ga tó ság nak, hi tel in té zet nek. Az ilyen ese tet –
összeg ha tár tól füg get le nül – je len te ni kell a hon vé del mi
szerv ve ze tõ jé nek, ille tõ leg a HM KPÜ ve zér igaz ga tó já nak.

48. A kész pénz kész le tet (va lu ta ne men ként) úgy kell a
pénz tár ban ke zel ni, hogy az azo nos cím le tû bank je gyek és
pénz ér mék együtt le gye nek. A bank je gye ket 100 db-ot tar -
tal ma zó kö teg ben, a pénz ér mé ket pe dig meg ha tá ro zott ke -
rek össze ge ket tar tal ma zó cso mag ban kell tar ta ni.

A va lu ta pénz tár ban ke zel he tõ leg ki sebb va lu ta egy ség
az 1 EU RO, 1 USD stb., s a ki fi ze té sek nél – a ke re kí tés ál -
ta lá nos sza bá lya i tól el té rõ en – a fel ke re kí tés sza bá lya it
(pl. 1,1 EU RO = 2 EU RO, vagy 0,1 USD = 1 USD) kell al -
kal maz ni.

49. A pénz tá ros csak  valódi és for ga lom ké pes bank je -
gye ket és ér mé ket fo gad hat el a be fi ze tõk tõl és ki fi ze tést is
csak ilyen pénz ben tel je sít het. Nem le het el fo gad ni sé rült
(be sza kadt, ron gá ló dott, meg cson kult, egyes ré sze i ben hi á -
nyos stb.) bank je gyet. Ha a pénz tá ros a be fi ze tett pén zek
kö zött ha mis, vagy ha mi sít vány nak lát szó bank je gyet, vagy
ér mét ta lál, jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, me lyet a be fi ze tõ -
vel is alá kell írat ni. A jegy zõ könyv be fe l kell ven ni a ha -
mis gya nús bank je gyek ke ze lé sé nek rend jé rõl  szóló MNB
ren de let ben2 meg ha tá ro zott ada to kat, kü lö nö sen a be fi ze tõ
ne vét, lak cí mét, sze mé lyi iga zol vá nyá nak szá mát, a bank -
jegy, ér me ada ta it és a be fi ze tõ nyi lat ko za tát a bank jegy, ér -
me ere de té rõl. A jegy zõ köny vet a „ha mis” pénz zel meg kell 
kül de ni az MNB Kész pénz sza kér tõi Cso port ré szé re.

2 Je len leg a 13/2005. (VI. 27.) MNB ren de let.

A pénz tár pénz vizs gá ló-, szám lá ló esz kö zök kel tör té nõ
el lá tá sát a pénz ügyi és szám vi te li el lá tás ra utalt honvé -
delmi szer vek vo nat ko zá sá ban HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja,
az SGSZ ese té ben annak ve ze tõ je biz to sít ja.

50. Az 54. pont ban fog lal tak ra fi gye lem mel pénz tár -
szek rény ben kell ke zel ni:

a) a hon vé del mi szerv pénz esz kö ze it és kincs tá ri kár -
tyá it, to váb bá ezek tõl el kü lö nít ve

– az ér ték jel zés sel el lá tott nyom tat vá nyo kat (pl. ét ke -
zé si utal vány),

– a fel dol go zat lan ok má nyo kat,
– az utal vány töm bö ket, az el szá mo lás tár gyát ké pe zõ

ok má nyo kat és az ezzel kap cso la tos nyil ván tar tá so kat,
– a pénz ügyi és szám vi te li szerv ve ze tõ je ál tal meg ha -

tá ro zott hi va ta los bé lyeg zõ ket és az egyéb pénz he lyet te sí -
tõ esz kö zö ket;

b) a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja – az SGSZ ese té ben
annak ve ze tõ je – en ge dé lyé vel egyéb ér té ke ket és le té ti
pénz esz kö zö ket.

A b) al pont sze rin ti esz kö zö ket pénz és egyéb ér té ke ket
a hon vé del mi szerv pénz va gyo ná tól el kü lö nít ve, fel tû nõ en 
meg je lölt (név, összeg) kü lön le zárt bo rí ték ban, do boz ban
kell el he lyez ni. Ezek rõl az ér té kek rõl „Ki mu ta tás”-t kell
ké szí te ni.

51. A pénz tá ri ki- és be fi ze té se ket a pénz tá ri órák alatt
kell tel je sí te ni. A pénz tá ri órá kat – ame lye ket igény sze rint 
meg oszt va is ki le het je löl ni – a pénz ügyi és szám vi te li
szerv ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján a hon vé del mi szerv ve -
ze tõ je ál la pít ja meg. A pénz tár nyit va tar tá si rend jét a pénz -
tár he lyi ség nél írás ban ki kell füg gesz te ni. Na pon ként
4 órá nál hosszabb idõ tar ta mú pénz tá ri óra nem ál la pít ha tó
meg. A pénz tá ri órá kon kí vül ki fi ze té se ket csak a pénz -
ügyi és szám vi te li szer ve zet ve ze tõ je en ge dé lyez he ti.

Pénz tár he lyi ség

52. A pénz tá rak az át la gos nap i pénz for ga lom alap ján a
kö vet ke zõ cso por tok ba so rol ha tók:

– ki sebb ér té kû pénz for ga lom nap i 500 000 fo rin tig;
– na gyobb ér té kû pénz for ga lom nap i 
500 000 és 2 000 000 fo rint kö zött;
– je len tõs ér té kû pénz for ga lom nap i
2 000 000–5 000 000 fo rint kö zött;
– kü lö nö sen nagy pénz for ga lom nap i 
5 000 000 fo rint fe lett.

53. A pénz tár nak kü lön he lyi sé get a na gyobb ér té kû, a
je len tõs és a kü lö nö sen nagy ér té kû pénz for ga lom ese té -
ben kell biz to sí ta ni. Egyéb eset ben, amennyi ben az en ge -
dé lye zett pénz tá ri zá ró pénz kész let az 500 000 Ft-ot nem
ha lad ja meg, a pénz tá ri pénz ke ze lés hez csak he lyi ség részt
kell biz to sí ta ni.
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54. A pénz tár ban lé võ kész pénz és az ott tart ha tó ér té -
kek meg õr zé sé rõl a kö vet ke zõk sze rint kell gon dos kod ni:

– az 500 000 Ft-ot el nem érõ zá ró ál lo má nyú pénz tá rak 
pénz kész le tét és az ér ték jel zés sel el lá tott nyom tat vá nyo -
kat (a továb biak ban együtt: pénz kész let) vas ka zet tá ban,
vagy le mez szek rény ben;

– az 500 000 Ft és 2 000 000 Ft kö zöt ti zá ró ál lo má nyú
pénz tá rak pénz kész le tét le mez szek rény ben;

– a 2 000 000 Ft fe let ti zá ró ál lo má nyú pénz tá rak pénz -
kész le tét be tö rés biz tos pán cél szek rény ben kell õriz ni.

A vas ka zet tát mun ka idõ után a pénz tá ros ál tal le zárt és
le pe csé telt le mez szek rény ben kell tá rol ni.

A pénz tár he lyi ség ab la ka it és aj ta ját vas ráccsal és biz -
ton sá gi zár ral kell fel sze rel ni. Az aj tót (rá csot) a szol gá la ti
(mun ka-) idõ le jár ta kor a pénz tá ros pe csét nyo mó já val le
kell pe csé tel ni.

A pénz tár el kü lö ní tett he lyi sé gé be a pénz ügyi és szám -
vi te li szerv ve ze tõ je ál tal – ál lan dó vagy ese ti jel leg gel –
fel ha tal ma zott sze mé lye ken kí vül más nak be lép ni ti los.

Ha a pénz tá ros mun ka he lyét a pénz tá ri órák alatt – csak
rö vid idõ re is – el hagy ja, kö te les a pénz t el zár ni és a pénz -
tár fi ze tõ ab la kát, kü lön pénz tár he lyi ség ese tén annak aj ta -
ját is le zár ni.

Gon dos kod ni kell ar ról is, hogy il le ték te len sze mé lyek a 
pénz tár he lyi sé get ne nyit has sák ki.

55. Az 500 000 Ft fe let ti zá ró ál lo má nyú, na gyobb,
illetve je len tõs ér té kû pénz for gal mat le bo nyo lí tó pénz tá -
rak ese tén a pénz tár he lyi sé get ri asz tó be ren de zés sel kell
fel sze rel ni.

Az 5 000 000 Ft fe let ti zá ró ál lo má nyú, kü lö nö sen nagy
pénz for gal mú pénz tá rak ese tén a pénz tár he lyi sé gét és a
pénz tá ro lá sá ra szol gá ló pán cél szek rényt egy más tól el kü -
lö ní tet ten üze me lõ ri asz tó be ren de zés sel kell fel sze rel ni.

56. Gya kor la tok al kal má val, vagy ha a pénz tár ál lan dó
el he lye zé si kör le té bõl ki ke rül, a szük sé ges kész pénz és
ok má nyok szál lí tá sá ra és õr zé sé re biz ton sá gi zár ral el lá tott 
pénz tár lá dát kell hasz nál ni. En nek biz ton sá gos szál lí tá sá -
ról és õr zé sé rõl, a pénz tá ri szol gá lat el lá tá sá hoz meg fe le lõ
mun ka hely rõl, annak fegy ve res õr zé sé rõl – a pénz ügyi és
szám vi te li szerv ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján – a hon vé -
del mi szerv ve ze to je gon dos ko dik.

Pénztárkulcs

57. A pénz tár szek rény kul csa i nak ket tõ pél dány ban kell 
meg len ni. Egy zá ras pénz tár szek rény kul csát a pénz tá ros
kö te les õriz ni. Két zá ras pénz tár szek rény egyik kul csát a
pénz tá ros, má si kat a pénz ügyi szerv ve ze tõ je ke ze li. A kü -
lö nö sen nagy pénz for gal mú pénz tá rak há rom zá ras pénz -
tár szek ré nyé nek fõ- (kö zép-) és egyik mel lék zár já nak kul -
csát a pénz tá ros, a má sik mel lék zár kul csát a pénz ügyi és
szám vi te li szerv ve ze tõ je kö te les õriz ni.

A kul csok má sod pél dá nya it, a kul cso kat ke ze lõ sze mé -
lyek ál tal zá ra dé kolt, le zárt, le pe csé telt (át írt, ár nyé kolt)
bo rí ték ban az ügy vi te li szerv nél kell tá rol ni. Ezek rõl a kul -
csok ról az ügy vi te li szerv nél „Tar ta lék kulcs nyil ván tar -
tás”-t kell ve zet ni úgy, hogy a fel ve võ sze mély(ek) ne ve
min den kor meg ál la pít ha tó le gyen. A kul csok fel vé te lét,
át adás-át vé te lét min den eset ben rög zí te ni kell.

58. A pénz tár kulcs el vesz té sét a pénz tár szol gá lat mû kö -
dé sé ért fe le lõs hon vé del mi szerv ve ze tõ jé nek – a pénz ügyi 
és szám vi te li el lá tás ra utalt hon vé del mi szer vek ese té ben a 
HM KPÜ ve zér igaz ga tó já nak is – azon nal je len te ni kell, s
in téz ked ni kell ar ra, hogy a pénz tár szek rény az el ve szett
kulccsal töb bé ne le gyen ki nyit ha tó. A zár szer ke ze tét meg 
kell vál toz tat ni még ab ban az eset ben is, ha a tar ta lék kulcs
ren del ke zés re ál l. Az el vesz tett kulcs he lyett ti los má si kat
ké szí tet ni. A kul csot el vesz tõ sze mély ellen kár el já rást
kell le foly tat ni.

59. A pénz tár kul csok át adás-át vé tel tár gyát ké pe zik.
Pénz tár át adás-át vé tel nél meg kell gyõ zõd ni a kul csok
meg lé té rõl. Az ügy vi te li szerv nél tá rolt má sod pél dány ré -
szé re új bo rí té kot kell ké szí te ni és azt az át ve võ nek zá ra dé -
kol ni kell.

A pénz tár he lyi ség (pán cél szek rény stb.) tar ta lék kul csa -
i nak (kód ja i nak) ke ze lé sé re és hasz ná la tá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat a he lyi kö rül mé nyek figye lembe -
véte lével a hon vé del mi szerv ve ze tõ je – a pénz ügyi és
szám vi te li szerv ve ze tõ jé vel egyez tet ve – ál la pít ja meg.

Pénztári bevételezések és kifizetések szabályai

60. A pénz tár ból ki fi ze tést, ille tõ leg be vé te le zést tel je -
sí te ni csak ér vé nye sí tett ok mány alap ján sza bad. Ki vé te les 
ese tek ben, ami kor vá rat la nul és azon nal – a hon vé del mi
szerv ve ze tõ jé nek kü lön in téz ke dé se alap ján – szük sé ges -
sé vá lik a pénz ki fi ze té se, de a pénz ügyi és szám vi te li
szerv ve ze tõ je és az ér vé nye sí tést vég zõ re fe rens tá vol
van, utó la go san kell a vo nat ko zó ok má nyok ér vé nye sí té -
sé vel kap cso la tos el já rást le foly tat ni.

61. A pénz tá ri for ga lom ról (nap i) „Pénz tá ri je len tés”
ana li ti kus nyil ván tar tást kell ve zet ni. A va lu ta pénz tár az
ana li ti kus nyil ván tar tást va lu ta ne men ként ve ze ti.

62. A hon vé del mi szer vet meg nem il le tõ kész pénzt át -
ven ni nem sza bad, a té ve dés bõl tör tént több let be fi ze té se -
ket pe dig vissza kell utal ni.

63. A pénz tá ros a ki adá si és be vé te li pénz tár bi zony la ton 
a kész pénz át ve võ jé nek, illetve be fi ze tõ jé nek alá írá sá val
min den eset ben is mer tes se el a ki adás, vagy be fi ze tés meg -
tör tén tét.
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64. A kész pénz ki fi ze tést, illetve a kész pénz elõ leg fel -
vé te lét en ge dé lye zõk kö rét a hon vé del mi szer ve zet ve ze -
tõ jé nek gaz dál ko dá si pa ran csá ban (in téz ke dé sé ben) kell
rög zí te ni, és azok alá írás-min tá ját a pénz tá ros ré szé re biz -
to sí ta ni kell.

65. A pénz tá ros nak a ki fi ze tés kor meg kell ál la pí ta ni,
hogy a pén zért je lent ke zõ sze mély jo go sult-e pénz fel vé te -
lé re. Ha a pénz fel vé te lé re jo go sult nem sze mé lye sen je le -
nik meg a pénz tár ban, meg bí zott ja ré szé re az összeg csak
sza bály sze rû en ki ál lí tott meg ha tal ma zás el le né ben fi zet -
he tõ ki. A meg ha tal ma zást a ki adá si pénz tár bi zony lat hoz
kell csa tol ni. (A meg ha tal ma zás for mai és tar tal mi kö ve -
tel mé nye it jog sza bá lyok tar tal maz zák. Ilyen kü lö nö sen: a
pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 196.  §
(1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel té te lek.)

Pénztárzárlat, pénztárellenõrzés

66. Pénz tá ri for ga lom ese tén a pénz tá ros na pon ta kö te -
les pénz tár zár la tot ké szí te ni. A pénz tár zár lat ról „Nap i
pénz tár je len tés”-t kell ké szí te ni. Az eset le ges el té rés té -
nyét és az el té rés össze gét a je len tés hát ol da lán kell rög zí -
te ni, ame lyet a pénz tá ros nak alá írá sá val kell iga zol ni. A
pénz tár hi ányt, vagy több le tet a 68–71. pon tok ban fog lal -
tak sze rint kell ren dez ni. A 500 Ft-ot meg ha la dó össze gû
el té rést a pénz tá ros a pénz ügyi és szám vi te li szerv ve ze tõ -
jé nek, a 2 000 Ft-ot meg ha la dó el té rést a hon vé del mi szerv 
ve ze tõ jé nek, ille tõ leg a HM KPÜ ve zér igaz ga tó já nak so -
ron kí vül je len te ni kell.

67. A pénz ügyi és szám vi te li szerv ve ze tõ je ha von ta
két szer kö te les a pénz tárt – a bel sõ el len õr zé si sza bá lyok
sze rint – el len õriz ni.

68. A pénz tár el len õr zé se min dig le gyen vá rat lan. Az
ellen õr zés meg tör tén tét a „Nap i pénz tár je len té sen” fel kell 
tün tet ni. A zá ra dék ban az ellen õr zés fo lya mán meg ál la pí -
tott ész re vé te le ket (hi bá kat) rög zí te ni kell. Nem kell fel -
tün tet ni a 500 Ft-on alu li pénz tár hi ányt, illetve több le tet,
ha a pénz tá ros a hi ányt azon nal be fi ze ti, ille tõ leg a több le -
tet be vé te le zi. Ha az ellen õr a pénz tár el len õr zés kor hi ányt, 
több le tet, vagy sza bály ta lan sá got nem ta pasz ta l, a kö vet -
ke zõ zá ra dé kot jegy zi fel: „A pénz tár el len õr zést ........... év 
............................... hó ........... nap  ........ óra .......... perc -
kor elõ írásszerûen vég re haj tot tam. A pénz tár ban elõ ta lált
kész pénz kész let össze ge meg egye zett a ...... év ..............
hó .....-i Nap i Pénz tár je len tés zá ró e gyen le gé vel. A kész -
pénz biz ton sá gos ke ze lé sé vel, õr zé sé vel, a (vá sár lá si, uta -
zá si) elõ le gek el szá mo lá sá val, és a kincs tá ri kár tyák ke ze -
lé sé vel kap cso lat ban ész re vé tel nem me rült fel.”

69. A pénz tár el len õr zé sek nél elõ ta lált pénz tár több le tet
– amennyi ben az el len õr zé se kor annak okát fel fed ni nem
le he tett – a pénz tá ros sal be vé te li pénz tár bi zony lat tal be
kell vé te lez tet ni, s azt egyéb mû kö dé si be vé tel ként kell el -
szá mol ni.

70. Az el len õr zé si zá ra dék ban az ész re vé te lek kö zött
min d a hi ány, min d a több let össze gét és az el té rés ren de -
zé si mód ját rög zí te ni kell. Pénz tár hi ány ese té ben a hi ány
össze gét az „Egyéb do lo gi ki adá sok” szám la cso por ton ki -
adás ként le kell köny vel tet ni. A pénz tá ros ellen – az ál lo -
mány cso port já ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint – a kár té rí -
té si el já rást le kell foly tat ni. A kár té rí tés össze gét az in téz -
mé nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló HM
uta sí tás3 sze rint kell ke zel ni.

71. Amennyi ben a kész pénz több let, ille tõ leg hi ány ere -
de te a pénz tá ros ja vá ra tisz tá zó dott, a több le tet az ere de ti
ren del te té sé nek meg fele lõen kell ke zel ni, a hi ány  miatt
eset leg le vont, ille tõ leg az el já rá son kí vül be fi ze tett össze -
get pe dig vissza kell fi zet ni.

72. A kö te le zõ en elõ írt bel sõ- és kül sõ el len õr zé sek al -
kal má val vég re haj tott ro van csok té nyét a „Nap i pénz tár je -
len té sen” rög zí te ni kell.

Elõlegek elszámolása

73. El szá mo lás ra elõ le get ki ad ni csak a 64. pont sze rin ti
elõ leg fel vé tel en ge dé lye zés re jo go sult ve ze tõ írás be li en -
ge dé lye alap ján le het.

74. Elõ leg fi zet he tõ kész pénz ben:
a) a 26. pont, a)–c), e), f), h) és i) al pont ja i ban meg ha tá -

ro zott ki adá sok ra;
b) a bel föl di ki kül de té sek és az egyéb uta zá sok költ ség -

té rí té se i nek meg elõ le ge zé sé re, a hi va tá sos és szer zõ dé ses
ka to nák, va la mint hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes
költ ség té rí té se i rõl  szóló HM ren de let ben meg ha tá ro zot tak 
sze rint (a HM KPÜ ve zér igaz ga tó já nak in téz ke dé sét
 figyelembe vé ve);

c) a pénz tár ral nem ren del ke zõ hon vé del mi szer vek, ki -
kü lö ní tett al egy sé gek (pénz ke ze lõ he lyek) ré szé re.

75. A 74. pont ban nem sze rep lõ ki adá sok ra – amennyi -
ben az elõ leg fo lyó sí tá sát jog sza bály, uta sí tás, vagy HM
KPÜ ve zér igaz ga tói in téz ke dés el ren de li, vagy le he tõ vé
te szi – az elõ leg fo lyó szám lá ra tör té nõ uta lás sal biz to sít ha -
tó. Az elõ leg fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jét a
sze mé lyi ál lo mány pénz be ni já ran dó sá gai fo lyó sí tá si rend -
jé rõl  szóló HM uta sí tás4 és a vég re haj tá sá ra ki adott, a sze -
mé lyi ál lo mány egyes pénz be ni já ran dó sá gai meg ál la pí tá -
sá nak, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak, és az azok ból tör -
té nõ le vo ná sok ke ze lé sé nek rend jé rõl  szóló HM KPSZH
fõ igaz ga tói (HM KPÜ ve zér igaz ga tói) in téz ke dés5 tar tal -
maz za.

3 Je len leg a 19/2007. (HK 3.) HM uta sí tás.
4 Je len leg a 4/1998. (HK. 2.) HM uta sí tás.
5 Je len leg a 19/1998. (HK 11.) HM KPSZH in téz ke dés.
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76. Kész pénz elõ le get csak ki adá si pénz tár bi zony lat
alap ján le het ki ad ni, a ki adott elõ le gek rõl nyil ván tar tást
kell ve zet ni.

77. Kül föl di ki kül de tés ese tén a na pi díj elõ le get a Ma -
gyar Hon véd ség kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ és kül föl di
ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya de vi za el lát -
má nyá ról és egyes el lát má nyon kí vü li pénz be ni já ran dó sá -
ga i ról  szóló HM ren de let ben6 (a továb biak ban: HM ren de -
let) meg ha tá ro zott va lu ta nem ben kell ki ad ni és el szá mol -
ni, azt más va lu ta nem re át vál ta ni nem le het.

78. Az Euró pai Uni ón kí vü li kül föl di ki kül de tés re ki -
adott elõ le gek es tén, amennyi ben annak össze ge meg ha -
lad ja a 10 000 EUR-t, az elõ le get fel ve võ sze mély
vám-nyi lat ko zat té te li kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez
szük sé ges – az Euró pai Par la ment és a Ta nács
1889/2005/EK ren de le té ben elõ írt – nyom tat ványt a va lu -
ta pénz tá ros ad ja ki.

79. Az elõ le ge ket a brut tó el szá mo lás el vé nek meg fele -
lõen – a Szám la rend ben elõ ír tak sze rint – kell köny vel ni.

80. Az el szá mo lás ra ki adott össze gek kel az el szá mo lás -
ra kö te le zett sze mé lyek, a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 
1995. évi CXVII. tör vény 72.  § (4) be kez dés c) pont já ban
fog lal ta kat figye lembe vé ve, a kö vet ke zõ ha tár idõ re kö te -
le sek el szá mol ni:

a) szol gá la ti és egyéb uta zá sok kal kap cso la to san fel -
vett elõ le gek kel az uta zás be fe je zé se nap já tól szá mí tott
5 mun ka na pon be lül;

b) vá sár lás ra ka pott össze gek kel (ju ta lom tár gyak vá -
sár lá sá val is) a fel vé tel tõl szá mí tott 8 mun ka na pon be lül el
kell szá mol ni. Amennyi ben a be szer zés más hely ség ben
tör té nik, az elõ le gek kel a vissza ér ke zés nap já tól szá mí tott
8 mun ka na pon be lül kell el szá mol ni;

c) az olyan szer ve ze ti ele mek és al egy sé gek, me lyek
ide ig le ne sen a pénz ügyi és szám vi te li szerv tõl tá vol, ki kü -
lö nít ve (más hely õr sé gek be) te le pül nek, az ál ta luk fel vett
összeg gel (elõ leg gel) a ki kü lö ní tés bõl tör tént vissza ér ke -
zés után 5 mun ka na pon be lül kell el szá mol ni. Az egy hó -
na pot meg ha la dó ki kü lö ní tés ese té ben in téz mé nyi kincs tá -
ri kár tyát kell al kal maz ni;

d) egyéb ese tek ben a szám la (bi zony lat) kel tét kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül;

e) a kül föl di ki kül de tés sel kap cso lat ban ki adott elõ le gek 
el szá mo lá sá nak ha tár ide jét a HM ren de let sza bá lyoz za.

Az a)–d) al pon tok ban az el szá mo lás ra meg ha tá ro zott ha -
tár idõ tõl tör té nõ el té rést a hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je ide -
ig le nes jel leg gel, egye di el bí rá lás alap ján en ge dé lyez he ti.

6 Je len leg a 26/2007 (VI. 21.) HM ren de let.

81. A há zi pénz tár ból ugyan az a sze mély el szá mo lás ra,
azo nos jog cí men, újabb össze get a 82. pont ban fog lal tak
ki vé te lé vel csak ak kor ve het fe l, ha a ko ráb ban fel vett
összeg gel el szá molt, füg get le nül at tól, hogy az annak el -
szá mo lá sá ra ki kö tött ha tár idõ még nem járt le.

82. Kül föl di uta zá sok ese té ben a va lu ta pénz tár ból
ugyan az a sze mély el szá mo lás ra, azo nos jog cí men, újabb
össze get is fel ve het, amennyi ben ér vé nyes ki uta zá si en ge -
déllyel ren del ke zik, de a ko ráb bi úti elõ leg gel a 80. pont -
ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül ob jek tív okok  miatt
(pl. az uta zá sok kö zött nem ál l ren del ke zés re ele gen dõ idõ, 
vagy a ko ráb bi uta zás egyes ki adá sa i nak en ge dé lye zé se
fo lya mat ban van) nem szá molt el.

83. Az el szá mo lás ra kö te le zett sze mély az el szá mo lás
ered mé nye ként meg ma radt össze get kö te les vissza fi zet ni
kész pénz ben még ak kor is, ha azon nal újabb össze get vesz
fe l el szá mo lás ra. A be fi ze ten dõ és fel ve en dõ össze get nem 
le het egy más sal szem ben be szá mí ta ni. A pénz tá ros nak,
va lu ta pénz tár ese tén pe dig az elõ leg és az uta zás költ sé ge i -
nek szám fej té sét vég zõ elõ adó nak meg kell gyõ zõd ni ar -
ról, hogy az elõ le get fel ve võ a ko ráb ban fel vett elõ leg gel
el szá molt.

84. A pénz tá ros, va lu ta pénz tár ese tén pe dig az elõ leg és 
az uta zás költ sé ge i nek szám fej té sét vég zõ elõ adó kö te les a 
ki adott elõ le gek ha tár idõ re tör té nõ el szá mo lá sát meg kö ve -
tel ni. Ha a fel ve võ az elõ írt ha tár idõ re nem szá mol el,
 figyelmeztetni kell a ha tár idõ le jár tá ra. Ha a fi gyel mez te -
tés el le né re sem tesz ele get el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek,
úgy a mu lasz tás ról a hon vé del mi szerv ve ze tõ jét, va lu ta
pénz tár ese té ben pe dig a köz vet len szol gá la ti elöl já rót tá -
jé koz tat ni kell.

85. Gya kor la tok, ki kü lö ní tett el he lye zés al kal má val a
pénz tár szol gá la tot kü lön meg kell szer vez ni. A pénz ke ze -
lõ (pénz tá ros) a pénz tár szol gá la tot az e fe je zet ben meg ha -
tá ro zott ren del ke zé sek sze rint kö te les el lát ni az zal az el té -
rés sel, hogy a köny ve lé si fel adá sok nál kü lön sza bá lyok
sze rint kö te les el jár ni.

V. FEJEZET

A pénzforgalom bizonylatolása

86. Min den ki adás és be vé tel tel je sí té sé hez – tör tén jék
az kincs tá ri szám lá ról, kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ kon -
tin gen sek ré szé re nyi tott hi tel in té ze ti szám lá ról, vagy
pénz tár ból – ok mány szük sé ges. Az ala ki és tar tal mi kö ve -
tel mé nyek nek nem meg fe le lõ bi zony lat el fo ga dá sá ért az
ér vé nye sí tést vé re haj tó pénz ügyi és szám vi te li sza kál lo -
mány a fe le lõs.
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87. A bi zony la tok ra vo nat ko zó ala ki és tar tal mi kö ve tel -
mé nye ket a HM fe je zet egy sé ges szám vi te li po li ti ká já nak
4. szá mú mel lék le te ként ki adott BI ZONY LA TI REND
tar tal maz za, ide ért ve a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ kon -
tin gen sek ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben al kal ma zott
 STANAG for ma nyom tat vá nyo kat is. Olyan ok má nyok
alap ján, ame lye ken tör lé sek, át írá sok, va ka rá sok lát ha tók,
vagy hi á nyoz nak a bi zony la ti kel lé kek (ada tok), ol vas ha -
tat la nok, ki fi ze tést, be vé te le zést vég re haj ta ni nem sza bad.

88. Be szer zé sek, ér té ke sí té sek ese té ben a szám lá hoz
csa tol ni kell a „Szak uta sí tás az esz kö zök hon vé del mi szer -
vek nél tör té nõ szá mí tó gé pes ana li ti kus nyil ván tar tá sá ra”
cí mû HM KPSZH ki ad vány ban meg ha tá ro zot tak nak meg -
fele lõen a szak szol gá la tok ál tal kö te le zõ en ké szí ten dõ és
hi te le sí ten dõ „ESZ KÖZ UTAL VÁNY”-t. Az anyag moz -
gá sok tény le ges meg tör tén té rõl az utal vány alap ján, a
szám la el szá mo lá sa kor kell meg gyõ zõd ni.

89. Pénz tá ri kész pénz for ga lom ese tén ki adá si, vagy be -
vé te li pénz tár bi zony la tot kell ki ál lí ta ni. A pénz tár bi zony -
lat ki töl té sét és ke ze lé sét a BI ZONY LA TI REND tar tal -
maz za.

90. A pénz ügyi és szám vi te li szerv ál lo má nyá ból mun -
ka kö ri le írás ban ki je lölt sze mély a pénz for gal mi ok má -
nyok el len õr zé sé nek meg tör tén tét zá ra dék (bé lyeg zõ le -
nyo mat) for má já ban kö te les ki fe je zés re jut tat ni (ér vé nye -
sí te ni). A zá ra dék nak tar tal maz ni kell a jog sza bály ban
(Ámr. 135.  §) meg ha tá ro zott el len õr zé si fel ada tok vég re -
haj tá sát.

91. A pénz tá ros ki fi ze tés kor, vagy be vé te le zés kor a
„Ki fi zet tem”, ille tõ leg „Be vé te lez tem” bé lyeg zõ vel az ok -
mány szö veg ré szét kö te les úgy fe lül bé lye gez ni, hogy a
pénz összeg ol vas ha tó an, tisz tán ma rad jon. A bé lyeg zõ
alatt kel te zés sel és alá írás sal iga zol ja a ki fi ze tés (be vé te le -
zés) meg tör tén tét. Kész pén zes vá sár lás ese tén a szám la -
má so la ti pél dá nyon is al kal maz ni kell a „Ki fi zet tem” bé -
lyeg zõt. Több ok mány össze sí té se, vagy mel lék le tek ese -
tén min den ok mányt fe lül kell bé lye gez ni, kel te zés sel és
alá írás sal kell el lát ni.

92. Ha az ok má nyok el len õr zé se kor meg ál la pí tást nyert, 
hogy pon tat lan, vagy hi á nyos el szá mo lás tör tént, az ok -
mányt, amennyi ben le het sé ges, még a zá ra dék rá ve ze té se
elõtt he lyes bí te ni kell. Ha a he lyes bí tés nem hajt ha tó
 végre, úgy az ok mányt nem sza bad el fo gad ni. A ja ví tást
rö vi den, sza ba to san kell meg in do kol ni. Az ere de ti szö ve -
get (össze get) ol vas ha tó ja ví tás sal kell he lyes bí te ni úgy,
hogy az ere de ti szá mok és az írás ol vas ha tó ma rad jon. A
ja ví tást a ja ví tó sze mély kéz je gyé vel iga zol ja.

93. A he lyes bí tés alap ján a túl fi ze té se ket meg té rí tés re
(be vé te le zés re), a ke ve sebb fel szá mí tá so kat pe dig pót ló la -
gos ki fi ze tés re (ki adás ba  való he lye zés re) kell elõ ír ni. Jog -

ta lan ki fi ze té sek (ter he lé sek) ese tén a kár té rí té si sza bá lyok 
sze rint kell el jár ni.

94. Amennyi ben az ész re vé tel (hi ány, több let) azon nal
nem ren dez he tõ, az el szá mo lás ra kö te le zett fél lel szem ben
– hi ány ese tén – a kár té rí té si el já rás le foly ta tá sát kell kez -
de mé nyez ni.

95. Szál lí tá si (vál lal ko zá si stb.) szer zõ dés alap ján tör té -
nõ ki fi ze té sek ok má nyo lá sa:

a) A szál lí tá si szer zõ dés ben min dig ki kell köt ni a fi ze -
tés mód ját és ha tár ide jét, to váb bá meg kell je löl ni azt a
hon vé del mi szer vet, mely a ter mé ket, szol gál ta tást át ve szi
és azt, amely a szám lát ki fi ze ti, s meg kell ha tá roz ni, hogy
a szál lí tó a meg bí zást (szám lát és mel lék le te ket) ho vá és
hány pél dány ban küld je meg. A szám lá hoz a szál lí tó nak
mel lé kel ni kell az át vé te li el is mer vényt, vagy át vé te li
jegy zõ köny vet.

b) A meg ren de lõ hon vé del mi szerv szak szol gá la ta a
be ér ke zett szám lá kat szám sza ki lag ellen õr zi és a kap cso -
ló dó ok má nyok kal együtt meg vizs gál ja, hogy azok egyez -
nek-e a meg ren de lés sel és ren del kez nek-e a jog sza bály ban 
elõ írt kel lé kek kel. Ezt köve tõen a szám lá kat zá ra dé kol ja,
szak mai tel je sí té si iga zo lás sal lát ja el és to váb bi el len õr -
zés re át ad ja a pénz ügyi és szám vi te li szerv nek. A pénz -
ügyi és szám vi te li szerv a szám lá kat ala ki lag és tar tal mi lag 
fe lül vizs gál ja, majd a meg álla po dás sze rin ti ha tár idõn be -
lül és mó don SGSZ ese té ben vég re hajt ja, a pénz ügyi és
szám vi te li el lá tás ra utalt hon vé del mi szer vek vo nat ko zá -
sá ban pe dig kez de mé nye zi a szám la össze gé nek ki egyen -
lí té sét. Ha a szám la a ki fi ze tés ok má nyo lá sá ra nem al kal -
mas, az elõ írt kel lé kek kel nem ren del ke zik (pl. át vé te li el -
is mer vény, jegy zõ könyv, vagy tá ro lá si nyi lat ko zat hi ány -
zik stb.), vissza kell kül de ni az el szá mo lás ra kö te le zett ré -
szé re és új szám lát, bi zony la tot kell be kér ni. A szám lá kon
fe l kell tün tet ni a ki fi ze tés fel adá si, köny ve lé si té tel szá -
mát, kel tét.

c) A szám la fe lül vizs gá la ta és a szám la össze gé nek ki -
egyen lí té se elõtt – fi gye lem mel a 88. pont ban fog lal tak ra
is, le he tõ leg az ere de ti szám lán, amennyi ben ar ra le he tõ -
ség nincs, a hoz zá csa tolt ok má nyon – iga zol tat ni kell az
áru, ter mék át vé te lét, a szol gál ta tás meg tör tén tét.
Amennyi ben az át ve võ és a fi ze tõ szerv nem azo nos, a
meg ren de lõ szerv sa ját ha tás kö ré ben sza bá lyoz za, hogy az 
át ve võ szerv a tel je sí tés iga zo lá sát és szám la meg kül dé sét
mennyi idõ alatt kö te les el vé gez ni, mely ha tár idõ azon ban
a szám lá nak az át ve võ ré szé re  való meg kül dé se nap já tól
szá mí tott 25 nap tá ri nap nál hosszabb nem le het. A szám la
kész pénz zel tör té nõ azon na li ki egyen lí té se ese tén az el len -
õr zést annak el szá mo lá sa kor kell vég re haj ta ni.

d) A szám lák ki egyen lí té sét, va la mint a pénz ügyi tel je -
sí tés – kincs tá ri szám la ki vo nat alap ján – a KGIR-en ke -
resz tül tör té nõ vissza jegy zé sét a pénz ügyi és szám vi te li el -
lá tás ra utalt hon vé del mi szerv es té ben az SZVO, az SGSZ
ese té ben pe dig a pénz ügyi és szám vi te li szerv vég zi.
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e) A hon vé del mi szerv nél a ki fi ze tés alap já ul szol gá ló
szám la 1. szá mú – az elõ írt kel lé kek kel fel sze relt – ere de ti
pél dá nyát a HM KGIR-bõl nyom ta tott nap i „Szám la nyil -
ván tar tás”-hoz kell csa tol ni. A kincs tá ri szám la ki vo nat át -
vé te lét köve tõen min d a kincs tá ri szám la ki vo na ton, min d a 
nap i „Szám la nyil ván tar tás”-on hi vat koz ni kell egy más ra a 
tel je sí tés iga zo lá sa cél já ból.

A szak szol gá la ti szer vek ál tal ke zelt meg ren de lé sek,
szál lí tá si szer zõ dé sek gyûj tõi, költ ség ve té si elõ irány zat
nyil ván tar tá sai tar tal maz zák a szám la má so la to kat, át vé te li 
jegy zõ köny ve ket és egyéb ok má nyo kat.

96. A pénz for ga lom mal kap cso la tos kincs tá ri ér te sí té -
sek a pénz ügyi és szám vi te li szerv hi va ta los ok má nyai,
me lye ket a szerv ve ze tõ je vagy meg bí zott ja a bel sõ ellen -
õr zés sza bá lyai sze rint kö te les el len õriz ni.

VI. FEJEZET

Szállítási (és egyéb polgári jogi) szerzõdések
megszegésébõl eredõ követelések érvényesítése,

kifizetése, beszedése, nyilvántartása

97. A hon vé del mi szer vek érin tett szak szol gá la tai min -
den tel je sí tett, illetve ér vé nye sí tett szer zõ dést biz to sí tó
mel lék kö te le zett ség rõl (pl. köt bér rõl, ké se del mi ka mat ról
stb.) írás ban ér te sí tik a pénz ügyi és szám vi te li szer vet. Ha
a cím ben jel zett szer zõ dé ses fe lek bí ró sá gi el já rás nél kül
el is me rik a szer zõ dés sze gés té nyét és az eb bõl fa ka dó jog -
alap ját, összeg sze rû sé gét és tel je sí té sé nek ha tár ide jét, úgy
ezek ki fi ze té sét, ille tõ leg be sze dé sét a meg álla po dás sze -
rin ti fi ze té si mód dal kell tel je sí te ni. A cím sze rin ti szer zõ -
dé sek meg sze gé sé bõl ere dõ jog vi ták ban a Hon vé del mi
Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei jo gi
kép vi se le té nek rend jé re vo nat ko zó 100/2007. (HK 18.)
HM uta sí tás sza bá lyai sze rint kell el jár ni.

98. A szer zõ dõ fél ként a hon vé del mi szerv a 97. pont
sze rin ti kö ve te lés tel je sí té se kor ki fi ze té si, ér vé nye sí té se -
kor be vé tel elõ írási ok mányt ál lít ki. Mind két eset ben, a
szer zõ dés meg kö té sé re jo go sult hon vé del mi szerv ve ze tõ -
je (meg bí zott ja) ál tal alá írt ok mány tar tal maz za a kö ve te -
lés mér té két és ki szá mí tá sá nak mód ját, faj tá ját (pl. köt bér
stb.), va la mint hi vat ko zást ar ra a szer zõ dés re, amely alap -
ján a kö ve te lés fel me rült. A ki fi ze té si ok má nyon zá ra dék
for má já ban ki fe je zés re kell jut tat ni, hogy a szer zõ dés sze -
gés be kö vet ke zé sé ért van-e fe le lõs sze mély, ille tõ leg a fel -
me rült kö ve te lés sel kap cso lat ban kár té rí tés re kö te le zés
tör tént-e.

99. A ké se del mes tel je sí tés ese tén a szál lí tó (szol gál ta -
tó) fél ál tal a meg ren de lõ szerv ellen ér vé nye sí tett kö ve te -
lé se ket a fe lek ál tal meg ál la pí tott ha tár idõn be lül – fi gye -
lem mel a 97. pont ban hi vat ko zott ren del ke zés re – át uta lás -
sal ki kell egyen lí te ni.

100. A kö ve te lés tel je sí té sé bõl fa ka dó kár ér vé nye sí té -
sé re a 18/2006. (VI. 27.) HM ren de let sza bá lyai az irány -
adó ak.

101. Ha a cím sze rin ti szer zõ dé sek meg sze gé se  miatt a
hon vé del mi szerv nek kö ve te lést kell ér vé nye sí te ni, a kö -
ve te lés ér vé nye sí té sé re a hon vé del mi szerv kö te le zett ség
vál la lás ra jo go sult ve ze tõ je az el évü lé si ha tár idõn be lül
kö te les in téz ked ni. A kö ve te lés bõl ere dõ ki fi ze té se ket a
meg ren de lõ szerv kincs tá ri szám lá já ra kell át utal tat ni.

Ha a fel szó lí tás el le né re a kö ve te lés cím zett je nem tel je -
sít el évü lé si ha tár idõn be lül a 100/2007. (HK 18.) HM uta -
sí tás sze rint bí ró ság hoz kell for dul ni.

102. A vég re hajt ha tó bí ró sá gi ha tá ro zat sze rin ti kö ve te -
lést – ön kén tes tel je sí tés hi á nyá ban – a kö ve te lést ér vé nye -
sí tõ hon vé del mi szerv el sõ sor ban azon na li be sze dé si meg -
bí zás sal (in kasszó), a kincs tár út ján ér vé nye sí ti. In kasszó
le he tõ sé gé nek hi á nyá ban bí ró sá gi vég re haj tás sza bá lyai
sze rint ér vé nye sí ti. In kasszó ese té ben a jó vá írá si ér te sí té -
sen fe l kell tün tet ni, hogy a be folyt összeg me lyik meg ren -
de lés re (meg ren de lé si szám ra) vo nat ko zik.

103. A 101. pont sze rin ti jog vi ta vi ta ese tén a hon vé del -
mi szerv nek a jo gi kép vi se le tet el lá tó szerv hez meg kell
kül de ni a tény ál lást és az ész re vé te le ket rög zí tõ ügy ira to -
kat.

Az ügy ira tok nak tar tal maz nia kell:
a) a szer zõ dõ fe lek (meg ren de lõ, szál lí tó, vál lal ko zó)

meg ne ve zé sét és pon tos cí mét;
b) az aján la tot és az annak el fo ga dá sát rög zí tõ ok ira tot;
c) az aján lat brut tó ér té két;
d) a szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett ség faj tá ját,

mér té két, ki szá mí tott össze gét;
e) a vi tás kér dés vi lá gos és rö vid is mer te té sét, a vi ta

alap já ul szol gá ló tény ál lás elõ adá sát és a bi zo nyí té kok
meg je lö lé sét, kü lö nös te kin tet tel a fe lek kö zöt ti egyez te té -
sen el hang zott ál lás pon tok ra, to váb bá az üggyel kap cso la -
tos eset le ges ko ráb bi bí ró sá gi ha tá ro zat ügy szá mát és tar -
tal má nak lé nye gét.

104. Ha a cím sze rin ti szer zõ dés alap ján a szám lát nem a 
szer zõ dést kö tõ szerv, ha nem va la mely más szerv fi ze ti ki,
a kö ve te lés ér vé nye sí té sé vel, illetve tel je sí té sé vel kap cso -
la tos in téz ke dé se ket ilyen ese tek ben is a szer zõ dést meg -
kö tõ szerv hajt ja vég re. A szer zõ dést meg kö tõ szerv be ké ri 
a szük sé ges tá jé koz ta tást, adat szol gál ta tást a ki fi ze tõ
szerv tõl és jog vi ta ese tén eze ket to váb bít ja a kép vi se le tet
el lá tó szer ve zet hez.

105. A pénz ügyi és szám vi te li szerv az ál ta la ki fi ze tett,
va la mint a be sze dett kö ve te lé sek össze ge it kö te les nyil -
ván tar ta ni. Olyan nyil ván tar tást kell ve zet ni, mely bõl fo -
lya ma to san meg ál la pít ha tó, hogy a szer zõ dést kö tõ hon vé -
del mi szerv a szer zõ dés sze gé sen ala pu ló, kö te le zõ en ér vé -
nye sí ten dõ jo ga it ér vé nye sí tet te.
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A nyil ván tar tás nak tar tal maz nia kell:
– a szer zõ dés szá mát,
– a szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé sét és (le ve le zé si) cí mét,
– a szer zõ dés kö tés, illetve mó do sí tás idõ pont ját,
– az el len szol gál ta tás össze gét,
– a tel je sí té si ha tár idõt,
– a tény le ges tel je sí tés idõ pont ját,
– a szer zõ dést biz to sí tó mel lé kö te le zett ség bõl fa ka dó

kö ve te lés ér vé nye sí té sé nek jog cí mét (pl. ké se de lem, hi bás 
tel je sí tés, meg hi ú su lás stb.),

– a kö ve te lés ér vé nye sí té sé bõl be folyt össze get, a jó vá -
írás idõ pont ját és a köny ve lés té tel szá mát.

A nyil ván tar tás ba vett ira tok:
– a lét re jött szer zõ dés,
– a tel je sí tést iga zo ló bi zony la tok (pl. fu var le vél, szám -

la stb.),
– a kö ve te lés ki egyen lí tés bi zony la tai.

106. A cím sze rin ti szer zõ dé sek kel össze füg gõ más
költ sé gek (el já rá si költ ség, ka mat, ka pa ci tás-le kö té si díj,
elõ szál lí tá si díj) ki fi ze té sét (át uta lá sát), be sze dé sét és nyil -
ván tar tá sát a 97–104. pon tok ban fog lalt ren del ke zé sek
sze rint kell vég re haj ta ni.

VII. FEJEZET

Szigorú számadású pénzügyi nyomtatványok
kezelése, nyilvántartása

107. A szi go rú szám adá sú pénz ügyi nyom tat vá nyo kat
csak a ru há za ti szak szol gá lat, a HM KPÜ, ille tõ leg az
SGSZ pénz ügyi és szám vi te li szer vei sze rez het nek be.
Eze ket szi go rú szám adá sú nyom tat vány ként kö te le sek
nyil ván tar ta ni.

108. A szi go rú szám adá sú nyom tat vá nyo kat va la -
mennyi be szer zõ-, ke ze lõ-, el osz tó-, fel hasz ná ló szer ve -
zet nél bi zony lat alap ján kell hi te le sí tett nyil ván tar tás ba
ven ni. Eze ket a bi zony la to kat a nyil ván tar tás mel lé kell
csa tol ni. A nyil ván tar tás meg jegy zés ro va tá ban – be vé te -
le zés nél és ki adás nál is – a hi vat ko zá si té tel szá mot, a
nyom tat vá nyo kon pe dig a nyil ván tar tás ki adás-be vé te li té -
tel szá ma it fe l kell tün tet ni. A be vé te le zés kor meg kell
vizs gál ni, hogy az egyes nyom tat vány töm bök ben az ûr la -
pok tel jes szám ban meg van nak-e, a sor szá mok és eset le -
ges egyéb jel zé sek he lye sek-e.

A tõ szel vé nye ket, vagy a tömb ben ma ra dó pél dá nyo kat
is tar tal ma zó szám adás kö te les nyom tat vá nyok be telt
tömb je it, illetve a szám adás kö te les nyom tat vá nyok át -
adás-át vé te lét (fel hasz ná lá sát) iga zo ló bi zony la to kat (át -
vé te li el is mer vé nye ket, lis tá kat, ki mu ta tá so kat stb.) a szi -
go rú szám adá sú nyom tat vá nyok nyil ván tar tá sa mel lék le -
te ként, a pénz tár-bi zony la tok ra vo nat ko zó sza bá lyok sze -
rint kell ke zel ni és meg õriz ni.

109. A szi go rú szám adá sú nyom tat vá nyok a 39. pont
sze rin ti át adás-át vé tel tár gyát ké pe zik, me lyek té nyét a
nyil ván tar tás ban, zá ra dék for má já ban rög zí te ni kell.

110. A pénz ügyi nyom tat vá nyok biz ton sá gos meg õr zé -
sé rõl a pénz ügyi és szám vi te li szerv (pénz ke ze lõ hely) kö -
te les gon dos kod ni.

VIII. FEJEZET

Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések

111. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ját kö ve tõ 8. na -
pon lép ha tály ba és az e tárgy ban ki adás ra ke rü lõ új ve zér -
igaz ga tói in téz ke dés ki adá sá val vesz ti ha tá lyát. A ha tály -
ba lé pés sel egy ide jû leg a kincs tá ri szám la ke ze lés és pénz -
for ga lom rend jé rõl  szóló 20/1999. (HK 16.) HM KPSZH
fõ igaz ga tói in téz ke dés, a kincs tá ri szám la ke ze lés és pénz -
for ga lom rend jé rõl  szóló 20/1999. (HK 16.) HM KPSZH
fõ igaz ga tói in téz ke dést mó do sí tá sá ról  szóló 34/1999.
(HK 19.) HM KPSZH fõ igaz ga tói in téz ke dés, a kincs tá ri
szám la ke ze lés és pénz for ga lom rend jé rõl  szóló 20/1999.
(HK 16.) HM KPSZH fõ igaz ga tói in téz ke dést mó do sí tá sá -
ról  szóló 11/2004. (HK 5.) HM KPSZH fõ igaz ga tói in téz -
ke dés a kincs tá ri szám la ke ze lés és pénz for ga lom rend jé rõl 
 szóló 20/1999. (HK 16.) HM KPSZH fõ igaz ga tói in téz ke -
dést mó do sí tá sá ról  szóló 59/2005. (HK 12/2006.) HM
KPSZH fõ igaz ga tói in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

112. Az in téz ke dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be -
lül rész le tes in dok lás sal meg kell újí ta ni, igé nyel ni kell:

a) az 5. pont sze rin ti, a hi tel in té zet nél ko ráb ban meg -
nyi tott ha zai de vi za szám lák to váb bi hasz ná la tá hoz szük -
sé ges,

b) a – ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ki vé te lé vel –
43. pont sze rin ti, a pénz tár ban a nap i pénz tár zár lat után tart -
ha tó kész pénz össze gé nek fel sõ ha tá rá ra vonat kozó,
en ge dé lye ket.

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

1. számú melléklet
a 438/2007. (HK 1/2008.) HM KPÜ 

intézkedéshez

A kincstári kártyahasználat szabályai

Általános szabályok

1. A kincs tá ri kár tya rend szer mû kö dé sé ben részt ve võ
hon vé del mi szer vek a kár tya rend szer al kal ma zá sa, a kü -
lön fé le kár tya mû ve le tek vég re haj tá sa és a kár tya hasz ná lat
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so rán a vo nat ko zó jog sza bá lyok és bel sõ ren del ke zé sek
sze rint kö te le sek el jár ni. Ilye nek kü lö nö sen:

– az Ámr.;
– a pénz for ga lom ról, a pénz for gal mi szol gál ta tá sok ról,

és az elekt ro ni kus fi ze té si esz kö zök rõl  szóló 227/2006.
(XI. 20.) Korm. ren de let;

– a pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl a
Ma gyar Ál lam kincs tár ban tár gyú 36/1999. (XII. 27.) PM
ren de let;

– a pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ról  szóló 21/2006.
(XI. 24.) MNB ren de let;

– a Ma gyar Ál lam kincs tár 71–419/1998. sz. tá jé koz ta -
tó já val ki adott „Se géd let”;

– az OTP Rt. tá jé koz ta tó ja a kincs tá ri kár tyák ról (Szn.).

2. El té rõ in téz ke dés hi á nyá ban a „kár tya tranz ak ci ók el -
szá mo lá sá val meg bí zott in téz mé nyi dol go zó” alatt a pénz -
ügyi re fe renst, SGSZ ese té ben annak ve ze tõ je ál tal a pénz -
ügyi és szám vi te li szerv ál lo má nyá ból ki je lölt hi va tá sos
(szer zõ dé ses) ka to nát, köz tiszt vi se lõt vagy köz al kal ma -
zot tat kell ér te ni.

Belépés a kártyarendszerbe

3. A hon vé del mi szer vek – a ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ki vé te lé vel – a kincs tá ri kár tya rend szer be csak 
a HM KPÜ ve zér igaz ga tó já nak en ge dé lyé vel lép het nek
be. Más kár tya rend szer be tör té nõ be lé pés re nincs le he tõ -
ség.

4. A kár tya rend szer be tör té nõ be lé pést – a pénz ügyi és
szám vi te li szerv ve ze tõ jé nek ja vas la ta alap ján – a jo gi sze -
mé lyi sé gû, költ ség ve té si elõ irány zat tal (ke ret tel) ren del -
ke zõ hon vé del mi szerv ve ze tõ je a kincs tá ri kár tya fe de ze ti
szám la nyi tá sá ra vo nat ko zó igény lés sel kez de mé nye zi.

5. A kár tya rend szer be tör té nõ be lé pés kez de mé nye zé se 
elõtt a ja vas lat té tel re jo go sul tak kö te le sek meg is mer ni (ta -
nul má nyoz ni) az 1. pont sze rin ti ren del ke zé se ket.

6. A kincs tá ri kár tya rend szer be tör té nõ be lé pést a kár -
tya fe de ze ti szám la meg nyi tá sá ra vo nat ko zó és a kincs tár
ál tal rend sze re sí tett „Kár tya igény lõ Cso mag ban” lé võ ok -
má nyok ér te lem sze rû ki töl té sé vel, ille tõ leg azok nak FIO
és SZVO ré szé re tör té nõ meg kül dé sé vel kell kez de mé -
nyez ni. A kincs tá ri VIP kár tya rend szer be tör té nõ be lé pést
– a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ki vé te lé vel – ki -
zá ró lag a HM KPÜ Nem zet kö zi Igaz ga tó sá ga kez de mé -
nyez he ti.

7. A FIO a meg kül dött „In téz mény- és szám la törzs ada -
tok be je len té se” nyom tat vány alap ján meg vizs gál ja a hon -
vé del mi szerv kár tya rend szer be tör té nõ be lé pé sé nek in do -
kolt sá gát. Az el len õr zött, fe lül vizs gált nyom tat ványt –
HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja ál tal tör té nõ jó vá ha gyást köve -

tõen – meg kül di a Kincs tár ré szé re, majd annak ér te sí té se
alap ján tá jé koz tat ja az SZVO-t és a kár tya fe de ze ti szám lát
igény lõ hon vé del mi szer ve ze tet, az SGSZ vo nat ko zá sá ban 
csak a hon vé del mi szer ve ze tet a kár tya fe de ze ti szám la
szá má ról.

8. A pénz ügyi el lá tás ra utalt hon vé del mi szer ve zet a
kár tya fe de ze ti szám la szám is me re té nek bir to ká ban a
„Kár tya igény lõ Cso mag” ok má nya it ki tölt ve meg kül di az
SZVO ré szé re. Az SZVO az igény lõ la pot és a szer zõ dést
mint szám la tu laj do nos alá ír ja és meg kül di a Kincs tár nak,
majd a Kincs tár ér te sí té se alap ján írás ban tá jé koz tat ja a
kár tya bir to kost a kár tya és annak hasz ná la tát biz to sí tó sze -
mé lyi azo no sí tó szá mot tar tal ma zó (PIN) bo rí ték át vé te li
he lyé rõl és idõ pont já ról. Az SGSZ a 7. pont sze rin ti tá jé -
koz ta tást köve tõen ön ál ló an hajt ja vég re a kincs tá ri kár -
tya szer zõ dés sel kap cso la tos fel ada to kat.

A kártyarendszer mûködtetésének elõkészítése

9. A kár tya rend szer hez csat la ko zó hon vé del mi szerv
ré szé re az in téz ke dés II. fe je ze té ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint kü lön „Kincs tá ri kár tya fe de ze ti szám lát” kell nyit ni.
Min den kár tya fe de ze ti szám lá hoz – a pénz ügyi és szám vi -
te li szerv ál tal ke zelt kár tyá ra – tel jes kö rû „Te le Bank”
funk ci ót kell te le pí te ni. Az el len õr zé si funk ció gya kor lá -
sá hoz a hon vé del mi szerv ve ze tõ je ré szé re „Mes ter kár -
tya” biz to sít ha tó. A kár tya hasz ná lat gya kor la ti meg kez dé -
sét meg elõ zõ en a szám la fe lett ke ze lé si (ren del ke zé si) jog -
gal ren del ke zõ pénz ügyi és szám vi te li szerv az elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról át uta lás sal gon dos ko dik a 
szük sé ges fe de zet rõl.

10. A kincs tá ri kár tya hasz ná la ta sze mély hez (kár tya -
bir to kos hoz) kö tött. Ezért a kár tya csak pa rancs ban, bel sõ
in téz ke dés ben ki je lölt sze mély ré szé re, té te le sen meg ha tá -
ro zott kár tya mû ve le tek vég zé sé re ad ha tó. Pa rancs ban kell
meg ha tá roz ni a kár tya át vé te lé nek mód ját is. A kár tya -
hasz ná lat ra ki je lölt és jo go sí tott sze mély a kár tya át vé te lét
meg elõ zõ en kö te les meg is mer ni a kár tya hasz ná lat sza bá -
lya it, a biz ton sá gos ke ze lés re vo nat ko zó elõ írásokat, a kár -
tya hasz ná lat tal kap cso la tos jo ga it és kö te le zett sé ge it. Is -
mer nie kell az eset le ges vissza élé sek, a ren del te tés el le nes
hasz ná lat meg elõ zé sé nek kö ve tel mé nye it, a fe le lõs sé gi
sza bá lyo kat és (rend kí vü li-) ese mény al kal má val te en dõ
in téz ke dé se ket. A kár tya át vé te le elõtt kö te les nyi lat ko za -
tot alá ír ni:

– a kár tya ke ze lés, hasz ná lat és el szá mo lás sza bá lya i -
nak is me re té rõl,

– a fo ko zott, meg õr zé si fe le lõs ség vál la lá sá ról.
A nyi lat ko za tot a sze mé lyi anyag gyûj tõ ben kell el he -

lyez ni.
A kár tya bir to ko sok kár tya hasz ná lat tal kap cso la tos kö -

te le zett sé ge it és jo ga it a mun ka kö ri le írás ban rög zí te ni
kell.
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11. A kár tya bir to kos szol gá la ti elöl já ró ja jo go sult meg gyõ -
zõd ni ar ról, hogy a kár tya bir to kos is me ri a kár tya hasz ná lat tal,
ke ze lés sel kap cso la tos fel ada ta it, jo ga it és kö te le zett sé ge it.

12. A pénz ügyi és szám vi te li szerv kö te les alap nyil -
ván tar tá si szám mal el lá tott, hi te le sí tett ana li ti kus nyil ván -
tar tást ve zet ni a kár tya fe de ze ti szám lá já hoz kap cso ló dó
kincs tá ri kár tyák ról.

A nyil ván tar tás nak tar tal maz nia kell:

a) a kincs tá ri kár tya(azo no sí tó-) szá mát, tí pus je lö lé sét,
le jár tá nak idõ pont ját,

b) a kár tya hasz ná la tá ra jo go sult sze mély (kár tya bir to -
kos) ne vét, ka to nák ese té ben rend fo ko za tát, be osz tá sát
(mun ka kö rét), ál lan dó lak he lyét, te le fon szá mát, sze mé lyi
iga zol vány szá mát,

c) az en ge dé lye zõ ha tá ro zat, pa rancs szá mát,

d) a kár tya és a hoz zá tar to zó PIN kó dot tar tal ma zó sér -
tet len bo rí ték át adá sát-át vé te lét iga zo ló bi zony lat nyil ván -
tar tá si szá mát, az át vé tel idõ pont ját,

e) a kár tya, ille tõ leg a PIN kód (bo rí ték) eset le ges el -
vesz té sé nek, meg sem mi sü lé sé nek stb. kö rül mé nye i rõl ké -
szült be je len tés (jegy zõ könyv stb.) idõ pont ját, nyil ván tar -
tá si szá mát,

f) pót kár tya eset le ges ki adá si idõ pont ját,

g) át adó-át ve võ alá írá so kat,

h) meg jegy zés ro va tot egyéb ada tok ré szé re.

13. A 12. pont sze rin ti kár tya nyil ván tar tás ve ze té sé re,
ille tõ leg az ab ba be te kin tés re jo go sul tak kö rét a hon vé del -
mi szerv ve ze tõ je kü lön ha tá ro zat ban, pa rancs ban ál la pít ja 
meg. A ha tá ro zat-, pa rancs ja vas la tot a pénz ügyi és szám -
vi te li szerv ve ze tõ je ál lít ja össze.

14. A kár tya fe de ze ti szám lá hoz kap cso ló dó szám vi te li
bi zony la to kat (tü kör szám la-ki vo nat, ATM, POS kár tya bi -
zony lat stb.) az ál ta lá nos szám vi te li sza bá lyok sze rint kell
nyil ván tar ta ni, tá rol ni és meg õriz ni.

A kár tya nyil ván tar tás ve ze té sé nek he lyes sé gét bel sõ és
fel ügye le ti ellen õr zés ke re té ben vizs gál ni kell.

Kár tya mû ve le tek sza bá lyai

15. A kincs tá ri kár tyát ki zá ró lag az ar ra ki je lölt és fel -
ha tal ma zott sze mély (kár tya bir to kos) hasz nál hat ja. A hoz -
zá kap csolt PIN kó dot más sze mély nem is mer he ti. A kár -
tya bir to kos kö te les gon dos kod ni, hogy sem a kár tya, sem a 
PIN bo rí ték, il le ték te le nek hez ne ke rül jön, a sze mé lyi azo -
no sí tó szá mot raj ta kí vül sen ki ne is mer hes se meg.

16. A PIN kó dot tar tal ma zó OTP Bank Rt. ér te sí tés
annak a jo go sult ál ta li meg is me ré se (és be ta nu lá sa) után
meg sem mi sít he tõ.

17. A kincs tá ri kár tya ki zá ró lag szol gá la ti cél ra hasz -
nál ha tó. A mun ka nap be fe je zé se kor a kész pénz fel vé tel re
en ge dé lye zett in téz mé nyi kincs tá ri kár tyát a pénz tár ba kell 
el he lyez ni és a kész pénz ke ze lés re vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint kell meg õriz ni. On nan fel ven ni csak köz vet le nül a
hasz ná la tot meg elõ zõ en sza bad.

18. A kincs tá ri kár tya tény le ges hasz ná la tát meg elõ zõ -
en ki kell ál lí ta ni 2 pél dány ban az ezen in téz ke dés 2. szá -
mú mel lék let sze rin ti „Szol gá la ti Jegy és El szá mo lás”
nyom tat ványt, mely ben meg kell je löl ni a kár tya bir to kos
ne vét, a kár tya szá mát, a hasz ná lat jel le gét (pénz fel vé tel,
vá sár lás), a kár tya mû ve let cél ját, és a szol gál ta tás meg ne -
ve zé sét, mennyi sé gét. A „Szol gá la ti Jegy és El szá mo lás”-t 
a kész pénz fel vé te li utal vány alá írá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok sze rin ti (be je len tett) alá írók – VIP kár tya ese tén a
hon vé del mi szerv kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult ve ze tõ -
je – ír(nak) alá, me lyet az ál ta lá nos ügy vi te li sza bá lyok
sze rint kell ke zel ni, kár tyán ként gyûjt õz ni és nyil ván tar ta -
ni. Egyik pél dá nya a kár tya bir to ko sé, má sik pél dányt a
pénz ügyi és szám vi te li szerv kö te les meg õriz ni.

Je len tõ sebb össze gû és meg ha tá ro zott cím le te zé sû
kész pénz fel vé tel ese tén bank jegy ki adó au to ma ták he lyett
a leg kö ze leb bi pos ta hi va tal (meg ha tá ro zott bank fi ók)
elekt ro ni kus ter mi nál ját – elõ ze tes ér te sí tés mel lett – kell
igény be ven ni.

19. A pénz tá ros, a kész pénz fel vé tel re en ge dé lye zett in -
téz mé nyi kincs tá ri kár tyá val vég zett mû ve le tek rõl a mun -
ka nap be fe jez té vel, más kár tya bir to ko sok leg ké sõbb a kár -
tya hasz ná la tot kö ve tõ má so dik mun ka na pon a kár tya for -
ga lom ról kö te les elõ ze tesen el szá mol ni a bank jegy ki adó
au to ma ta (ATM), ille tõ leg az elekt ro ni kus el fo ga dó ter mi -
nál (POS) ál tal ki bo csá tott kár tya bi zony lat alap ján. A
pénz ügyi re fe rens, illetve SGSZ-nél a ki je lölt pénz ügyi
elõ adó a 2. sz. mel lék let sze rin ti „Szol gá la ti jegy és el szá -
mo lás” IV/2. ré szé nek „Az át vé tel el is me ré se” ro va tá ban
iga zol ja a bi zony lat át vé te lét és annak a szám vi te li bi zony -
la tok kö zöt ti el he lye zé sét.

A kül föl di na pi díj (-elõ leg) cí men VIP kár tyá val fel vett
összeg rõl csak a kár tya bi zony la tok nak az ille té kes pénz -
ügyi és szám vi te li szerv ré szé re tör té nõ át adá sá val kell el -
szá mol ni. (A „Meg jegy zés” ro vat ban cél sze ru fel je gyez ni: 
„Na pi díj”.)

Ha a VIP kár tyá val ren del ke zõ kül föl di szol gá la ti uta -
zása al kal má val, a ki kül de té si költ ség té rí té se ken (na pi díj,
szál lás költ ség stb.) fe lül, a VIP kár tyát té ve sen ma gán cél ra 
hasz nál ta, ak kor er rõl so ron kí vül ér te sí te nie kell a ki uta -
zást el ren de lõ sze mélyt. A ha za ér ke zést kö ve tõ 72 órán
be lül a té ve sen ki fi ze tett össze get be kell fi zet nie az ille té -
kes pénz ügyi és szám vi te li szerv pénz tá rá ba. Ezt köve tõen
a pénz ügyi és szám vi te li szerv ve ze tõ je a be fi ze tés rõl
 soron kí vül kö te les tá jé koz tat ni a ki uta zást el ren de lõ sze -
mélyt.
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Az in téz mé nyi kár tya té ves hasz ná la tá val vég zett tranz -
ak ci ó ról a kár tya bir to kos – so ron kí vül, de leg ké sõbb az
elõ ze tes el szá mo lás kor – kö te les tá jé koz tat ni az ille té kes
pénz ügyi és szám vi te li szer vet.

20. Szol gál ta tás vá sár lás ese tén az utó la gos el szá mo lást 
(el len õr zést) a kár tyá val ki egyen lí tett ere de ti szám la zá ra -
dé ko lá sa után kell vég re haj ta ni. Az utó la gos és vég le ges
el szá mo lást leg ké sõbb a tü kör szám la-ki vo nat meg ér ke zé -
sét köve tõen 3 mun ka na pon be lül, az zal té te le sen egyez -
tet ve kell vég re haj ta ni.

21. A kár tya mû ve le tek hez kap cso ló dó át uta lá si bi -
zony la to kon a Kincs tár ál tal meg ha tá ro zott tranz ak ci ós
kó do kat (KTK) kell al kal maz ni. Az elõ irány zat fel hasz ná -
lá sá nak a tény le ges (ki emelt) költ ség ve té si té tel re tör té nõ
ren de zé sét ki egé szí tõ szel vénnyel utó lag az OTP Bank Rt.
tü kör-szám la ki vo na tá nak meg ér ke zé se és el len õr zé se után 
az SZVO, ille tõ leg az SGSZ pénz ügyi és szám vi te li szer ve 
a szám vi te li sza bá lyok sze rint kö te les el vé gez ni.

22. A pénz tár el len õr zés (ro vancs) al kal má val el len õriz ni
kell a kár tyák meg lé tét, azok el szá mo lat lan ter he lé se it, a kár -
tya fe de ze ti szám la egyen le gét. Az el len õr zés hez szük ség
ese tén igény be kell ven ni a „Te le Bank” szol gál ta tá so kat.

23. A költ ség ve té si év zá rá sa kor, ille tõ leg a hasz ná lat
30 na pot meg ha la dó mel lõ zé se ese tén az áru és szol gál ta -
tás-vá sár lás ra en ge dé lye zett kincs tá ri kár tyák át me ne ti jel -
le gû be vo ná sá ra, az ille té kes pénz ügyi és szám vi te li szerv
ja vas la tá ra a hon vé del mi szerv ve ze tõ je in téz ked het.
Az ide ig le nes jel leg gel be vont kár tyá kat a pénz tár ban kü -
lön le zárt, át írt és le pe csé telt (ár nyé kolt) bo rí ték ban kell
tá rol ni.

Kártyabevonási és ellenõrzési feladatok

24. A kár tya el vesz té sét, a PIN kód il le ték te le nek szá -
má ra tör té nõ hoz zá fé rés le he tõ sé gét, vagy bár mi lyen, a
kár tyá val kap cso la tos jo go su lat lan mû ve let le he tõ sé gét,
ille tõ leg annak meg tör tén tét – a kár tya szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott te en dõ kön túl – ha la dék ta la nul je len te ni kell a
hon vé del mi szerv ve ze tõ jé nek és a HM KPÜ ve zér igaz ga -
tó já nak, ille tõ leg a pénz ügyi és szám vi te li szerv ve ze tõ jé -
nek. A kár tya bir to ko sok és a hon vé del mi szer vek, illetve a
pénz ügyi és szám vi te li szer vek ve ze tõi az Ál ta lá nos Kár -
tya szer zõ dé si Fel té te lek nek meg fele lõen kö te le sek el jár ni
az eset le ges kár meg elõ zés, kár eny hí tés, ille tõ leg meg té rü -
lés ér de ké ben. A jo go su lat lan szám la ter he lés ese tén a
pénz tár hi ány fel tá rá sá ra, ille tõ leg meg szün te té sé re vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint kell el jár ni. A kár tya hasz ná lat tal
össze füg gés ben ke let ke zett ká rok meg té rí té sé re, ille tõ leg
a fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra az érin tett sze mély ál lo -
mány-cso port já ra vo nat ko zó kár té rí té si sza bá lyo kat kell
al kal maz ni.

25. A kár tya bir to kos szol gá la ti vi szo nyá nak, vagy kár -
tya hasz ná la ti jo go sult sá gá nak bár mi lyen ok  miatti meg -
szû né se kor a kincs tá ri kár tya vég le ges be vo ná sá ra és a té -
te les el szá mol ta tás ra az ille té kes pénz ügyi és szám vi te li
szerv ja vas la ta alap ján a hon vé del mi szerv ve ze tõ je in téz -
ke dik.

26. A kincs tá ri kár tya rend szer mû köd te té sé vel össze -
füg gõ ok ira to kat, nyil ván tar tá so kat – ha azok meg õr zé sé re 
hosszabb idõ kü lön nincs meg ha tá roz va – a pénz tár bi -
zony la tok ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell meg õriz ni.

96 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



2. számú melléklet a 438/2007. (HK 1/2008.) HM KPÜ intézkedéshez

..................................................
hon vé del mi szerv meg ne ve zé se

Nyt. szám:

Szolgálati Jegy és Elszámolás

I.

Azonosító adatok

1. A kincs tá ri kár tya azo no sí tá si szá ma:
2. A kár tya hasz ná ló (kár tya bir to kos) ne ve, (rend fo ko za ta), be osz tá sa (mun ka kö re):
........................................................................................................................................................................................

II.

Szolgálati Jegy

A kár tya ................................. Ft kész pénz fel vé tel re ............................................. szol gál ta tás vá sár lás ra ............................. Ft 
ér ték ben 2...... év ......................................... hó ............ -ig hasz nál ha tó.

....................................., év .............................. hó .............. nap.

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

pk. (vagy meg bí zott ja) pü. és számv. szerv. ve ze tõ je
(vagy meg bí zott ja)

III.

Az átvétel, visszavétel elismerése

A kár tyát hasz ná lat ra át vet tem A kár tyát vissza vet tem

Dá tum, óra, perc A kár tya bir to kos alá írá sa Dá tum, óra, perc A Pü. és számv. szerv
vezetõjének (megbízottjának)
aláírása

IV.

Elszámolás

1. A kár tyá val ........... év ............................. hó ........... nap .......... óra ....... perc kor fel vett kész pénzt
a ..................................................... sz. be vé te li pénz tár bi zony lat tal a há zi pénz tár ba be fi ze tem (el szá mol tam).

.........................................., .............. év ......... ......................... hó ........... nap.

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

kár tya bir to kos
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2. A kár tyá val .................................. Ft ér ték ben szol gál ta tást, va lu tát vá sá rol tam a kö vet ke zõ bi zony la tok sze rint:

Ok mány nap ló fo lyó -
szá ma

A bi zony lat (szám la) Meg jegy zés

szá ma kel te ki bo csá tó ja össze ge
az át vé tel
 elismerése

Össze sen:

.....................................
kár tya bir to kos

V.

Ellenõrzési záradék

1. A kész pénz fel vé tel és el szá mo lás az ...................... év ..................................... hó ..... -án kelt ................................... sz.
szám la ki vo nat ada ta i val meg egye zett.

2. A IV/2. pont sze rint be nyúj tott szám lák az elõ írt tar tal mi és ala ki kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek, az ér vé nye sí tés -
hez szük sé ges zá ra dé ko kat tar tal maz zák.

................................, ................. év ................................. hó .......... nap.

.....................................................
pü. és számv. szerv. ve ze tõ je
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Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)

1519/2007. (HK 1/2008.) MH HEK

i n  t é z  k e  d é  s e

a 2008. évben végrehajtandó egészségügyi
alkalmassági és szûrõvizsgálatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 105.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nai szol gá lat ra, va la mint a ka to nai ok ta tá si in téz -
mé nyi ta nul má nyok ra va ló egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai
al kal mas ság el bí rá lá sá ról, és az egész ség ügyi sza bad ság-,
a szol gá lat men tes ség-, a csök ken tett nap i szol gá la ti idõ
en ge dé lye zé sé nek a sza bá lya i ról  szóló 7/2006. (III. 21.)
HM ren de let má so dik ré szé re (a továb biak ban: R., a Ma -
gyar Hon véd ség ál lo má nya va la mint a ka to nai pá lyá ra je -
lent ke zõk egész ség ügyi al kal mas sá gi, és szû rõ vizs gá la ta i -
nak 2008. évi vég re haj tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed

a) a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM),
a HM köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek, a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze tei, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá -
sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek hi va tá sos, szer zõ -
dé ses ka to na, köz tiszt vi se lõi és köz al kal ma zot ti ál lo má -
nyá ra,

b) a ka to nai pá lyá ra je lent ke zõ ál lo mány ra,

c) az egész ség ügyi al kal mas sá gi- és szû rõ vizs gá la to kat 
vég re haj tó, va la mint a vizs gá la ti ada to kat fel dol go zó, to -
váb bá a fel adat vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ honvéd-
 egészségügyi szak ál lo mány ra.



2. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák
egész sé gi al kal mas sá gá nak el len õr zé se (a továb biak ban: 
szû rõ vizs gá lat)

a) A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 82.  § (2) be kez dé se alap ján „Az ál lo mány tag ja kö -
te les ma gát az el len õr zé sek nek alá vet ni.”

b) 2008-ban a 40 év fe let ti hi va tá sos és szer zõ dé ses, va -
la mint a 2008-ban szû rõ vizs gá la ton részt nem vett ál lo -
mány vizs gá la tát kell el vé gez ni az utalt sá gi rend ben az
alap el lá tás ra meg ha tá ro zott egész ség ügyi szol gá lat nál.

c) A ka to nai szer ve ze tek nél a vizs gá la to kat az ál lo -
mány szol gá la ti el fog lalt sá ga, évi ren des sza bad sá ga és a
ha tá lyos szak mai in téz ke dé sek ér te lem sze rû al kal ma zá sá -
val kell szer vez ni, illetve vég re haj ta ni.

d) A vizs gá la to kat 2008. már ci us 1. és má jus 31. kö -
zött kell vég re haj ta ni.

e) Az a) pont ban meg ha tá ro zott vizs gá la tot el mu lasz -
tók ré szé re 2008. szep tem ber 1–30. kö zött pót szû rést
kell vé gez ni.

f) Az egész ség ügyi szol gá la tok – a ka to nai szer ve ze tek
ve ze té sé vel szo ro san együtt mû köd ve – for dít sa nak ki -
emelt fi gyel met ar ra, hogy az ál lo mány mi nél na gyobb
szám ban je len jen meg a szû rõ vizs gá la to kon.

g) Az egész ség ügyi szû rõ vizs gá la to kat úgy kell meg -
szer vez ni, hogy utá na 30 na pon be lül vég re hajt ha tó le gyen 
a szûrt, és fi zi ka i lag ter hel he tõ ál lo mány fi zi kai ál la pot fel -
mé ré se.

h) A ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szol gá la tai
szak or vo si ren de lõ in té zet be, kór ház ba szû rõ vizs gá lat cél -
já ból be uta lást nem esz kö zöl het nek. Be uta lás szak or vo si
vizs gá lat ra a szû rõ vizs gá lat so rán, annak kö vet kez mé nye -
ként az utalt ság sze rin ti hon véd gyógy in té ze tek be,
illetve te rü le ti szak el lá tó in té zet be tör tén het ab ban az
eset ben, ha:

– a szû rõ vizs gá lat olyan kó rós ál la po tot rög zít, ame lyet 
az alap el lá tást vég zõ or vos el lát ni nem tu d (akár szak mai,
akár fel sze re lé si okok ból);

– a vizs gá lat ered mé nye bi zony ta lan, illetve a kór elõz -
mény ada tai és a vizs gá lat ered mé nye azt in do kolt tá te szi;

– a be teg ké ri.
Amennyi ben a vizs gált ér vé nyes egész sé gi mi nõ sí té sé -

nek meg vál toz ta tá sa szük sé ges, a szû rõ vizs gá la tot vég zõ
or vos ja vas la tá ra a FÜV bi zott sá gok a Ren de let 29.  §-ban
elõ ír tak sze rint jár ja nak el.

i) A ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szol gá la tai a
Ma gyar Hon véd ség Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont (a továb biak ban: MH HEK) ré szé re szol gá -
la ti úton ter jessze nek fe l je len tést a vizs gá lat ra kö te le zet -
tek és a vizs gá la ton meg je len tek lét szá má ról 2008. jú ni us
15-ig, a pót szû rés ada ta i val ki egé szít ve, össze sít ve 2008.
ok tó ber 15-ig.

j) Az egész ség ügyi szol gá la tok a vi ze let és vér cu kor
vizs gá lat hoz szük sé ges re a gen se ket, tesz te ket – amennyi -
ben kész le te ik bõl hi ány zik – az MH HEK-tõl igé nyel jék
2008. ja nu ár 31-ig.

3. A szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõk
vizs gá la ta

a) A szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõk al kal -
mas ság vizs gá la tát a sor ka to nai be osz tá sok meg szün te té -
se, a sor ka to nák ki vál tá sa sze mély ügyi fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá ról  szóló 80/2003. (HK. 13.) HM HVK SzÜCSF
szak in téz ke dés (a továb biak ban: Szak in téz ke dés) alap ján
a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály Köz pon ti To bor zó, Ér dek vé -
del mi és Ka to nai Igaz ga tá si Osz tály (továb biak ban:
 Toborzó Osz tály) szer ve zi.

b) Az MH HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság (a továb biak -
ban: MH HEK Prev. Ig.) a Szak in téz ke dés vo nat ko zó
pont jai [2. be kez dés cd), ce), 3. be kez dés] alap ján vé gez ze
el a To bor zó Osz tály ál tal be osz tott ál lo mány pá lya al kal -
mas sá gi szû rõ vizs gá la tát.

4. A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény hon véd tiszt
kép zé sé re ösz tön dí jas hall ga tó nak je lent ke zõk al kal -
mas sá gi vizs gá la ta

A vizs gá la to kat az MH HEK Re pü lõ or vo si Egész ség -
vizs gá ló-, és Ku ta tó In té zet (a továb biak ban: MH HEK 
REV KI) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem mel
elõ ze tesen egyez te tett prog ram sze rint, hajt sa vég re.

5. Egész ség ügyi te vé keny sé get vég zõk egész sé gi al -
kal mas ság vizs gá la ta 

Az egész ség ügyi in té ze tek és az alap el lá tást biz to sí tó
egész ség ügyi szol gá la tok az egész ség ügyi te vé keny ség
vég zé sé hez szük sé ges egész sé gi al kal mas ság vizs gá la tá -
ról és mi nõ sí té sé rõl  szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM ren -
de let ben fog lal tak, va la mint az egyes mun ka kö rök ese tén
el vég zen dõ idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá la tok ról 2006.
év ben el ké szí tett sza bály za tuk sze rint vé gez zék az egész -
ség ügyi te vé keny ség vég zé sé re va ló al kal mas ság el bí rá lá -
sa cél já ból az elõ ze tes és idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá la -
to kat.

6. Egész ség re ár tal mas mun ka kör ben dol go zók szû -
rõ vizs gá la ta

a) Az egész ség re ár tal mas mun ka kör ben dol go zó ka to -
na és köz al kal ma zot ti ál lo mány szû rõ vizs gá la tát a
106/1998. (HK 19.) HVK EÜCSF in téz ke dés sza bá lyoz za. 
Annak vég re haj tá sa, illetve annak kez de mé nye zé se az
alap el lá tást vég zõ or vos fel ada ta. 

b) Az egész ség re ár tal mas mun ka kör ben dol go zók
szak or vo si szû ré sét az MH HEK Prev. Ig. hajt sa vég re elõ -
ze tes idõ pont-egyez te tés után.

7. A re pü lõ-ha jó zó ál lo mány éves, fél éves re pü lõ or -
vo si vizs gá la ta 

a) Az MH HEK REV KI az éves al kal mas sá gi vizs gá -
la to kat ezen in téz ke dés 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott idõ pon tok ban és lét szá mok kal hat ja vég re. A vizs -
gá la tok 2008. ja nu ár 2-vel kez dõd nek.

b) A vizs gá la tok idõ tar ta ma va dász gép pi ló ták nál 3
nap, he li kop ter- és szál lí tó re pü lõ gép-ve ze tõk nél 2 nap.
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Azok nál a pi ló ták nál (fe dél ze ti sze mély zet), akik nek
egész sé gi ál la po ta meg kí ván ja ki bõ ví tett re pü lõ al kal mas -
sá gi vizs gá la tot kell vé gez ni, ame lyek tar ta mát va la -
mennyi vizs gált ka te gó ria vo nat ko zá sá ban az ér vé nyes
Mód szer ta ni út mu ta tó ha tá roz za meg.

c) A csa pa tok egész ség ügyi szol gá la ta i nak ve ze tõi a
vizs gá lat ese dé kes sé gét meg elõ zõ hé ten az MH HEK
REV KI Re pü lõ or vo si Al kal mas ság vizs gá ló Osz tá lyá ra
(a továb biak ban: RA VO) fa xon küld jék meg a szû rés re
ter ve zet tek ne vét, rend fo ko za tát, szü le té si ide jét és TAJ
szá mát.

d) A MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis ha jó zó ál lo má -
nya és a bá zi son te le pült ej tõ er nyõs ál lo mány fél éves re pü -
lõ al kal mas sá gi vizs gá la tát az MH HEK REV KI szak or vo -
si szû rõ cso port ja a ka to nai szer ve zet hez ki száll va az aláb -
bi idõ pon tok ban hajt ja vég re:

– ha jó zók: 2008. jú ni us 23. és 2008. szep tem ber 1.

– ej tõ er nyõ sök: 2008. szep tem ber 2.

Az MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis ha jó zó ál -
lo má nyá nak fél éves vizs gá la tát – elõ ze tes idõ pont egyez te -
tés után – az MH HEK REV KI RA VO-n kell vég re haj ta ni.

e) Va dász pi ló ta (I/A) je löl tek vizs gá la tá ra 2008. ja nu ár 
7-tõl kez dõ dõ en he ten te 5 fõs cso por tok ban – min den eset -
ben a Re pü lõ fel ké szí té si Al osz tállyal egyez tet ve – ke rül
sor 3 nap idõ tar tam ban. A To bor zó Iro dák ál tal kez de mé -
nye zett ej tõ er nyõs je löl tek vizs gá la tát (a vizs gá lat 2 na pos) 
a RA VO osz tály ve ze tõ fõ or vos sal, vagy ve ze tõ asszisz -
tens sel kell egyez tet ni.

8. Lé gi for gal mi irá nyí tó ál lo mány al kal mas ság vizs -
gá la ta: 

a) A lé gi for gal mi irá nyí tás ban be osz tott sze mé lyek 2
éven te kö te le zet tek al kal mas sá gi vizs gá lat ra. A vizs gá lat 1 
na pos.

b) Az ál lo mány al kal mas sá gi vizs gá la ta it az aláb bi idõ -
pon tok ban és lét szá mok kal kell vég re haj ta ni.

– 2008. jú ni us 9., 10.: nap i 10 fõ

– 2008. au gusz tus 25–28.: nap i 10 fõ

– 2008. szep tem ber 22.: 7 fõ

9. A re pü lõ csa pa tok nál szol gá la tot tel je sí tõ mér -
nök-mû sza ki ál lo mány szak or vo si szû rõ vizs gá la ta: 

Az ál lo mány 3 éven te kö te le zett 1 na pos szû rõ vizs gá lat -
ra. A vizs gá la tok idõ pont jai és lét szám kon tin gen sei a kö -
vet ke zõk:

– 2008. ja nu ár 22., 24.: nap i 15 fõ

– 2008. má jus 5., 8., 13., 15., 20., 26.: nap i 10 fõ

10. Az ej tõ er nyõs ál lo mány, a bú vá rok és a ket tõs be -
osz tá sú ej tõ er nyõs-bú vá rok al kal mas sá gi vizs gá la ti
rend je:

Az ál lo mány vizs gá la ta i nak nap tá ri ter vét, idõ pont és
lét szám sze rin ti meg osz lás ban a 2. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

A vizs gá lat ra va ló be ér ke zés rend je a pi ló tá ké val meg -
egye zik. A vizs gá lat 1 na pos, ki vé ve a nagy ma gas sá gi ej -
tõ er nyõs ug rást vég re haj tó ál lo mányt, akik nél 2 na pos.

11. Kü lön le ges ál lo mány szû rõ vizs gá la ta: 
Az MH Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal igé nye sze rint az

MH HEK REV KI RA VO a szak or vo si szû rõ vizs gá la to kat
az aláb bi idõ pon tok ban hajt ja vég re:

– 2008. áp ri lis 21–24.
– 2008. ok tó ber 27–30.

12. A HM és az MH ve ze tõ ál lo má nyá nak szû rõ vizs -
gá la ta

a) A MH HEK a HM és MH ve ze tõ ál lo má nyú tag jai
egész ség ügyi szû rõ vizs gá la tá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
13/2006. (HK 5.) HM uta sí tás (a továb biak ban Uta sí tás)
ban meg ha tá ro zott idõ ke re tek kö zött 2008. jú ni us 30–ok -
tó ber 31. kö zött szer ve zi meg a ve ze tõ ál lo mány vizs gá la -
ta it.

b) Az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz -
pont az Uta sí tás 4.  § (1) be kez dé se alap ján az MH HEK ré -
szé re:

– 2008. jú ni us 30-ig meg kül di a ve ze tõ ál lo mány név -
jegy zé két,

– 2008. au gusz tus 31-ig tá jé koz ta tást ad a ve ze tõ ál lo -
mány kö ré ben be kö vet ke zett vál to zá sok ról.

c) Az MH HEK REV KI a ve ze tõ ál lo mány szû rõ vizs -
gá la tát és fi zi kai al kal mas sá gá nak el len õr zé sét 2008. szep -
tem ber 1–ok tó ber 31. kö zött, a pót szû ré se ket 2008. no -
vem ber 3. és 7. kö zött hajt ja vég re.

d) Az eb be a ka te gó ri á ba tar to zó, de RO B vizs gá lat ra is 
kö te le zett ál lo mány szû rõ vizs gá la tát, és fi zi kai ál la pot fel -
mé ré sét a RO B vizs gá lat ke re té ben kell el vé gez ni, de a ve -
ze tõ ál lo mány szû rõ vizs gá la tá ról ké szült je len tés ben is
sze re pel tet ni kell.

e) Az MH HEK REV KI a vizs gá la tok el vég zé se után
lás sa el a meg je len te ket az egész sé gi fi zi kai al kal mas sá -
got, illetve a fo gá sza ti szû rés meg tör tén tét bi zo nyí tó iga -
zo lás sal.

13. A NA TO és EU be osz tás ban kül föl dön szol gá la -
tot tel je sí tõ és ve lük kül föl dön tar tóz ko dó csa lád ta gi
pót lék ra jo go sult hoz zá tar to zó ik, va la mint a NA -
TO-nak fel aján lott erõk ál lo má nyá nak szû rõ vizs gá la ta

a) Az MH HEK REV KI a NA TO és EU be osz tá sok -
ban kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõk elõ ze tes al kal mas sá gi
és éves szû rõ vizs gá la tát,

b) az MH HEK Prev. Ig. a NA TO-nak fel aján lott erõk
ál lo má nyá nak elõ ze tes al kal mas sá gi, a ké szen lét ide je
alat ti éves szû rõ-, va la mint az al kal ma zást kö ve tõ vissza -
szû rõ vizs gá la tát fo lya ma to san, elõ ze tes egyez te tés alap -
ján hajt sa vég re.

A kül föld re te le pü lõ csa lád ta gi pót lék ra jo go sult hoz zá -
tar to zók ki uta zás elõt ti és éves szû rõ vizs gá la tát elõ ze tes
egyez te tés alap ján az MH HEK REVKI hajt sa vég re.

100 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



14. Fo gá sza ti szû rõ vizs gá lat
a) A MH alap el lá tást vég zõ fo gá sza ti ren de lõi
– je len in téz ke dés 2. pont já ban meg ha tá ro zott szû rõ -

vizs gá lat ré sze ként az utalt sá guk ba tar to zó ál lo mány min -
den tag já nak üte mez zék be a fo gá sza ti szû rõ vizs gá la tát,
lás sák el a meg je lent ál lo mányt a szû rés meg tör tén tét bi zo -
nyí tó iga zo lás sal;

– a szû rõ vizs gá lat ered mé nye i nek is me re té ben ké szít -
se nek sza ná ci ós ter vet.

b) Az egész ség ügyi in té ze tek az ál ta luk el vég zett al kal -
mas sá gi-, és szû rõ vizs gá la tok után lás sák el a meg je lent
ál lo mányt a fo gá sza ti szû rés meg tör tén tét bi zo nyí tó iga zo -
lás sal.

15. A pol gá ri fegy ve res biz ton sá gi õrök al kal mas sá gi 
vizs gá la ta

A kéz i lõ fegy ve rek, lõ sze rek, gáz- és ri asz tó fegy ve rek
meg szer zé sé nek és tar tá sá nak egész sé gi al kal mas sá gi fel -
té te le i rõl és vizs gá la tá ról  szóló 22/1991. (XI. 15.) NM ren -
de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint:

a) Az idõ sza kos or vo si al kal mas sá gi vizs gá la tot

– az utalt ság sze rin ti alap el lá tást vég zõ egész ség ügyi
szol gá lat fog lal ko zás-egész ség ügyi szak or vo sa;

– amennyi ben az ala ku lat nem ren del ke zik fog lal ko -
zás-egész ség ügyi szak or vos sal, az MH HEK PREV. IG.
fo lya ma to san elõ ze tes egyez te tés alap ján hajt sa vég re.

b) Az idõ sza kos pszi cho ló gi ai al kal mas sá gi vizs gá la tot 
az MH HEK PREV. IG. fo lya ma to san elõ ze tes egyez te -
tés alap ján hajt sa vég re.

c) Az al kal mas sá gi vizs gá la tok idõ pont ját leg alább két
hó nap pal az ér vé nyes ség le já ra tát meg elõ zõ en írás ban kell 
kér ni a vizs gált sze mély állományille té kes sze mély ügyi
(hu mán) szer vé nek a vizs gá la tot vég zõ in té zet tõl.

16. Az éves szû rõ vizs gá lat ered mé nye i nek egy sé ges
nyil ván tar tá sa

a) Az ada tok rög zí té se:

– Az alap el lá tást vég zõ egész ség ügyi szol gá la tok
(a továb biak ban: eü. szol gá lat), illetve a ve ze tõ ál lo mány
szû rõ vizs gá la tát vég zõ in té ze tek az MH Egész ség ügyi Pa -
rancs nok ság ál tal ki adott elekt ro ni kus do ku men tu mok fel -
hasz ná lá sá val rög zít sék a szû rõ vizs gá la tok ada ta it. A be -
teg sé gek jel lem zé sé re ki zá ró lag a szû rõ vizs gá la ti do ku -
men tum ban sze rep lõ, öt ka rak te res BNO kó dok hasz nál -
ha tók. Az ada to kat az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso -
ló dó sze mé lyes ada tok vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII.
tör vény ben fog lal tak be tar tá sá val 2008. no vem ber 15-ig
elekt ro ni kus adat hor do zón ter jesszék fe l az MH HEK ré -
szé re.

b) Az egész ség ügyi adat vé del mi elõ írások be tar tá sa ér -
de ké ben:

– A kéz zel ki töl tött, or vos ál tal le zárt szû rõ vizs gá la ti
adat la pot a kö vet ke zõ meg jegy zés sel lás sák el: „Egész -

ségi ada ta im sta tisz ti kai cé lú fel dol go zá sá hoz hoz zá já -
ru lok.” A meg jegy zést íras sák alá az érin tett sze méllyel.

– Amennyi ben az érin tett nem já rul hoz zá a fel dol go -
zás hoz, ak kor adat lap ját úgy má sol ják le, hogy az a sze -
mély azo no sí tás ra al kal mat lan le gyen.

c) A szû rõ vizs gá lat ered mé nye i nek egy sé ges nyil ván -
tar tá sa és az ered mé nyek fel hasz ná lá sa ér de ké ben az MH
HEK az In téz ke dés 2. és 12. pont ja i ban meg ha tá ro zott
szû rõ vizs gá la tok szá mí tó gép pel rög zí tett ada ta it dol goz za
fel.

17. Az al kal mas sá gi és szû rõ vizs gá la tok ered mé nye i -
nek je len té se

Az MH HEK PREV. IG. és az MH HEK REVKI he ti
és éves be szá mo ló je len té sé ben sze re pel tes se je len in téz -
ke dés ben a szá muk ra meg ha tá ro zott, az adott idõ szak ban
el vég zett vizs gá la to kat.

18. Zá ró ren del ke zé sek
a) Az MH REV KI-ben vizs gá lat ra kö te le zet tek
– egész ség ügyi köny vük kel je len je nek meg,
– vég re haj tott szû rõ- és al kal mas sá gi vizs gá la tok idõ -

tar ta ma alatt az MH HEK REV KI-ben kell tar tóz kod ja nak. 
Kö te le sek az In té zet na pi rend jét be tar ta ni és az Igaz ga tó
uta sí tá sa it vég re haj ta ni,

– kö zül a kecs ke mé ti la ko sok az el sõ nap reg gel 8.00
órá ig ér kez ze nek be a RA VO-ra, a vi dé ki ek elõ zõ est e
22.00 órá ig, szá muk ra szál lást kell biz to sí ta ni. Min den ha -
jó zó vi gye ma gá val egész ség ügyi köny vét, sport fel sze re -
lé sét és (ha van) egyé ni ma gas sá gi vé dõ fel sze re lé sét.

– Az ét ke zés ét ke zé si át je len tés alap ján biz to sí tott.
b) Az MH HEK REV KI ba ro kam rá já nak éven te ese dé -

kes ja ví tá sát, a mû sze rek elõ írt hi te le sí té sét 2008. jú li us 7.
és 2008. au gusz tus 8. kö zöt ti idõ szak ban kell vég re haj ta ni.

c) Az MH HEK-nél szû rés re kö te le zett ál lo mányt, az
eü. szol gá la ta szû rõ vizs gá la ti adat lap pal in dít sa út ba. Az
MH HEK szû rést vég zõ in té ze te az adat la pot a szük sé ges
mér ték ben tölt se ki, és azt jut tas sa vissza az eü. szol gá lat
ré szé re. Az eü. szol gá la tok a vizs gá la tok ered mé nyét ezen
in téz ke dés 16. pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen dol -
goz zák fe l.

d) Az MH HEK a 2008. évi al kal mas ság-, és szû rõ vizs -
gá la ti in téz ke dés ter ve ze tét 2008. no vem ber 15-ig ké szít se 
el.

e) A vizs gá la to kat vég zõ in té ze tek a spe ci á lis al kal -
mas sá gi és szak or vo si szû rõ vizs gá la tok ról ké szít se nek
össze fog la ló je len tést, és azt sze re pel tes sék az írás be li
éves be szá mo ló je len tés ben.

19. Ezen in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba, 
ren del ke zé se it 2008. ja nu ár 1-tõl kell al kal maz ni, és
2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH egész ség ügyi fõ nök
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1. számú melléklet
az 1519/2007. (HK 1/2008.) MH HEK intézkedéshez

A repülõ-hajózó állomány 2008. évi alkalmassági
vizsgálatának terve

Vizs gá lat idõ pont ja
Vadász -
pilóták

Szál lí tó gép
sze mély zet

He li kop ter
sze mély zet

Január 2–4. 14

Január 3–4. 2 3

Január 7–8. 7

Január 9–10. 4

Január 14–15. 4

Január 16–17. 6

Január 21–22. 1

Január 23–24. 3

Február 4–5. 5 5

Február 6–7. 6

Február 11–12. 6

Február 13–14. 6

Február 18–19. 4

Február 20–21. 4

Február 25–26. 3

Március 3–4. 4

Március 4–6. 1

Március 10–11. 3

Március 17–18. 2 2

Március 19–20. 8

Március 18–20. 2

Március 26–27. 6 4

Április 2–3. 10

Április 7–8. 8

Április 9–10. 4

Április 14–15. 8

Május 5–6. 2 5

Május 6–8. 1

Május 7–8. 6

Május 13–15. 1

Május 14–15. 8

Május 27–29. 1

Május 28–29. 3

Június 2–3. 1

Június 3–5. 3

Június 24–26. 1

Augusztus 26–28. 1

Szeptember 23–25. 2

Szeptember 24–25. 6

Október 7–9. 5

Október 13–14. 1

November 4–6. 6

November 5–6. 1

November 18–19. 5

November 19–20. 1

December 8–11. Pót alkalmassági vizsgálatok,
mindhárom kategóriában

2. számú melléklet
az 1519/2007. (HK 1/2008.) MH HEK intézkedéshez

Az ejtõernyõs, a búvár és az ejtõernyõs-búvár
állomány 2008. évi vizsgálati terve

Vizs gá lat idõ pont ja Ej tõ er nyõs Bú vár
Ejtõ -

ernyõs-búvár

Január 7–8. 6

Január 9–10. 6

Január 14–15. 6

Január 16–17. 6

Január 21–22. 6

Január 23–24. 6

Január 28. 12

Január 29. 9 8

Január 30. 12

Január 31. 9 7

Február 1. 5

Február 4–5. 10

Február 5. 10

Február 7. 10

Február 8. 5

Február 12. 10

Február 13–14. 10

Február 19. 10

Február 21. 10

Február 25. 10

Február 26. 10

Február 27. 10

Február 28. 10

Március 3. 10

Március 4. 10

Március 5. 5

Március 12. 14

Március 13. 10

Április 3. 8

Május 19. 8

Május 20. 5

Június 2. 7

Augusztus 25. 5

Szeptember 3. 2

Szeptember 4. 10

Szeptember 9. 10

Szeptember 11. 10

Szeptember 29. 8

Szeptember 30. 10

Október 1. 10

Október 2. 10

Október 6. 15

Október 7. 10

Október 8. 10

Október 9. 10

November 3. 5

November 11. 10

December 1. 2

December 1–2. 10

December 3. 10
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

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

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
 értéke**

(E Ft)

A szer zõ dés
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***

Vál lal ko zá si Használaton kívüli vízi létesítmények eltömedékelése. R+5 Épí tõ ipa ri Kft.
Gre en light

 Környezetvédelmi
Ta nács adó

és  Szolgáltató Kft.
Szer zõ dés azo no sí tó:
224/10/33/2007/KÖVO

9 943 2007. 11. 27. 2007. 11. 27. 2008. 03. 30.

* Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szer zõ dés
 megnevezése (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
 értéke**

(E Ft)

A szer zõ dés
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 tá si Állami Egészségügyi Központ mindkét telephelyére
fejlesztési tanulmányterv készítési munkái.

KORTEX Kft.
10220065-2-41

24 900 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 01. 04.

* Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

Honvédelmi Minisztérium 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

 neve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
 értéke**

(E Ft)

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Vál lal ko zá si Tata, Fényes fasori volt kollégium, kármentesítés talaj és 
talajvíz tekintetében

DUVIÉP 2000
 Építõipari

és  Szolgáltató Kft. –
GREENLIGHT Kft.

Szerz. azo no sí tó:
224/16/26/2007/KÖVO

49 920 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2010. 06. 10.
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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

 neve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
 értéke**

(E Ft)

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Vál lal ko zá si Kecskemét, D1-D2 üzemanyagbázis kiegészítõ építési
beruházás

ALTERRA
 Építõipari Kft. –

GREENLIGHT Kft.
Szerz. azo no sí tó:

224/8/42/2007/KÖVO

338 195 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2009. 12. 15.

Vál lal ko zá si Szolnok, központi üzemanyagtelep aktualizált
tényfeltárás, kiviteli tervkészítés

R + 5 Épí tõ ipa ri Kft.
–GREENLIGHT Kft.

Szerz. azo no sí tó:
224/27/14/2007/KÖVO

14 760 2007. 12. 07. 2007. 12. 07. 2008. 03. 31.

Vál lal ko zá si Felcsút üzemanyagraktár aktualizált tényfeltárás, kiviteli 
tervkészítés

DUVIÉP 2000.
 Építõipari

és  Szolgáltató Kft.
–GREENLIGHT Kft.

Szerz. azo no sí tó:
224/26/14/2007/KÖVO

9 980 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 03. 31.

Vál lal ko zá si Székesfehérvár, Alba Regia laktanya aktualizált
tényfeltárás, kiviteli tervkészítés

DUVIÉP 2000
 Építõipari

és  Szolgáltató Kft. –
GREENLIGHT Kft.

Szerz. azo no sí tó:
224/25/14/2007/KÖVO

12 860 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 03. 15.

Vál lal ko zá si Ócsa, üzemanyagraktár aktualizált tényfeltárás, kiviteli
tervkészítés

TERRASZER Kft. –
GREENLIGHT Kft.

Szerz. azo no sí tó:
224/21/14/2007/KÖVO

15 000 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 03. 31.

Vál lal ko zá si Budapest, Irinyi laktanya
aktualizált tényfeltárás, kiviteli tervkészítés

K + K Környezet -
gazdálkodási

és  Közmûtervezõ Kft. 
– GREENLIGHT

Kft.
Szerz. azo no sí tó:

224/23/14/2007/KÖVO

10 020 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 03. 31.

Vál lal ko zá si Hajdúhadház, Kiképzõbázis aktualizált tényfeltárás,
kiviteli tervkészítés

R + 5 Épí tõ ipa ri Kft.
– GREENLIGHT Kft.

Szerz. azo no sí tó:
224/24/14/2007/KÖVO

15 000 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 03. 31.

Vál lal ko zá si Tarnaszentmária, Üzemanyagbázis aktualizált
tényfeltárás, kiviteli tervkészítés

K.T.K. Di a mant Épí -
tõ ipa ri Kft. –

GREENLIGHT Kft.
Szerz. azo no sí tó:

224/22/14/2007/KÖVO

14 760 2007. 12. 14. 2007. 12. 14. 2008. 03. 31.

* Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.

** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).

*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.
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Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

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

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
 értéke**

(E Ft)

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
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 Gyõr Béri Balogh Ádám Kollégium nõtlenszállóvá
történõ átalakítási munkái.

KLIMA VILL Zrt.
13053242-2-41

9 415 2007. 12. 17. 2007. 12. 17. 2008. 03. 10.

Ter ve zé si Székesfehérvár MH ÖHP Alba Regia laktanya 61. számú 
gépjármû mosó épület felújítás tervezése és egy
80 állásos gépjármû tároló építésének tervezési munkái.

AAA INVEST Kft.
10767575-2-43

6 350 2007. 12. 14. 2007. 12. 14. 2008. 03. 10.

Ki vi te le zé si Debrecen Péterfia 58/A. szám alatti objektum 3. számú
Katonai Ruházati Ellátó Pont kialakítási munkái.

WALTEX DUÓ Kft.
12591255-2-16

10 437 2007. 12. 19. 2007. 12. 19. 2008. 03. 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.

Magyar Honvédség Támogató Dandár

A szer zõ dés
 megnevezése (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya
A szer zõ dést kö tõ fe lek

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

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Ásványvíz, üdítõitalok szállítása INTERFRUCT Kft. 2 363 300 Ft 2007. 11. 12. Alá írás nap já tól 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Mirelit termékek szállítása AVOCADO Kft. 1 723 980 Ft 2007. 11. 12. Alá írás nap já tól 2007. 12. 31.

Szer zõ dés A Magyar Légiforgalmi Szolgálat és az MH légiforgalmi 
irányító szolgálatok közötti „közvetlen” beszédcélú
összeköttetések 5 db áramkörrel bõvítése

Si e mens En terp ri se 1 326 800 Ft 2007. 11. 14. 2007. 11. 14. 2007. 12. 12.

MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

Ssz.
Szer zõ dés

meg ne ve zé se (tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya

Szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja

Szer zõ dés ér té ke
Szer zõ dés

 létrejöttének
 dátuma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének

dá tu ma

A szer zõ dés
 lejáratának

dá tu ma

1. Szál lí tá si szer zõ dés Köz úti gép jár mû gu mi ab roncs szál lí tás MH 59. Sz. 
D. re.bá zis

Gu mi-Sped Bt.

3 000 000 Ft 2007. 11. 05. 2007. 11. 05. 2007. 12. 31.
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MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred

Ssz.
Szer zõ dés meg ne ve zé se

(tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya

Szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja

Szer zõ dés ér té ke
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 já ra -
tá nak dá tu ma

1. Szál lí tá si szer zõ dés Mun ka ru há za ti anyag MH 54. 
Veszp rém lte.e.

H+H Uni form Kft.
11335571-2-19

5 000 000 Ft 2007. 11. 06. 2007. 11. 06. 2007. 12. 31.

2. Szál lí tá si szer zõ dés Kar ban tar tó anyag MH 54. 
Veszp rém lte.e.

Reca Kft.
10924738-2-42

5 000 000 Ft 2007. 11. 12. 2007. 11. 12. 2007. 12. 31.

3. Szol gál ta tá si
 szerzõdés

Ok ta tás MH 54.
Veszp rém lte.e.

Tóta Ta más
62309947-1-39

120 000 Ft 2007. 11. 19. 2007. 12. 05. 2007. 12. 13.

4. Szol gál ta tá si
 szerzõdés

Ok ta tás Ok ta tás MH 54.
Veszp rém lte.e.
Stu dy um Kft.

11323147-2-19

168 000 Ft 2007. 11. 22. 2007. 11. 22. 2008. 04. 30.

5. Szál lí tá si
szer zõ dés

Szál lí tá si szer zõ dés Kony ha és ét ter mi fel sze re lé sek MH 54.
Veszp rém lte.e.
John és Tár sa

Szolg.Bt.
21383795 2 19

3 468 410 Ft 2007. 11. 26. 2007. 12. 01. 2007. 12. 31.

MH Béketámogató Kiképzõ Központ

Ssz.
Szer zõ dés meg ne ve zé se

(tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya

Szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja

Szer zõ dés ér té ke
Szer zõ dés

 létrejöttének
 dátuma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének

dá tu ma

A szer zõ dés
 lejáratának

dá tu ma

1. Megbízási szerzõdés Ok ta tá si célú elõ adás tar tá sa Mol nár Jó zsef 24 000 Ft 2007. 11. 14. 2007. 11. 14. 2007. 11. 14.

2. Megbízási szerzõdés Ok ta tá si célú elõ adás tar tá sa Szi li Zol tán szds. 16 000 Ft 2007. 11. 12. 2007. 11. 12. 2007. 11. 12.

3. Megbízási szerzõdés Ok ta tá si célú elõ adás tar tá sa Szi li Zol tán szds. 16 000 Ft 2007. 11. 06. 2007. 11. 06. 2007. 11. 06.

4. Megbízási szerzõdés Ok ta tá si célú elõ adás tar tá sa Sti e fel Já nos 16 000 Ft 2007. 11. 06. 2007. 11. 06. 2007. 11. 06.

5. Megbízási szerzõdés Ok ta tá si célú elõ adás tar tá sa Gön czi György 32 000 Ft 2007. 11. 06. 2007. 11. 06. 2007. 11. 06.

6. Megbízási szerzõdés Ok ta tá si célú elõ adás tar tá sa Kiss An tal At ti la 16 000 Ft 2007. 11. 13. 2007. 11. 13. 2007. 11. 13.

7. Megbízási szerzõdés Ok ta tá si célú elõ adás tar tá sa Mes ter Lász ló 32 000 Ft 2007. 11. 13. 2007. 11. 13. 2007. 11. 13.

8. Megbízási szerzõdés Ok ta tá si célú elõ adás tar tá sa MODE-N Bt. 20 000 Ft 2007. 11. 14. 2007. 11. 14. 2007. 11. 14.
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MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj

Ssz.
Szer zõ dés meg ne ve zé se

(tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya

Szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja

Szer zõ dés ér té ke
Szer zõ dés

 létrejöttének
 dátuma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének

dá tu ma

A szer zõ dés
 lejáratának

dá tu ma

1. Vállalkozási
szerzõdés

út kar ban tar tás MH 37. II. mû.z.
SZEVIÉP Szer ke zet-

és Víz épí tõ Zrt.

9 012 000 Ft 2007. 11. 30. 2007. 11. 19. 2008. 04. 25.

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

Ssz.
Szer zõ dés meg ne ve zé se

(tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya

Szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja

Szer zõ dés ér té ke
Szer zõ dés

 létrejöttének
 dátuma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének

dá tu ma

A szer zõ dés
 lejáratának

dá tu ma

1. Használati
szerzõdés

Uszo da épü le té nek hasz ná la ta MH 86. SZHB.
Li get Ott hon Sport -

egye sü let
18885670-1-16

120 000 Ft 2007. 11. 20. 2007. 12. 01. 2008. 11. 30.

2. Használati
szerzõdés

Uszo da épü le té nek hasz ná la ta MH 86. SZHB.
Me zõ gép Ka jak-Ke nu 

Klub 18840674116

135 000 Ft 2007. 11. 13. 2007. 11. 15. 2008. 03. 31.

3. Szállítási szerzõdés Író szer, iro da szer szál lí tá sa MH 86. SZHB.
Arany toll Ker. Kft.

11279691-2-16

5 696 000 Ft 2007. 11. 21. 2007. 11. 22. 2007. 12. 31.

MH Légijármû Javítóüzem

Ssz.
Szer zõ dés meg ne ve zé se

(tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya

Szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja

Szer zõ dés ér té ke
Szer zõ dés

 létrejöttének
 dátuma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének

dá tu ma

A szer zõ dés
 lejáratának

dá tu ma

1. Szállítási
keretszerzõdés

Gyár tá si és ja ví tá si te vé keny ség hez szük sé ges
Szí nes fé mek beszerzése

MH Lé gi jár mû
 Javítóüzem

HIDRACÉL Bt.

Köz be szer zé si
ér ték ha tárt meg

nem ha la dó

2007. 11. 20. 2007. 11. 26. 2008. 12. 31.
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Ssz.
Szer zõ dés meg ne ve zé se

(tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya

Szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja

Szer zõ dés ér té ke
Szer zõ dés

 létrejöttének
 dátuma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének

dá tu ma

A szer zõ dés
 lejáratának

dá tu ma

2. Szállítási
keretszerzõdés

Gyár tá si és ja ví tá si te vé keny ség hez szük sé ges
Szí nes fé mek beszerzése

MH Lé gi jár mû
 Javítóüzem

FESTÉK Kft.

Köz be szer zé si
ér ték ha tárt meg

nem ha la dó

2007. 11. 20. 2007. 11. 29. 2008. 12. 31.

3. Szállítási
keretszerzõdés

Gyár tá si és ja ví tá si te vé keny ség hez szük sé ges
Szí nes fé mek beszerzése

MH Lé gi jár mû
 Javítóüzem

DELTA TRADE Mû -
sza ki Ke res ke del mi

Vál lal ko zás

Köz be szer zé si
ér ték ha tárt meg

nem ha la dó

2007. 11. 20. 2007. 11. 15. 2007. 12. 31.

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Ssz.
Szer zõ dés meg ne ve zé se

(tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya

Szer zõ dést kötõ fe lek
neve, azo no sí tó ja

Szer zõ dés ér té ke
Szer zõ dés

 létrejöttének
 dátuma

A szer zõ dés
 hatálybalépésének

dátuma

A szer zõ dés
 lejáratának

dá tu ma

1. Vállalkozási
szerzõdés

Kar ban tar tó anya gok és al kat ré szek be szer zé se MH 5. B. I. l.dd.
DÉSZ-KER Zrt.

1 800 000 Ft 2007. 11. 27. 2007. 11. 27. 2008. 05. 31.

2. Vállalkozási
szerzõdés

Opel cso port hoz tar to zó gép jár mû vek ja ví tá sa MH 5. B. I. l.dd.
KOZLO-PLAST Kft.

1 488 000 Ft 2007. 11. 26. 2007. 11. 26. 2008. 05. 31.

3. Szállítási szerzõdés Kon di ci o ná ló gé pek, sport esz kö zök és sport felsz.
be szer zé se

MH 5. B. I. l.dd.
KESZOL SPORT Bt.

5 681 765 Ft 2007. 11. 28. 2007. 11. 28. 2008. 05. 31.

4. Vállalkozási
szerzõdés

In for má ció hor do zó anya gok be szer zé se MH 5. B. I. l.dd.
De ko rá ció Kft.

517 200 Ft 2007. 11. 19. 2007. 11. 19. 2008. 05. 31.

5. Szállítási szerzõdés Kör nye zet vé del mi anya gok be szer zé se MH 5. B. I. l.dd.
Meva & Kó-Mi Kft.

1.730.400 Ft 2007. 11. 28. 2007. 11. 28. 2008. 05. 31.
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1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 109

Közlemény

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny Köny vek so ro za tá ban meg je lent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

cí mû ki ad vány.

A ki ad vány a sza bály sér té si jog – a sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény és az egyes sza bály sér té sek rõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let – kom men tár já nak I. kötete.

A dr. Kis Nor bert (PhD, egye te mi do cens, ügy véd) és dr. Papp Lász ló (fõ is ko lai do cens, mes ter ta nár) ne vé vel fém jel zett 
kom men tár át te kin tést ad a más fél év szá za dos múlt ra vissza te kin tõ jog ág in téz mény tör té ne ti fej lõ dé sé rõl, a sza bály sér -
té sek el mé le ti kér dé se i rõl, va la mint a jog ág alap jog sza bá lya, a sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény el mé -
le ti és gya kor la ti szem pon tú meg kö ze lí té sé rõl, a vég re haj tá si jog sza bá lyok ra és a bí rói gya kor lat ra is fi gye lem mel.

A kom men tár fel hasz ná lás ra ke rül a sza bály sér té si jog egye te mi ok ta tá sá ban, mi köz ben a sza bály sér té si szak te rü le te -
ken dol go zó jog al kal ma zók szá má ra hi ány pót ló jel le gû, nagy ha szon nal for gat ha tó mû.

A sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény ma gya rá za ta a Ma gyar Hi va ta los Jog sza bály tár DVD-ki ad vány ban 
meg je lent kom men tár szer kesz tett vál to za ta.

A kö tet 504 ol dal ter je del mû, ár a 3200 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

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

cí mû, 504 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ár a: 3200 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el az 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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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az egyes cég for má kat sza bá lyo zó tör vé nyek, jog sza bá lyok
elõ írá sa i nak meg fe le lõ en a tár sa dal mi kont roll, a köz hi te les ség
és a nyil vá nos ság biz to sí tá sa ér de ké ben je len te ti meg a cé -
gek rõl szó ló köz le mé nye ket, a cég bí ró sá gi és a cé ge ket érin tõ
egyéb bí ró sá gi vég zé se ket a CD-CÉGKÖZLÖNY.

A he ten ként (ál ta lá ban csü tör tö kön) meg je le nõ, az Igaz -
ság ügyi Mi nisz té ri um ál tal 1989-ben ala pí tott köz löny cég bí -
ró sá gon ként rend sze re zet ten köz zé te szi az új cé gek ada ta it,
és fo lya ma to san köz li az azok ban be kö vet ke zett vál to zá so -
kat. Meg ta lál ha tók még a lap ban a gaz dál ko dó szer ve ze tek
át ala ku lá si köz le mé nyei; a törzs- és alap tö ke-le szál lí tá sok -
kal, a kü lön bö zõ hi te le zõi fel hí vá sok kal, a be fo lyás szer zé sek -
kel, az ár ve ré sek kel, üz let ré szek ér té ke sí té sé vel, fel szá mo lá -
si ár ve ré sek kel, pá lyá za tok kal kap cso la tos cég hir det mé nyek; 
va la mint a rész vény tár sa sá gok (köz gyû lé sek össze hí vá sá -
val, mér leg ada tok, osz ta lé kok köz zé té te lé vel, il let ve a rész -
vé nyek tranz ak ci ó i val össze füg gõ) pi ac gaz da sá gi, tõzs dei
köz le mé nyei és hir det mé nyei is.

A fen ti e ken kí vül a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról szó ló 1991. évi IL. tör vény sze rint a CD-CÉG -
KÖZLÖNY a tör vény tárgy kö ré be tar to zó bí ró sá gi vég zé sek, ha tá ro -
za tok és köz le mé nyek meg je len te té sé re ki je lölt hi va ta los lap.

Mind ezek sze rint a CD-CÉGKÖZLÖNY a pi ac gaz da ság ha -
tá lyos és hi te les, a köz zé té te li kö te le zett ség alá esõ cé gek ese -

té ben azok tel jes kö rét át fo gó cég in for má ci ós fó ru ma ként le -
he tõ vé te szi a vál lal ko zók nak, hogy nap ra ké szen tá jé ko zód -
ja nak a ve lük üz le ti, part ner-, eset leg ver seny tár si kap cso lat -
ban lé võk min den ko ri hely ze té rõl. A CD-CÉGKÖZLÖNY ily
mó don egy re in kább nél kü löz he tet len mun ka esz kö ze a
 gazdasági tár sa sá gok nak, vál lal ko zók nak, me ne dzse rek nek,
cég jogi, pri va ti zá ci ós és tõzs dei szak em be rek nek egy aránt. 

2005 ja nu ár já tól – elõ fi ze tõi jel zé sek alap ján – az elekt ro ni -
kus CD-CÉGKÖZLÖNY olyan te rü le tek kel bõ vül, ame lye ket
az üz le ti kör nye zet ben mû kö dõ fel hasz ná ló ink je len tõs há -
nya da a nap ra kész in for má ció szol gál ta tás alap ve tõ ré szé nek
te kint és igé nyel.

A CD 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 20%-os áfá val
141 696 Ft.

A CD-CÉGKÖZLÖNY egyes pél dá nyai meg vá sá rol ha -
tók a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.:
321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu). Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz -
lony cent rum@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

M EG R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem az elekt ro ni kus CD-CÉG KÖZ LÖNY-t .................  pél dány ban. 

Ké rem a köz lönyt az aláb bi cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ ne ve: ..............................................................................................................................................

Cí me (irá nyí tó szám, vá ros, köz ség, ke rü let): ........................................................................................................

(ut ca, tér, ltp. ház szám, eme let, aj tó szám):  ..........................................................................................................

Elekt ro ni kus CD- Cég köz löny 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 141 696 Ft áfá val.

Fél éves elõ fi ze té si díj: 70 848 Ft áfá val.

Ne gyed éves elõ fi ze té si díj: 35 424 Ft áfá val.

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

P. H.

2008. .......................................................

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

                               alá írás



TARIFAJEGYZÉK

Ér vé nyes 2008. ja nu ár 1-jé tõl

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal gon do zott hi va ta los la pok ban (köz lö nyök ben) el he lye zett hir de tés egy-egy szak ma, ága zat kép vi se lõ i -
nek pon to san cél zott el éré sét te szi le he tõ vé. A nyom ta tott pél dány szám túl nyo mó rész e elõ fi ze té ses rend szer ben ke rül az ol va só hoz, re mit ten -
da így gya kor la ti lag nem lé te zik, s ez a hir de tés költ ség ha té kony sá gát nagy ban meg nö ve li. A Ma gyar Köz löny a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los
lap ja ként hir de té se ket nem kö zöl. Rend sze re sen meg je le nik vi szont a Ma gyar Köz löny mel lék le te, a Hi va ta los Ér te sí tõ, amely ben a hi va ta los
köz le mé nye ken, hir det mé nye ken kí vül üz le ti cé lú hir de té sek is el he lyez he tõk. 

A Hi va ta los Ér te sí tõ ben meg je len tet ni kí vánt egyéb köz le mé nyek és hir det mé nyek dí ja meg kez dett kéz irat ol da lan ként 47 000 Ft + áfa.

A köz lö nyök ben el he lye zett üz le ti hir de té sek ta ri fái a kö vet ke zõk:

I. hir de té si ka te gó ria II. hir de té si ka te gó ria

1/1 bel ív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

    hát só bo rí tó 234 000 144 000

    szí nes 458 000 – 

1/2 fek võ (174 x 120 mm)  99 000  63 000

    ál ló (87 x 240 mm)  99 000  63 000

1/4 ál ló (87 x 120 mm)  54 000  35 000

Hir det mé nyek, köz le mé nyek dí ja (az ún. kö te le zõ köz zé té te lek dí ja et tõl el té rõ le het):

Bé lyeg zõk, ok ira tok, iga zol vá nyok
stb. ér vény te le ní té se egységesen 13 000 13 000

Egyéb köz le mé nyek, hir det mé nyek
meg kez dett kéz irat ol da lan ként 11 000 11 000

Be hú zott anya gok ol dal szám tól, súly tól és mé ret tõl füg gõ en egye di meg álla po dás sze rint he lyez he tõk el. Nyom da kész film hi á nyá ban
10% tech ni kai költ sé get szá mí tunk fe l. A fen ti árak az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák. A ki adó fenn tart ja a hir de té sek év köz be ni
 árváltoztatásának jo gát. 

A hir de tés el he lye zõ je el fo gad ja a ki adó min den ko ri hir de té si üz let sza bály za tát, ame lyet ké rés re meg kül dünk. A ki adó fenn tart ja a jo got, hogy
jog sza bály ba vagy a hir de té si üz let sza bály za tá ba üt kö zõ hir de té se ket vissza uta sít ja.

A la pok ka te gó ri án kén ti be so ro lá sa a kö vet ke zõ:

I. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Bel ügyi Köz löny 24

Egész ség biz to sí tá si Köz löny 12

Egész ség ügyi Köz löny 25

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 28

Gaz da sá gi Köz löny 22

Hi va ta los Ér te sí tõ (a Ma gyar Köz löny mel lék le te) 52

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24

Kul tu rá lis Köz löny 26

Mun ka ügyi Köz löny 12

Ok ta tá si Köz löny 36

Ön kor mány za tok Köz lö nye 12

Pénz ügyi Köz löny 18

Szo ciá lis Köz löny 12

II. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 12

Bá nyá sza ti Köz löny  6

El len õr zé si Fi gye lõ  4

Hír köz lé si Ér te sí tõ 12

Hon vé del mi Közlöny 36

Igaz ság ügyi Köz löny 12

Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 12

Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 12

Sportér te sí tõ 12

Sta tisz ti kai Köz löny 12

Tu risz ti kai Ér te sí tõ 12
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A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf.: 25., telefon: 474-1111/217-58
A szerkesztésért felelõs: dr. József Péter
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrum-
ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 21 420 Ft áfával, 2008. évi féléves elõfizetési díj: 10 710 Ft áfával, egy példány ára: 1050 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1218–0378

08.0120 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél-
cím: Ma gyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Bu dapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,
 heti rend sze res ség gel meg je le nõ lap le mez for má tum ban 2008. ja nu ár 1-jé tõl elõ fi zet he tõ. Az éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 141 696 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ
A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los lap ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2008. év ben fél év re fi zethetõ elõ. A féléves elõ fizetés dí ja áfá val: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Áraink a 20%-os áfát tar talmazzák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Áraink a 20%-os áfát tar talmazzák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi vatalos lap 2007-es évfolyama je lenik meg CD-n az eredeti kül alak megõrzésével, de könnyen ke zelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.
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