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T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

1/2008. (I. 30.)
HM ren de let

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 mó do sí tá sá ról 236

2/2008. (I. 30.)
HM ren de let

A Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ la ká sok
és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás
tá mo ga tá sá ról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let mó do sí tá -
sá ról 240

3/2008. (I. 30.)
HM ren de let

A Ma gyar Hon véd ség élel me zé si el lá tá sá ról szóló 22/2006.
(VI II. 8.) HM ren de let mó do sí tá sá ról 243

Ha tá ro za tok

1003/2008. (I. 30.)
Korm. ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Ala pít vány közala -
pítvánnyá tör té nõ át ala kí tá sá ról szóló 1138/2004. (XII. 11.)
Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról 244

9/2008. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Bé ke tá mo ga tó Ki kép zõ Köz pont ala pí -
tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 245

13/2008. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Geo in for má ci ós Szol gá lat ala pí tó ok -
ira tá nak mó do sí tá sá ról 245

14/2008. (HK 4.)
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 módosításá ról 247

23/2007. (HK 4.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról (ha tá lyos szö -
veg) 248

Mi nisz te ri uta sí tá sok

4/2008. (HK 4.)
HM uta sí tás

A Stra té gi ai Lé gi szál lí tási Ké pes ség Ma gyar or szág ról tör té nõ 
mû köd te té sé nek elõ ké szí té sé ért fe le lõs bi zott ság lét re ho zá sá -
ról 252
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Szám Tárgy Ol dal

5/2008. (HK 4.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség mû kö dé sé vel, egyes ki emelt fel ada tai
meg va ló su lá sá val össze füg gõ elem zõ fel ada tok vég zé sérõl 253

6/2008. (HK 4.)
HM uta sí tás

Ide ig le nes ka to nai szer ve ze tek ide ig le nes ál lo mány táb lá i nak,
ide ig le nes mû ve le ti ál lo mány táb lá i nak, ide ig le nes ál lo mány -
jegy zé ke i nek és ide ig le nes fel sze re lé si jegy zé ke i nek ha tá lyon 
kí vül he lye zé sé rõl 254

7/2008. (HK 4.)
HM uta sí tás

A köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak élel me zé si el lá tá sá ról
szóló 89/2006. (HK 17/I.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 255

8/2008. (HK 4.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. el sõ fél évi so ros EU-el nök sé gé -
re tör té nõ fel ké szü lés elõ ké szí té sé nek tár ca szin tû fel ada ta i ról
szóló 65/2007. (HK 12.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 256

Ál lam tit ká ri in téz ke dé sek

6/2008. (HK 4.)
HM VTI SZÁT in téz ke dés

A ter me lõi és a fo gyasz tói lo gisz ti kai rend szer szak irá nyításá -
ról, va la mint a lo gisz ti kai gaz dál ko dás ról 256

7/2008. (HK 4.)
HM VTI SZÁT in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség üzem anyag nyil ván tar tá sá nak egy sé ge -
sí té sé rõl, a ki lo gramm ala pú nyil ván tar tás ról a li te res re tör té -
nõ át té rés rõl 272

10/2008. (HK 4.)
HM VTI SZÁT in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség élel me zé si pénz- és anyag nor má it tar -
tal ma zó nor ma fü zet ki adá sá ról 346

11/2008. (HK 4.)
HM VTI SZÁT in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség pol gá ri gaz da sá gi tár sa sá gok hoz fel újí -
tás ra, ja ví tás ra, át ala kí tás ra be szál lí tott tech ni kai esz kö zei
üzem anyag-el lá tá sá ról és az üzem anya gok el szá mol ta tá sá ról 346

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

51/2008. (HK 4.)
HM HVKF pa rancs

Lé gi köz le ke dé si bal eset ki vizs gá lá sá val kap cso la tos fel ada -
tok ról 350

53/2008. (HK 4.)
HM HVKF pa rancs

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd Ve zér kar és a Ma gyar
Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei 2007. évi fel ada tai vég re haj tá -
sá nak ér té ke lé sé rõl és 2008. évi fel ada ta i ról 350

52/2008. (HK 4.)
HM HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség pa rancs no ki ál lo mány gyû lés meg tar tá -
sá val kap cso la tos fel ada tok ról 350

Fõ nö ki ren del ke zé sek

49/2008. (HK 4.)
MH HEK in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nél spe ci á lis egész -
ség ügyi tisz ti be osz tást be töl tõ men tõ tisz tek fel ada ta i ról 351

78/2008. (HK 4.)
MH HEK in téz ke dés

Az egész ség ügyi al kal mas sá gi és szû rõ vizs gá la tok vég re haj -
tá sá ra ki adott 983/2007. (HK 18.) MH HEK in téz ke dés mó -
do sí tá sá ról 352

Szer zõ dé sek

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség 354

HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség 354

MH 43. Nagy sán dor Jó zsef Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red 355

MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis 355

234 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 4. szám



Szám Tárgy Ol dal

Köz le mé nyek

Hon vé del mi mi nisz ter A Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi Mi nisz té ri u má nak
2008. évi ki emelt cél jai 356

Hon vé del mi mi nisz ter Pá lyá za ti fel hí vás a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
ok ta tá si és tu do má nyos rek tor he lyet te si mun ka kö rök ellátá -
sára 356

Hon vé del mi mi nisz ter Pá lyá za ti fel hí vás a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
stra té gi ai és in téz mény fej lesz té si rek tor he lyet te si mun ka kör
el lá tá sá ra 358

12/2008. (HK 4.)
HM VTI SZÁT köz le mény

NA TO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról, mó do sí tá -
sá ról 359

5/2008. (HK 4.)
HM FLÜ köz le mény

A Szab vány ügyi Köz löny ben meg je lent – a Ma gyar Hon véd -
sé get érin tõ – ka to nai nem ze ti szab vá nyok fel so ro lá sá ról 361

HM FLÜ Anya gi-tech ni kai
és Köz le ke dé si Igaz ga tó ság
köz le mé nye

Nor ma fü zet
A Ma gyar Hon véd ség élel me zé si pénz- és anyag nor mái 363
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JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter
1/2008. (I. 30.) HM

r e n  d e  l e  t e

a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat
létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl,
tartalmáról, valamint az integrált személyügyi

igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl  szóló
10/2002. (III. 5.) 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 a) 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 meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

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
(a továb biak ban: R.) 44.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Hjt. 48.  § (1) be kez dé sé nek b), e), f) és l) pont ja
alap ján szol gá la tot tel je sí tõk sze mé lyi ügye i nek in té zé sét
a ve zény lé si hely sze rin ti ka to nai szer ve zet nél kell vé gez -
ni.”

2.  §

(1) Az R. 54.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az ál lo mány tag já nak ve zény lé sé re, a Hjt. 52.  §
(3) és (4) be kez dé sé ben, az 52/A.  §-ában meg ha tá ro zott
ese te ket ki vé ve, fi gye lem mel a (3) és (4) be kez dés ben fog -
lal tak ra, csak szol gá la ti be osz tás el lá tá sá val tör té nõ meg -
bí zás, he lyet te sí tés vagy be osz tás hoz nem tar to zó fel adat -
kör el lá tá sá val tör té nõ meg bí zás egy ide jû el ren de lé sé vel
ke rül het sor.”

(2) Az R. 54.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(3) Az ál lo mány tag ját a Hjt. 2.  § (22) be kez dé se sze -
rin ti szer ve ze ti egy sé gen be lü li meg ha tá ro zott fel adat el lá -
tá sá ra az állományille té kes pa rancs nok ve zény li.

(4) A Hjt. 52.  § (3) be kez dé se sze rin ti, 30 na pot meg
nem ha la dó idõ tar ta mú ve zény lé sé re – a be is ko lá zást ki vé -
ve – az állományille té kes pa rancs nok jo go sult.”

3.  §

Az R. 55.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az ál lo mány Hjt. 48.  § (1) be kez dés b), e), f) és
l) pont ja alap ján ren del ke zé si ál lo mány ban lé võ tag ja a
szol gá lat ér de ké ben meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá ra egy
évig ve zé nyel he tõ.”

4.  §

Az R. 58.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A Hjt. 53.  § (1) be kez dé se alap ján az ál lo mány tag -
ja ak kor bíz ha tó meg más be osz tás, illetve fel adat kör el lá -
tá sá val, ha ren del ke zik az ah hoz szük sé ges is ko lai vég zett -
ség gel, szak ké pe sí tés sel, il le tõ leg – amennyi ben ez a be -
osztás el lá tá sá nak fel té te le – a meg fe le lõ nem zet biz ton sá -
gi el len õr zés sel.”

5.  §

Az R. 92.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A be osz tás ba he lye zés elõ fel té te le a be osz tás hoz

rend sze re sí tett vég zett sé gi kö ve tel mé nyek nek tör té nõ
meg fe le lés. A spe ci á lis be osz tá sok ese té ben az el ér he tõ
leg ma ga sabb rend fo ko zat szem pont já ból meg ha tá ro zott
is ko lai vég zett sé gi kö ve tel mé nyek nek, va la mint a vi selt
rend fo ko zat sze rint elõ írt szak ké pe sí té si kö ve tel mé nyek -
nek va ló meg fe le lést kell vizs gál ni.”

6.  §

Az R. 120.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A fe gyel mi jog kör ben, va la mint a szol gá la ti vi -
szony lé te sí té sét, meg szün te té sét, illetve a Hjt. 50.  §
(2) be kez dés a) és d)–e) pont ja it érin tõ en ho zott dön té sek -
rõl egyé ni pa rancs vagy ha tá ro zat ké szül.”

7.  §

Az R. 123.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az ál lo mány táb lák (mun ka kö ri jegy zé kek) ki adá -

sát, mó do sí tá sát tar tal ma zó ja vas la tok ki ala kí tá sa kor az
érin tett szer ve zet sze mély ügyi ve ze tõ je ja vas lat té te li,
 véleményezési jog kör rel vesz részt.”
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8.  §

Az R. 141.  §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ 141/A.  §-s al egé -
szül ki:

„141/A.  § (1) A Hjt. 271.  §-a sze rin ti sze mély ügyi igaz -
ga tá si el já rást a be osz tás hoz rend sze re sí tett rend fo ko zat
mun ka kö ri jegy zék ben, illetve ál lo mány táb lá ban tör tént
mó do sí tá sát (a továb biak ban: el té rí tés) köve tõen le het
meg kez de ni.

(2) Az el té rí tés meg szün te té sét kell kez de mé nyez ni a
be osz tást be töl tõ sze mély más be osz tás ba tör té nõ át he lye -
zé se, ki ne ve zé se, illetve a be osz tás ból tör té nõ fel men té se
ese tén. Az el té rí tés meg szün te té sé nek idõ pont ja meg egye -
zik az át he lye zés, ki ne ve zés, illetve a be osz tás ból tör té nõ
fel men tés idõ pont já val.

(3) Az el té rí tés meg szün te té se kor a ki ne ve zés szabá -
lyait kell al kal maz ni. Ha a be osz tást be töl tõ sze mély nem
ren del ke zik a ki ne ve zés hez szük sé ges fel té te lek kel, a be -
osz tás hoz rend sze re sí tett rend fo ko zat is mé telt el té rí té sét
nem le het kez de mé nyez ni.”

9.  §

Az R. 146.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Ha az ál lo mány tag já nak be osz tá sa a Hjt. 46.  §

(5) be kez dé sé ben fog lalt elem zés alap ján köz tiszt vi se lõi
vagy köz al kal ma zot ti mun ka kör ré ke rült át mi nõ sí tés re,
azt a Hjt. 61.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott il -
let mény nél kü li sza bad ság igény be vé te lét köve tõen is – a
Hjt. 61/A.  §-á ra fi gye lem mel – ka to nai be osz tás nak kell
te kin te ni.”

10.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

11.  §

Azon hi va tá sos ka to nák ese té ben, akik nek a hi va tá sos
ál lo mány ba vé te le kor az R. 139/A.  § (2) be kez dés a) és
b) pont ja i ban, va la mint a (3) be kez dés a)–d) pont ja i ban
fog lalt kez dõ na pok, il le tõ leg azon szer zõ dé ses ka to nák
ese té ben, akik nek a szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te le kor az
R. 139/A.  § (5) be kez dés a)–c) pont ja i ban fog lalt kez dõ na -
pok meg ál la pí tá sa nem a Hjt. elõ írásai sze rint tör tént,
2008. szep tem ber 30-ig ezen szol gá la ti idõ kez dõ na po kat
fe lül kell vizs gál ni. Az így meg ál la pí tott kez dõ na pok ról
pa rancs vagy ha tá ro zat ké szül.

12.  §

(1) Ez a ren de let 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 17.  § (3) be kez dé se, va la mint 30.  §-a.

(3) E ren de let 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet az 1/2008. (I. 30.) HM rendelethez

1. számú melléklet a 10/2002. (III. 5.) HM rendelethez

Táblázat az egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjérõl

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

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

Sza ki rá nyí-
tás ra jo go -
sult sze -

mély

HM HVKF
Or szá gos

pa rancs nok

Kö zép szin-
tû és más
ma ga sabb

szin tû
pk.-ság
 vezetõje

Áll. ill. pk.

1. Szol gá la ti vi szony
lé te sí té se,
ál lo mány ba vé tel,
vissza vé tel,
szol gá la ti vi szony
meg szün te té se

1.1. Szol gá la ti vi szony lé te sí té se
– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes

X

– tisz tes X

1.2. Szol gá la ti vi szony meg szün te té se
– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes X

– tisz tes X

1.3. Hi va tá sos ál lo mány ba való
vissza vé tel

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes X

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

2.1. Elsõ rend fo ko zat ba való ki ne ve zés
– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes X

– tisz tes X



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

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

Sza ki rá nyí-
tás ra jo go -
sult sze -

mély

HM HVKF
Or szá gos

pa rancs nok

Kö zép szin-
tû és más
ma ga sabb

szin tû
pk.-ság
 vezetõje

Áll. ill. pk.

2.2. Elõ lép te tés ma ga sabb rend fo ko zat ba
– al ez re des sé,  fõ törzs zász lós sá X X X

– õr naggyá, X X X X

– szá za dos sá, fõ had naggyá, törzs-
   õr mes ter-törzs zász lós sá, tisz tes sé

X

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

3.1. Mi ni má lis vá ra ko zá si idõ
meg hosszab bí tás

– tiszt X X X X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

3.2. Le fo ko zás
– alez.-hdgy., zász lós, tiszt he lyet tes X

– tisz tes X

3.3. Szol gá la ti vi szony meg szün te té se
– alez.-hdgy., zász lós, tiszt he lyet tes X

– tisz tes X

3.4. Il let mény csök ken tés
– tiszt X X X X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

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,
il let mény vissza tar tás

– alez.-hdgy., zász lós X X X X

– tiszt he lyet tes, tisz tes X

4.2. Ma ga sabb be osz tás ba ki ne ve zés
– al ez re de si, fõ törzs zász ló si rend-
    fo ko zat tal rend sze re sí tett 
    be osz tás ba X X X

– õr na gyi rend fo ko zat tal rend sze-
   re sí tett be osz tás ba X X X X

– szds.-hdgy., tzls.-õrm., tisz te si
   rend fo ko zat tal rend sze re sí tett 
   be osz tás ba X

– ka to nai at ta sé he lyet tes X

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

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

5.2. A Hjt. 2. § (32) be kez dés b), és f), 
g) pont ja sze rin ti eset ben, 1 évet meg nem 
ha la dó idõ tar tam ra

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X X X

5.3. A Hjt. 2. § (32) be kez dés 
c)–e) pont ja sze rin ti eset ben, 1 évet meg
nem ha la dó idõ tar tam ra

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, 
   tisz tes X X X X

5.4. A Hjt. 2. § (32) be kez dés 
c)–e) pont ja sze rin ti eset ben, 1 évet
meg ha la dó idõ tar tam ra

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

5.5. A Hjt. 2. § (32) be kez dés h) pont ja
sze rin ti eset ben, 1 évet meg nem ha la dó
idõ tar tam ra

– tá bor nok (90 na pig) X X X

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X X X X
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Fsz. A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

Sza ki rá nyí-
tás ra jo go -
sult sze -

mély

HM HVKF
Or szá gos

pa rancs nok

Kö zép szin-
tû és más
ma ga sabb

szin tû
pk.-ság
 vezetõje

Áll. ill. pk.

5.6. A Hjt. 2. § (32) be kez dés h) pont ja
sze rin ti eset ben, 1 évet meg ha la dó
idõ tar tam ra

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

6. Egyéb dön té sek 6.1. Más szerv hez tör té nõ ve zény lés,
ve zény lés meg szün te té se

– alez.-hdgy., zász lós, tiszt he lyet tes,
   tisz tes X X X

6.2. Át he lye zés más köz szol gá la ti
jog vi szony ba

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes X

– tisz tes X

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)

– tiszt X X

– zász lós, tiszt he lyet tes, X X

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

– tiszt X X X X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

6.5. A Ma gyar Hon véd ség ha lott já vá
nyil vá ní tás X

6.6. Ren del ke zé si ál lo mány ba
he lye zés

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

6.7. Azo nos vagy ala cso nyabb be osz tás ba
át he lye zés

– ezds.-alez., ftzls. X X X

– õr nagy X X X X

– szds.-hdgy., tzls.-õrm., tisz tes X

6.8. Szol gá la ti vi szony szü ne tel te tése 
(Hjt. 54. §)

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

6.9. Szol gá la ti idõ mó do sí tá sa (szol gá la ti
nyug díj jo go sult sá got nem érin tõ idõk
esetén)

– tiszt X

– zász lós, tiszt he lyet tes X X

– tisz tes X

6.10. Meg bí zás
– ez re des X X X

– al ez re des-õr nagy, ftzls. X X X X

– szds.-hdgy., tzls.-õrm., tisz tes X

6.11. Ha zai ve zény lés, ve zény lés
meg szün te té se

– ez re des X X X

– al ez re des-õr nagy, ftzls. X X X X

– szds.-hdgy., tzls.-õrm., tisz tes X

7. Ha zai be is ko lá zás 7.1. Ha zai kép zés
– tá bor nok (90 na pig), X X X

– ez re des-õr nagy, ftzls. X X X X

– szds.-hdgy., tzls.-õrm., tisz tes X
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A hon vé del mi mi nisz ter
2/2008. (I. 30.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl,

valamint a lakhatás támogatásáról  szóló 
6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés f) pont fa)–fc) al pont ja i 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 meg -
határozott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let (a továb biak ban: R.) 151.  § (1) be kez dés b) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vég le ges le te le pe dés, illetve a lak ha tás vég le ges
meg ol dá sá nak elõ se gí té sé re, a szol gá la ti vi szony fenn -
állásának tar ta ma alatt, a 158.  § (1) be kez dé sé nek
a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott cél ra, vissza nem té rí ten -
dõ jut ta tás ra jo go sult]

„b) élet ko rá tól füg get le nül a szol gá la ti (bal ese ti, rok -
kant sá gi) nyug ál lo mány ba he lye zés alatt ál ló hi va tá sos ka -
to na, ha a ké rel mét a nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl  szóló
pa rancs kéz hez vé te lét köve tõen a jog vi szo nya meg szû né -
sé ig be nyúj tot ta,”

[amennyi ben a la kás tu laj do nát leg alább 50%-os tu laj do -
ni há nyad ará nyá ban szer zi meg.]

(2) Az R. 151.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Nem tel je sít he tõ a vissza nem té rí ten dõ jut ta tás
irán ti igény, ha a ké rel me zõ

a) vagy há zas tár sa (élet tár sa), sa ját ház tar tá sá ban ne -
velt kis ko rú gyer mek e (örök be fo ga dott, mos to ha, ne velt
gyer mek e) la ká sá nak tu laj don jo gát az igény lés be nyúj tá -
sát meg elõ zõ öt éven be lül in gye ne sen át ru ház ta,

b) ko ráb ban vissza nem té rí ten dõ jut ta tás ban ré sze sült,
ki vé ve, ha azt vissza fi zet te.”

2.  §

Az R. a 151. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ 151/A.  §-s al egé -
szül ki:

„151/A.  § A had erõ struk tu rá lis vál to zá sa i nak elõ se gí té -
se ér de ké ben – a 151.  § (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – vissza nem té rí ten dõ jut ta tást kap hat a hi va tá sos ka -
to na ak kor is, ha

a) má sik hely õr ség be (te le pü lés re) a had erõ át ala kí tá -
sá val vagy át szer ve zés sel össze füg gés ben ke rült ki ne ve -
zés re, át he lye zés re, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv -
hez ha tá ro zat lan idõ tar tam ra ve zény lés re, és

b) a jut ta tást a hely õr ség vál toz ta tást kö ve tõ há rom
éven be lül az új szol gá la ti he lye sze rin ti te le pü lé sen vagy
annak von zás kör ze té ben lé võ la kás épí té sé hez vagy vá sár -
lá sá hoz ké ri, to váb bá

c) a hely õr ség vál toz ta tás sal össze füg gés ben az új szol -
gá la ti he lye sze rin ti vagy annak von zás kör ze té ben lé võ
 településre köl tö zik.”

3.  §

Az R. 155.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„155.  § A vissza nem té rí ten dõ jut ta tás vo nat ko zá sá ban

a 151–152/A.  §-ban meg ál la pí tott fel té te le ken túl a mun -
kál ta tói köl csön fel té te le i re, igény lé sé re, fel mon dá sá ra és
vissza té rí té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen
al kal maz ni.”

4.  §

Az R. 158.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé -
szül ki:

[Mun kál ta tói köl csön ad ha tó az igény lõ nek:]
„g) la kás tu laj don nak az a) és b) pon tok sze rin ti meg -

szer zé sé hez igény be vett la kás cé lú pénz in té ze ti köl csön -
bõl fenn ál ló tar to zás össze gé nek csök ken té sé hez, ki -
egyen lí té sé hez, amennyi ben a köl csön szer zõ dés meg kö té -
sé tõl szá mí tott két év még nem telt el.”

5.  §

Az R. 159.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[A mun kál ta tói köl csön össze ge a köl csön szá mí tá si alap 
60%-a, de leg fel jebb a 158.  § (1) be kez dé sé nek]

„a) a)–b) és g) pont sze rin ti ese tek ben a kü lön jog sza -
bály ban meg ál la pí tott min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let -
mény alap 110-sze res,”
[össze ge le het.]

6.  §

Az R. 159/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„159/A.  § A köl csön szá mí tá si alap össze gé vel meg -

egye zõ, de a 158.  § (1) be kez dés a)–b) és g) pont sze rin ti
ese tek ben leg fel jebb a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott
min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap 140-sze re sé nek,
c)–f) pont sze rin ti ese tek ben 110-sze re sé nek meg fe le lõ
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össze gû mun kál ta tói köl csön nyújt ha tó a hi va tá sos ka to ná -
nak, ha

a) má sik hely õr ség be (te le pü lés re) a had erõ át ala kí tá -
sá val vagy át szer ve zés sel össze füg gés ben ke rült ki ne ve -
zés re, át he lye zés re, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv -
hez ha tá ro zat lan idõ tar tam ra ve zény lés re, és

b) a köl csönt a hely õr ség vál toz ta tást kö ve tõ há rom
éven be lül az új szol gá la ti he lye sze rin ti te le pü lé sen vagy
annak von zás kör ze té ben lé võ la kás épí té sé hez vagy vá sár -
lá sá hoz ké ri, to váb bá

c) a hely õr ség vál toz ta tás sal össze füg gés ben az új szol -
gá la ti he lye sze rin ti vagy annak von zás kör ze té ben lé võ te -
le pü lés re köl tö zik.”

7.  §

Az R. 159/B.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A 152/A.  § (1) be kez dés ben fog lalt ese tek ben
 lakásvásárlás cél já ból, kom pen za tív jel leg gel mun kál ta tói
köl csön ad ha tó az azt ké rel me zõ ré szé re, fel té ve, hogy
meg fe lel a köl csön nyúj tás e ren de let ben fog lalt egyéb fel -
té te le i nek.”

8.  §

(1) Az R. 162.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Mun kál ta tói köl csön ad ha tó a hon vé del mi szerv ál lo -
má nyá ba tar to zó sze mély nek, ha]

„d) a ké rel me zõ a köl csön nel a szol gá la ti he lye sze rin ti
te le pü lé sen vagy annak von zás kör ze té ben old ja meg a lak -
ha tá sát,”

(2) Az R. 162.  § (1) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Mun kál ta tói köl csön ad ha tó a hon vé del mi szerv ál lo -
má nyá ba tar to zó sze mély nek, ha]

„f) a 158.  § (1) be kez dés g) pont sze rin ti igény lés ese té -
ben õ ma ga, há zas tár sa (élet tár sa), sa ját ház tar tá sá ban ne -
velt kis ko rú gyer mek e (örök be fo ga dott, mos to ha és ne velt
gyer mek e), va la mint együtt köl tö zõ csa lád tag ja a la kás cé lú 
pénz in té ze ti köl csön nel meg szer zett la kás ki vé te lé vel más
la kás tu laj don jo gá val, ál lan dó hasz ná la ti jo gá val, ha szon -
él ve ze ti jo gá val vagy bér le ti jo gá val nem ren del ke zik, ille -
tõ leg a mun kál ta tói köl csön re  való igény jo go sult ság meg -
szer zé se ér de ké ben a la kást el ide ge ní ti, ál lan dó hasz ná la ti
jo gát, ha szon él ve ze ti jo gát, bér le ti jog vi szo nyát meg szün -
te ti,”

(3) Az R. 162.  § (3) be kez dés fel ve ze tõ szö veg e he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az (1) be kez dés e) pont ját nem kell al kal maz ni, ha”

(4) Az R. 162.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Ha a jo go sult mun kál ta tói köl csön re vo nat ko zó
igény lé sé nek el bí rá lá sá ra vagy a köl csön össze gé nek fo -
lyó sí tá sá ra a nyug ál lo mány ba he lye zés meg tör tén te után
ke rül sor, az egyéb fel té te lek meg lé te ese tén az igényt ér -
dem ben el kell bí rál ni, és in téz ked ni kell a köl csön nek a
jo go sult ré szé re tör té nõ fo lyó sí tá sá ra.”

9.  §

Az R. 163.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki, egy -
idejûleg a je len le gi f) pont meg je lö lé se g) pont ra vál to zik:

[Nem ad ha tó mun kál ta tói köl csön annak, aki]
„f) a 158.  § (1) be kez dés f) pont ki vé te lé vel a Pol gá ri

Tör vény könyv rõl szóló 1959. évi IV. tör vény (a to váb bi -
ak ban: Ptk.) 685.  § b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja
vagy hoz zá tar to zó ja la ká sá nak meg vá sár lá sá hoz ké ri a
mun kál ta tó tá mo ga tá sát,”

10.  §

Az R. 165.  § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont jai he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A ké re lem hez csa tol ni kell]
„b) a ki ne ve zé si, át he lye zé si, más szerv hez ha tá ro zat lan 

idõ tar tam ra tör tént ve zény lé si pa rancs (ha tá ro zat, mun ka -
szer zõ dés) má so la tát, va la mint

c) a 162.  § (3) be kez dés sze rin ti igény lõ ki vé te lé vel az
állományille té kes pa rancs nok (mun ka he lyi ve ze tõ) iga zo -
lá sát ar ról, hogy a ter ve zett la kás épí tés (la kás vá sár lás) a
szol gá la ti hely sze rin ti te le pü lé sen vagy annak von zás kör -
ze té ben  valósul meg, vagy”

11.  §

Az R. 178.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„178.  § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban al bér le ti díj: a

hon vé del mi szerv ál lo má nyá ba tar to zó hi va tá sos, va la mint 
a (2) be kez dés sze rin ti fel té tel nek meg fe le lõ szer zõ dé ses
szol gá la ti vi szony ban ál ló tiszt, tiszt he lyet tes he lyett vi selt 
(át vál lalt) al bér le ti (szál lás) díj vagy lí zing díj.

(2) A hi va tá sos ál lo mány tag ját, to váb bá a szer zõ dé ses
ál lo mány öt év szol gá la tot már el töl tött és össze sen leg -
alább tíz év szol gá la tot vál lalt tag ját – a Hjt. 52.  §-a sze rin ti 
ve zény lés ese tét ki vé ve – a szol gá la ti he lye sze rin ti te le pü -
lé sen vagy annak von zás kör ze té ben ké rel mé re al bér le ti díj 
hoz zá já ru lás il le ti meg, ha szál ló-fé rõ he lyen tör té nõ el he -
lye zé se nem le het sé ges.

(3) A szál ló-fé rõ he lyen tör té nõ el he lye zés le he tõ sé gé nek
ki zá rá sá ról – hely hi ány vagy a ké rel me zõ egyé ni és csa lá di
kö rül mé nye i nek vizs gá la ta alap ján – az állományille té kes
pa rancs nok dönt. Nem kell vizs gál ni az el he lye zés le he tõ sé -
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gét ab ban az eset ben, ha há zas tár si (élet tár si) kap cso lat ban
élõ vagy ház tar tá sá ban kis ko rú gyer mek ének (ide ért ve a
mos to ha, ne velt, örök be fo ga dott gyer me két is) el tar tá sá ról
gon dos ko dó igény lõ la kás lí zing hez ké ri az al bér le ti díj hoz -
zá já ru lást.”

12.  §

(1) Az R. 178/A.  § (1) be kez dés g) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem kap hat al bér le ti díj hoz zá já ru lást, aki]
„g) a Ptk. 685.  § b) pont sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja

vagy hoz zá tar to zó ja la ká sá nak – vagy la kás a egy ré szé nek
– bér le té hez, lí zin ge lé sé hez ké ri a hoz zá já ru lást.”

(2) Az R. 178/A.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés b) és e)–f) pont ja it nem kell al kal -
maz ni azon hely õr ség vo nat ko zá sá ban, aho vá a hi va tá sos
vagy szer zõ dé ses ka to na hely õr ség (te le pü lés) és la kó hely
vál toz ta tás sal is já ró má sik be osz tás ba ki ne ve zé sé re, át he -
lye zé sé re, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro -
zat lan idõ tar tam ra tör tént ve zény lé sé re a had erõ át ala kí tá -
sá val vagy át szer ve zés sel össze füg gés ben, a szol gá lat ér -
de ké ben ke rült sor, és a mun kál ta tói köl csön nyúj tás vagy a 
la kás vá sár lás azt meg elõ zõ en tör tént.”

13.  §

(1) Az R. 178/B.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

[A hoz zá já ru lás szem pont já ból al bér let nek kell tekin -
teni:]

„d) la kás nak lí zing be adá sá ra jo go sult gaz da sá gi tár sa -
ság tól  való lí zing jét.”

(2) Az R. 178/B.  § (4) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az al bér le ti díj hoz zá já ru lás (3) be kez dés sze rint szá -
mí tott össze gét annak to váb bi 10-10%-ával meg kell
 növelni, ha]

„c) a jo go sult hely õr ség vál tás sal együtt já ró ki ne ve zé se, 
át he lye zé se, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá -
ro zat lan idõ tar tam ra  szóló ve zény lé se nem sa ját ké re lem re
tör tént.”

14.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be nyúj tott
vissza nem té rí ten dõ jut ta tás, mun kál ta tói köl csön irán ti

ké rel met a be nyúj tás idõ pont já ban ha tá lyos jog sza bá lyi
ren del ke zé sek nek meg fele lõen kell el bí rál ni.

(3) Az R. e ren de let 1.  § (1) be kez dé sé vel mó do sí tott,
ille tõ leg 2.  §-ával ki egé szí tett 151.  § (1) be kez dés b) pont -
ját és 151/A.  §-á t a 2007. au gusz tus 31-ét köve tõen be -
nyúj tott la kás cé lú tá mo ga tás irán ti ké re lem vo nat ko zá sá -
ban kell al kal maz ni.

(4) Az R. e ren de let 1.  § (2) be kez dé sé vel ki egé szí tett
151.  § (3) be kez dé se csak a 2008. de cem ber 31-ét köve -
tõen be nyúj tott la kás cé lú tá mo ga tás irán ti ké re lem ese té -
ben al kal maz ha tó.

(5) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt be nyúj tott al bér le -
ti díj hoz zá já ru lás irán ti ké rel met a be nyúj tás idõ pont já ban 
ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek nek meg fele lõen kell
el bí rál ni. A már meg ítélt tá mo ga tá so kat – a (6) és (7) be -
kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – to vább ra is e ren de let ha tály -
ba lé pé se elõtt ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint kell fo lyó sí -
ta ni.

(6) Ha a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv vagy az
állományille té kes pa rancs nok az R. 178/E.  § sze rin ti ellen -
õr zés so rán azt ál la pít ja meg, hogy a ked vez mé nye zet tel
szem ben az R. e ren de let 12.  § (1) be kez dé sé vel mó do sí tott 
178/A.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ál la pí tott ki zá ró ok 
ál l fenn, a hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sát meg kell szün tet ni, de
a már fo lyó sí tott hoz zá já ru lás össze gé nek vissza té rí té sé re
in téz ked ni nem kell.

(7) Az e ren de let hatályba lépése elõtt be nyúj tott ké re -
lem alap ján meg ál la pí tott al bér le ti díj hoz zá já ru lást 2008.
áp ri lis 30-ig kell fo lyó sí ta ni, ha a jo go sul tat az emelt
össze gû hoz zá já ru lás az R. e ren de let 13.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel mó do sí tott 178/B.  § (4) be kez dés c) pont ja alap ján
már nem il le ti meg. Ez eset ben a jo go sul tat 2008. már ci us
31-ig írás ban kell tá jé koz tat ni az emelt össze gû tá mo ga tás -
ra  való jo go sult ság meg szû né sé rõl és az al bér le ti díj hoz -
zá já ru lás össze gé nek vál to zá sá ról.

15.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti
a) az R. 29.  § b) és c) pont ja, 62.  § (5) be kez dés utol só

mon da ta, 96.  § (1) be kez dés e) pont ja, XII. fe je ze te, va la -
mint 162.  § (4) és (5) be kez dé se,

b) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/1995. (XII. 21.) HM ren -
de let,

c) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/1997. (X. 3.) HM ren -
delet,
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d) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 9/2000. (III. 22.) HM ren -
delet 1–24. §-a, 26. §-a,

e) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 27/2000. (X. 6.) HM ren de -
let,

f) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 29/2002. (IV. 19.) HM ren de -
let 1–74.  §-a, 76–80. §-a, 83–84. §-a és 85.  § (2) bekez -
dése,

g) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2004. (VIII. 16.) HM ren -
de let 1–31.  §-a, 32. § (2) be kez dé se, 34.  § (1) be kez dé se,
36–37.  §-a, 38.  § (2) be kez dé se és mel lék le te,

h) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 31/2004. (XII. 25.) HM ren -
de let,

i) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 17/2005. (V. 5.) HM ren -
delet,

j) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2006. (III. 27.) HM ren de -
let 1–51.  §-a és 52.  § (4)–(5) be kez dé se,

k) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 27/2006. (XII. 5.) HM ren de -
let 1–44.  §-a,

l) a Hon vé del mi Mi nisz té rium ren del ke zé se alatt lé võ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2007. (V. 11.) HM ren -
delet.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon az 1–13.  §,
va la mint e § (1) be kez dé se ha tá lyát vesz ti. E be kez dés e
ren de let 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

A hon vé del mi mi nisz ter
3/2008. (I. 30.) HM

r e n  d e  l e  t e

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról  szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés f) pont já ban, va la mint a ka to nai és
rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta -
tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV.
tör vény 50.  § (2) be kez dés b) 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 meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Hon véd ség élel me zé si el lá tá sá ról  szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM ren de let (a továb biak ban: R.) a
3. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ 3/A.  §-s al egé szül ki:

„3/A.  § Az Élel me zé si alap- és pót nor mák ál ta lá nos for -
gal mi adó val nö velt brut tó ér té ke:

a) I. szá mú élel me zé si nor ma 920 Ft/fõ/nap,
b) II. szá mú élel me zé si nor ma 1110 Ft/fõ/nap,
c) III. szá mú élel me zé si nor ma 1800 Ft/fõ/nap,
d) VI. szá mú élel me zé si nor ma 1050 Ft/fõ/nap,
e) START élel me zé si pót nor ma 650 Ft/fõ/nap,
f) pót nor ma fi zi kai igény be vé tel kor, gya kor la ton, éj -

sza kai mun ka vég zés kor 196 Ft/fõ/nap,
g) kony ha, ét kez de fel sze re lé si nor ma 34 Ft/fõ/nap,
h) tisz tí tó szer nor ma 12 Ft/fõ/nap,
i) tisz tál ko dó szer nor ma 110 Ft/fõ/hó nap,
j) tisz tál ko dó szer és bõr ápo ló ké szít mény nor ma

625 Ft/fõ/hó nap,
k) re pü lõ mû sza ki élel me zé si tá mo ga tás 16 500 Ft/fõ/

hó nap,
l) 1. szá mú vé dõ ital (te j) 115 Ft/fõ/nap,
m) 2. szá mú vé dõ ital (tea) 38 Ft/fõ/nap,
n) 3. szá mú vé dõ ital (szén sa vas víz, ás vány víz vagy

szó da víz) 72 Ft/fõ/nap.”

2.  §

Az R. a 33. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ 33/A.  §-s al egé -
szül ki:

„33/A.  § (1) A hon vé del mi szer ve ze tek ál tal üze mel te -
tett össze vont ét kez dé ben a 33.  §-ban meg ha tá ro zott
igény jo go sul tak ré szé re egy adag mun ka he lyi ebéd nyers -
anyag net tó költ sé ge 317 Ft/fõ/ebéd. A brut tó té rí té si díj
egy sé ge sen 380 Ft + 105 Ft (össze sen 485 Ft). Az egy sé ges 
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té rí té si díj tól el tér ni a je len ren de let ben meg ha tá ro zot tak
ki vé te lé vel nem le het.

(2) A mun ka he lyi ét ke zés té rí té si díj össze ge – az ál lam -
ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let 8.  § (9) be kez dé sé nek figye lembe véte -
lével – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott brut tó té rí té si díj.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba, és a
ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó nap 1. nap ján ha tá lyát
vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti

a) az R. 3.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, va la mint a
34.  § (2) be kez dé se,

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

c) a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó
szer ve ze tek ál lo má nya élel me zé si pénz nor má i nak és té rí -
té si dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 26/2006. (XI. 17.) HM 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2007. (I. 30.) HM ren de let.

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

A Kormány
1003/2008. (I. 30.) Korm.

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány
közalapítvánnyá történõ átalakításáról  szóló

1138/2004. (XII. 11.) Korm. határozat
módosításáról

A Kormány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  §-ának (5) be kez dé se és az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso -
ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör -
vény 1.  § (2) be kez dé se alap ján

1. a Ma gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Ala pít vány
köz ala pít vánnyá tör té nõ át ala kí tá sá ról  szóló 1138/2004.
(XII. 11.) Korm. ha tá ro zat mel lék le tét ké pe zõ Ala pí tó
 Okiratot e ha tá ro zat mel lék le te sze rint mó do sít ja;

2. fel hív ja a hon vé del mi mi nisz tert, hogy a köz ala pít -
vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé te le so rán az ala pí tó kép vi se le té ben a bí ró ság nál
el jár jon;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, 
hogy az egy sé ges szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tot a

 bíróság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sét köve tõen a
 Magyar Köz löny ben te gye köz zé.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke-
 dé sét köve tõen azon nal

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Melléklet
az 1003/2008. (I. 30.) Korm. határozathoz

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítása

1. Az Ala pí tó Ok irat 5.1.2. pont c) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(szo ciá lis rá szo rult ság ese tén se gé lye zi:)
„c) a szol gá la ti kö tel mek tel je sí té sé vel össze füg gõ en

bal ese tet, egész ség ká ro so dást szen ve det te ket, ha lá luk ese -
tén el lá tás ra jo go sult hoz zá tar to zó i kat.”



2. Az Ala pí tó Ok irat 8.1.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„8.1.1. A Ku ra tó ri um tag jai:
el nö ke: Ka to na Ká roly
tit ká ra: Gyu ris Mi hály
to váb bi ta gok:
Ga ray Já nos Ta más
Cse té nyi Lász ló
Dr. Zsi ga Im re
Csi csá ri Ist ván
Fel ker La jos
Tóth Bé la
Fe ke te Jó zsef
Szom ba ti Zol tán né
Hor váth Im re”

3. Az Ala pí tó Ok irat 11.7. pont já nak el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet ben
ve het részt, amely ben több sé gi be fo lyás sal ren del ke zik, és
amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va gyo ni hozzá -
járulása mér té két.”

4. Az Ala pí tó Ok irat 11.9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„11.9. A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te a
va gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel jebb össze sen egy -
mil lió fo rint (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást nyújt -
hat az Ala pí tó Ok irat ban fog lalt cé lok ra.”

5. Az Ala pí tó Ok irat 13.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„13.2. A Köz ala pít vány meg szû né se ese tén az ala pí tó
kö te les a meg szûnt köz ala pít vány va gyo nát – a hi te le zõk
ki elé gí té se után – a meg szûnt köz ala pít vány cél já hoz
 hasonló cél ra for dí ta ni, és er rõl a nyil vá nos sá got meg fele -
lõen tá jé koz tat ni.”

A honvédelmi miniszter
9/2008. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ
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 89.  § (1) be kez dé sé ben, az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va la mint a honvé -
delmi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.)

Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd ség
 Béketámogató Ki kép zõ Köz pont 112/2007. (HK 16.) HM
ha tá ro zat tal mó do sí tott, 40/2007. (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 5. pont ja az aláb bi e) al pont tal egé szül ki:

„e) nem zet kö zi kü lön le ges mû ve le ti alap tan fo lyam
szer ve zé se és vég re haj tá sa.”

2. 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
 Béketámogató Ki kép zõ Köz pont pa rancs no ka ezen ha tá -
ro zat hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja, és
azt  jóváhagyásra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar
 fõnökhöz.

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

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 24.

A honvédelmi miniszter
13/2008. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
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 89.  § (1) be kez dé sé ben, az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va la mint a honvé -
delmi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. ren de let ben fog lal tak ra – az MH Geo in for má ci ós
Szol gá lat 175/2006. (HK 1/2007.) HM ha tá ro zat tal mó do -
sí tott, 122/2006. (HK 23.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó
ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

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

„1. A Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) szer ve -
ze ti kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ré sze ként az
MH Tér ké pész Szol gá lat, az MH Me te o ro ló gi ai Szol gá lat
és az MH Sza bály zat ki a dó In té zet és Köz pon ti Nyom da
meg szün te té sé vel 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal költ ség ve -
té si szer vet ala pí tok.”
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2. A ha tá ro zat 5. pont já nak má so dik mon da ta he lyé be
az aláb bi mon dat lép:

„Az MH GEOSZ fel ügye le ti szer ve a Hon vé del mi
 Minisztérium (a továb biak ban: HM).”

3. A ha tá ro zat 7. pont já nak a) al pont ja he lyé be az
 alábbi a) al pont lép:

„a) Az MH GEOSZ alap ren del te té se az MH ha gyo má -
nyos és in for ma ti kai ala po kon mû kö dõ tér ké pé sze ti, ka to -
na föld raj zi és me te o ro ló gi ai (a továb biak ban együtt: geo -
in for má ci ós) tá mo ga tá sa, va la mint MH szin tû szol gá la ti
köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá val kap cso la tos, 
HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa.”

4. A ha tá ro zat 7. pont já nak b) al pont ja az aláb bi má so -
dik és har ma dik mon dat tal egé szül ki:

„A hon vé del mi mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó föld -
mé ré si, tér ké pé sze ti, lé gi fel vé te le zé si és me te o ro ló gi ai
 tevékenység vo nat ko zá sá ban or szá gos ille té kességgel el sõ 
fo kú ha tó sá gi jog kör gya kor lá sa. Más szer ve zet ál tal az
MH tér kép el lá tá sa ér de ké ben vég zett szak te vé keny ség
irá nyí tá sa és fel ügye le te.”

5. A ha tá ro zat 7. pontjának c) al pont ja má so dik mon -
data he lyé be az aláb bi mon dat lép:

„Az MH, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek ve ze té si ok má nya i nak,
az MH fel ké szí té sé hez, ki kép zé sé hez, a ké szen lét fenn tar -
tá sá hoz és fo ko zá sá hoz, a rend szer be ke rü lõ ha di tech ni kai
esz kö zök al kal ma zá sá hoz és üze mel te té sé hez szük sé ges
szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
ter ve zé se, elõ ké szí té se, illetve azok le gyár ta tá sa, va la mint
az MH ka to nai szer ve ze te i nek sza bály zat tal tör té nõ ellá -
tása.”

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

„n) a hon vé del mi tár ca kép vi se le te a NATO tér ké pé -
sze ti és me te o ro ló gi ai szer ve ze te i ben, ille tõ leg az ENSZ
Me te o ro ló gi ai Vi lág szer ve ze té ben;”

7. A ha tá ro zat 8. pont ja az aláb bi q) al pont tal egé szül
ki:

„q) a hon vé del mi mi nisz ter meg bí zá sá ból nem zet kö zi
kap cso lat tar tás so rán, va la mint pol gá ri szer vek elõtt fel -
adat- és ha tás kö ré ben kép vi se li az MH-t.”

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

„d) irá nyít ja az MH szak ál lo mány szak mai te vé keny sé -
gét, be le ért ve a szak mai kö ve tel mé nyek ki dol go zá sát, ki -
adá sát is;

e) ter ve zi és szer ve zi az MH szer ve ze tei, a hon vé del mi
mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, va -

la mint az ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve zet tér ké pé sze ti,
ka to na föld raj zi és me te o ro ló gi ai in for má ci ók kal, anya -
gok kal, esz kö zök kel és ter mé kek kel tör té nõ el lá tá sát;

f) biz to sít ja a HM szer vek és szer ve ze tek, a hon vé del mi 
mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, az
ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve zet, a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nök köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó kü lön meg -
ha tá ro zott szer ve ze tek, va la mint a HM Tér ké pé sze ti Kht.
tér ké pé sze ti, ka to na föld raj zi és me te o ro ló gi ai informá -
ciókkal, anya gok kal és ter mé kek kel tör té nõ el lá tá sát;

g) ki dol goz za a csa pa tok nál és a ka to nai tan in té ze tek -
ben foly ta tott te rep ta ni, tér kép is me re ti, ka to na föld raj zi és
me te o ro ló gi ai kép zés szak mai kö ve tel mé nye it, szak te rü le -
tén gya ko rol ja a ka ma rai jog kört;”

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

„l) sza bá lyoz za és fel ügye li az MH ál tal ké szí tett és
 készíttetett tér ké pé sze ti, ka to na föld raj zi és katona -
meteorológiai anya gok és adat bá zi sok fel hasz ná lá sát,
 érvényesíti a jog ta lan fel hasz ná lás ból szár ma zó igé nye ket;

m) irá nyít ja és fel ügye li a HM Tér ké pé sze ti Kht. szak -
mai te vé keny sé gét, a tér ké pé sze ti szak fel ada tok, a tér ké -
pé sze ti el lá tás és a kap cso ló dó szol gál ta tá sok, to váb bá a
nyom dai te vé keny sé gek te kin te té ben részt vesz a HM Tér -
ké pé sze ti Kht. tu laj do no si fel ügye let tel kap cso la tos dön -
tés-elõ ké szí tõ mun ká ban és a szol gál ta tás tel je sí té sé nek
el len õr zé sé ben;”

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

„s) az MH igé nyei alap ján vég zi a szol gá la ti köny vek
és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak ter ve zé sét és szer ve -
zé sét;”

11. A ha tá ro zat 9. pont já nak v) és w) al pont jai he lyé be
az aláb bi v) és w) al pon tok lép nek:

„v) el lát ja a hon véd sé gi és – az ar ra jo go sult – egyéb
szer ve ze te ket szol gá la ti köny vek kel és fõ nök sé gi ki ad vá -
nyok kal;

w) ter ve zi és ko or di nál ja az MH ve ze tõ szer vei ve ze -
tés hez szük sé ges nyom dai ter mé kek kel tör té nõ el lá tá sát;”

12. A ha tá ro zat 9. pont ja az aláb bi y)–zs) al pon tok kal
egé szül ki:

„y) a hon vé del mi mi nisz ter meg bí zá sá ból feladatköré -
ben el jár va kép vi se li a HM-et a HM fe le lõs sé gi kö ré be tar -
to zó ál lam i alap tér ké pek elõ ál lí tá sá val és a hon vé de lem
tér kép el lá tá sá val össze füg gõ szak mai kér dé sek ben a Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium irá nyí tá sa
alá tar to zó pol gá ri tér ké pész szer ve ze tek nél;

z) a hon vé del mi mi nisz ter meg bí zá sá ból feladatköré -
ben el jár va kép vi se li az MH-t a ka to na me te o ro ló gi á val
össze füg gõ szak mai kér dé sek ben a Kör nye zet vé del mi és
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Víz ügyi Mi nisz té rium irá nyí tá sa alá tar to zó pol gá ri me -
teo rológiai szol gá lat nál;

zs) köz re mû kö dik a geo in for má ci ós tá mo ga tás hoz
szük sé ges pénz ügyi for rá sok ter ve zé sé ben a HM Fej lesz -
té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség gel együtt mû köd ve.”

13. 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
GEOSZ szol gá lat fõ nö ke ezen ha tá ro zat hatályba lépését
kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja, és azt a HM Hon véd Ve -
zér kar fõ nök ré szé re jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

14. 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 8. pont já nak g) al pont já ban
„a hon véd ség” szö veg rész he lyé be „az MH” szö veg rész, a
ha tá ro zat 9. pont já nak t) al pont já ban „a Ma gyar Hon véd -
ség” szö veg rész he lyé be „az MH” szö veg rész és a ha tá ro -
zat 10. pont já nak har ma dik be kez dé sé ben a „Hon vé del mi
Mi nisz té rium” meg ne ve zés he lyé be a „HM” rö vi dí tés lép,
to váb bá a ha tá ro zat 8. pont já nak i) al pont já ban és 9. pont -
já nak c) al pont já ban „a BM Ha tár õr ség,” 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 2008. ja nu ár 29.

A honvédelmi miniszter
14/2008. (HK 4.) 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 XXXVIII. tör vény 89.  § (1) be kez dé sé ben, az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va la mint a honvé -
delmi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. ren de let ben 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, 96/2007. (HK 13.) HM
ha tá ro zat tal és 146/2007. (HK 1/2008.) 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 a) al pont já ban „az Ál la mi
Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és Vasút -
egészségügyi Köz pont) (a továb biak ban: ÁEK)” szö veg -
rész he lyé be „a Hon vé del mi Mi nisz té rium Ál la mi Egész -
ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség -
ügyi Köz pont) (a továb biak ban: HM ÁEK)” szö veg rész
lép.

2. A ha tá ro zat 13. pont já nak „TEÁOR ’03 Gaz da sá gi
te vé keny ség” cím so ra és a hoz zá tar to zó fel so ro lás he lyé -
be az aláb bi cím sor és fel so ro lás lép:

,,TE Á OR ’08 Gaz da sá gi te vé keny ség
21.20 Gyógy szer ké szít mény gyár tá sa
32.50 Or vo si esz köz gyár tá sa
63.11 Adat fel dol go zás, web-hosz ting szol -

gál ta tás
84.12 Egész ség ügy, ok ta tás, kul túr a, egyéb

szo ciá lis szol gál ta tás (ki vé ve: tár sa -
da lom biz to sí tá s) igaz ga tá sa

82.99 Más ho va nem so rolt egyéb ki egé szí tõ
üz le ti szol gál ta tás

85.32 Szak mai kö zép fo kú ok ta tás
85.42 Fel sõ fo kú ok ta tás
86.21 Ál ta lá nos já ró be teg-el lá tás
86.23 Fog or vo si já ró be teg-el lá tás
86.90 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás
75.00 Ál lat-egész ség ügyi el lá tás”

3. 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.

4. 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 7. pont já nak c) és g) al pont ja i ban „az
ÁEK” szö veg rész he lyé be és a ha tá ro zat 7. pont já nak e) al -
pont já ban „az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (a továb -
biak ban: ÁEK)” szö veg rész he lyé be „a HM ÁEK” szö -
veg rész, to váb bá a ha tá ro zat 7. pont já nak c) al pont já ban
„az ÁEK-al” szö veg rész he lyé be „a HM ÁEK-al” szö veg -
rész lép.

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

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2008. feb ru ár 1.
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A honvédelmi miniszter
23/2007. (HK 4.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ költségvetési szerv

alapításáról1

(hatályos szöveg)

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 76.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé sé ben, az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 10.  §-ában, a hon vé del mi szer vek mû kö dé -
sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá -
lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. ren de let ben
(a továb biak ban: R.), va la mint az ál lam ház tar tás ha té kony
mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo -
kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

alapító okiratot

adom ki.

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

1 Mó do sí tot ta: 53/2007. (HK 6.) HM ha tá ro zat 1. pont

2.2 A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH HEK

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

pos ta cí me: 1553 Bu da pest, Pf. 1

te lep he lye: 1097 Bu da pest, Gyá li út 17–19.

pos ta cí me: 1555 Bu da pest, Pf. 68

te lep he lye: 6000 Kecs ke mét, Ba la ton ut ca 17.

pos ta cí me: 6001 Kecs ke mét Pf. 306

te lep he lye: 1183 Bu da pest, Tün de ut ca, hrsz. 0137664.

pos ta cí me: 1675 Bu da pest, Pf. 168

te lep he lye: 1025 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 20.

pos ta cí me: 1553 Bu da pest, Pf. 1

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

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

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

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

a)4, 5 az MH egész ség ügyi in téz mény rend sze ré nek
 átalakítására vo nat ko zó kor mány ha tá ro zat ban meg ha tá ro -
zott szak mai fel ada tok vég re haj tá sa. A költ ség ve té si szerv
ko or di nál ja és fel ügye li a Hon vé del mi Mi nisz té rium
 Állami Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és
Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) (a továb biak ban: HM ÁEK)
spe ci á lis ka to na-egész ség ügyi szak fel ada ta it (misszi ók,
ki kép zé sek, egész ség ügyi ki ürí tés biz to sí tá sa);

b)6 az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal, az MH Össz ha de -
rõ ne mi 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;

2 Mó do sí tot ta: 53/2007. (HK 6.) HM ha tá ro zat 1. pont
3 Az utol só két ren del ke zést be ik tat ta: 96/2007. (HK 13.) HM ha tá ro zat

1. pont
4 A má so dik mon da tot be ik tat ta: 96/2007. (HK 13.) HM ha tá ro zat

2. pont
5 Mó do sí tot ta: 14/2008. (HK 4.) HM ha tá ro zat 1. pont
6 Mó do sí tot ta: 146/2007. (HK 1/2008.) HM ha tá ro zat 1. pont
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c)7, 8, 9 a ka to na-egész ség ügyi in téz mé nyek fenn tar tá sa,
a HM ÁEK ki zá ró la gos el lá tá si kom pe ten ci á já ba nem tar -
to zó egész ség ügyi szak fel ada tok és szol gál ta tá sok vég zé -
se, a gyó gyí tó te vé keny ség fo lya ma tos ko or di ná lá sa, nap i
kap cso lat tar tás a HM ÁEK-al, az át ala kí tás ban érin tett mi -
nisz té ri u mok kal és köz igaz ga tá si hi va ta lok kal;

d)10 a Ma gyar Köz tár sa ság szu ve re ni tá sa, te rü le ti és
lég tér in teg ri tá sa vé del mé hez, va la mint a szö vet sé gi rend -
sze rek ben vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük sé ges
ka to na-egész ség ügyi ké pes sé gek ki ala kí tá sá nak és fenn -
tar tá sá nak, to váb bá az ezek hez szük sé ges fel té tel rend szer
biz to sí tá sá nak irá nyí tá sa;

e)11,  12 a szö vet sé gi és nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere -
dõ egyéb ka to na-egész ség ügyi kö te le zett sé gek tel je sí té se
a HM 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;

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

g)13, 14 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 a HM ÁEK be vo ná sá val.

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

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

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

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

d)15 az egész sé gi, fi zi kai és pszi chi kai al kal mas -
ság-vizs gá la tok ter ve zé se, szer ve zé se, vég re haj tá sa és az
egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó egész ség ügyi ada tok fel dol -
go zá sa;

7 Mó do sí tot ta: 96/2007. (HK 13.) HM ha tá ro zat 3. pont
8 Mó do sí tot ta: 14/2008. (HK 4.) HM ha tá ro zat 4. pont
9 Mó do sí tot ta: 14/2008. (HK 4.) HM ha tá ro zat 4. pont
10 Mó do sí tot ta: 96/2007. (HK 13.) HM ha tá ro zat 3. pont
11 Mó do sí tot ta: 146/2007. (HK 1/2008.) HM ha tá ro zat 1. pont
12 Mó do sí tot ta: 14/2008. (HK 4.) HM ha tá ro zat 4. pont
13 Mó do sí tot ta: 146/2007. (HK 1/2008.) HM ha tá ro zat 1. pont
14 Mó do sí tot ta: 14/2008. (HK 4.) HM ha tá ro zat 4. pont
15 Mó do sí tot ta: 96/2007. (HK 13.) HM ha tá ro zat 4. pont

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

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

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

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

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

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

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

b)16 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)17 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 Közegészségügyi-
 Járványügyi 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)18 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)19, 20 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 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
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16 Mó do sí tot ta: 146/2007. (HK 1/2008.) HM ha tá ro zat 2. pont
17 Mó do sí tot ta: 146/2007. (HK 1/2008.) HM ha tá ro zat 2. pont
18 Mó do sí tot ta: 146/2007. (HK 1/2008.) HM ha tá ro zat 2. pont
19 Mó do sí tot ta: 96/2007. (HK 13.) HM ha tá ro zat 5. pont
20 Mó do sí tot ta: 146/2007. (HK 1/2008.) HM ha tá ro zat 2. pont



igény jo go sult mun ka vál la lók, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról 
 szóló 1992. évi XXIII. 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 XXXIII. 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 va ló al kal mas sá ga el bí rá lá sá val kap cso la tos or vo si,
pszi cho ló gi ai és er go nó mi ai fel ada tok, va la mint fe lül vizs -
gá la ti te vé keny ség vég zé se;

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

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

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

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

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

k)21 a meg ha tá ro zott te rü le ti el lá tás el vé nek meg fele -
lõen a HM, a HM hát tér in téz mé nyei és az MH ka to nai
szer ve ze tei, a hi va tá sos, szer zõ dé ses, va la mint nyug ál lo -
má nyú ka to nák, a köz tiszt vi se lõk, a köz al kal ma zot tak, az
igény jo go sult mun ka vál lalók, az ön kén tes tar ta lé ko sok és
a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tói, va la mint a hi va -
tá sos, szer zõ dé ses és nyug ál lo má nyú ka to nák, a köz tiszt -
vi se lõk, a köz al kal ma zot tak és a mun ka vál lalók igény jo -
go sult csa lád tag jai (illet ve más jo gi lag sza bá lyo zott mó -
don igény jo go sult ság gal ren del ke zõk) ré szé re ma gas szín -
vo na lú, prog resszív egész ség ügyi el lá tás fel ügye le te és
ko or di ná lá sa;

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

m)22, 23 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 va ló rész vé tel 
az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ral, va la mint a
me gyei (fõ vá ro si) egész ség biz to sí tá si pénz tá rak kal kö tött
szer zõ dés alap ján;

21 Mó do sí tot ta: 96/2007. (HK 13.) HM ha tá ro zat 6. pont
22 Ha tá lyon kí vül he lyez te: 96/2007. (HK 13.) HM ha tá ro zat 9. pont
23 Mó do sí tot ta: 1462007. (HK 1/2008.) HM ha tá ro zat 2. pont

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

o) az MH ka to nai szer ve ze tei és a nem zet kö zi mû ve le -
tek ben részt ve võ hi va tá sos, szer zõ dé ses, ön kén tes tar ta lé -
kos és köz al kal ma zott egész ség ügyi ál lo mány, va la mint a
szer zõ dé ses és köz al kal ma zott se be sült szál lí tó gép ko csi -
ve ze tõ, illetve gép jár mû ve ze tõ ál lo mány szak mai ki kép zé -
sé nek, va la mint szak irá nyú át- és to vább kép zé se elõ ké szí -
té sé nek szer ve zé se, vég re haj tá sa, le ve ze té se;

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

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

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

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

sz)24 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 szerveze -
tekkel, 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
 Továbbképzési Bi zott ság gal, az egye te mek Ka to nai és
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 Katasztrófa-orvostani, 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)25 az MH fõ szak or vo si rend szer irá nyí tá sa, ko or di ná -
lá sa.

10.26 A ka to nai szer ve zet ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek
rend je:

a) a ka to nai szer ve zet ve ze tõ je: pa rancs nok, be osz tá sá -
nak meg ne ve zé se: MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész -
ség ügyi Köz pont, pa rancs nok (MH egész ség ügyi fõ nök);

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

c)27 a pa rancs nok a ka to nai szer ve zet élén ál ló egy sze -
mé lyi fe le lõs ve ze tõ. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet ál -
lo má nyá ba tar to zó, szol gá la ti 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 -
járója.

11.28 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.

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

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

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

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

A mû kö dé sé hez szük sé ges inf ra struk tu rá lis (el he lye zés, 
hír adás, gép jár mû stb.) fel té te le ket az MH ki je lölt el lá tó

szer ve ze tei biz to sít ják. A mû kö dés egyéb fel té te le i rõl a
HM szer vek kel azo no san a HM szak irá nyú (el lá tó) szer ve -
ze tei gon dos kod nak.

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

13.29, 30 A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si, ki egé szí tõ
és ki se gí tõ te vé keny sé get foly tat hat. A vál lal ko zá si te vé -
keny ség bõl szár ma zó be vé tel a költ ség ve tés ter ve zett
össz ki adá sá nak 20%-á t ér he ti el.

TE Á OR ’08 Gaz da sá gi te vé keny ség

21.20 Gyógy szer ké szít mény gyár tá sa

32.50 Or vo si esz köz gyár tá sa

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

84.12 Egész ség ügy, ok ta tás, kul túr a, egyéb
szo ciá lis szol gál ta tás (ki vé ve: tár sa -
da lom biz to sí tá s) igaz ga tá sa

82.99 Más ho va nem so rolt egyéb ki egé szí tõ
üz le ti szol gál ta tás

85.32 Szak mai kö zép fo kú ok ta tás

85.42 Fel sõ fo kú ok ta tás

86.21 Ál ta lá nos já ró be teg-el lá tás

86.23 Fog or vo si já ró be teg-el lá tás

86.90 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás

75.00 Ál lat-egész ség ügyi el lá tás

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

15.31 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
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont pa rancs -
no ka 2007. már ci us 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti
és azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a HM Hon véd Ve zér kar
 fõnökhöz.

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

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

29 Mó do sí tot ta: 96/2007. (HK 13.) HM ha tá ro zat 7. pont
30 Mó do sí tot ta: 14/2008. (HK 4.) HM ha tá ro zat 2. pont
31 Mó do sí tot ta: 53/2007. (HK 6.) HM ha tá ro zat 3. pont
* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja: 2007. feb ru ár 12.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
4/2008. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Stratégiai Légiszállítási Képesség Magyarországról
történõ mûködtetésének elõkészítéséért felelõs

bizottság létrehozásáról

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 Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si
 Képesség Ma gyar or szág ról tör té nõ mû köd te té sé nek elõ -
ké szí té sé ért fe le lõs bi zott ság lét re ho zá sá ról az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a 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, a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka -
to nai szer ve ze te i re, va la mint a HM Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont ra ter jed ki.

2.  §

Az uta sí tás al kal ma zá sá ban:
1. SAC prog ram: a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség

(Stra te gic Air lift Ca pa bi lity) nö ve lé sét cél zó, a C–17 szál -
lí tó re pü lõ gé pek több nem ze ti be szer zé sé vel és fenn tar tá sá -
val össze füg gõ fel ada tok összes sé ge.

2. Re giszt rá ció: a SAC prog ram ke re tén be lül be szer -
zés re ke rü lõ lé gi jár mû vek lé gi al kal mas sá gi vizs gá la tá val,
mi nõ ség biz to sí tá sá val, nyil ván tar tás ba vé te lé vel (lajst ro -
mo zá sá val) és a fel ség jel zés-biz to sí tá sá val kap cso la tos
fel ada tok összes sé ge.

3. NA MO/NA MA: a stra té gi ai lé gi szál lí tó flot ta be szer -
zé se it, lo gisz ti kai és az ad mi niszt ra tív el lá tá sát biz to sí tó
NA TO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve zet (NA TO Air lift
Ma na ge ment Or ga ni za ti on – NA MO), és annak ré szét ké -
pe zõ NA TO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Ügy nök ség (NA TO
Air lift Ma na ge ment Agen cy – NA MA) rö vi dí té se.

4. SAC MoU: azon Egyet ér té si Meg álla po dás (Me mo -
ran dum of Un ders tan ding), amely a SAC prog ram alap ja it
és a tag ál la mok egy más köz ti együtt mû kö dé sé nek sza bá -
lya it tar tal maz za.

5. HAW: Ne héz Lé gi szál lí tó Ez red (He a vy Air lift
Wing). A stra té gi ai szál lí tó lé gi jár mû vek tény le ges
 mûködtetésével meg bí zott, MH Pá pa Bá zis re pü lõ tér re
 települõ nem zet kö zi ala ku lat.

3.  §

A NA TO és EU ké pes ség hi á nyok csök ken té se ér de ké -
ben meg valósuló SAC prog ram ke re tén be lül több nem ze ti
együtt mû kö dés sel be szer zés re ke rü lõ lé gi jár mû vek MH
Pá pa Bá zis re pü lõ tér rõl tör té nõ üze me lé sé nek, illetve a
stra té gi ai lé gi szál lí tást biz to sí tó nem zet kö zi szer ve zet(ek)
Ma gyar Köz tár sa ság ban tör té nõ mû kö dé si le he tõ sé ge i nek
elõ ké szí té se ér de ké ben a hon vé del mi tár cát érin tõ fel ada -
tok biz to sí tá sa cél já ból Bi zott sá got (a továb biak ban:
 Bizottság) ho zok lét re.

4.  §

(1) A SAC prog ram mû kö dé sé vel kap cso la tos fel ada tok 
vég re haj tá sa ér de ké ben a Bi zott ság ve ze tõ jé vé ne ve zem ki 
a HM ka bi net fõ nö két (a továb biak ban: Bi zott ság veze -
tõje).

(2) A Bi zott ság ve ze tõ jé nek he lyet te se a HM Fej lesz té si 
és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja.

(3) A Bi zott ság tit ká ra a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai
Ügy nök ség Anya gi-Tech ni kai és Köz le ke dé si Igaz ga tó -
ság köz le ke dé si osz tály ve ze tõ je.

(4) A Bi zott ság tag jai:
– a HM jo gi fõ osz tály ve ze tõ je;
– a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ je;
– a HM vé de lem po li ti kai fõ osz tály ve ze tõ je;
– a HM vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ je;
– a HM nem zet kö zi együtt mû kö dé si fõ osz tály ve ze tõ je;
– a HM had mû ve le ti és ki kép zé si fõ osz tály ve ze tõ je;
– a HM had erõ ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ je;
– a HM Vé del mi Hi va tal fõ igaz ga tó ja;
– a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja;
– a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó ja;
– a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal fõ -

igaz ga tó ja;
– az MH Tá mo ga tó Dan dár pa rancs no ka;
– az MH Geo in for má ci ós Szol gá lat szol gá lat fõ nö ke;
– az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -

pont pa rancs no ka;
– az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ka

ál tal ki je lölt he lyet te se(i),
illet ve aka dá lyoz ta tá suk ese tén ál lás fog la lás ra jo go sult
kép vi se lõ ik.
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(5) A Bi zott ság ve ze tõ je a fel adat jel le gé tõl füg gõ en a
Bi zott ság össze té te lét bõ vít he ti.

(6) Fel ké rem az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal, az MK
Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal és a HM Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont ve ze tõ it, hogy a Bi zott ság ve ze tõ jé nek ké ré sé re
kép vi se lõ ik kel ve gye nek részt a Bi zott ság mun ká já ban.

5.  §

A Bi zott ság szak mai fel ada tai kü lö nö sen:
a) a SAC prog ram meg valósítása ér de ké ben a tár cán

be lü li fel ada tok irá nyí tá sa, illetve a szük sé ges tár ca kö zi
együtt mû kö dés meg valósítása;

b) a stra té gi ai szál lí tó lé gi jár mû vek ha zai re giszt rá ci ó -
já nak, illetve ma gyar or szá gi ál lo má soz ta tá sá nak jo gi,
pénz ügyi, mû ve le ti és lo gisz ti kai elõ ké szí té se;

c) a SAC prog ram ke re tén be lül meg ala ku ló szer ve -
zet(ek) ma gyar or szá gi szék he lyé nek, bá zi sá nak, iro dá já -
nak ki ala kí tá sá val kap cso la tos elõ ké szí tõ fel ada tok vég re -
haj tá sa;

d) a stra té gi ai lé gi szál lí tás Ma gyar Köz tár sa ság terü -
letérõl tör té nõ ál lan dó és fo lya ma tos vég re haj tá sá hoz
szük sé ges jog sza bá lyok, nor mák, illetve ok má nyok elõ -
készítése;

e) a SAC prog ram, va la mint a SAC prog ram mal össze -
füg gõ nem zet kö zi és ha zai tár ca kö zi tár gya lá so kon és
(al)mun ka cso port-ülé se ken el hang zot tak fo lya ma tos
elem zé se, az egy sé ges ha zai ál lás pont ki ala kí tá sa és kép -
viselete, a lé gi flot ta nem zet kö zi fél ál tal meg ha tá ro zott
 határidõre tör té nõ tel jes ké szen lé té nek el éré se ér de ké ben a 
hon vé del mi tár ca le he tõ sé ge i hez mér t min den ne mû
együtt mû kö dés biz to sí tá sa;

f) a SAC prog ram meg valósításával kap cso la tos ha tás -
kör rel ren del ke zõ kor mány tes tü le tek dön té se i nek szak mai 
elõ ké szí té se;

g) a be fo ga dó nem zet ré szé rõl vál lal ha tó nem ze ti sze -
mé lyi hoz zá já ru lás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.

6.  §

(1) A Bi zott ság az uta sí tás hatályba lépését kö ve tõ
15 na pon be lül meg tart ja ala ku ló ülé sét.

(2) A Bi zott ság az ala ku ló ülést kö ve tõ 8 na pon be lül el -
ké szí ti fel adat ter vét.

(3) A Bi zott ság a (2) be kez dés sze rin ti fel adat ter vet
a SAC prog ram me ne té nek meg fele lõen, de leg ké sõbb
 kéthavonta fe lül vizs gál ja és szük ség sze rint mó do sít ja.
A Bi zott ság ve ze tõ-he lyet te se a hó nap utol só kabinet -
fõnöki mun ka ér te kez le ten tá jé koz ta tást ad a Bi zott ság
 tevékenységérõl.

(4) A szak mai fel ada tok vég re haj tá sá ra, ko or di ná lá sá ra
a Bi zott ság ope ra tív tör zset, mun ka cso por to kat hoz hat

 létre, va la mint mun ká já ba be von hat ja az érin tett szak te rü -
le tek tár cán be lü li és tár cán kí vü li szer ve ze te i nek to váb bi
kép vi se lõ it.

7.  §

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

(2) A hatályba lépéstõl a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás
ága za ti fel ada ta i nak elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról
 szóló 9/2005. (HK 4.) HM uta sí tás ren del ke zé se it a SAC
prog ram mal össze füg gés ben a je len uta sí tás rendelkezé -
seinek figye lembe véte lével kell al kal maz ni.

(3) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a SAC prog ram mal
össze füg gõ ka to nai-szak mai fel ada tok elõ ké szí té sé re a
 Bizottság te vé keny sé gé vel össz hang ban kü lön in téz ke dik.

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

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 23.

A honvédelmi miniszter
5/2008. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség mûködésével, egyes kiemelt
feladatai meg valósulásával összefüggõ elemzõ

feladatok végzésérõl

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 az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
alá ren delt sé gé be, va la mint köz vet len, illetve fenn tar tói
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, to váb bá 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 mi nisz té rium ve ze tõi mun ká já nak tá mo ga tá sa, dön té -
se ik elõ ké szí té se ér de ké ben a HM Ter ve zé si és Ko or di ná -
ci ós Fõ osz tály (a továb biak ban: HM TKF) idõ sza ki je len -
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té se ket ké szít a Ma gyar Hon véd ség nek a meg vál to zott
had erõ struk tú ra és szer ve ze ti ke re tek kö zöt ti mû kö dé sé -
vel, egyes ki emelt fel ada tai meg valósulásával, a meg lé võ
és vál lalt ké pes sé gek kel, a jö võ ben eset le ge sen szük sé ges -
sé vá ló kor rek ci ók kal, va la mint a mi nisz te ri dön té sek ér -
vé nye sü lé sé vel össze füg gõ egyes kér dé sek kel kap cso la to -
san, ame lye ket a HM ka bi net fõ nök út ján ter jeszt fe l a HM
ál lam tit ká ra ré szé re.

3.  §

(1) A HM TKF az elem zõ fel ada ta it a HM ál lam tit ká rá -
nak in téz ke dé sei és uta sí tá sai alap ján hajt ja vég re.

(2) A HM TKF a 2.  § ál tal meg ha tá ro zott te rü le tek kel
kap cso la tos fon to sabb rész te rü le tek hely ze té rõl éven te
2–3 elem zést ké szít.

(3) A HM TKF ré szé re – a vizs gá lan dó té má val össze -
füg gõ szak te rü le te ken – a hon vé del mi tár ca va la mennyi,
az 1.  §-ban fel so rolt szer ve, szer ve ze te kö te les in for má ci ó -
kat, ada to kat szol gál tat ni.

4.  §

A HM TKF az el ké szí tett je len té se ket a HM ál lam tit ká -
rá nak jó vá ha gyá sát köve tõen fel ter jesz ti, illetve meg kül di
a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök nek, a HM szakállamtitká -
rainak és a Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság tag ja i nak.

5.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. Ezzel
egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sá val össze -
függõ ko or di ná ci ós és kont roll ing fel ada tok el lá tá sá ról
 szóló 47/2007. (HK 11.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
6/2008. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á  s a

ideiglenes katonai szervezetek ideiglenes
állománytábláinak, ideiglenes mûveleti

állománytábláinak, ideiglenes állományjegyzékeinek
és ideiglenes felszerelési jegyzékeinek hatályon kívül

helyezésérõl

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

alap ján – fi gye lem mel 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 ban fog lal tak ra – ide ig le nes 
ka to nai szer ve ze tek ide ig le nes ál lo mány táb lá i nak, ide ig le -
nes mû ve le ti ál lo mány táb lá i nak, ide ig le nes ál lo mány jegy -
zé ke i nek és ide ig le nes fel sze re lé si jegy zé ke i nek ha tá lyon
kí vül he lye zé se ér de ké ben az aláb bi

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a HM szer ve ze tek re, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség érin tett ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2.  §

Ezen uta sí tás mel lék le té ben sze rep lõ ide ig le nes ka to nai
szer ve ze tek ide ig le nes ál lo mány táb lái, ide ig le nes mûve -
leti ál lo mány táb lái, ide ig le nes ál lo mány jegy zé kei és
ideig lenes fel sze re lé si jegy zé kei az új ál lo mány táb lák és
fel sze re lé si jegy zé kek HM Hon véd Ve zér kar fõ nök ál ta li
jó vá ha gyá sá nak nap ján ha tá lyu kat vesz tik.

3.  §

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök 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 4.  § (3) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az érin tett ide ig le nes ka -
to nai szer ve ze tek új ál lo mány táb lá it és fel sze re lé si jegy zé -
ke ke it 2008. feb ru ár 28-ig hagy ja jó vá.

4.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba és 2008.
de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 6/2008. (HK 4.) HM utasításhoz

Az uta sí tás 2.  §-a sze rint ha tá lyu kat vesz tõ ide ig le nes
ál lo mány táb lák, ide ig le nes mû ve le ti ál lo mány táb lák,
 ideiglenes ál lo mány jegy zé kek és ide ig le nes fel sze re lé si
jegy zé kek:
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1. IDE IG LE NES ÁL LO MÁNY TÁB LA MH Tar to má -
nyi Új já épí té si Cso port (MH PRT) (nyt. szám: 3/86/2006.
HTF, 15 la p, nyílt)

2. IDE IG LE NES FEL SZE RE LÉ SI JEGY ZÉK MH
Tar to má nyi Új já épí té si Cso port (MH PRT) (nyt. szám:
3/85/2006. HTF, 11 la p, nyílt)

3. IDE IG LE NES ÁL LO MÁNY TÁB LA MH Õr- és
Biz to sí tó Zász ló alj (nyt. szám: 69/1/2005., 28 la p, nyílt)

4. IDE IG LE NES FEL SZE RE LÉ SI JEGY ZÉK MH Õr- 
és Biz to sí tó Zász ló alj (nyt. szám: T–19/15/2004., 6 la p,
nyílt)

5. IDE IG LE NES ÁL LO MÁNY TÁB LA Ma gyar Hon -
véd ség KFOR Szá zad (MH SZFP) (nyt. szám: 3/52/2006.
HTF, 19 la p, nyílt)

6. IDE IG LE NES FEL SZE RE LÉ SI JEGY ZÉK Ma gyar 
Hon véd ség KFOR Szá zad (MH SZFP) (nyt. szám:
3/53/2006. HTF, 11 la p, nyílt)

7. IDE IG LE NES ÁL LO MÁNY TÁB LA Ma gyar Hon -
véd ség EU FOR Szá zad (nyt. szám: 3/56/2007. HTF,
18  lap, nyílt)

8. IDE IG LE NES FEL SZE RE LÉ SI JEGY ZÉK Ma gyar 
Hon véd ség EU FOR Szá zad (nyt. szám: 3/37/2007. HTF,
12 la p, nyílt)

9. IDE IG LE NES ÁL LO MÁNY TÁB LA ENSZ Cip ru si 
Bé ke-fenn tar tó Misszió (UN FI CYP) kö te lé ké ben szol gá -
la tot tel je sí tõ Ma gyar Kon tin gens (nyt. szám: 69/5/2005.
HTF, 14 la p, nyílt).

10. IDE IG LE NES FEL SZE RE LÉ SI JEGY ZÉK ENSZ
Cip ru si Bé ke-fenn tar tó Misszió (UN FI CYP) kö te lé ké ben
szol gá la tot tel je sí tõ Ma gyar Kon tin gens (nyt. szám:
9/3/2005., 5 la p, nyílt)

11. IDE IG LE NES MÛ VE LE TI ÁL LO MÁNY TÁB LA 
Ma gyar Hon véd ség NRF–10. vál tás (nyt. szám:
0249/2007., 20 la p, Tit kos!)

12. IDE IG LE NES FEL SZE RE LÉ SI JEGY ZÉK Ma gyar
Hon véd ség NRF–10. vál tás (nyt. szám: 0250/2007., 9 la p,
Tit kos!)

13. IDE IG LE NES ÁL LO MÁNY JEGY ZÉK Ma gyar
Hon véd ség KFOR Törzs tisz ti Cso port (MH SZFP) (nyt.
szám: 3/46/2006. HTF, 8 la p, nyílt)

14. IDE IG LE NES FEL SZE RE LÉ SI JEGY ZÉK Ma gyar
Hon véd ség KFOR Törzs tisz ti Cso port (MH SZFP) (nyt.
szám: 3/47/2006. HTF, 6 la p, nyílt)

15. IDE IG LE NES ÁL LO MÁNY TÁB LA Egyé ni be -
osz tá sok – Af ga nisz tán (nyt. szám: 3/45/2007. HTF, 9 la p,
nyílt)

16. IDE IG LE NES ÁL LO MÁNY TÁB LA Egyé ni be -
osz tá sok – Bal kán (nyt. szám: 3/44/2007. HTF, 9 la p,
nyílt)

17. IDE IG LE NES ÁL LO MÁNY JEGY ZÉK NA TO
Ira ki Ki kép zõ Misszió és Ka to nai Ta nács adói és Össze kö -
tõ Cso port (NTM-I; MALT) (nyt. szám: 15/173/2007. MH 
MK, 7 la p, nyílt)

18. IDE IG LE NES FEL SZE RE LÉ SI JEGY ZÉK
 NATO Ira ki Ki kép zõ és Ka to nai Ta nács adói és Össze kö tõ

Cso port (NTM-I; MALT) (nyt. szám: 15/186/2007. MH
MK, 5 la p, nyílt)

19. IDE IG LE NES ÁL LO MÁNY TÁB LA EU FOR
TCHAD RCA-EU csá di/kö zép-af ri kai köz tár sa sá gi ka to -
nai mû ve let (nyt. szám: 38/20/2007. MH MK, 7 la p, nyílt)

20. IDE IG LE NES FEL SZE RE LÉ SI JEGY ZÉK EU -
FOR TCHAD RCA-EU csá di/kö zép-af ri kai köz tár sa sá gi
ka to nai mû ve let (nyt. szám: 38/21/2007. MH MK, 5 la p,
nyílt)

21. IDE IG LE NES ÁL LO MÁNY TÁB LA UNIFIL-
 ENSZ Li ba no ni misszió – Tér ké pé sze ti In for má ci ós Szol -
gá lat (fnyt. szám: 49/11/16. MH MK, 7 la p, nyílt)

22. IDE IG LE NES FEL SZE RE LÉ SI JEGY ZÉK UNIFIL-
 ENSZ Li ba no ni misszió – Tér ké pé sze ti In for má ci ós Szol -
gá lat (fnyt. szám: 49/11/15. MH MK, 4 la p, nyílt)

A honvédelmi miniszter
7/2008. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á  s a

a köztisztviselõk, közalkalmazottak élelmezési
ellátásáról  szóló 89/2006. (HK 17/I.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § (1) be kez dés n) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a köz tiszt vi se lõk, köz al kal -
ma zot tak élel me zé si el lá tá sá ról  szóló 89/2006. (HK 17/1.)
HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) az aláb bi ak sze rint mó -
do sí tom:

1.  §

Az Ut. 17.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A hon vé del mi szer ve ze tek ál tal üze mel te tett össze -

vont ét kez dé ben egy adag mun ka he lyi ebéd brut tó té rí té si
díj át – a je len §-ban meg ha tá ro zott igény jo go sul tak ré -
szére – a hon vé del mi mi nisz ter kü lön ren de let ben ál la pít ja
meg.”

2.  §

(1) Ez az uta sí tás 2008. feb ru ár 1. nap ján 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 ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
Ut. 4.  § (2) be kez dé sé ben az „e ren de let” szö veg rész
 helyébe az „ezen uta sí tás” szö veg rész lép.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
8/2008. (HK 4.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Köztársaság 2011. elsõ félévi soros
EU-elnökségére történõ felkészülés elõkészítésének

tárcaszintû feladatairól  szóló
65/2007. (HK 12.) HM utasítás

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a ma gyar hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ma gyar Köz tár sa ság 2011.
el sõ fél évi so ros EU-el nök sé gé re tör té nõ fel ké szü lés elõ -
ké szí té sé nek tár ca szin tû fel ada ta i ról  szóló 65/2007.
(HK 12.) HM uta sí tás (a továb biak ban Uta sí tás) módo -
sítására az aláb bi

utasítást

adom ki.

1.  §

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

„(2) A Bi zott ság tit ká ra a HM vé de lem po li ti kai fõ osz -
tály ve ze tõ je vagy az ál ta la ki je lölt sze mély.”

2.  §

Az Uta sí tás 3.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„b) el lá tá sá hoz szük sé ges inf ra struk tu rá lis hát tér re
( irodaszükséglet, in for ma ti kai hát tér stb.) vo nat ko zó ada -
to kat, ja vas la to kat a szük sé ges fej lesz té sek re, be szer zé -
sek re, in téz ke dé sek re.”

3.  §

Je len uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

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

Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
6/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a termelõi és a fogyasztói logisztikai rendszer
szakirányításáról, valamint a logisztikai

gazdálkodásról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé se, 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 ja 
és 14. b) al pont ja alap ján – fi gye lem mel a Hon vé del mi
 Minisztérium 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 uta sí tás) 76.  § (1) be kez dés c) pont
1. és 2. al pont já ra – az aláb bi

intézkedést

adom ki.

Az intézkedés hatálya

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len és
fenn tar tói irá nyí tá sa, ille tõ leg a 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 továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak -
ban együtt: hon vé del mi szer vek) ter jed ki.

A szakirányítás szabályai,
a logisztikai gazdálkodás általános elvei,

szervezése

2. A ter me lõi és a fo gyasz tói lo gisz ti ka szak irá nyí tá sa a 
ki ala kult több szin tû ve ze té si rend hez iga zo dó alá-fö lé ren -
delt sé gi rend szer ben  valósul meg.

3. A ter me lõi és a fo gyasz tói lo gisz ti kai fel ada tok
 tervezésével, szer ve zé sé vel, vég re haj tá sá val kap cso la tos
 tevékenységet a Hon vé del mi Mi nisz té rium vé del mi ter ve -
zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit ká ra (a továb biak ban:
HM VTI SZÁT), mint szak mai fe let tes szak irá nyít ja.
A szak irá nyí tá si fel ada ta it köz vet le nül, jog sza bály ban vagy
az ál lam i irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i ben rög zí tet tek sze -
rint lát ja el, úgy, hogy az MH alap ren del te tés sze rin ti mû kö -
dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben az irá nyí tott szer ve ze tek
szak te vé keny sé gé re meg ha tá ro zó be fo lyást gya ko rol.

4. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a szak irá nyú dön té sek
alap ján irá nyít ja a hon véd ség fo gyasz tói lo gisz ti kai rend -
sze rét, ter ve zi, szer ve zi a ka to nai szer ve ze tek lo gisz ti kai
biz to sí tá sát.



5. A HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség
(a továb biak ban: HM FLÜ) a HM VTI SZÁT szak irá nyí -
tást biz to sí tó, szak uta sí tá so kat és in téz ke dé se ket (a továb -
biak ban együtt: dön té se ket) elõ ké szí tõ szer ve ze te, amely a 
szak irá nyú dön té sek alap ján irá nyít ja a hon vé del mi tár ca
fel sõ szin tû lo gisz ti kai gaz dál ko dá sát és el lát ja a ter me lõi
lo gisz ti kai szak mai fe le lõ si fel ada ta it.

6. Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a továb -
biak ban: MH ÖHP) – a HM FLÜ szak mai irá nyí tá sa mel -
lett – ter ve zi a fel ada tok lo gisz ti kai biz to sí tá sát és el lát ja a
fo gyasz tói lo gisz ti kai szak mai fe le lõ si fel ada to kat, va la -
mint a dön té sek elõ ké szí té se so rán kö te le zõ en köz re mû kö -
dik a szak te rü le tét érin tõ adott szak mai sza bá lyo zás ki dol -
go zá sá ban.

7. A HM FLÜ, mint a fel sõ szin tû lo gisz ti kai gaz dál ko -
dás irá nyí tá sá ért fe le lõs szer ve zet:

a) Fe le lõs a hon vé del mi szer vek meg ha tá ro zott esz kö -
zök kel, kész le tek kel tör té nõ el lá tá sá nak meg ter ve zé sé ért,
meg szer ve zé sé ért, ko or di ná lá sá ért, a gaz da sá gi és gaz dál -
ko dá si fo lya ma tok szak mai fel ügye le té ért, irá nyí tá sá ért.

b) Ter ve zi, szer ve zi és irá nyít ja a HM uta sí tás 2. szá mú
mel lék le té ben fel so rolt, szak mai fe le lõs sé gi kör be tar to zó, 
a tár ca egé sze bé ke-, és bé ké tõl el té rõ idõ sza ki had fel sze -
re lés biz to sí tá si fel ada tai vég re haj tá sát.

c) A tár ca egé szé re ki ter je dõ en sza bá lyoz za a tel jes
élet tar tam me nedzs ment tel kap cso la tos fel ada to kat, to -
váb bá az MH kül föl di és ha zai, va la mint a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén tör té nõ kül föl di ka to nai csa pat moz gá sok
köz le ke dé si tá mo ga tá sá nak vég re haj tá sát.

d) A tár ca vé del mi ter ve zé si rend szer (a továb biak ban:
TVTR) ke re tén be lül – együtt mû köd ve a TVTR töb bi al -
rend sze ré ben mû kö dõ szer ve zet tel – ki dol goz za a tár ca in -
teg rált lo gisz ti kai erõ for rás- költ ség szük ség le ti és ki adá si
igény ter ve it, a tár ca ve ze té se ré szé re ada to kat szol gál tat a
tár ca szin tû erõ for rás-, és költ ség ter vek össze ál lí tá sá hoz.

8. A fo gyasz tói lo gisz ti ka szak mai fe le lõ sei – a ter me -
lõi lo gisz ti kai szak mai fe le lõ sök szak mai fel ügye le te mel -
lett – fe le lõ sek:

a) Az MH lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak vég re haj tá sá ért, a
fe le lõs sé gi kö rük be tar to zó anya gok kal, esz kö zök kel és
kész le tek kel  való biz to sí tás meg ter ve zé sé ért, meg szer ve -
zé sé ért, illetve e szak fel ada tok irá nyí tá sá ért.

b) A ha di tech ni kai esz kö zök had ra fog ha tó sá gá ért és a
ha di anya gok ha di hasz nál ha tó sá gá ért.

c) Ren del kez nek a szak te rü le tük vo nat ko zá sá ban a
 jóváhagyott költ ség ve té si elõ irány za tok fe lett, és meg -
határozzák az el lá tó köz pon tok fe lé a kö te le zett ség vál la -
lást.

d) Fel adat kö rük ben, szak te rü le tük te kin te té ben ki dol -
goz zák és meg ha tá roz zák:

– a gaz dál ko dás rend jét (ezen be lül a té rí tés men tes ter -
mé szet be ni el lá tás kö ré be tar to zó had fel sze re lés és szol -
gál ta tá sok kö rét),

– az el lá tás, az üzem ben tar tás, a se lej te zés rend jét,
– a vég re haj tó ka to nai szer ve ze tek anyag- és elõ irány -

zat gaz dál ko dá sa kö ré be tar to zó fel hasz ná lá si nor má kat.
e) Ter ve zik, szer ve zik, irá nyít ják, ko or di nál ják és el -

len õr zik az el lá tó, vég re haj tó és utalt szer ve ze tek szak -
anya gok kal  való el lá tá sát, a had fel sze re lé si esz kö zök
igény be vé te lé re, kész le tek fel hasz ná lá sá ra irá nyuló te vé -
keny sé ge ket. Szak te rü le tük re vo nat ko zó an sza bá lyoz zák
az anyag gaz dál ko dás, a tech ni kai ál la pot ellen õr zés, a mé -
rés-hi te le sí tés és mû sza ki mi nõ sí tés vég re haj tó szin tû te -
vé keny sé ge it.

9. A lo gisz ti kai gaz dál ko dás fel ada ta i nak vég re haj tá sa
so rán az aláb bi ak figye lembevétele szük sé ges:

a) A lo gisz ti kai gaz dál ko dás cél ja, hogy a hon vé del mi
szer vek ren del te tés sze rû fel ada tá nak el lá tá sá hoz a szük sé -
ges had fel sze re lé si esz kö zök és anya gok ve ze té si szin ten -
ként meg fe le lõ idõ ben, a szük sé ges mennyi ség ben és
 minõségben, költ ség ha té ko nyan biz to sí tot tak le gye nek.

b) A lo gisz ti kai gaz dál ko dás ra vo nat ko zó sza bá lyok
tar tal maz zák a ter ve zés, be szer zés, el lá tás (kész let gaz dál -
ko dás, szál lí tás, tá ro lás), üzem ben tar tás (tech ni kai ki szol -
gá lás, ja ví tás), fel hasz ná lás (se lej te zés, hasz no sí tás), nyil -
ván tar tás és el szá mo lás rend jét.

c) A hon vé del mi szer vek az MH Egy sé ges Vé del mi
Szak fe la dat rend (a továb biak ban: Szak fe la dat rend) szer ke -
ze té nek meg fele lõen össze ál lít ják a sa ját és az el lá tott szer -
vek ré szé re az 1+n éves lo gisz ti kai erõ for rás költ ség szük -
ség le ti és ki adá si igény terv ja vas la to kat, ame lyek alap ját
ké pe zik az anyag gaz dál ko dá si terv nek is. Az anyag gaz dál -
ko dá si terv a kö vet ke zõ év konk rét szük ség le te it, va la mint a 
tárgy évet kö ve tõ két év el gon do lá sa it, ja vas la ta it tartal -
mazza.

d) A lo gisz ti kai gaz dál ko dás ter ve zé se, szer ve zé se és
vég re haj tá sa so rán a had fel sze re lé si esz kö zök, anya gok
tel jes élet tar ta mát át fo gó szem lé le tet, va la mint az élet tar -
tam költ ség-szám ve tés alap el ve it kell al kal maz ni.

Az egyes szervezetek feladatai a logisztikai
gazdálkodásban

10. A fel sõ szin tû gaz dál ko dói, kö zép irá nyí tói, va la -
mint in téz mé nyi szin te ken meg valósuló lo gisz ti kai gaz -
dál ko dás so rán – az adott hon vé del mi szerv ve ze tõ jé nek
fel adat szab ása alap ján – a ter me lõi és a fo gyasz tói logisz -
tika szak mai fe le lõ se fe le l a köz pon ti el lá tás rend sze ré bõl
szer ve ze te ré szé re biz to sí tott, és az in téz mé nyi költ ség ve -
té si elõ irány za tai ter hé re be szer zett erõ for rá sok op ti má lis
fel hasz ná lá sá ra irá nyuló te vé keny sé gek (kész let gaz dál ko -
dás, el osz tás, szál lí tás, tá ro lás, anyag moz ga tás) meg ter ve -
zé sé ért, szer ve zé sé ért, irá nyí tá sá ért, vég re haj tá sá ért és
szak mai el len õr zé sé ért.

11. A HM FLÜ fel sõ szin tû gaz dál ko dói fel ada ta i val
össze füg gõ – a HM uta sí tás 48–52.  §-ok ban meghatá -
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rozott – lo gisz ti kai gaz dál ko dá si fel ada tok szak mai irá nyí -
tá sát és fel ügye le tét a HM FLÜ ve zér igaz ga tó gya ko rol ja.
A meg valósítás a HM FLÜ ve zér igaz ga tó-he lyet te se in,
va la mint a HM FLÜ igaz ga tó sá ga i nak igaz ga tó in ke resz -
tül tör té nik.

12. A HM FLÜ ha tás kö ré be tar to zó lo gisz ti kai gaz dál -
ko dá si fel ada tok ter ve zé sé ért, szer ve zé sé ért, irá nyí tá sá ért
je len in téz ke dés 1. szá mú mel lék le te sze rint meg je le ní tett
szer ve ze ti ele mek ve ze tõi fe le lõ sek.

13. A fo gyasz tói lo gisz ti kai szak mai fe le lõ sök be osz tás -
hoz tör té nõ kö té se – fi gye lem mel a HM uta sí tás 2. szá mú
mel lék le té re – je len in téz ke dés 2. szá mú mel lék le te sze rint
az MH ÖHP pa rancs no ká nak a ha tás kö ré be tar to zik.

14. A köz pon ti fel adat és el lá tás ke re té ben meg valósuló
lo gisz ti kai gaz dál ko dá si ese mé nyek ter ve zé sé ért, szer ve zé -
sé ért, vég re haj tá sá ért a 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott be osz tá so kon túl az aláb bi sze mé lyek fe le lõ sek:

a) a had fel sze re lés prog ram ala pú ter ve zé se és fej lesz -
té se vo nat ko zá sá ban a HM FLÜ Prog ram Ter ve zé si és
 Vezetési Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM FLÜ PTVI)
igaz ga tó ja, együtt mû köd ve a HM FLÜ Gaz da sá gi Igaz ga -
tó ság (a továb biak ban: HM FLÜ GI) igaz ga tó já val és a
meg valósítása vo nat ko zá sá ban a HM FLÜ Anya gi-Tech -
ni kai és Köz le ke dé si Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM
FLÜ AT KI) igaz ga tó já val;

b) az ál lo mány táb lás had fel sze re lés be szer zé se vo nat -
ko zá sá ban a HM FLÜ Be szer zé si Igaz ga tó ság (a továb -
biak ban: HM FLÜ BI) igaz ga tó ja, együtt mû köd ve az
1. szá mú mel lék let sze rin ti fe le lõ sök kel;

c) a rend szer be ál lí tás és a rend szer bõl tör té nõ ki vo nás
vo nat ko zá sá ban az 1. szá mú mel lék let sze rin ti fe le lõ sö kön 
túl, a HM FLÜ Tech no ló gai Igaz ga tó ság (a továb biak ban:
HM FLÜ TI) igaz ga tó ja, va la mint a HM FLÜ AT KI igaz -
ga tó ja;

d) a kü lön bö zõ sza bá lyo zók ál tal a köz pon ti gaz dál ko -
dás kö ré be utalt, had fel sze re lé si esz kö zök, anya gok, szol -
gál ta tá sok be szer zé sé re vo nat ko zó an a HM FLÜ BI igaz -
ga tó ja, együtt mû köd ve az 1. szá mú és a 2. szá mú mel lék le -
tek sze rin ti szak mai fe le lõ sök kel;

e) ipar i szin tû nagy ja ví tás, illetve rend szer ben tar tá si
idõ meg hosszab bí tás vo nat ko zá sá ban a HM FLÜ AT KI
igaz ga tó ját, együtt mû köd ve az 1. szá mú és a 2. szá mú mel -
lék le tek sze rin ti fe le lõ sök kel;

f) az ál lo mány táb lás had fel sze re lés se lej te zé sét köve -
tõen, annak to vább hasz no sí tás ra  való elõ ké szí té se, meg -
sem mi sí té se, va la mint ár tal mat la ní tá sa vo nat ko zá sá ban a
HM FLÜ AT KI igaz ga tó ja, együtt mû köd ve az 1. szá mú
mel lék let sze rin ti szak mai fe le lõ sök kel.

15. A 14. pont ban meg ha tá ro zott szak mai fe le lõ sök – a
fo gyasz tói lo gisz ti kai fe le lõ sök fe le lõs sé ge mel lett – szak -
ma i lag irá nyít ják az MH ÖHP HM uta sí tás 53.  §-ában
meg ha tá ro zott lo gisz ti kai gaz dál ko dás fel ada ta it.

16. A köz pon ti el lá tó szer vek ré szé re – a HM uta sí tás
54.  §-ában – meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ért az
adott szer ve zet pa rancs no ka fe le lõs.

A logisztikai gazdálkodás és a logisztikai költségvetés
tervezése, folyamata

17. A lo gisz ti kai gaz da sá gi ter ve zést a TVTR al kal ma -
zá sá ra ki adott HM uta sí tás ban1 meg ha tá ro zott el já rá si
rend sze rint kell vég re haj ta ni.

18. A had fel sze re lé si szak te rü le ti prog ra mok terve -
zése, vég re haj tá sa, azok szak mai irá nyí tá sa, ko or di ná ci ó ja
a vé del mi ké pes ség-fej lesz té si fel ada tok prog ra mo zott ter -
ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló HM uta sí tás2 sze rint a
HM FLÜ ha tás kö ré be tar to zik, mely nek el já rá si rend jét az
in téz ke dés 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

19. Az MH in teg rált erõ for rás-, költ ség szük ség le ti
igény terv össze ál lí tá sát Szak fe la dat rend nek meg fe le lõ
szer ke zet ben a HM FLÜ irá nyít ja. A ter ve zést a rö vid
1(+n) éves és a hosszú táv ú (10 éves stra té gi ai) ter ve zé si
idõ sza kok ra ki adás ra ke rü lõ HM uta sí tás3 sze rint kell vég -
re haj ta ni.

20. A költ ség ve tés ter ve zés fá zi sá ban a HM FLÜ
– mint a ter me lõi lo gisz ti ka irá nyí tá sá ért fe le lõs szer ve -
zet –, az MH ÖHP – mint a fo gyasz tói lo gisz ti ka cso mó -
pon ti szer ve ze te – és az MH Dr. Ra dó György Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban: MH HEK) a
 jóváhagyott erõ for rás- és költ ség szük ség le ti, va la mint ki -
adá si igény terv ter ve zet ben sze rep lõ ke ret szá mok alap ján,
össze ál lít ja a köz pon ti mû kö dé si és fej lesz té si lo gisz ti kai
jel le gû ki adá sok ra – a HM fe je zet költ ség ve té si ter vé nek
össze ál lí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tás rend jé rõl
 szóló HM uta sí tás4 mel lék le te sze rint – a rész le tes, fel adat -
so ros köz pon ti lo gisz ti kai költ ség ve té si terv ja vas lat ter ve -
ze tét és annak szö ve ges in do ko lá sát. A ter ve ze tet al cím és
cím rend kó dok sze rin ti bon tás ban, fel ada ton ként, ki emelt
elõ irány za ton ként (do lo gi, fel újí tás, in téz mé nyi beru -
házás) kell el ké szí te ni, ki mu tat va, hogy mely fel adat ki nek 
(HM FLÜ/MH ÖHP/MH HEK, anyag nem) az ér de ké ben
és mi lyen mennyi ség ben ke rült a költ ség ve tés be beter -
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1 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a Tár ca Vé del mi Ter ve zõ rend szer
 alkalmazásáról és a rend szer fej lesz té sé rõl  szóló 59/2007. (HK 12.) HM uta sí tás.

2 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a vé del mi ké pes ség-fej lesz té si fel ada -
tok prog ra mo zott ter ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 113/2007. (HK 20.)
HM uta sí tás.

3 Az in téz ke dés hatályba lépésekor az MH 2007–2016. kö zöt ti idõ szak 10 
éves stra té gi ai ter vé nek pon to sí tá sa alap ján a 2008. (2009., 2010.) évi ter vek
el ké szí té sé rõl  szóló 57/2007. (HK 12.) HM uta sí tás, az MH 2009–2018. kö -
zöt ti idõ szak 10 éves stra té gi ai ter vé nek ki dol go zá sá ról, va la mint a NATO
vé del mi ter ve zé si és át te kin té si el já rás nem ze ti fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról
 szóló 58/2007. (HK 12.) HM uta sí tás.

4 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet
2008–2011. évi költ ség ve té si ter vé nek össze ál lí tá sá hoz szük sé ges adat szol -
gál ta tás rend jé rõl  szóló 88/2007. (HK 16.) HM uta sí tás.



vezésre. A fel ada to kat a költ ség ve té si évet meg elõ zõ év
III. ne gyed évé ben, a TVTR el já rá si rend je sze rint kell vég -
re haj ta ni. Az el ké szí tett fel adat so ros költ ség ve té si igény -
terv-ter ve ze tet min den egyes, a ter ve zé si idõ szak ban be -
kö vet ke zett ke ret-mó do sí tás (nö ve lés, csök ken tés) ese tén
vissza kell ter vez ni.

21. Az MH ÖHP és az MH HEK a fen ti ek sze rint össze -
ál lí tott rész le tes, anyag ne men kén ti fel adat so ros költ ség ve -
té si igény terv ter ve ze tet a HM FLÜ-nek meg kül di. A HM
FLÜ szak ma i lag fe lül vizs gál ja és a sa ját igény terv ter ve -
ze té vel össze sít ve meg kül di a HM Köz gaz da sá gi és Pénz -
ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ) ré szé re a HM 
fe je zet költ ség ve té si terv ja vas la tá nak össze ál lí tá sá hoz.

22. A költ ség ve té si tör vény el fo ga dá sát köve tõen a HM
KPÜ ki ad ja a jó vá ha gyott ter ve zé si ke ret szá mo kat, me lyek
az ele mi költ ség ve tés össze ál lí tá sá nak alap ját ké pe zik.

23. A költ ség ve té si ter ve zés utol só fá zi sá ban a HM
FLÜ, az MH ÖHP és az MH HEK szak te rü le tét érin tõ en a
ki adott ter ve zé si ke ret szá mok alap ján el ké szí ti az ele mi
költ ség ve tést fõ köny vi szám la szá mos al bon tás sal, fel adat -
so ro san, cím, al cím, cím rend kód, anyag nem bon tás ban.
Az MH ÖHP és az MH HEK az ele mi költ ség ve tést a HM
FLÜ-nek kül di meg. A HM FLÜ a be ér ke zett ele mi költ -
ség ve té se ket fe lül vizs gál ja, a sa ját ele mi költ ség ve té sé vel
össze sí ti és a HM KPÜ út ján fel ter jesz ti mi nisz te ri jó vá ha -
gyás ra. A mi nisz ter jó vá ha gyá sát köve tõen a HM KPÜ a
HM FLÜ ré szé re ki ad ja a köz pon ti lo gisz ti kai költség -
vetést, me lyet a HM FLÜ ad to vább az MH ÖHP és az MH
HEK ré szé re; va la mint az in téz mé nyi (csapat) költ ség ve -
tést az MH ÖHP ré szé re.

24. A költ ség ve tés ter ve zé se so rán a költ ség ve té si tör -
vény ben jó vá ha gyott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat, va la -
mint a NATO fe lé be nyúj tott fél éves be szá mo ló figye -
lembe véte lével a HM FLÜ össze ál lít ja a ké pes ség cso ma -
gok ra és azon be lü li prog ra mok ra le bon tott rész le tes éves
NSIP (NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram) költség -
vetést. Ezt köve tõen a költ ség ve tés a prog ram fe le lõ sök
szö ve ges in dok lá sá val együtt – a HM KPÜ út ján – mi nisz -
te ri jó vá ha gyás ra fel ter jesz tés re ke rül.

25. A ke ret gaz da HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si
 Fõosztály (a továb biak ban: HM HKF) ál tal ke zelt nem zet -
kö zi gya kor la tok és ren dez vé nyek lo gisz ti kai költ ség ve té -
sé nek ter ve zé sét, fel hasz ná lá sát, el szá mo lá sát – a HM uta -
sí tás ki adá sá ig – az út mu ta tó ban5 meg ha tá ro zot tak sze rint,
– a HM FLÜ-vel tör tént egyez te tést köve tõen – az MH
ÖHP vég zi. A gya kor la to kat meg elõ zõ en a HM FLÜ szak -
ma i lag át te kin ti a költ ség ve té si ter vet, mely hez a szak mai
do ku men tá ci ót a gya kor lat meg kez dé se elõtt 30 nap pal az
MH ÖHP meg kül di.

5 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a Gya kor lat ter ve zõi Út mu ta tó
463/220/2000. nyt. szá mú HM HVK Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõcsoport -
fõnökség, Ki kép zé si Cso port fõ nök ség ki ad vá nya.

26. A köz pon ti ta go zat (ter me lõi lo gisz ti ka) had fel sze -
re lés fej lesz té si és ha tás kö ré be tar to zó egyéb szak ági és
NSIP prog ra mok, va la mint a ki emelt (pél dá ul: Gri pen) be -
szer zé sek hez kap cso ló dó költ ség ve té si ke re te ket a HM
FLÜ ter ve zi, ke ze li, tart ja nyil ván és szá mol ja el.

27. A NA TO és a nem zet kö zi re lá ci ók ból ere dõ im port, 
ex port, va la mint tran zit fel ada tok a kap cso ló dó áfavon za -
tuk kal együtt – költ ség ve té si szem pont ból – a HM FLÜ
fel adat rend szer ének ré szét ké pe zik. A HM FLÜ fel ada ta i -
nak so rá ba tar toz nak to váb bá, a nem fegy ve res kül föl di
szol gá la tot tel je sí tõk lo gisz ti kai ki adá sai, a kül föl dön tar -
tós ta nul má nyo kat foly ta tók lo gisz ti kai, nem ze ti tá mo ga -
tá si, va la mint a nem zet kö zi fel ada tok fe l nem oszt ha tó
költ sé gei és a fegy ver zet el len õr zé si fel ada tok lo gisz ti kai
tá mo ga tá si ki adá sa i nak ke ze lé se.

28. Az MH ÖHP a ré szé re meg ha tá ro zott fel ada tok és
ke ret szá mok alap ján, a HM FLÜ egyet ér té sé vel ter ve zi a
köz pon ti mû kö dé si költ ség ve tést, va la mint a bé ke mû ve le -
tek nem zet kö zi költ ség ve té sét.

29. A csa pat ta go zat (fo gyasz tói lo gisz ti ka 2. cím hez
tar to zó) költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak irá nyí tó szer ve ze -
te az MH ÖHP, mely a sa ját és alá ren delt je i nek, a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nök köz vet len alá ren delt sé gé be tar to -
zó ka to nai szer ve ze te i nek – ki vé ve az MH HEK és szak -
mai alá ren delt sé gé be tar to zó egész ség ügyi szer ve ze tek –
csapat lo gisz ti kai jel le gû költ ség ve té si ke re te it ter ve zi, ke -
ze li, nyil ván tart ja és azok kal el szá mol.

30. A csapat és köz pon ti költ ség ve té si ke re tek kö zül az
MH HEK ter ve zi,  ke ze li, tart ja nyil ván és szá mol ja el az
egész ség ügyi szak te rü le tet érin tõ, – 2. cím hez tar to zó –
csa pat költ ség ve tést, köz pon ti mû kö dé si költ ség ve tést,
köz ponti egész ség ügyi szak ági prog ra mo kat, va la mint
nem zet kö zi misszi ók elõ irány za ta it.

31. A hon vé del mi szer vek ki adá sa i kat, be vé te le i ket a
jó vá ha gyott ki adá si, be vé te li elõ irány za ta i kon be lül tel je -
sít he tik, illetve hasz nál hat ják fe l. A jó vá ha gyott költ ség -
ve té si elõ irány za tok nem lép he tõk túl. A költ ség ve té si ke -
re tek ter hé re kö te le zett sé gek ki zá ró lag írás ban, a ren del -
ke zés re ál ló sza bad elõ irány zat-ke ret meg lé te ese tén vál -
lal ha tók.

32. A kö te le zett ség vál la lás sal kap cso la tos dön té sek
meg ho za ta la elõtt figye lembe kell ven ni a Gaz dál ko dá si
Bi zott ság, illetve a Koc ká zat ke ze lé si Bi zott ság elemzé -
seit, ja vas la ta it.

33. A költ ség ve té si elõ irány za tok át cso por to sí tá sát, a
költ ség ve té si elõ irány za tok sa ját ha tás kör ben tör té nõ át -
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cso por to sí tá sá nak rend jé rõl  szóló HM uta sí tás6 sze rint kell 
vég re haj ta ni. A köz pon ti költ ség ve tést érin tõ, pa rancs no ki 
ha tás kört meg ha la dó elõ irány zat-át cso por to sí tá si igé nye -
ket min den eset ben a HM FLÜ-n ke resz tül kell a HM
KPÜ-re fel ter jesz te ni, a pa rancs no ki ha tás kör ben vég re -
haj tott át cso por to sí tá sok ról pe dig a HM FLÜ-t tájékoz -
tatni kell. A mi nisz te ri vagy kor mány za ti ha tás kör ben vég -
re haj tott elõ irány zat-át cso por to sí tá so kat a HM KPÜ a HM 
FLÜ út ján iga zol ja vissza az érin tett szer ve ze tek ré szé re.

34. A pa rancs no ki ha tás kört meg ha la dó, sa ját költ ség -
ve té si ke re tek kö zött kez de mé nye zett át cso por to sí tá sok
jó vá ha gyá sá ig a HM FLÜ, illetve az MH ÖHP jo go sult a
fel hasz ná lá si en ge dély ki adá sá ra, va la mint az elõ irány za -
tok zá ro lá sá ra, me lyet a jó vá ha gyást köve tõen kö te le sek
ha tály ta la ní ta ni.

35. Az MH ÖHP/köz pon ti el lá tó szer vek és az MH HEK 
költ ség ve té sét ter he lõ elõ le gek át uta lá sa a HM FLÜ írá sos
in téz ke dé se alap ján, a HM FLÜ-n ke resz tül tör ténik.

36. A HM FLÜ köz pon ti költ ség ve té sét érin tõ szer zõ -
dés ben rög zí tet tek tel je sí té se után az ere de ti szám lák a HM 
FLÜ-höz ér kez nek be. A HM FLÜ a szám lák ere de ti pél -
dá nyát to váb bít ja a köz pon ti el lá tó szerv hez, mely an nak
alap ján 10 na pon be lül vég re hajt ja a be vé te le zést, il let ve
ki ad ja a tel je sí té si iga zo lást és az azt iga zo ló ok mányt
meg kül di a HM FLÜ-nek. A fi ze té si ha tár idõ tar tá sa ér de -
ké ben az ere de ti szám la meg ér ke zé sé ig a fa xon kül dött
utal vá nyo zó ív és szám la má so lat alap ján a be vé te le zést
vég re kell haj ta ni.

37. A köz pon ti költ ség ve tés vo nat ko zá sá ban az MH
ÖHP és az MH HEK a ha vi költ ség ve té si tá mo ga tá si igé -
nye ket meg kül dik a HM FLÜ-nek, me lyet a HM FLÜ a sa -
ját tá mo ga tá si igé nyé vel össze sít ve a HM KPÜ-nek to váb -
bít a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap 25-ig. A HM KPÜ a
ha vi tá mo ga tást a HM FLÜ-n ke resz tül ad ja ki az érin tett
szer ve ze tek ré szé re.

38. A tárgy ha vi csa pat költ ség ve té si elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ter vet a HM FLÜ, az MH ÖHP és az MH HEK
köz vet le nül a HM KPÜ-nek kül di meg, me lyet az MH
ÖHP és az MH HEK ez zel egy ide jû leg tá jé koz ta tá sul a
HM FLÜ-nek is meg küld.

39. A HM FLÜ a köz pon ti lo gisz ti kai költ ség ve té si
elõ irány za to kat tel jes kö rû en nyil ván tart ja, mely hez az
MH ÖHP és az MH HEK kö te les ada tot szol gál tat ni min -
den olyan jel le gû elõ irány zat vál to zás ról, mely nem a HM
FLÜ út ján ke rül vég re haj tás ra.

6 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a költ ség ve té si elõ irány za tok sa ját ha -
tás kör ben tör té nõ át cso por to sí tá sá nak a rend jé rõl  szóló 79/2007. (HK 15.)
HM uta sí tás.

40. Az in téz mé nyi sa ját be vé te lek elõ i rány za to sí tá sát a
HM FLÜ, az MH ÖHP és az MH HEK az in téz mé nyi be vé -
te lek kel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló HM uta sí tás ban7

elõ ír tak sze rint köz vet le nül a HM KPÜ-nél kez de mé nye -
zik, me lyek jó vá ha gyá sát a HM KPÜ – a HM FLÜ egy ide -
jû tá jé koz ta tá sa mel lett – köz vet le nül az elõ i rány za to sí tást
kez de mé nye zõ szer ve ze tek ré szé re ad ki.

41. A csa pat költ ség ve té si elõ irány za tok vo nat ko zá sá -
ban az MH ÖHP pa rancs no ki ha tás kört meg ha la dó elõ -
irány zat-mó do sí tá si ja vas la to kat az MH ÖHP a HM FLÜ
út ján meg kül di a HM KPÜ-nek, a sa ját ha tás kör ben vég re -
haj tott elõ irány zat át cso por to sí tá sok ról pe dig – a HM
KGIR-ben tör té nõ köny ve lés vég re haj tá sá hoz – a HM
KPÜ-t köz vet le nül tá jé koz tat ja.

42. Az elõ zõ évi jó vá ha gyott köz pon ti költ ség ve té si
elõ irány zat-ma rad vá nyo kat a HM KPÜ – a HM FLÜ egy -
ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – köz vet le nül ad ja ki az érin tett
ka to nai szer ve ze tek ré szé re. Az MH ÖHP és az MH HEK
az elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vá nyok tárgy hó na pot meg -
elõ zõ hó nap fel hasz ná lá si ada ta it, illetve a tárgy hó nap ra
igé nyelt ma rad vány össze ge ket (elõ irány zat mó do sí tá so -
kat) min den hó nap ban meg kül di a HM FLÜ-nek, me lyet a
HM FLÜ a sa ját ada ta i val össze sít ve to váb bít a HM
KPÜ-nek. A HM KPÜ a vissza iga zo lást – a HM FLÜ egy -
ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – köz vet le nül az érin tett szer ve -
ze tek ré szé re ad ki.

43. A lo gisz ti kai költ ség ve té si gaz dál ko dás ról ké szí tett 
be szá mo ló je len té se ket az MH ÖHP és az MH HEK, a HM 
FLÜ ál tal elõ ír tak sze rint a HM FLÜ út ján meg kül di a HM
KPÜ-nek.

44. Az év kö zi köz pon ti költ ség ve té si gaz dál ko dást
érin tõ en az MH ÖHP és az MH HEK a fel adat kör ében elõ -
re nem ter ve zett vagy so ron kí vül fel me rü lõ gaz da sá gi ese -
mé nyek rõl írás ban kö te les tá jé koz tat ni a HM FLÜ-t. A fel -
me rült gaz da sá gi prob lé má kat a HM FLÜ el sõ sor ban sa ját
ha tás kör ben ren de zi, illetve elöl já rói dön tést igény lõ ese -
tek ben elõ ter jesz tést kez de mé nyez.

Közbeszerzés, központosított közbeszerzés,
közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû

beszerzések, egyéb központi beszerzés

45. A be szer zé sek ter ve zé sé vel, vég re haj tá sá val kap -
cso la tos fel ada to kat a hon vé del mi szer ve ze tek be szer zé se -
i nek el já rá si rend jé rõl  szóló HM uta sí tás8 alap ján kell vég -
re haj ta ni, a je len in téz ke dés ben rög zí tet tek figye lembe -
véte lével.

7 Az in téz ke dés hatályba lépésekor 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.

8 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a hon vé del mi szer ve ze tek be szer zé se i -
nek el já rá si rend jé rõl  szóló 120/2007. (HK 20.) HM uta sí tás.
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46. Mind azon kö te le zett ség vál la lá sok ese té ben, me -
lyek a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban9 meg ha tá ro zot tak
 szerint köz be szer zés nek mi nõ sül nek, ezen sza bá lyok be -
tar tá sá val, a tárgy évi költ ség ve té si tör vény mel lék le te i ben
meg ha tá ro zott köz pon ti köz be szer zés kö ré be tar to zó ter -
mék kör be so ro lás és az in téz mé nyi be vé te lek kel kap cso la -
tos fel ada tok ról  szóló HM uta sí tás10 ál tal meg ha tá ro zott
el já rá si rend figye lembe véte lével kell el jár ni.

47. A köz be szer zé si el já rás kez de mé nye zé sét csak a
költ ség ve té si fe de zet meg lé te ese tén, vagy a ki egyen lí té sé -
re vo nat ko zó írá sos nyi lat ko zat té te lé re jo go sult sze mély
(szer ve zet) ál tal ké szí tett fel hasz ná lá si en ge dély alap ján
le het en ge dé lyez ni. To váb bi fel té tel, hogy a ter ve zett kö te -
le zett ség vál la lás nak az (elõ ze tes) éves be szer zé si terv ben
sze re pel nie kell. A jó vá ha gyott terv ben sze rep lõ, az zal
egye zõ en kez de mé nye zen dõ el já rást kü lön en ge dé lyez tet -
ni nem kell. A jó vá ha gyott terv ben nem sze rep lõ, vagy az
ab ban terv esí tet tõl el té rõ pa ra mé te rek kel kez de mé nye zen -
dõ el já rást elõ ze tesen a HM KPÜ ille té kes ve ze tõ jé vel el -
len je gyez tet ni és az ar ra jo go sult elöl já ró val en ge dé lyez -
tet ni kell. Az en ge dély ké re lem hez a terv tõl el té rõ fel adat
fe de ze tét iga zo ló ok má nyok má so la tát mel lé kel ni kell.

48. Az elõ ze tes éves be szer zé si terv, il let ve az éves be -
szer zé si terv össze ál lí tá sá ért, elõ írt ha tár idõ re tör té nõ
meg kül dé sé ért, a terv ja vas la tok, kap cso ló dó adat szol gál -
ta tá sok szak mai meg ala po zott sá gá ért és tar tal mi helyes -
ségéért az ille té kes fel sõ szin tû gaz dál ko dást irá nyí tó fe le -
lõs szer ve ze tek ve ze tõi, va la mint az adat szol gál ta tó szer -
ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je) fe le lõs.

49. A fel sõ szin tû gaz dál ko dást irá nyí tó szer ve ze tek
 vezetõi gon dos kod nak ar ról, hogy a köz be szer zé si el já rá -
sok le foly ta tá sá nak szak mai fel té te lei biz to sí tot tak le gye -
nek, így kü lö nö sen:

a) Az MH ÖHP-val együtt mû köd ve – a költ ség ve té si-
és erõ for rás-ter ve zés sel össz hang ban – anyag ne men ként
össze ál lít ják az elõ ze tes éves be szer zé si terv ja vas la tát.
A költ ség ve té si ke ret szá mok is me re té ben a rész le tes (fõ -
köny vi szám la szá mos) költ ség ve té si ter ve zés sel együtt
 felülvizsgálják a ter ve zett be szer zé si fel ada to kat. Az
aktua lizált és a költ ség ve té si le he tõ sé gek kel össz hang ban
ál ló fel adat rend sze rint, va la mint az erõ for rás terv ben ter -
ve zet tek nek meg fele lõen, össze ál lít ják az „Éves beszer -
zési terv” ja vas la tot.

9 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény, az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, ille tõ leg alap ve tõ biz -
ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke -
dést igény lõ be szer zé sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.)
Korm.r., és a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la mint a köz pon ti
be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2004. (V. 25.) Korm.r.,
a vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de ket érin tõ, ki fe je zet ten ka to nai,
rend vé del mi, ren dé sze ti cé lok ra szánt áruk be szer zé sé re, ille tõ leg szol gál ta -
tá sok meg ren de lé sé re vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról  szóló 228/2004.
(VII. 30.) Korm. r.

10 Az in téz ke dés hatályba lépésekor az in téz mé nyi be vé te lek kel kap cso la -
tos fel ada tok ról  szóló 120/2007. (HK 20.) HM uta sí tás.

b) Az Éves be szer zé si terv ben jó vá ha gyott fel ada tok ra
a meg bí zá sok az Aján lat ké rõ szer ve zet ré szé re meg fe le lõ
idõ ben, az elõ írt for má ban és tar ta lom mal kell el ké szül nie, 
és a fel sõ szin tû gaz dál ko dó szer vek ki je lölt ve ze tõi írá sos
jó vá ha gyá sát köve tõen ke rül nek át adás ra.

c) A terv tõl el té rõ, terv ben nem sze rep lõ el já rá sok elõ -
ze tes el len jegy zé se, en ge dé lyez te té se szük sé ges.

d) Az Aján lat ké rõ ré szé re a meg bí zás tel je sí té sé hez
szük sé ges in for má ci ók nak, nyi lat ko za tok nak, do ku men tu -
mok nak ren del ke zés re kell áll nia.

e) Az aján la ti (rész vé te li) fel hí vás össze ál lí tá sá hoz, a
mû sza ki do ku men tá ció ki mun ká lá sá hoz, a be ér ke zett
aján la tok ér té ke lé sé hez, a dön té si ja vas lat el ké szí té sé hez a 
meg fe le lõ szak mai fel ké szült sé gû és kom pe ten ci á jú szak -
em be rek ke rül nek ki je lö lés re, rész vé te lük az Aján lat ké rõ
el já rá sá nak elõ ké szí té sé ben és le bo nyo lí tá sá ban a szük sé -
ges mó don és mér ték ben biz to sí tott nak kell len nie.

f) Az éves be szer zé si terv össze ál lí tá sa kor a már meg kö -
tött szer zõ dé se ket, a fo lya mat ban lé võ el já rá so kat, azok vár -
ha tó ala ku lá sát, illetve a kö vet ke zõ idõ szak ra el ren delt fel -
ada tok be szer zé si igé nyét is figye lembe kell ven ni. A költ -
ség ve té si ke re tek vál to zá sa ese tén vég re kell haj ta ni a be szer -
zé si terv ja vas lat fe lül vizs gá la tát, szük ség sze rint mó do sí ta ni
kell az új ke re tek nek és a fel adat vál to zá sok nak meg fele lõen.

50. A köz be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sá nak sza bály sze -
rû sé gé ért az Aján lat ké rõ szer ve zet, az el já rá sok szak ma i sá -
gá nak biz to sí tá sá ért, a fel sõ szin tû gaz dál ko dás és a szak mai
fe le lõ sök ér de kei ér vény re jut ta tá sá ért az ille té kes fel sõ szin tû 
gaz dál ko dást irá nyí tó fe le lõs szer ve zet ve ze tõ je fe le lõs.

51. A jog sza bá lyok alap ján köz pon to sí tott köz be szer -
zés nek mi nõ sü lõ be szer zé sek so rán és azon be szer zé sek
ese té ben, me lyek re az ál ta lá nos tól el té rõ sza bá lyo zás
 vonatkozik, biz to sí ta ni kell a vo nat ko zó jog sza bá lyok ma -
ra dék ta lan ér vé nye sü lé sét is.

52. A köz pon ti és in téz mé nyi (csapat) költ ség ve tés ter -
hé re le bo nyo lí tott, köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ
be szer zé sek so rán a ta ka ré kos sá got, a költ ség ve té si pénz -
esz kö zök fel hasz ná lá sá nak le he tõ ség sze rin ti nyil vá nos sá -
gát és át lát ha tó sá gát, va la mint a terv sze rû ség ér vé nye sü lé -
sét biz to sí ta ni kell. A kö te le zett ség vál la lá sok, illetve azok
el len jegy zé se az utal vá nyo zás és ér vé nye sí tés rend jét sza -
bá lyo zó elõ írások, a szám vi te li és bi zony la ti rend és fe gye -
lem ma ra dék ta lan be tar tá sá val tör tén jen.

53. A tár ca (köz)be szer zé se i nek vég re haj tá sá ban érin tett
szer ve ze tek el ké szí tik (köz)be szer zé si sza bály za tu kat, és a be -
szer zé sek kel kap cso la tos te vé keny sé ge ket ez alap ján vég zik.

Ellátás

54. Az el lá tás, mint a fo gyasz tói lo gisz ti kai rend szer
egyik alap ve tõ funk ci o ná lis ele me, azok nak a te vé keny sé -
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gek nek és rend sza bá lyok nak az összes sé ge, ame lyek kel lõ
idõ ben, he lyen, a szük sé ges mennyi ség ben és for má ban
biz to sít ják a ka to nai szer ve ze tek min den na pi – bé ke- és
bé ké tõl el té rõ idõ sza ki – te vé keny sé gé hez szük sé ges had -
fel sze re lé si esz kö zö ket, anya go kat és szol gál ta tá so kat.
En nek meg fele lõen a fo gyasz tói lo gisz ti kai rend szer alap -
fel ada tai az aláb bi ak:

a) Az MH el lá tá sa a had fel sze re lé si esz kö zök, anya gok 
és szol gál ta tá sok meg ha tá ro zott kö ré vel.

b) A mû kö dés, a fel ké szí tés (ki kép zés) fel té te le i nek
fenn tar tá sa és biz to sí tá sa.

c) Meg fe le lõ tar ta lé kok (kész le tek) kép zé se, a had fel -
sze re lé si anya gok ha di hasz nál ha tó sá gá nak fenn tar tá sa.

d) A had fel sze re lé si esz kö zök üzem- és harc kész sé gé -
nek (tech ni kai had ra fog ha tó sá gá nak) fenn tar tá sa és hely -
re ál lí tá sa.

e) Fel ké szü lés az MH ki egé szí té sé re, moz gó sí tá sá ra,
harc késszé té te lé re, a fegy ve res küz de lem, a harc si ke res
meg ví vá sá nak tá mo ga tá sá ra.

f) A lo gisz ti kai irány el vek, ter vek, tá mo ga tó el já rá sok
ki dol go zá sa, ki e mel ten a misszi ók lo gisz ti kai támogatá -
sára.

g) A lét re ho zott szer ve ze ti, ve ze té si struk tú rák be gya -
kor lá sa.

h) A te vé keny sé gek, fo lya ma tok sza bá lyo zott sá gá nak
ki dol go zá sa és ér vé nye sí té se.

i) A kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ és a mû kö dés hez szük -
sé ges in for má ci ók fel dol go zá sá nak biz to sí tá sa.

j) A kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ és a mû kö dés hez szük -
sé ges inf ra struk tú ra ki ala kí tá sa.

55. A ter me lõi lo gisz ti ka szak mai fe le lõ sei, a ter me lõi
lo gisz ti kai szak te rü let fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó felada -
tain túl:

a) Ko or di nál ja a lo gisz ti kai tá mo ga tás rend sze ré nek
fej lesz té sét; részt vesz az MH al kal ma zá sa lo gisz ti kai
 támogatásának meg ter ve zé sé ben; vég zi az ága za tok, a
szak csa pa tok és az el lá tó köz pon tok szer ve ze ti és ha di -
tech ni kai fej lesz té sé re vo nat ko zó ja vas la tok ki ala kí tá sát.

b) Részt vesz az MH Ké szen lét Fenn tar tá sa Rend szer e
(KFR) kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sá ban.

c) Ja vas la tot tesz a szak te rü le tét érin tõ anya gi tar ta lé -
kok kép zé sé re, lép csõ zé sé re, az elõ írt tar ta lék kész le tek ki -
ala kí tá sá ra.

d) Meg ha tá roz za a szak te rü le té re vo nat ko zó idõ sza kos
anya gi, pénz ügyi ter vek ki dol go zá sá hoz szük sé ges kö ve -
tel mé nye ket.

e) Meg ha tá roz za a lo gisz ti kai szak anya gok, esz kö zök,
fel sze re lé sek, kész le tek el lá tá sá val, fel hasz ná lá sá val, el -
szá mo lá sá val, az esz kö zök és szak anya gok tel jes élet tar ta -
ma alat ti üzem fenn tar tá sá val kap cso la tos szak mai kö ve tel -
mé nye ket, vég zi ezen fel ada tok vég re haj tá sá nak szak mai
irá nyí tá sát és szak mai fel ügye le tét.

f) El len õr zi szak anya ga i nak üze mel te té sét (üzem ben -
tar tá sát, tech ni kai ki szol gá lá sát, ja ví tá sát, tá ro lá sát), meg -
ha tá roz za az in for má ci ós rend szer és a nyil ván tar tás lét re -
ho zá sá nak és mû kö dé sé nek el ve it.

g) Szak te rü le té re vo nat ko zó kér dé sek ben a HM FLÜ a
ve zér igaz ga tó út ján együtt mû kö dik a HM ille té kes fõ osz -
tá lya i val és hát tér in téz mé nye i vel.

h) Szak mai, lo gisz ti kai tá mo ga tá si kér dé sek ben – a
HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja út ján – jo go sult a fo gyasz tói
 logisztikai szak mai fe le lõ sök ré szé re szak mai ál lás fog la lá -
sok, vé le mé nye zé sek ki adá sá ra.

i) Ja vas la tot tesz a lo gisz ti kai tá mo ga tá si te vé keny ség
MH szin tû sza bá lyo zá sá ra.

A HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja az MH ÖHP ré szé re a HM
uta sí tás 53.  §-ban meg ha tá ro zott ja vas lat té te li és egyéb
 logisztikai szak fel ada tok te kin te té ben in téz ke dés kiadá -
sára jo go sult.

56. A fo gyasz tói lo gisz ti kai szak mai fe le lõ sök az NSIP
prog ra mok ke re te in be lül be szer zett és rend sze re sí tett esz -
kö zök, rend sze rek kész let kép zé sét, a fenn tar tá si anya gok,
anyag szük ség le tek meg ha tá ro zá sát, az igény lé sek, va la -
mint a lo gisz ti kai anya gok át adás-át vé te li rend jét a ha zai
be szer zé sû rend sze rek, esz kö zök el lá tá si rend jé vel meg -
egyezõen ter ve zik, szer ve zik és hajt ják vég re. Ezen esz -
közök és anya gok rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sa és feles -
legessé mi nõ sí té se a NA TO ha tás kö ré be ta ro zik.

57. Azon esz kö zök re vo nat ko zó an, ame lyek mûkö -
dési-fenntartási költ sé gei NA TO kö zös fi nan szí ro zás ból
ke rül nek biz to sí tás ra, és fenn tar tá suk ra Lo gisz ti kai Biz to -
sí tá si Szer zõ dés (Cont rac tor Lo gis tic Sup port) ke rült meg -
kö tés re, az el lá tást az aláb bi ak sze rint kell ter vez ni és vég -
re haj ta ni:

a) A tech ni kai jel le gû anya gok (biz to sí ték, csa va rok,
alát étek) kész let kép zé sét és biz to sí tá sát a ha zai el lá tá si
rend nek meg fele lõen az MH ÖHP hajt ja vég re.

b) A ke nõ anya go kat a NAM SA biz to sít ja köz pon ti
kész le tek bõl, köz vet le nül a hely szín re.

c) A nem tech ni kai jel le gû anya gok (tar ta lék al kat ré -
szek, ja ví tó anya gok) biz to sí tá sa a vál lal ko zó fel ada ta.

d) Az MH ÖHP fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a
kész le tek ala ku lá sát. Szük ség ese tén a meg hi bá so dá so kat,
pót lá so kat – a HM FLÜ AT KI igaz ga tó ján ke resz tül – ha -
la dék ta la nul je len ti a NAM SA, illetve a vál lal ko zó fe lé.

A Magyar Köztársaság határain kívüli
válságreagáló és béketámogató mûveletekkel

kapcsolatos a Magyar Honvédséget érintõ feladatok
logisztikai támogatása

58. A szö vet ség esi sze rep vál la lás ból ere dõ válság -
reagáló, bé ke tá mo ga tó és hu ma ni tá ri us mû ve le tek, va la -
mint az aszim met ri kus had vi se lés, a ter ro riz mus el le ni
küz de lem lo gisz ti kai tá mo ga tá si fel ada tai vég re haj tá sá nak 
szak mai irá nyí tá sát és fel ügye le tét a HM FLÜ Nem zet kö zi 
és Szol gál ta tá si Igaz ga tó ság (a továb biak ban: HM FLÜ
NSZI) vég zi az MH ÖHP Lo gisz ti kai Fõ nök ség ille té kes
szer ve ze te i nek be vo ná sá val.
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59. A HM FLÜ vég zi az Egyet ér té si Meg ál la po dá sok
(MOU), Tech ni kai Egyez mé nyek (TA) két- és több ol da lú
mû ve le ti lo gisz ti kai együtt mû kö dést sza bály zó do ku men -
tu mok, szer zõ dé sek szak mai elõ ké szí té sét.

60. A tár ca ter me lõi lo gisz ti ka kép vi se le tét az MH
 Mûveleti Köz pont ál tal szer ve zett és ve ze tett he ti MH
 Békemûveleti Vi deo kon fe ren ci án a HM FLÜ NSZI
 látja el.

61. A HM FLÜ vesz részt a két- és több ol da lú nem ze ti
és nem zet kö zi lo gisz ti kai együtt mû kö dés épí té sé vel és
fenn tar tá sá val kap cso la tos fel ada tok ban, va la mint fi gye -
lem mel kí sé ri a Ma gyar Hon véd ség és a NA TO lo gisz ti kai
fej lesz té si irá nya it, és ja vas la tot tesz a bé ke mû ve le tek
 logisztikai tá mo ga tá sá nak fej lesz té sé re.

62. A dön tés és mû ve let elõ ké szí tés lo gisz ti kai fel ada -
ta i nak elem zé se, ko or di ná lá sa, a mû ve le ti te rü le ten szol -
gá lók lo gisz ti kai el len õr zé se, va la mint a fel adat ba be vont
HM és MH szer ve ze tek kel tör té nõ együtt mû kö dés meg ter -
ve zé se és meg szer ve zé se a HM FLÜ ve ze té sé vel  valósul
meg.

63. A HM FLÜ NSZI az ille té kes igaz ga tó sá gok be vo -
ná sá val vé le mé nye zi a kon tin gen sek Fel sze re lé si Jegy zé -
ke it és szük ség ese tén ja vas la tot tesz annak mó do sí tá sá ra.

64. A HM FLÜ ér té ke li, ele me zi és fel dol goz za a mû -
ve le ti te rü le ten szer zett ta pasz ta la tok ered mé nye it.

65. A NA TO/EU fel aján lott erõk lo gisz ti kai támoga -
tási fel ada ta it a HM FLÜ az MH ÖHP-val együtt mû kö dés -
ben, a vál tá sos rend sze rû misszi ók biz to sí tá si fel ada ta i val
azo nos mó don hajt ja vég re.

66. A HM FLÜ az el lá tó ka to nai szer ve zet felterjesz -
tése alap ján in téz ke dik a nem zet kö zi szál lí tá sok vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges dip lo má ci ai en ge dé lyek ki adá sá ra,
 valamint a vám- és ha tár nyi tá sok kez de mé nye zé sé re.

67. A HM FLÜ vég re hajt ja az 1 év nél hosszabb ide jû
egyé ni törzs be osz tá sok ban szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány,
va la mint a tar tós kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga -
tók had fel sze re lés sel tör té nõ el lá tá sát.

Tárolás

68. A had fel sze re lé si esz kö zök és anya gok elõ írásszerû 
tá ro lá sát a sza bály zók nak meg fele lõen és ezen in téz ke dés -
ben meg ha tá ro zott el vek, va la mint a ter me lõi lo gisz ti kai
szak mai fe le lõ sök in téz ke dé se i ben elõ írt sza bá lyok figye -
lembe véte lével ter ve zik, szer ve zik, irá nyít ják, hajt ják vég -
re és el len õr zik.

69. A ter me lõi lo gisz ti kai szak mai fe le lõ sök meg ha tá -
roz zák a had fel sze re lé si esz kö zök és anya gok tá ro lá sá val
kap cso la tos szak mai kö ve tel mé nye ket, vég zik a tá ro lás
fel sõ szin tû szak mai irá nyí tá sát és szak mai fel ügye le tét.

70. A fo gyasz tói lo gisz ti kai szak mai fe le lõ sök – az inf -
rast rukt ru rá lis szak te rü let tel együtt mû köd ve – kö zép irá -
nyí tói szin ten ter ve zik, szer ve zik, irá nyít ják, el len õr zik a
tá ro lás sal kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sát.

71. Az el lá tó köz pon tok (lo gisz ti kai, ve szé lyes anyag,
köz le ke dé si) rak tá ra i ban tá rol ják a köz pon ti kész let be tar -
to zó had fel sze re lé si esz kö zö ket és anya go kat, va la mint
– kü lön in téz ke dés re – el kü lö ní tet ten a ka to nai szer ve ze -
tek nél nem tá rol ha tó csa pat kész le te ket.

72. A hon vé del mi szer vek ve ze tõ jé nek fel adat szab ása
alap ján, a lo gisz ti kai ve ze tõ fe le lõs a köz pon ti el lá tás rend -
sze ré bõl szer ve ze te ré szé re biz to sí tott és az in téz mé nyi
költ ség ve té si elõ irány za tai ter hé re be szer zett had fel sze re -
lé si esz kö zök és anya gok szak sze rû tá ro lá sá nak meg ter ve -
zé sé ért, meg szer ve zé sé ért, irá nyí tá sá ért, vég re haj tá sá ért
és szak el len õr zé sé ért.

73. A hon vé del mi szer vek lo gisz ti kai ve ze tõ je – az
 infrasrukturális szak te rü let tel együtt mû kö dés ben – biz to sít ja
a had fel sze re lé si esz kö zök és anya gok tá ro lá si felté teleit.

74. A fo gyasz tói lo gisz ti kai szak mai fe le lõ sök szak -
anya ga ik vo nat ko zá sá ban el len õr zik a tá ro lá si szak fel ada -
tok sza bály sze rû be tar tá sát és in téz ked nek az eset le ges
 hiányosságok meg szün te té sé re.

75. A tá ro lá si te vé keny ség nek biz to sí ta nia kell a hon vé -
del mi szer vek rak tá ra i ban tá rolt szak anya gok, be ren de zé -
sek, fõ da ra bok fel hasz nál ha tó ál la po tá nak fo lya ma tos meg -
õr zé sét, a rak tár mû ve le tek sza bá lyos elõ írásszerû vég zé sét,
adat szol gál ta tást a tá rolt anya gok ról, szak sze rû és biz ton sá -
gos anyag moz ga tást a mál há zás ra és szál lí tás ra tör té nõ elõ -
ké szí tés kor, a rak tá rak op ti má lis ki hasz nál ha tó sá gát.

Kategorizálás

76. Ka te go ri zá lást ab ban az eset ben kell vég re haj ta ni,
ha a had fel sze re lé si esz kö zök és anya gok tech ni kai álla -
potában vagy hasz nál ha tó sá gá ban olyan vál to zás kö vet ke -
zik be, amely ér té kü ket vagy kész let cso port be so ro lá su kat
meg vál toz tat ja.

77. A ka te go ri zá lás sza bá lya it a vo nat ko zó szak uta sí -
tás11 ál la pít ja meg.

11 Az in téz ke dés hatályba lépésekor 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 ról  szóló 12/31. nyt. szá mú
szak uta sí tás.
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78. Ka te go ri zá lá si jegy zõ köny vet kell ki töl te ni:
a) Se lej te zés re vá ró had fel sze re lé si esz kö zök rõl és

anya gok ról a se lej te zé si el já rás so rán bi zott ság ál tal.
b) Had fel sze re lé si esz kö zök rõl, anya gok ról a ka to nai

szer ve ze ten be lül tör té nõ kész let cso por tok kö zöt ti át cso -
por to sí tás ese tén bi zott ság ki je lö lé se nél kül.

79. A ka te go ri zá lá si jegy zõ köny vet se lej te zés ese tén a
se lej te zés re jo go sult, a kész let cso por tok kö zöt ti át cso por -
to sí tás ese tén pe dig az adott ka to nai szer ve zet pa rancs no -
ka (ve ze tõ je) hagy ja jó vá.

Selejtezés

80. A pa rancs nok ság és alá ren delt szer ve ze te i nél
(csapat, el lá tó köz pont) hasz ná la tá ban lé võ had fel sze re lé si 
esz kö zö ket és anya go kat se lej tez ni kell:

a) ha már nem le het ja ví ta ni, vagy ja ví tá sa nem gaz da -
sá gos, illetve sza va tos sá gi ide je le járt;

b) ha az esz köz ér ték csök ke né se, ér ték vesz té se oly
mér té kû, hogy ren del te té sé nek meg fe le lõ hasz ná lat ra
 alkalmatlan vagy al kal ma zá sa túl nagy rá for dí tás sal jár na;

c) ha szab vány vagy más ha tó sá gi elõ írás meg vál to zá sa 
kö vet kez té ben al kal ma zás ra, fel hasz ná lás ra al kal mat lan ná 
vá lik, és nem le het az új elõ írások sze rint át ala kí ta ni,
illetve meg fe le lõ sé gét biz to sí ta ni.

81. A se lej te zé si jog kö rök meg ha tá ro zá sa az MH ÖHP
ha tás kö ré be tar to zik. Az ál lo mány táb lás had fel sze re lé si
esz kö zök és anya gok vo nat ko zá sá ban a se lej te zést a HM
FLÜ ter me lõi lo gisz ti kai szak mai fe le lõ se i nek egyet ér té se
mel lett en ge dé lyez he tõ.

82. A se lej te zés elõ ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra – a se -
lej te zés re ke rü lõ esz kö zö ket és anya go kat is me rõ sze mé -
lyek bõl ál ló – bi zott sá got kell ki je löl ni. Az adott szin tû
 selejtezési jog kör rel ren del ke zõ pa rancs nok (ve ze tõ) a
 bizottságot pa rancs ban je lö li ki. A bi zott ság az ál ta la tet t
meg ál la pí tá so kért fe gyel mi leg és anya gi lag fe le lõs.

83. A se lej te zést a HM fe je zet egy sé ges szám vi te li
 politikájáról  szóló in téz ke dés ben12, va la mint a je len in téz -
ke dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell vég re haj ta ni.

84. A se lej te zé si jog kö rök meg ha tá ro zá sát, a se lej te zés
rend jét, sza bá lya it, fo lya ma tát, szám vi te li ren de zé sét az
MH ÖHP szak mai in téz ke dés ben rész le te sen sza bá lyoz za.

12 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a HM fe je zet egy sé ges szám vi te li
 politikája 95/65/2001. HM KPSZH nyt. szá mú fõ igaz ga tói in téz ke dés,
3. szá mú mel lék le te.

Értékesítés

85. A hon vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí tett had -
fel sze re lé si esz kö zök és anya gok ér té ke sí té sét a sza bá lyo -
zók ban13 meg ha tá ro zot tak sze rint kell vég re haj ta ni.

Káreljárás

86. A had fel sze re lé si esz kö zök ben és anya gok ban ke -
let ke zett kár ese tén a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban14 meg -
ha tá ro zot tak sze rint kell el jár ni.

A logisztikai gazdálkodás értékelése

87. A lo gisz ti kai gaz dál ko dást az aláb bi mód sze rek
sze rint kell ér té kel ni:

a) Az el len õr zé sek után, az ellen õr zés ta pasz ta la tai és a
fel tárt hi á nyos sá gok alap ján;

b) A ren del ke zés re bo csá tott erõ for rá sok és a gaz dál ko -
dá si be szá mo lók össze ve té se alap ján;

c) A szám vi te li és egyéb nyil ván tar tá sok (kész let-,
üzem idõ-, ja ví tás-, anyag moz gás-, se lej te zés) ve ze té se, a
lel tá ro zá sok és egyéb idõ sza kos el szá mo lá sok alap ján;

d) A szak mai fe le lõ sök ál tal kü lön meg ha tá ro zott mu -
ta tók, mé rõ szá mok alap ján.

88. A lo gisz ti kai gaz dál ko dást a ter me lõi és a fo gyasz -
tói lo gisz ti kai szak mai fe le lõ sök rend sze re sen ér té ke lik,
va la mint az érin tet tek be vo ná sá val ki ala kít ják a kü lön bö zõ 
szin tû – hát tér in téz mény re, kö zép irá nyí tó szerv re, csa pat -
ra vo nat ko zó – szak ági ér té ke lé si rend szert.

89. Az ér té ke lés so rán az aláb bi szem pon to kat kell
figye lembe ven ni:

a) a lo gisz ti kai tá mo ga tás meg valósításához szük sé ges
erõ for rá sok ter ve zé sé nek ha té kony sá gát;

b) a biz to sí tott, illetve a meg lé võ erõ for rá sok fel hasz -
ná lá sá nak cél irá nyos sá gát, sza bá lyos sá gát, költ ség ha té -
kony sá gát és el szá mol tat ha tó sá gát;

c) a kü lön bö zõ szin tû elöl já rói fel adat sza bás hoz vi szo -
nyít va a vég re haj tott fel ada tok meg fe le lõ sé gét, szín vo na -
lát, ha tár idõ re tör té nõ be fe je zé sét stb.;

13 Az in téz ke dés hatályba lépésekor az ál lam i va gyon ról  szóló 2007. évi
CVI. tör vény, az ál lam i va gyon nal  való gaz dál ko dás ról  szóló 254/2007.
(X. 4.) Korm. r., a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a Hon vé del mi Mi nisz té rium
va gyon ke ze lé sé ben lé võ in gó va gyon fe les le ges nek mi nõ sí té sé nek, va gyon -
ke ze lé sé nek és hasz no sí tá sá nak sza bá lya i ról, va la mint a mi nisz te ri biz to s fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 98/ 2005. (HK 21.) HM uta sí tás.

14 Az in téz ke dés hatályba lépésekor kü lö nö sen, a Ma gyar Hon véd ség
 hivatásos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nái, va la mint az ön kén tes je lent ke -
zés alap ján tar ta lé kos ka to nai szol gá la tot tel je sí tõk kár té rí té si fe le lõs sé gé nek
egyes sza bá lya i ról  szóló 18/2006. (VII. 22.) HM rend., a kár té rí té si fe le lõs -
ség kö ré ben meg nem té rü lõ kár le írá sá nak és tör lé sé nek egyes sza bá lya i ról
 szóló 19/2002. (IV. 5.) HM rend.
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d) a NATO kö ve tel mé nyek hez, aján lá sok hoz vi szo nyí -
tott el ma ra dást;

e) a szak ma i lag, el lá tá si lag utalt szer ve ze tek jo gos igé -
nyei ki elé gí té sé nek hely ze tét;

f) az éves és ha vi mun ka ter vek ben sze rep lõ ter ve zett
fel ada tok és a vég re haj tott, kü lö nö sen a ter ven fe lü li
( váratlan) fel ada tok össze ve té se alap ján tör té nõ ér té ke lést.

A logisztikai gazdálkodás ellenõrzése, leltározás

90. A lo gisz ti kai gaz dál ko dás el len õr zé sé nek rend sze -
rét a vo nat ko zó sza bá lyo zók ban15 meg ha tá ro zot tak sze -
rint, va la mint a HM fe je zet egy sé ges ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si ké zi köny vé ben és a kap cso ló dó mód szer ta ni
se géd le tek ben fog lal tak kal össz hang ban kell megszer -
vezni.

91. A szak mai irá nyí tá si jog gal ren del ke zõ ter me lõi és
fo gyasz tói lo gisz ti kai fe le lõ sök a hon vé del mi tár ca el len -
õr zé si rend jé rõl  szóló HM uta sí tás ban16 elõ írt gya ko ri ság -
gal ter ve zik és vég zik az át fo gó elöl já rói fel ügye le ti szak -
el len õr zé se ket.

92. A fel sõ szin tû lo gisz ti kai el len õr zé sek ter ve zé sé nél, 
szer ve zé sé nél és vég re haj tá sá nál a HM uta sí tás ban17 meg -
ha tá ro zot ta kat, a ka to nai szer ve ze tek ren del te té sé vel
össze füg gõ el len õr zé sek nél az el len õr zé sek vég re haj tá sá -
ra a vo nat ko zó szak uta sí tás ban18 meg ha tá ro zot ta kat kell
al kal maz ni.

93. A lel tár, va la mint a lel tá ro zás so rán a vo nat ko zó
jog sza bály ban19 meg ha tá ro zott irány el vek, sza bá lyok sze -
rint kell el jár ni, mely so rán az aláb bi kö te le zett sé gek vég -
re haj tá sát kell biz to sí ta ni:

a) Lel tár ké szí té si, össze ál lí tá si kö te le zett ség, mely nek
so rán a szer ve zet a mér leg for du ló nap ján meg le võ esz kö -
ze i rõl és for rá sa i ról té te les és el len õriz he tõ lel tárt kell ké -
szí te ni.

15 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr -
zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. r., a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je -
zet fel ügye le tét el lá tó szerv egyes bel sõ el len õr zé si jo go sít vá nya i nak át ru há -
zá sá ról  szóló 23/2004. (IX. 3.) HM ren de let, és a HM fe je zet ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õr zé si rend jé nek sza bá lya i ról, és a HM fe je zet egy sé ges ál lam ház -
tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé nek ki adá sá ról  szóló 81/2007. (HK 15.)
HM uta sí tás.

16 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a hon vé del mi tár ca el len õr zé si rend -
jé rõl  szóló 52/2007. (HK 11.) HM uta sí tás.

17 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a ka na dai re pü lõ gép-ve ze tõi kép zés -
re tör té nõ to bor zás, ál lo mány ba vé tel és ka to nai alap ki kép zés 2007–2019-ig
tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 52/2007. (HK 11.) HM uta sí tás.

18 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a Ált/13. ide ig le nes szak uta sí tás.
19 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör -

vény.

b) Lel tá ro zá si kö te le zett ség, az az tény le ges mennyi -
ségi fel vé telt kell vé gez ni ak kor, ha a szer ve zet a szám vi te -
li alap el vek nek meg fe le lõ mennyi sé gi nyil ván tar tást nem,
vagy nem fo lya ma to san ve zet, illetve a csak ér ték ben ki -
mu ta tott esz kö zök nél és for rá sok nál egyez te té si kö te le -
zett sé get ír elõ.

94. A lel tá ro zás el ren de lé sé re, vég re haj tá sá ra, ellen -
õrzésére va la mint lel tár bi zony la tok ra vo nat ko zó, lel tá ro -
zá si és lel tár ké szí té si sza bály zat ban20 meg ha tá ro zot ta kat
be kell tar ta ni.

95. A lel tár fe le lõs ség meg ál la pí tá sá val össze füg gõ sza -
bá lyo kat a vo nat ko zó jog sza bály21 ál la pít ja meg.

A logisztikai gazdálkodás nyilvántartása

96. A hon vé del mi szer vek nél az esz kö zök és kész le tek
ana li ti kus nyil ván tar tá sá val kap cso la tos fel ada to kat a vo -
nat ko zó sza bá lyo zók22 ál la pít ják meg. Ezen fel ada to kat az
ÚJ ESZ KÖZ prog ram rend szer23 al kal ma zá sá val kell vég -
re haj ta ni.

97. A szak ági ana li ti kus nyil ván tar tá sok ve ze té sé nek
vég re haj tá sát a HM egy sé ges szám vi te li po li ti ká ja, va la -
mint kü lön sza bá lyok ha tá roz zák meg.

98. A szám vi te li nyil ván tar tó prog ra mon kí vül, más
szá mí tó gé pes nyil ván tar tó prog ra mok al kal ma zá sá nak en -
ge dé lye zé sét a HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja gya ko rol ja

99. A hon vé del mi szer vek ré szé re biz to sí tás ra ke rü lõ
jó vá ha gyott ki adá si és be vé te li költ ség ve té si elõ irány za -
tok ról, elõ irány zat-ma rad vá nyok ról, át vett pénz esz kö zök -
rõl, azok fel hasz ná lá sa i ról és ma rad vá nya i ról nyil ván tar -
tást kell ve zet ni.

100. A HM FLÜ a köz pon ti költ ség ve té si elõ irány za to -
kat – az MH ÖHP ke ze lé sé ben lé võ köz pon ti lo gisz ti kai
elõ irány za to kat is be le ért ve – tel jes kö rû en nyil ván tart ja.

101. Az in téz mé nyi csa pat-elõ irány za tok nyil ván tar tá -
sá nak rend jét az elöl já ró ka to nai szer ve ze tek (HM FLÜ,
MH ÖHP) sa ját ha tás kör ben ha tá roz zák meg.

20 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a HM fe je zet egy sé ges szám vi te li
 politikája 95/65/2001. HM KPSZH nyt. szá mú fõ igaz ga tói in téz ke dés,
1. szá mú mel lék le te.

21 Az in téz ke dés hatályba lépésekor kü lö nö sen, a Ma gyar Hon véd ség
 hivatásos 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.

22 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör -
vény, az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett -
sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let és a HM
fe je zet egy sé ges szám vi te li po li ti ká ja 95/65/2001. HM KPSZH nyt. szá mú
fõ igaz ga tói in téz ke dés.

23 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a 14/2004. nyt. szá mú HM KPSZH
fõ ig. és MH ÖLTP pa rancs nok kö zös in téz ke dés.
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102. Az el sõd le ges nyil ván tar tá sért fe le lõs hon vé del mi 
szer vek idõ sza kon ként, de leg alább ne gyed éven te, az év
utol só ne gyed évé ben pe dig ha von ta a HM KPÜ ille té kes
szer ve ze ti egy sé gé vel egyez tet nek a ke ze lé sük ben lé võ
elõ irány za tok ról, va la mint azok fel hasz ná lá sá ról.

Kutatás-fejlesztés

103. A hon vé del mi tár ca had fel sze re lé si prog ram-el -
gon do lá sa i nak ki dol go zá si sza ka szá ban – az MH ké pes ség -
fej lesz té si igé nye i nek meg fele lõen – a HM FLÜ PTVI – az
al kal ma zó szer ve zet és más igaz ga tó sá gok bevoná sával –
elõ ze tes ér té ke lést ké szít el a prog ram meg valósítási vál to -
za ta i ra. Az ér té ke lés – az élet cik lus-szem lé let alap ján – mû -
sza ki-gaz da sá gi szem pon tok figyelembe véte lével ké szül el.

Az ér té ke lés alap ján a HM FLÜ PTVI ja vas la tot tesz,
hogy a had fel sze re lé si fej lesz té si igény

a) be szer zés sel;
b) meg lé võ esz köz kor sze rû sí té sé vel;
c) ku ta tás-fej lesz tés sel

 valósuljon-e meg.

104. A fel ter jesz tés alap ján a HM FLÜ ve zér igaz ga tó
dönt a vég re haj tás mód já ról, vagy a ki dol go zott prog ram -
el gon do lás vál to za to kat mi nisz te ri dön tés-elõ ké szí tés re
fel ter jesz ti a HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság ré szé re.

105. Ku ta tás-fej lesz té si (a továb biak ban: K+F) te vé -
keny ség nek mi nõ sül:

– a ha di tech ni ka te rü le tén alap és al kal ma zott ku ta tá -
sok, gyárt mány fej lesz tés, al kal maz ha tó sá gi vizs gá la tok
vég zé se, szer ve zé se, irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa;

– az MH ál tal igé nyelt új esz kö zök ki fej lesz té se, meg -
le võ esz kö zök, rend sze rek kor sze rû sí té se, továbbfejlesz -
tése;

– az MH ál tal be szer zés re ter ve zett esz köz min ták ha di -
tech ni kai al kal maz ha tó sá gá nak vizs gá la ta;

– a min den ko ri él vo nal be li tech no ló gi ák, anya gok
meg is me ré se, al kal ma zá si le he tõ sé ge ik vizs gá la ta, az új -
don ság ere jû esz kö zök, mód sze rek ta nul má nyo zá sa;

– a két-, vagy több ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö dés -
ben vál lalt, ve ze té si és ha di tech ni kai kor sze rû sí tés sel kap -
cso la tos fel ada tok vég zé se,

– olyan esz kö zök, rend sze rek ki fej lesz té sé ben  való
rész vé tel, ame lyek az MH vagy a fegy ve res tes tü le tek
tech ni kai szín vo na lát hosszabb tá von eme lik.

106. A ha di tech ni kai ku ta tás és mû sza ki fej lesz tés fi -
nan szí ro zá sa:

– a K+F fi nan szí ro zá sá nak for rá sa alap ve tõ en a HM
VTISZÁT ál tal jó vá ha gyott tár ca szin tû éves terv vég re -
haj tá sá hoz a HM FLÜ költ ség ve té sé ben biz to sí tott cél elõ -
irány zat,

– ha zai, illetve nem zet kö zi vi szony lat ban el ér he tõ cél -
tá mo ga tá sok, pá lyá za ti for rá sok,

– a K+F-ben köz re mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve zet
(gyár tó) sa ját for rá sai.

107. A K+F te vé keny ség szak mai (tu do má nyos) ke re te it 
az aláb bi ak ha tá roz zák meg:

a) A Ma gyar Hon véd ség ve ze té si és ha di tech ni kai fej -
lesz té sé nek köz ép és hosszú táv ú prog ram jai.

b) Az MH ál tal meg fo gal ma zott esz köz fej lesz té si igé nyek.
c) A ha di tech ni kai ku ta tás-fej lesz tés ha zai és nemzet -

közi ered mé nyei.
d) A pol gá ri ku ta tá sok ha zai és nem zet kö zi ered mé nyei.
e) A sa ját ku ta tá si ered mé nyek.
f) A NATO bi zott sá gok, mun ka cso por tok és az Euró pai

Vé del mi Ügy nök ség (a továb biak ban: EDA) igaz ga tó sá gai
tu do má nyos mun ká já ban  való rész vé tel.

g) Az MH tech ni kai fej lesz té sé nek meg valósult ered mé nyei.
h) Az MH esz köz be szer zé se i hez kap cso ló dó, ha di tech -

ni kai al kal maz ha tó ság-vizs gá la ti (tí pus vizs gá la ti) igé nyek.

108. A K+F fel ada tok ter ve zé se:
A szak mai fe le lõs a kö vet ke zõ évi mû sza ki fej lesz té si és

al kal maz ha tó ság vizs gá la ti igé nye i ket min den év au gusz tus 
31-ig fel ter jesz ti a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály (a továb -
biak ban: HM HTF) ré szé re.

109. A HM HTF min den év szep tem ber 30-ig dönt az
igé nyek szük sé ges sé gé rõl, pri o ri tá si sor rend jé rõl és meg -
kül di a HM FLÜ ré szé re.

110. A fel ada tok szük sé ges sé gét a hon véd ség hosszú
táv ú fej lesz té si prog ram ja i val, az át fegy ver zé si, rend sze -
re sí té si és rend szer ben tar tá si prog ra mok kal, va la mint a
be szer zé si ter vek kel össz hang ban kell meg ítél ni. A több
év re el hú zó dó prog ra mok ese tén a to vább foly ta tás cél -
szerû mód ját, üte me zé sét a fel té te lek meg vál to zá sa függ -
vé nyé ben is mé tel ten mér le gel ni kell.

111. A HM HTF dön té se, a töb bi ku ta tá si és tu do má -
nyos fel adat is me re té ben, va la mint a költ ség ve té si le he tõ sé -
gek függ vé nyé ben ter ve zé si szem pon to kat ad a HM FLÜ TI 
ré szé re.

112. A HM FLÜ TI a ter ve zé si szem pon tok, fi nan szí ro -
zá si le he tõ sé gek alap ján min den év ok tó ber 31-ig össze -
állítja a kö vet ke zõ évi K+F terv kö tet ter ve ze tét.

113. A HM FLÜ TI min den év no vem ber 30-ig az érin -
tett szer ve ze tek rész vé te lé vel terv ta nács ülést hív össze, az
össze ál lí tott K+F terv kö tet egyez te té sé re.

114. A tár ca szin tû egyez te tett éves K+F terv kö te tet a
HM FLÜ TI min den év de cem ber 15-ig a HM FLÜ ve zér -
igaz ga tó út ján alá írás ra fel ter jesz ti a HM VTISZÁT ré szé re.

115. A K+F te vé keny ség csak a vo nat ko zó sza bá lyo zók -
ban24 meg ha tá ro zot tak sze rint, az egy sé ges kutatási- fejlesztési
me to di ka mód szer ta ni elõ írásai alap ján foly tat ha tó.

24 Az in téz ke dés hatályba lépésekor a 00543/1981. IPM-HM kö zös uta sí -
tás, az MN fegy ver ze ti és tech ni kai fõ cso port fõ nök 72/1989. in téz ke dé sé vel
ki adott „Ha di tech ni kai ku ta tás-fej lesz tés egy sé ges me to di ká ja” ki ad vány, a
HM FLÜ TI ISO 9001 730-as do ku men tu ma i ban sze rep lõ al go rit mu sok,
illetve a 4. szá mú mel lék let fo lya mat áb rá ja.
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Záró rendelkezések

116. Ez az in téz ke dés 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba,
azon ban a 2008. évi költ ség ve té si fe je ze tet érin tõ ren del -
ke zé se ket 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

117. A HM FLÜ, az MH ÖHP és az MH HEK a sa ját
bel sõ el já rá si rend jét, va la mint a szak mai irá nyí tá sa alá tar -

to zó szer ve ze tek együtt mû kö dé si, adat szol gál ta tá si rend -
jét sa ját ha tás kör ben ha tá roz za meg.

118. Ezen in téz ke dés hatályba lépését kö ve tõ 120 na -
pon be lül a szak mai fe le lõ sök fe lül vizs gál ják, ille tõ leg
szük ség sze rint mó do sít ják az in téz ke dés sel érin tett sza bá -
lyo zók kö rét vagy a mó do sí tá suk ra ja vas la tot tesz nek.

Dr. Fü re di Ká roly s. k.,
HM VTI szak ál lam tit kár
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1. számú melléklet a 6/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

A HM FLÜ termelõi logisztikai szakmai felelõs szervezetei

Fsz.

Ter me lõi Lo gisz ti kai gaz dál ko dás fel ada tai Anyag nem

Fo gyasz tói
lo gisz ti kai

szak mai fe le lõsszak mai fe le lõs

ké pes ség-
cso ma gok

szak ági prog ra mok, pro jek tek

meg ne ve zé se kód jater ve zés irá nyí tás, 
ko or di ná lás,

kont roll

szer ve zés,
meg valósítás

irá nyí tás
meg valósítás

1.

HM FLÜ
 vezérigazgató
(vez. ig. h-k)

HM FLÜ 
Prog ram-ter ve -
zé si és Ve ze té si 

Igaz ga tó ság
(igaz ga tó)

HM FLÜ 
Anya gi-
tech ni kai

és Köz le ke dé si
Igaz ga tó ság
(igaz ga tó)

HM FLÜ ATKI 
Harc ve ze té si
Rend sze rek

Osz tá lya

Harc ve ze té si rend sze rek
 szakanyagai

15

MH ÖHP 
pa rancs nok 
lo gisz ti kai 
he lyet tes

Hír adó anya gok – ál lan dó hír adás 12

In for ma ti kai anya gok 13

Elekt ro ni ka, hír adó anya gok 19

Szá mí tás-, ügy vi tel- és nyom da -
tech ni kai anya gok

31

2.

HM FLÜ ATKI 
Túl élõ ké pes ség

Rend sze rek
Osz tá lya

Op ti kai és hely zet-meg ha tá ro zó
rend sze rek szak anya gai

11

Ki kép zés-tech ni kai anya gok 30

Mû sza ki anya gok 33

Vegy vé del mi anya gok 34

3.

HM FLÜ ATKI 
Meg sem mi-

sí té si 
Rend sze rek

Osz tá lya

Ha gyo má nyos fegy ver zet és ra ké -
ta tech ni kai szak anya gok

10

Pán cé los- és gép jár mû-tech ni kai
anya gok

29

Re pü lõ tech ni kai anya gok 14

4.
HM FLÜ ATKI 

El lá tá si 
Osz tá lya

Élel me zé si anya gok 21

Ru há za ti anya gok, iro da sze rek 22

Üzem anya gok 24

Hu mán (kul tu rá lis) anya gok 32

Tér ké pé sze ti anya gok 36

5.
HM FLÜ ATKI 

Köz le ke dé si
Osz tá lya

Köz le ke dé si anya gok
28

6. HM FLÜ TI Mé rés ügyi anya gok 35



2. számú melléklet a 6/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

AZ MH ÖHP fogyasztói logisztikai szakmai felelõs szervezetei

Fsz

Fo gyasz tói Lo gisz ti kai gaz dál ko dás fel ada tai Anyag nem

szak mai fe le lõs

Mû kö dés, fenn tar tás, üzem ben tar tás

meg ne ve zé se kód ja
ter ve zés irá nyí tás, ko or di ná lás, kont roll

szer ve zés,
meg valósítás

irá nyí tás

1.

MH ÖHP 
pa rancs nok-

he lyet tes
(lo gisz ti kai)

Csa pat-
gaz dál ko dás
MH ÖHP 

Erõ for rás-gaz dál -
ko dá si Fõ nök

Köz pon ti gaz dál -
ko dás MH ÖHP
Szak ági fõ nö kök

MH ÖHP 
Ha di tech ni kai 

fõ nök

Harc ve ze té si rend sze rek szak anya gai 15

Hír adó anya gok – ál lan dó hír adás 12

In for ma ti kai anya gok 13

Elekt ro ni ka, hír adó anya gok 19

Szá mí tás-, ügy vi tel- és nyom da tech ni -
kai anya gok

31

2.

Op ti kai és hely zet-meg ha tá ro zó rend -
sze rek szak anya gai

11

Ki kép zés-tech ni kai anya gok 30

Mû sza ki anya gok 33

Vegy vé del mi anya gok 34

3.

Ha gyo má nyos fegy ver zet és ra ké ta -
tech ni kai szak anya gok

10

Pán cé los- és gép jár mû-tech ni kai anya -
gok

29

Mé rés ügyi anya gok 35

4
MH ÖHP Had táp -

fõ nök

Élel me zé si anya gok 21

Ru há za ti anya gok, iro da sze rek 22

Üzem anya gok 24

Hu mán (kul tu rá lis) anya gok 32

Tér ké pé sze ti anya gok 36

5.
MH ÖHP Lo gisz -

ti kai Fõ nök
Köz le ke dé si anya gok

28

6.
MH ÖHP Re pü lõ
mér nök-mû sza ki

fõ nök
Re pü lõ tech ni kai anya gok

14

268 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 4. szám



3. számú melléklet a 6/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedéshez
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A hadfelszerelési szakterületi programok tervezése és végrehajtása 

1. PROGRAMELGONDOLÁS EL TERVEZÉSI SZAKASZ 
KOORDINÁCIÓ: HM HTF 

2. PROGRAMELGONDOLÁS EL TERVEZÉSI SZAKASZ 
KOORDINÁCIÓ: HM HTF 

3. FELADAT/PÜ.-I ÜTEMEZÉS
(KOORDINÁLÓ: PTVI)
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4. PROGRAMELGONDOLÁS 
VÉGLEGESÍTÉS

(KOORDINÁLÓ: PTVI)

Fejlesztési cél
Alapadatok

követelmények

Feladatok, azok 
becsült 

er forrásigénye

Feladat 
végrehajtásának 

pénzügyi ütemezése
Program, project 
felel s kijelölése

Eszköz
elosztási terv

PTVI ATKI

PTVI

ATKI, PTVI

PTVI

Együttm köd k

PTVI, ATKI

3. FELADAT/PÜ.-I ÜTEMEZÉS
(KOORDINÁLÓ: PTVI)
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4. PROGRAMELGONDOLÁS 
VÉGLEGESÍTÉS

(KOORDINÁLÓ: PTVI)

Fejlesztési cél
Alapadatok

követelmények

Feladatok, azok 
becsült 

er forrásigénye

Feladat 
végrehajtásának 

pénzügyi ütemezése
Program, project 
felel s kijelölése

Eszköz
elosztási terv

PTVI ATKI

PTVI

ATKI, PTVI

PTVI

Együttm köd k

PTVI, ATKI

INDULÓ INF. 1. FEJLESZTÉSI CÉL 
MEGHATÁROZÁSA

(KOORDINÁLÓ: PTVI)

2. RÉSZFELADATOK, BECSÜLT 
ER FORRÁS IG. MEGHATÁROZÁS

(KOORDINÁLÓ: ATKI)
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3. TERVEZÉSI SZAKASZ 

4. TERVEZÉSI SZAKASZ 

3.  KÖLTSÉGTERV KIDOLGOZÁSA
(KOORDINÁLÓ: ATKI)
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Rövidítések:

KFK: Képesség Fejlesztési Koncepció

10 ST: 10 éves stratégiai terv

FP: „Force Proposal” – Haderõfejlesztési Javaslat

HDM-HC.-i: Hadmûveleti - harcászati

DOS: DAY OF SUPPLY napi készlet

O+M: Mûködés + fenntartás

PTVI: HM FLÜ Programtervezési és Vezetési Igazgatóság

ATKI: HM FLÜ Anyagi-Technikai és Közlekedési Igazgatóság

BI: HM FLÜ Beszerzési Igazgatóság

GI: HM FLÜ Gazdasági Igazgatóság

TI: HM FLÜ Technológiai Igazgatóság

PF: Programfelelõs

PE: Programelgondolás
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5. PROGRAM MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATA 
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A Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezési és
infrastrukturális szakállamtitkárának

7/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség üzemanyag nyilvántartásának
egységesítésérõl, a kilogramm alapú nyilvántartásról

a literesre történõ áttérésrõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség bel sõ ren del ke zé sei ki adá sá nak 
és a szak irá nyí tás rend jé rõl  szóló 119/2007. (HK 20.) HM
uta sí tás 3–4.  §-ai ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb -
bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés 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 va la mennyi ka to nai
szer ve ze té re (a továb biak ban együtt: hon véd sé gi szer ve -
ze tek) ter jed ki.

2. Az üzem anyag szak anyag nyil ván tar tás új Üzem -
anyag No menk la tú ra (továb biak ban: No menk la tú ra) sze -
rin ti egy sé ge sí té sé re és az új mennyi sé gi egy sé gû (ki lo -
gramm ról li te res) üzem anyag nyil ván tar tás ra tör té nõ át té -
rés re vo nat ko zó fel ada to kat a hon véd sé gi szer ve ze tek a
2007. év re vo nat ko zó ál ta lá nos és tel jes kö rû va gyon fel -
mé rõ lel tá ro zás (a továb biak ban: 2007. évi lel tár) idõ sza -
ka it és elõ írásait figye lembe vé ve, a szak ági és egy ség
szin tû ana li ti kus nyil ván tar tás sza bály zói sze rint, va la mint 
az in téz ke dés 3–42. pont jai alap ján hajt sák vég re.

A kilogramm alapú nyilvántartásról a literesre
történõ áttérés elõkészítési idõszakának feladatai

3. A hon véd sé gi szer ve zet üzem anyag fo gyasz tó esz kö -
zei haj tó anyag- és fagy ál ló fo lya dék tar tály fel töl tés al egy -
ség ki ter he lé se i nek, va la mint az al egy ség kész le té ben lé võ
szak anya gok nyil ván tar tá sá nak és sze mély hez kö té sé nek
el len õr zé se, az eset le ges el té ré sek azon na li ren de zé se, az
anyag moz gá sok fel dol go zá sa az idõ szak fõ fel ada tai.

4. A szak ági és egy ség szin tû ana li ti kus nyil ván tar tás
egy sé ge sí té sé nek és a ki lo gramm ról li te res nyil ván tar tás ra
tör té nõ át té ré sé nek alap ja, a szer ve zet ál lo má nyá ban lé võ
üzem anyag fo gyasz tó esz kö zök haj tó anyag- és fagy ál ló
fo lya dék tar tály fel töl tés mennyi sé ge i nek, sza bály za tok -
ban, uta sí tá sok ban meg ha tá ro zott mennyi sé gi ki ter he lé se,
al egy ség szin tû nyil ván tar tá sa, csak „M” kész let le het.

 További fel té tel a szak anya gok sze mély hez kö té se, va la -
mint az üzem anyag szak ági és al egy ség nyil ván tar tás kö -
zöt ti egye zõ ség.

5. A 4. pont alap ján az üzem anyag szak ág a 2007. évi
lel tár elõ ké szí té si idõ sza ká ban egyez tes se le a hon véd sé gi
szer ve zet al egy sé ge i hez be so rolt esz kö zök üzem anyag ki -
ter he lé se it és ez alap ján pon to sít sa a szak ági és az al egy ség 
szin tû nyil ván tar tást. Amennyi ben el té rés ke rül meg ál la pí -
tás ra ak kor annak a nyil ván tar tás ban tör té nõ ren de zé sét
(egyéb csök ke nés / 330. moz gás nem kód és egyéb nö ve ke -
dés / 230. moz gás nem kód) hajt sák vég re. A ki ter he lé sek
el té ré sé nek oka i ról (meg ad va az el té rést mu ta tó esz kö zök
egye di azo no sí tó it, a haj tó anyag mennyi sé gét) ké szít se nek 
jegy zõ köny vet, amely nek 1–1 pél dá nyát a moz gás bi zony -
la tok hoz csa tol ják, a mó do sí tá sok adat ál lo má nya it ad ják
át a pénz ügyi re fe ra tú ra ré szé re.

6. A szak ági egyez te tést köve tõen az al egy sé gek
anyag fe le lõ sei el len õriz zék le és a szük sé ges mér ték ben
pon to sít sák a nyil ván tar tás ban sze rep lõ üzem anyag szak -
anya gok sze mély hez kö té sét (Rész le tes Fel sze re lé si
Könyv).

7. A szer ve zet üzem anyag szak ági nyil ván tar tá sát
 végzõ sze mély az anyag moz gá so kat rög zít se, dol goz za fe l
és a vo nat ko zó sza bály zók sze rint hajt sa vég re a meg lé võ
szak ági ana li ti kus nyil ván tar tás zá rá sát és az egy ség szi ntû 
ana li ti kus nyil ván tar tás sal tör té nõ egyez te te té sét.

A jelenlegi szakági és egység szintû analitikus
nyilvántartás törzsadatainak, új Nomenklatúrában

szereplõ törzsadatokkal történõ egyeztetése,
módosítása

8. Az MH szin tû egy sé ges üzem anyag szak anyag nyil -
ván tar tás ér de ké ben, a hon véd sé gi szer ve zet szak ági és
egy ség szin tû ana li ti kus nyil ván tar tá sá ban az 1. szá mú
mel lék let ben lé võ új No menk la tú rá ban sze rep lõ törzs ada -
to kat (Hon véd sé gi Egy sé ges Ter mék Kód – HETK –, nyil -
ván tar tá si meg ne ve zés, mennyi sé gi egy ség és nyil ván tar -
tás tí pus) kell al kal maz ni.

9. A hon véd sé gi szer ve zet je len le gi szak ági ana li ti kus
nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ szak anya gok törzs ada ta it
egyez tes sék le az új No menk la tú rá ban sze rep lõ törzs ada -
tok kal.

10. Ha a hon véd sé gi szer ve zet je len le gi szak ági nyil -
ván tar tá sá ban sze rep lõ szak anya gok kö zött van olyan
szak anyag, mely nek összes törzs ada ta meg egye zik az új
No menk la tú rá ban sze rep lõ összes tör zsa dat tal, ak kor azt a
szak anya got az adott kész let mennyi ség ben és tá ro ló he lyi
kó don (egy ség rak tár, vagy al egy ség) kell hagy ni.
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11. Ha a szer ve zet je len le gi szak ági nyil ván tar tá sá ban
sze rep lõ szak anyag va la mely törzs ada ta nem egye zik meg
az új No menk la tú rá ban sze rep lõ törzs ada tok kal, ak kor
annak mó do sí tá sát az aláb bi ak sze rint hajt sák vég re:

11.1 Ha HETK szám mó do sí tá sa szük sé ges:
11.1.1 A szük sé ges vál toz ta tást kész let moz ga tás nél kül, 

adott tá ro ló he lyi kó don hagy va, az ESZ KÖZ prog ram ke -
ze lé si uta sí tá sá ban le ír tak nak meg fele lõen hajt sák vég re.

11.1.2 A mó do sí tá sok adat ál lo má nyát ad ják át a pénz -
ügyi re fe ra tú ra ré szé re.

11.2. Ha más tör zsa dat (nyil ván tar tá si meg ne ve zés,
mennyi sé gi egy ség, nyil ván tar tás tí pu sa) mó do sí tá sa szük -
sé ges:

11.2.1 A tör zsa dat mó do sí tás vég re haj tá sá hoz elõ ször
– a pénz ügyi re fe ra tú rá val egyez tet ve – egy új (üres) tá ro -
ló hely kó dot (továb biak ban: ide ig le nes tá ro ló hely kód)
hoz za nak lét re.

11.2.2 A fen ti tör zsa dat mó do sí tás ra vá ró té te le ket az
er re a cél ra lét re ho zott ide ig le nes tá ro ló hely kód ra moz -
gas sák (410. és 420. moz gás nem kód).

11.2.3 A mó do sí tás ra vá ró, de „M” kész let cso por tú
(21, 22) té te lek ese té ben, azok kész let mennyi sé gét „új”
(11), vagy „hasz nált” (12) kész let cso port ba cso por to sít sák 
át (421. moz gás nem kód).

11.2.4 A mó do sí tás ra vá ró té te lek HETK szá mát – az
ESZKÖZ prog ram ke ze lé si uta sí tá sá ban le ír tak nak meg -
fele lõen – a töb bi tör zsa dat meg tar tá sá val, egy, még nem
fog lalt, tet szõ le ges HETK szám ra (továb biak ban: ide ig le -
nes HETK szám) (pl.: 2499..........) mó do sít sák.

11.2.5 A mó do sí tá sok (ide ig le nes HETK szám) adat ál -
lo má nya it ad ják át a pénz ügyi re fe ra tú ra ré szé re.

11.2.6 A mó do sí tás ra vá ró té te lek törzs ada ta it az új
 Nomenklatúrában sze rep lõ törzs ada tok nak meg fele lõen
(új HETK, új nyil ván tar tá si meg ne ve zés, új mennyi sé gi
egy ség, nyil ván tar tás tí pu sa) vi gyék fe l a nyil ván tar tó
prog ram ba.

11.2.7 A mó do sí tá sok adat ál lo má nya it ad ják át a pénz -
ügyi re fe ra tú ra ré szé re.

Az új mennyiségi egységre (kilogrammról literre)
vonatkoztatott készletmennyiségek meghatározása,

átváltása

12. Az új mennyi sé gi egy ség re (ki lo gramm ról li ter re)
vo nat koz ta tott kész let mennyi sé gek meg ha tá ro zá sa, át vál -
tá sa, a törzs ada tok egyez te té sé vel, mó do sí tá sá val pár hu za -
mo san, a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lya i nak be tar tá sá val, a
szak anya gok cso por to sí tá sá nak és tá ro ló he lye i nek figye -
lembe véte lével ke rül jön vég re haj tás ra.

13. Az új mennyi sé gi egy ség re vo nat koz ta tott kész let -
mennyi sé gek meg ha tá ro zá sát, át vál tá sát az aláb bi szak -
anyag cso por to sí tás sze rint hajt sák vég re.

13.1. Haj tó anya gok, öm lesz tett tá ro lá sú ke nõ anya gok
új mennyi sé gi egy ség re tör té nõ át vál tá sa:

13.1.1 Az au tó ben zin, té li gáz olaj, re pü lõ pet ró le um,
 repülõ- és spe ci á lis ben zin (de na tu rált szesz), öm lesz tett
tá ro lá sú ke nõ anyag kész let mennyi sé ge ket, a je len le gi
mennyi sé gi egy sé gû nyil ván tar tás ban lé võ kész le tek,
illetve a szak anya gok tá ro ló esz köz ön kén ti fajsúlymé -
réseivel meg ál la pí tott sû rû ség és hõ mér sék let alap ján,
a – 23. szá mú Vám- és Pénz ügy õr sé gi Ér te sí tõ ben meg -
jelent – 13957/1995. (VI. 26.) szá mú VPOP Tá jé koz ta tó -
ban meg ha tá ro zot tak és annak 1. szá mú mel lék le té ben sze -
rep lõ táb lá zat sze rint szá mít sák át 15 °C hõ mér sék let re
 vonatkoztatott „li ter” mennyi ség re.

13.2. Egyéb ás vány olaj ter mé kek, szak anya gok új
mennyi sé gi egy ség re tör té nõ át vál tá sa:

13.2.1 A bon tat lan gyár i ki sze re lé sû és cso ma go lá sú
szak anya gok nál a cso ma go lá son fel tün te tett, egész szám ra 
ke re kí tett „li ter” mennyi ség ké pe zi az új mennyi sé gi egy -
ség re vo nat koz ta tott kész let mennyi sé get.

13.2.2 Azon szak anyag nál, mely nek cso ma go lá sán a
 liter mennyi ség nincs fel tün tet ve, az új mennyi sé gi egy -
ség re vo nat koz ta tott kész let mennyi ség alap já ul a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti li ter fel töl té si mennyi sé get kell al kal -
maz ni.

13.2.3 Az MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont Üzem -
anyag rak tár (továb biak ban: MH VEK ÜZAR) ál tal ki adott 
és ál ta la plom bá zott 200 li te res acél hor dó ban lé võ üzem -
anyag szak anya gok új mennyi sé gi egy ség re vo nat koz ta -
tott kész let mennyi sé ge 200 li ter rel ke rül meg ál la pí tás ra.

13.2.4 Ha a 200 li te res acél hor dó nem az MH VEK
ÜZAR plom bá já val van el lát va, ak kor azon a szak anyag
kész let mennyi sé get tény le ges mennyi sé gi fel mé rés sel kell 
meg ha tá roz ni.

14. A jö ve dé ki ter mé kek ese tén 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, 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 egyes ren del ke zé se i nek
vég re haj tá sá ról  szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let sze rint 
jár ja nak el.

15. A szer ve zet üzem anyag fo gyasz tó esz kö zei haj tó -
anyag- és fagy ál ló fo lya dék ki ter he lé se i nek és az új
mennyi sé gi egy sé gû (li te res) al egy ség szin tû nyil ván tar tás 
alap ja az esz kö zök re vo nat ko zó uta sí tá sok ban, sza bá lyo -
zók ban meg ha tá ro zott haj tó anyag- és fagy ál ló fo lya dék
fel töl tés mennyi ség.

16. Ab ban az eset ben, ha az üzem anyag fo gyasz tó esz -
köz re vo nat ko zó uta sí tás, sza bá lyo zó nincs ki ad va, vagy
ha az esz köz haj tó anyag- és fagy ál ló fo lya dék tar tály fel -
töl té se i nek mennyi sé ge az adott uta sí tás ban, sza bá lyo zó -
ban nem sze re pel, az esz köz haj tó anyag- és fagy ál ló fo lya -

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 273



dék tar tály fel töl té sé nek mennyi sé gét ki je lölt bi zott ság ál -
tal, a szer ve zet üzem anyag töl tõ ál lo má sán (utalt szer ve zet
ese tén, az el lá tó szer ve zet üzem anyag töl tõ ál lo má sán) kell
meg ha tá roz ni, mely rõl jegy zõ köny vet (tí pus, mennyi ség,
egye di azo no sí tók) kell ké szí te ni, azt az üzem anyag szak -
ág nál kell gyûjt õz ni.

17. Az egyéb ás vány olaj ter mé kek új mennyi sé gi
 egységekre vo nat koz ta tott kész let mennyi sé ge i nek
13.2.1–13.2.4 pon tok sze rin ti meg ha tá ro zá sát köve tõen, a
kész let mennyi ség meg ha tá ro zá sá nak vissza el len õr zé se ér -
de ké ben, az üzem anyag szak ág a 3. szá mú mel lék let ben
sze rep lõ sû rû ség táb lá zat és a je len le gi – ré gi mennyi sé gi
egy sé gû (ki lo gram mos) – nyil ván tar tás ban lé võ, adott
szak anyag mind össze sen kész let mennyi sé ge alap ján szá -
mol ja ki az új mennyi sé gi egy ség re vo nat koz ta tott ellen õr -
zõ kész let mennyi sé get.

18. Ha az adott szak anyag ra a 13.2.1–13.2.4 pon tok
sze rint meg ha tá ro zott, szer ve zet össze sen kész let mennyi -
ség és az adott szak anyag ra 17. pont sze rint ki szá molt
ellen õr zõ kész let mennyi ség kö zöt ti el té rés 1%-on be lül
van, ak kor a hon véd sé gi szer ve zet pa rancs no ka ál tal ki je -
lölt bi zott ság hajt sa vég re az el té rés oká nak ki vizs gá lá sát,
majd te gyen ja vas la tot annak ren de zé sé re.

19. Ha az adott szak anyag ra a 13.2.1–13.2.4 pon tok
sze rint meg ha tá ro zott, szer ve zet össze sen kész let mennyi -
ség és az adott szak anyag ra 17. pont sze rint ki szá molt
ellen õr zõ kész let mennyi ség kö zöt ti el té rés 1–5% kö zött
van, ak kor az el té rést a Ma gyar Hon véd ség Ösz ha de rõ ne -
mi Pa rancs nok ság (továb biak ban: MH ÖHP) had táp fõ nö -
ke ré szé re so ron kí vül írás ban je lent sék. Az MH ÖHP had -
táp fõ nö ke in téz ked jen az MH VEK ál lo má nyá ból bi zott -
ság ki je lö lé sé re, amely hajt sa vég re az el té rés oká nak ki -
vizs gá lá sát, majd te gyen ja vas la tot annak ren de zé sé re.

20. Ha az adott szak anyag ra a 13.2.1–13.2.4 pon tok
sze rint meg ha tá ro zott, szer ve zet össze sen kész let mennyi -
ség és az adott szak anyag ra 17. pont sze rint ki szá molt
ellen õr zõ kész let mennyi ség kö zöt ti el té rés 5%-ot meg ha -
la dó, ak kor az el té rést az MH ÖHP had táp fõ nök ré szé re
so ron kí vül írás ban je lent sék. Az MH ÖHP had táp fõ nö ke
in téz ked jen az MH ÖHP ál lo má nyá ból bi zott ság ki je lö lé -
sé re, amely hajt sa vég re az el té rés oká nak ki vizs gá lá sát,
majd te gyen ja vas la tot annak ren de zé sé re.

21. A szer ve zet nél lé võ üzem anyag fo gyasz tó esz köz
tí pu sok haj tó anyag- és fagy ál ló fo lya dék tartályfeltölté -
seit, va la mint a szak anya gok új mennyi sé gi egy ség re vo -
nat koz ta tott kész let mennyi sé ge i nek meg ha tá ro zá sát, át -
vál tását az üzem anyag szak ág kü lön jegy zõ könyv ben rög -
zít se, gyûjt õz ze va la mint az MH ÖHP had táp fõ nök ré szé re 
küld je meg.

Az új mennyiségi egységû szakági és egység szintû
analitikus nyilvántartásra történõ áttérés,

készletrendezés végrehajtása

22. A 11.2 pont sze rin ti ide ig le nes tá ro ló he lyi kó don
lé võ és ide ig le nes HETK szá mon sze rep lõ szak anya gok a
még ré gi mennyi sé gi egy sé gû (ki lo gramm) kész let -
mennyi sé gét „egyéb csök ke nés” moz gás nem mel (330.)
ve zes sék ki a nyil ván tar tás ból.

23. A 13–16. pon tok sze rin ti új mennyi sé gi egy ség re
(li ter) meg ha tá ro zott, át vál tott szak anyag kész let mennyi -
sé ge ket, „egyéb nö ve ke dés” moz gás nem mel (230.) vé te -
lez zék vissza az ide ig le nes tá ro ló he lyi kó don lé võ téte -
lekre.

24. A kész let ren de zé sek (egyéb csök ke nés és egyéb
nö ve ke dés) vég re haj tá sá ról – ezen in téz ke dés re hivat -
kozva – ké szít se nek jegy zõ köny vet, amely nek 1–1 pél dá -
nyát csa tol ják a mû ve le tek moz gás bi zony la ta i hoz.

25. A mó do sí tá sok adat ál lo má nya it ad ják át a pénz ügyi 
re fe ra tú ra ré szé re.

26. A kész let ren de zést köve tõen, a még ide ig le nes
 tárolóhelyi kó don lé võ „új”, illetve „hasz nált” kész let cso -
por tú szak anya gok kész let mennyi sé ge i bõl, a ren del ke zé -
sek nek, szük ség le ti szám ve té sek nek meg fe le lõ kész le te -
ket „M” kész let cso port ba cso por to sít sák át (421. moz gás -
nem).

27. A mó do sí tá sok adat ál lo má nya it (for gal mi- és törzs -
adat) ad ják át a pénz ügyi re fe ra tú ra ré szé re.

28. Az új szak ági és egy ség szin tû ana li ti kus nyil ván -
tar tás fel fek te té se ér de ké ben, vég re hajt ják a meg ha tá ro -
zott szak anyag kész let mennyi sé gek, ide ig le nes tá ro ló he lyi 
kód ról, át té rés elõt ti tá ro ló hely kó dok ra (al egy sé gek
és egy ség rak tár) tör té nõ vissza cso por to sí tá sát (410., 420.
moz gás nem).

29. A 28. pont ban le ír tak vég re haj tá sát köve tõen az
ide ig le nes tá ro ló he lyi kó don szak anyag nem le het.

30. Az üres ide ig le nes tá ro ló he lyi kó dot a 2008. évi
pénz ügyi nyi tást köve tõen tö röl ni kell a szak ági és egy ség
szin tû ana li ti kus nyil ván tar tás ból.

31. Amennyi ben a kész let ren de zés tár gyi esz kö zö ket is 
érint, ak kor a „Tár gyi esz köz tör té ne ti la p”-okat a kész let -
ren de zés vég re haj tá sá nak nap ján nyom tas sák ki.

32. Az új mennyi sé gi egy sé gû szak ági és egy ség szin tû
ana li ti kus nyil ván tar tás ra tör té nõ át té rés vég re haj tá sa elõtt 
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és után az üzem anyag szak ág va gyon ér ték lis tát nyom tas -
son és a két lis tát a va gyon ér ték szem pont já ból egyez -
tesse le.

33. A mennyi sé gi egy ség át vál tá sá nál ki emelt fi gyel -
met for dít sa nak az egyéb csök ke nés sel ki adás ba he lye zett
és az egyéb nö ve ke dés sel vissza vé te le zett szak anyag
 vagyonértékének egye zõ sé gé re.

34. Ha a va gyon ér ték mind két lis tán meg egye zik, ille -
tõ leg a két va gyon ér ték kö zöt ti el té rés 0,003%-os ha tár ér -
té ken be lül van, ak kor az egye zõ ség té nyét a szak ági fel -
dol go zást vég zõ sze mély és a pénz ügyi re fe rens a kész let -
ren de zé si ok má nyo kon alá írá suk kal és bé lyeg zõ vel iga -
zol ja.

35. Amennyi ben a hon véd sé gi szer ve zet az új Nomen -
klatúrában nem sze rep lõ, de – ál ta lá nos jel lem zõi alap ján –
üzem anyag szak anyag ként be azo no sít ha tó anyag gal, vagy
esz köz zel ren del ke zik, ak kor a szer ve zet üzem anyag szak -
ági ve ze tõ je, a nyil ván tar tás ba vé tel hez szük sé ges törzs -
ada tok biz to sí tá sa ér de ké ben egyez tes sen az MH
VEK-kel.

36. Ha a be azo no sí tást köve tõen meg ál la pí tás ra ke rül,
hogy az anyag, vagy esz köz nem az üzem anyag szak ág hoz 
tar to zik, ak kor annak, nyil ván tar tás ban tör té nõ ren de zé sét, 
az az a meg fe le lõ szak ág nyil ván tar tá sá ba tör té nõ át he lye -
zést (egyéb csök ke nés/330. moz gás nem kód és egyéb
 növekedés/230. moz gás nem kód) az át adó- és át ve võ szak -
ág hajt sa vég re. Az át moz ga tás ról az át adó- és át ve võ
szak ág ve ze tõ je ké szít sen jegy zõ köny vet, amely nek
1–1 pél dá nyát a moz gás bi zony la tok hoz csa tol ják, a mó do -
sí tá sok adat ál lo má nya it ad ják át a pénz ügyi re fe ra tú ra ré -
szé re.

37. Az új mennyi sé gi egy sé gû szak ági és egy ség szin tû
ana li ti kus nyil ván tar tás ra tör té nõ át té rést köve tõen, az
üzem anyag szak anya gok egy ség szin tû tá ro lá sá ért fe le lõs
sze mély a kéz i (kar to nos) nyil ván tar tá sát az ügy vi te li
 szabályoknak meg fele lõen – ezen ügy irat ra va ló hi vat ko -
zás sal – az aláb bi ak sze rint mó do sít sa:

37.1. A szak anyag HETK szá má ban és nyil ván tar tá si
meg ne ve zé sé ben tör tént vál to zás ese tén, az üzem anyag
szak anya gok egy ség szin tû tá ro lá sá ért fe le lõs sze mély a

szak anyag je len le gi kéz i nyil ván tar tá si ok má nyán (kar to -
non) a 32. pont sze rint ja vít sa ki a tör zsa dat vál to zá so kat.

37.2. A szak anyag mennyi sé gi egy sé gé ben tör tént vál -
to zás ese tén, az üzem anyag szak anya gok egy ség szin tû tá -
ro lá sá ért fe le lõs sze mély a szak anyag je len le gi kéz i nyil -
ván tar tá si ok má nyát (kar tont) a 32. pont ban le ír tak nak
meg fele lõen zár ja le és új nyil ván tar tá si ok mányt (kar tont)
fek tes sen fe l a tör zsa dat vál to zás nak meg fele lõen.

38. Ezzel pár hu za mo san az üzem anyag szak anya gok
egy ség szin tû tá ro lá sá ért fe le lõs sze mély hajt sa vég re a
szak anya gok rak tá ri áll vány cím ké i nek ja ví tá sát, cse ré jét.

39. A 3–10. pon tok ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sá ról a szer ve zet lo gisz ti kai fõ nö ke vagy lo gisz ti kai
rész leg ve ze tõ je ké szít sen je len tést az MH ÖHP hadtáp -
fõnöke ré szé re.

40. A lel tá ro zás ki ér té ke lé sé nek idõ sza ká ban az eset -
leges el té ré sek ér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges el -
szá mo ló árat a szer ve zet ké ré sé re az MH VEK 3 mun ka na -
pon be lül biz to sít sa.

41. Szak ági és egy ség szin tû szá mí tó gé pes ana li ti kus
nyil ván tar tás sal ren del ke zõ szer ve ze tek a – új Nomen -
klatúrának meg fe le lõ – szak ági és egy ség szin tû ana li ti kus
nyil ván tar tá sá nak tör zsa dat ál lo má nyát nyom ta tott – pénz -
ügyi re fe rens alá írá sá val és bé lyeg zõ jé vel hi te le sí tett – és
elekt ro ni kus for má ban 2008. már ci us 10-ig küld jék meg
az MH VEK ré szé re.

Záró rendelkezések

42. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Hon véd ség üzem -
anyag szol gá lat fõ nö ké nek 6/2000. (HK 10.) szá mú szak -
uta sí tá sa 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 (,,NOMENK LA TÚ RA”).

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 24.
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1. számú melléklet a 7/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT számhoz

ÜZEMANYAG SZAKANYAG NOMENKLATÚRA

Fsz. Tel jes meg ne ve zés

Nyil ván tar tá si törzs ada tok

Meg jegy zés
HETK Nyil ván tar tá si meg ne ve zés

Meny -
nyiségi
 egység

Nyil ván tar tás
tí pu sa

1. ÜZEMANYAGOK

1.1. SZÁRAZFÖLDI ÜZEMANYAGOK

1.1.1. ÓLMOZATLAN MOTORBENZINEK

1 Esz–95 ólmozatlan autóbenzin 24 02 1122 0003 08 ESZ–95
AUTÓBENZIN

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Mol kártyás ólmozatlan autóbenzin
Tempo 95

24 02 1122 0007 04 MOL TEMPO–95 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Mol kártyás ólmozatlan autóbenzin
Tempo 98

24 02 1122 0008 03 MOL TEMPO–98 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Mol kártyás ólmozatlan autóbenzin
Tempo 99

24 02 1122 0011 08 MOL TEMPO–99 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Esz ólmozatlan autóbenzin (külföldi
feltöltés)

24 02 1122 0009 02 ESZ AUTÓBENZIN
KÜLFÖLD

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Esz–98 ólmozatlan autóbenzin 24 02 1122 0004 07 ESZ–98
AUTÓBENZIN

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.2. GÁZOLAJOK

1 Téli gázolaj 24 02 1311 0003 05 TÉLI GÁZOLAJ li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Mol kártyás Tempo Diesel 24 02 1311 0007 01 MOL TEMPO DIESEL li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Mol kártyás Evo Diesel 24 02 1311 0009 10 MOL EVO DIESEL li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Diesel (külföldi feltöltés) 24 02 1311 0008 00 GÁZOLAJ KÜLFÖLD li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.3. KÉTÜTEMÛ MOTOROLAJOK

1 Carrier Arol – 2T kétütemû motorolaj 24 02 3121 0001 10 CARRIER AROL–2T li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Shell – 2T kétütemû motorolaj 24 023121 0004 07 SHELL–2T li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.4. CSÓNAK MOTOROLAJOK

1 Aquaglide csónak motorolaj 24 02 3121 0012 07 AQUAGLIDE li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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Fsz. Tel jes meg ne ve zés

Nyil ván tar tá si törzs ada tok

Meg jegy zés
HETK Nyil ván tar tá si meg ne ve zés

Meny -
nyiségi
 egység

Nyil ván tar tás
tí pu sa

2 Carrier Albatrosz TS csónak
motorolaj

24 02 3121 0010 02 CARRIER
ALBATROSZ TS

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Shell Super kétütemû csónak
motorolaj

24 02 3121 0002 09 SHELL SUPER li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.5. NÉGYÜTEMÛ KÖZÚTI JÁRMÛ MOTOROLAJOK

1 Mol Turbo Star 20 W–50 motorolaj 24 02 3122 0043 06 MOL TURBO STAR
20 W–50

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Mol Turbo Diesel 20 W–40 motorolaj 24 02 3141 0006 04 MOL TURBO DIESEL 
20 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 EMD–16 univerzális motorolaj 24 02 3141 0004 06 EMD–16 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 ETM 20 W–40 univerzális motorolaj 24 02 3141 0005 05 ETM 20 W–40 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Ömv Truck M plus 15 W–40
motorolaj

24 02 3122 0018 07 OMV TRUCK M
PLUS 15 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Ömv Truck LD 15 W–40 motorolaj 24 02 3122 0039 02 OMV TRUCK LD 15
W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Ömv Truck SAE–50 motorolaj 24 02 3133 0007 10 OMV TRUCK SAE–50 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Carrier Maximol Universal 15 W–40
motorolaj

24 02 3122 0028 05 CARRIER MAXIMOL
UNIV. 15 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Shell Rimula TX 15 W–40 motorolaj 24 02 3122 0019 06 SHELL RIMULA TX
15 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

10 Esso Uniflow 15 W–40 motorolaj 24 02 3122 0033 08 ESSO UNIFLOW 15
W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Shell Universal Engine Oil 15 W–40
motorolaj

24 02 3122 0029 04 SHELL UNIV.
ENGINE 15 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Ömv Control Light SAE 10 W–40
motorolaj

24 02 3122 0024 09 OMV CONTROL
LIGHT 10 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

13 Ömv Bixxol Extra SAE 10 W–40
motorolaj

24 02 3122 0051 06 OMV BIXXOL
EXTRA 10 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

14 Mol Dynamic 10 W–40 motorolaj 24 02 3122 0025 08 MOL DYNAMIC 10
W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

15 Esso Ultra 10 W–40 motorolaj 24 02 3122 0026 07 ESSO ULTRA 10
W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

16 Shell Helix Plus 10 W–40 motorolaj 24 02 3122 0027 06 SHELL HELIX PLUS
10 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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17 Ömv Syn Com SAE 5 W–40
motorolaj

24 02 3122 0034 07 OMV SYN COM 5
W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

18 Ömv Bixxol Premium SAE 5 W–40
motorolaj

24 02 3122 0052 05 OMV BIXXOL
PREMIUM 5 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

19 Ömv Eco Truck SAE 10 W–40
motorolaj

24 02 3122 0045 04 OMV ECO TRUCK 10
W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

20 Mol Synt Diesel 10 W–40 motorolaj 24 02 3122 0044 05 MOL SYNT DIESEL
10 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

21 Agip Extra HTS 5 W–40 motorolaj 24 02 3122 0041 08 AGIP EXTRA HTS 5
W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

22 Mol Dynamic Gold 5 W–30
motorolaj

24 02 3122 0048 01 MOL DYNAMIC
GOLD 5 W–30

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

23 Ömv Truck FE Plus SAE 10 W–40
motorolaj

24 02 3122 0049 00 OMV TRUCK FE
PLUS 10 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.5.1. EGYFOKOZATÚ MOTOROLAJOK

1 Ömv Truck SAE 10 W egyfokozatú
motorolaj

24 02 3122 0036 05 OMV TRUCK SAE 10
W

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Ömv Truck SAE 20 W–20
egyfokozatú motorolaj

24 02 3122 0037 04 OMV TRUCK 20
W–20

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.6. NÉGYÜTEMÛ HARCJÁRMÛ MOTOROLAJOK

1 M–16-IHP–3 harcjármû motorolaj 24 02 3133 0003 03 M–16-IHP–3 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Ömv Panzeröl 25 W–50 harckocsi
motor kenõolaj

24 02 3122 0023 10 OMV PANZEROL 25
W–50

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 MT–16p harcjármû motorolaj 24 02 3133 0002 04 MT–16P li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.7. HAJTÓMÛOLAJOK

1 Ömv Gear LDI SAE 75 W–80
hajtómûolaj

24 02 3412 0028 01 OMV GEAR LDI 75
W–80

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Ömv Gear MPX SAE 75 W–80
hajtómûolaj

24 02 3412 0027 02 OMV GEAR MPX 75
W–80

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Ömv Gear BSX SAE 75 W–80
hajtómûolaj

24 02 3412 0031 06 OMV GEAR BSX 75
W–80

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Carrier Hykomol-K 85 W–90
hajtómûolaj

24 02 3413 0007 01 CARRIER
HYKOMOL-K 85

W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Agip Rotra LSX 75 W–90
hajtómûolaj

24 02 3412 0024 05 AGIP ROTRA LSX 75
W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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1.1.7.1. SEBESSÉGVÁLTÓMÛ OLAJOK (GL–4)

1 Shell Spirax-EP 80 W–90
sebességváltómû olaj

24 02 3412 0005 08 SHELL SPIRAX EP 80 
W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 TSZP–10V sebességválómû olaj 24 02 3412 0008 05 TSZP–10V li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Ömv Getrieböl MP 80 W–85
sebességváltómû olaj

24 02 3412 0012 09 OMV GETRIEBOL
MP 80 W–85 W

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Esso Gear Oil GP-D–80 W
sebességváltómû olaj

24 02 3412 0013 08 ESSO GEAR GP-D–80
W

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Ömv Getribeöl SY 75 W–90
sebességváltómû olaj

24 02 3412 0014 07 OMV GETRIEBOL SY 
75 W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Shell Getribeöl EP 75 W–90
sebességváltómû olaj

24 02 3412 0015 06 SHELL GETRIEBOL
EP 75 W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Ömv Getribeöl FE 75 W–90
sebességváltómû olaj

24 02 3412 0016 05 OMV GETRIEBOL FE 
75 W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Ömv Unigear S 75 W–90
sebességváltómû olaj

24 02 3412 0023 06 OMV UNIGEAR S 75
W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Ömv Gear Oil MPX 75 W–95
sebességváltómû olaj

24 02 3412 0025 04 OMV GEAR MPX 75
W–95

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

10 Ömv Gear Oil BSX 75 W–90
sebességváltómû olaj

24 02 3412 0026 03 OMV GEAR BSX 75
W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Ömv Gear Oil MP 85 W–90
sebességváltómû olaj

24 02 3413 0009 10 OMV GEAR MP 85
W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Ömv Gear SLY SAE 75 W–90
sebességváltómû olaj

24 02 3412 0029 00 OMV GEAR SLY 75
W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.7.2. HAJTÓMÛOLAJ HIPOID HAJTÓMÛVEKHEZ (GL–5 )

1 EKT–90 konzerváló hipoidolaj 24 02 3413 0005 03 EKT–90 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Shell Spirax HD 80 W–90 hipoidolaj 24 02 3412 0017 04 SHELL SPIRAX HD
80 W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Esso Gear Oil GX-D–85 W–90
hipoidolaj

24 02 3412 0018 03 ESSO GEAR GX-D 85
W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Omv Getribeöl B–85 W–90
hipoidolaj

24 02 3412 0021 08 OMV GETRIEBOL B
85 W–90

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Shell Spirax HD- 85 W–140
hipoidolaj

24 02 3111 0017 08 SHELL SPIRAX HD
85 W–140

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Mobilube HD 85 W–140 hipoidolaj 24 02 3111 0033 08 MOBILUBE HD 85
W–140

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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1.1.7.3. ATF OLAJOK

1 Mobil ATF–220 automata hajtómû
olaj

24 02 3433 0023 00 MOBIL ATF–220 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Ömv ATF D-II hidraulikaolaj 24 02 3433 0028 06 OMV ATF D-II li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Esso ATF D-II hidraulikaolaj 24 02 3433 0029 05 ESSO ATF D-II li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Mobil ATF–200 váltóolaj 24 02 3432 0009 03 MOBIL ATF–200 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Esso ATF Type A automata váltóolaj 24 02 3412 0022 07 ESSO ATF TYPE A li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Ömv ATF Type A automata váltóolaj 24 02 3432 0011 09 OMV ATF TYPE A li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Mobil ATF–210 automata váltóolaj 24 02 3432 0012 08 MOBIL ATF–210 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Nycolube–122 váltóolaj 24 02 3432 0014 06 NYCOLUBE–122 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Mol ATF hidr. olaj hidrodinamikus
nyomatékváltóhoz

24 02 3432 0010 10 MOL ATF li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.8. HIDRAULIKA ÉS LENGÉSCSILLAPÍTÓ OLAJOK

1 Hidrokomol P 22/45 hidraulikaolaj 24 02 3433 0017 09 HIDROKOMOL P
22/45

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Hidrokomol HV-U–15 hidraulikaolaj 24 02 3433 0033 09 HIDROKOMOL
HV-U–15

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Hidrokomol HV-U–32 hidraulikaolaj 24 02 3433 0019 07 HIDROKOMOL
HV-U–32

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Hidrokomol HV-U–46 hidraulikaolaj 24 02 3433 0021 02 HIDROKOMOL
HV-U–46

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Hidrokomol U–46 hidraulikaolaj 24 02 3433 0052 06 HIDROKOMOL U–46 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Hidrokomol U–68 hidraulikaolaj 24 02 3433 0039 03 HIDROKOMOL U–68 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Hidrokomol P–100 hidraulikaolaj 24 02 3433 0015 00 HIDROKOMOL P–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Hidrokomol P–32 hidraulikaolaj 24 02 3433 0012 03 HIDROKOMOL P–32 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Shell Tellus C–5 hidraulikaolaj 24 02 3433 0025 09 SHELL TELLUS C–5 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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10 Shell Tellus T–15 hidraulikaolaj 24 02 3433 0031 00 SHELL TELLUS T–15 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Ömv HLP-M–15 hidraulikaolaj 24 02 3433 0032 10 OMV HLP-M–15 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Ömv Austromatic HGN
hidraulikaolaj

24 02 3413 0008 00 OMV AUSTROMATIC 
HGN

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

13 Ömv HYD HLP 46 hidraulikaolaj 24 02 3433 0051 07 OMV HYD HLP 46 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

14 Shell Tellus T–32 hidraulikaolaj 24 02 3433 0034 08 SHELL TELLUS T–32 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

15 Ömv HLP-M–32 hidraulikaolaj 24 02 3433 0035 07 OMV HLP-M–32 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

16 Shell Tellus T–46 hidraulikaolaj 24 02 3433 0038 04 SHELL TELLUS T–46 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

17 Shell Tellus T–68 hidraulikaolaj 24 02 3433 0041 09 SHELL TELLUS T–68 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

18 Shell Tellus T–100 hidraulikaolaj 24 02 3433 0042 08 SHELL TELLUS
T–100

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

19 Esso Nuto H–5 hidraulikaolaj 24 02 3433 0043 07 ESSO NUTO H–5 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

20 Ömv Austrotrac SAE 10 W–40
hidraulikaolaj

24 02 3122 0038 03 OMV AUSTROTRAC
SAE 10 W–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

21 Ömv Biohyd M 46 hidraulikaolaj 24 02 3433 0047 03 OMV BIOHYD M 46 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

22 Hidrofluid-A hidraulikaolaj 24 02 3432 0001 00 HIDROFLUID-A li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

23 Hidrofluid-B hidraulikaolaj 24 02 3432 0002 10 HIDROFLUID-B li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

24 Shell Donax TA hidraulikaolaj 24 02 3433 0027 07 SHELL DONAX TA li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

25 Shell Donax TM hidraulikaolaj 24 02 3432 0003 09 SHELL DONAX TM li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

26 Shell Donax TF hidraulikaolaj 24 02 3432 0013 07 SHELL DONAX TF li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

27 Shell Tegula Oil–32 hidraulikaolaj 24 02 3432 0008 04 SHELL TEGULA
OIL–32

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

28 Esso Torque Fluid N 45 24 02 3432 0015 05 ESSO TORQUE
FLUID N45

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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1.1.9. ORSÓ-, MÛSZER-, GÉP- ÉS TURBINAOLAJOK

1 O–15 orsóolaj 24 02 3212 0002 03 O–15 ORSÓOLAJ li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 AU orsóolaj 24 02 3211 0001 09 AU ORSÓOLAJ li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 MA–5 mûszerolaj 24 02 3233 0018 00 MA–5 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 MA–10 mûszerolaj 24 02 3213 0006 05 MA–10 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 M–15 mûszerolaj 24 02 3233 0022 04 M–15 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 MA–15 mûszerolaj 24 02 3233 0019 10 MA–15 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 O–25 mûszerolaj 24 02 3231 0002 07 O–25 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Óraolaj-I 24 02 3232 0001 03 ÓRAOLAJ-I li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Óraolaj-II 24 02 3232 0002 02 ÓRAOLAJ-II li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

10 Ta–32 gõzturbinaolaj 24 02 3511 0005 06 TA–32 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Ta–46 gõzturbinaolaj 24 02 3511 0006 05 TA–46 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

12 T–32 szerszámgépolaj 24 02 3222 0007 03 T–32 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

13 T–68 szerszámgépolaj 24 02 3222 0006 04 T–68 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

14 AN–100 gépolaj 24 02 3221 0005 10 AN–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

15 SzK–100 szánkenõolaj 24 02 3222 0004 06 SZK–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

16 Pneukomol PG–100 speciális
mûszerolaj

24 02 3233 0017 01 PNEUKOMOL PG–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

17 Turbokomol–32K turbinaolaj 24 02 3512 0003 03 TURBOKOMOL–32K li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

18 Turbokomol–46K turbinaolaj 24 02 3511 0007 04 TURBOKOMOL–46K li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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19 Esso Nuray–46 szerszámgépolaj 24 02 3511 0008 03 ESSO NURAY–46 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

20 Esso Nuray–68 szerszámgépolaj 24 02 3222 0013 05 ESSO NURAY–68 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

21 Esso Nuray–100 gépolaj 24 02 3221 0015 08 ESSO NURAY–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

22 Agip Exidia–100 szánkenõolaj 24 02 3222 0014 04 AGIP EXIDIA–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

23 Shell Torcula–100 szánkenõolaj 24 02 3222 0015 03 SHELL
TORCULA–100

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

24 FG–100 fûrészgépolaj 24 02 3221 0006 09 FG–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

25 Esso Teresso–32 turbinaolaj 24 02 3512 0004 02 ESSO TERESSO–32 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

26 Esso Teresso–46 turbinaolaj 24 02 3511 0011 08 ESSO TERESSO–46 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

27 Shell Turbo T–32 turbinaolaj 24 02 3512 0005 01 SHELL TURBO T–32 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

28 Mobil DTE Medium turbinaolaj 24 02 3511 0009 02 MOBIL DTE
MEDIUM

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

29 G–32 gépolaj 24 02 3221 0011 01 G–32 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

30 SZP tengelyolaj 24 02 3532 0006 10 SZP li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

31 Mol VK–100 tengelyolaj 24 02 3412 0010 00 MOL VK–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.10. KOMPRESSZOR- ÉS HÛTÕGÉP OLAJOK

1 KA–68 kompresszorolaj 24 02 3312 0008 01 KA–68 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 KA–100 kompresszorolaj 24 02 3312 0007 02 KA–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 KA–150 kompresszorolaj /adalékolt 24 02 3311 0007 07 KA–150 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 KA–220 kompresszorolaj /adalékolt 24 02 3312 0006 03 KA–220 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 KG–100 kompresszorolaj 24 02 3311 0005 09 KG–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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6 Shell Vacuum Pumpenöl V–9930
vákuumszivattyú olaj

24 02 3521 0006 10 SHELL VACUUM
PUMPENOL V–9930

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Shell Clavus Oil G–46 hûtõ-gépolaj 24 02 3313 0009 06 SHELL CLAVUS
G–46

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Shell OL–22–12 hûtõ-gépolaj 24 02 3314 0005 05 SHELL OL–22–12 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Shell Corena H–68 kompresszorolaj 24 02 3312 0011 06 SHELL CORENA
H–68

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

10 Ömv VDL–68 kompresszorolaj 24 02 3312 0012 05 OMV VDL–68 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Shell Corena H–100 kompresszorolaj 24 02 3312 0013 04 SHELL CORENA
H–100

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Ömv VDL–100 kompresszorolaj 24 02 3312 0014 03 OMV VDL–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

13 Shell Corena H–150 kompresszorolaj 24 02 3311 0009 05 SHELL CORENA
H–150

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

14 Ömv VDL–150 kompresszorolaj 24 02 3311 0011 00 OMV VDL–150 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

15 Mobil Vacuum Pump oil v
vákuumszivattyú olaj

24 02 3521 0007 09 MOBIL VACUUM
PUMP OIL

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

16 Zerice R–46 freonálló hûtõ-gépolaj 24 02 3314 0004 06 ZERICE R–46 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.11. EGYÉB OLAJOK (transz for má tor-, gõz hen ger-, hû tõ-, ke nõ- és fe hér ola jok)

1 Mobilmet–29 vágóolaj 24 02 3612 0009 01 MOBILMET–29 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 P–28 gõzhengerolaj 24 02 3532 0005 00 P–28 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 G–52 gõzhengerolaj 24 02 3532 0003 02 G–52 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Komemul–22EP hûtõ-vágóolaj 24 02 3612 0001 09 KOMEMUL–22EP li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 GXS–32 vágóolaj 24 02 3612 0008 02 GXS–32 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Shell Diala Oil BX transzformátorolaj 24 02 3711 0008 00 SHELL DIALA OIL
BX

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Shell Vitrea–460 24 02 3532 0011 02 SHELL VITREA–460 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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8 Nycolube–15 gõzhengerolaj 24 02 3532 0008 08 NYCOLUBE–15 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Mobil Extra Hecla Super Cylinder
Oil

24 02 8118 0007 01 MOBIL EXTRA
HECLA SUPER CYL.

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

10 TO–35 transzformátorolaj 24 02 3711 0001 07 TO–35 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 TO–40A transzformátorolaj 24 02 3711 0005 03 TO–40A li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

12 TO–45 transzformátorolaj 24 02 3711 0002 06 TO–45 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

13 Shell Special Heiss-dampf Zylinderöl 
tengelyolaj

24 02 3532 0012 01 SHELL SPECIAL
HEISSDAMP ZYL.

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

14 Fúróolaj–2 24 02 3611 0002 02 FÚRÓOLAJ–2 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.12. KENÕZSÍROK

1.1.12.1. ÁLTALÁNOS CSAPÁGYZSÍROK

1 Alukomplex–2 hõ- és vízálló zsír 24 02 4124 1509 04 ALUKOMPLEX–2 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Ömv Signum M 283 csapágyzsír 24 02 4124 0013 05 OMV SIGNUM M 283 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

3 ELIT–2 hõ- és vízálló zsír 24 02 4124 0002 08 ELIT–2 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Ömv Signum L2 csapágyzsír 24 02 4124 0019 10 OMV SIGNUM L2 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Ömv Signum M 284 csapágyzsír 24 02 4124 0022 04 OMV SIGNUM M 284 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Mol LZS–2 hõ- és vízálló kenõzsír 24 02 4124 0004 06 MOL LZS–2 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Mol LZS–2 EP hõ- és vízálló
kenõzsír

24 02 4124 0020 06 MOL LZS–2 EP ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.12.2. SPECIÁLIS CSAPÁGYZSÍROK

1 Shell Retinax-A hõ-vízálló zsír 24 02 4124 0006 04 SHELL RETINAX-A ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Mobilgrease HP csapágyzsír 24 02 4124 0014 04 MOBILGREASE HP ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Shell Retinax LX kenõzsír 24 02 4124 0021 05 SHELL RETINAX LX ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les
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1.1.12.3. GRAFITOS ZSÍROK

1 KZS–3G grafitos kenõzsír 24 02 4111 0006 03 KZS–3G ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Shell Barbatina–2 grafitos fagyálló
zsír

24 02 4211 0016 05 SHELL
BARBATINA–2

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.12.4. MOLIBDÉN-, DISZULFIDOS ZSÍROK

1 Limolard molibdén diszulfidos hõ- és 
vízálló zsír

24 02 4124 0001 09 LIMOLARD ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Shell Retinax-AM molibdén
diszulfidos csapágyzsír

24 02 4124 0015 03 SHELL RETINAX AM ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Ömv Signum LM molibdén
diszulfidos csapágyzsír

24 02 4124 0016 02 OMV SIGNUM LM ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.12.5. MÛSZERZSÍR

1 Esso Beacon–325 kenõzsír 24 02 4221 0027 07 ESSO BEACON–325 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.13. FEGYVER-, VÉDÕ- ÉS KONZERVÁLÓ OLAJOK

1.1.13.1. FEGYVEROLAJOK

1 Break-Free CLP–6 fegyvertisztitó-,
konzerváló olaj

24 02 4421 0021 10 BREAK-FREE CLP–6 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Break-Free CLP–8 fegyvertisztitó-,
konzerváló olaj

24 02 4421 0029 02 BREAK-FREE CLP–8 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Break-Free CLP–9 fegyvertisztitó-,
konzerváló olaj

24 02 4421 0031 08 BREAK-FREE CLP–9 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Break-Free GMX–8
fegyverkonzerváló olaj

24 02 4421 0026 05 BREAK-FREE GMX–8 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Nycolube–127 fegyverápoló olaj 24 02 4421 0022 09 NYCOLUBE–127 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Royco–463 fegyvertisztitó-,
konzerváló olaj

24 02 4421 0023 08 ROYCO–463 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Break-Free CLP–4 fegyverolaj 24 02 4421 0032 07 BREAK-FREE CLP–4 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Break-Free CLP–5 fegyverolaj 24 02 4421 0033 06 BREAK-FREE CLP–5 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Break-Free CLP–16 fegyverolaj 24 02 4421 0034 05 BREAK-FREE CLP–16 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

10 Break-Free GMX–4 fegyverolaj 24 02 4421 0035 04 BREAK-FREE GMX–4 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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11 Break-Free SMX–8 fegyverolaj 24 02 4421 0036 03 BREAK-FREE SMX–8 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Break-Free SMX–9 fegyverolaj 24 02 4421 0037 02 BREAK-FREE SMX–9 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

13 Korol–15 fegyver-, löveg konzerváló
olaj

24 02 4421 0013 10 KOROL–15 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

14 Eagle TS543010 fegyverolaj 24 02 4421 0039 00 EAGLE TS543010 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

15 Olvikor–815 fegyverolaj 24 02 4421 0006 09 OLVIKOR–815 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.13.2. VÉDÕ- ÉS KONZERVÁLÓ OLAJOK

1 Nicro–608 fegyverápoló olaj 24 02 4421 0011 01 NICRO–608 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Nicro–608 fegyverápoló olaj/spray 24 02 4421 0012 00 NICRO–608 SPRAY da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Aktion fegyverápoló-védõolaj 24 02 4421 0024 07 AKTION li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 DIKOR–68 dízeladagoló konzerváló 24 02 4421 0014 09 DIKOR–68 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.14. ZSÍRSZERÛ VÉDÕANYAGOK

1.1.14.1. VÉDÕ-, KENÕZSÍROK

1 Nicro–137 drótkötélápoló olaj 24 02 8118 0005 03 NICRO–137 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Nyco Grease–39 védõzsír 24 02 4411 0014 04 NYCO GREASE–39 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Nicro–30 spec. védõ zsír 24 02 4411 0015 03 NICRO–30 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Olvikor–500 drótkötél védõzsír 24 02 4411 0008 02 OLVIKOR–500 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Olvikor–530 védõzsír 24 02 4411 0009 01 OLVIKOR–530 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Nicro–80 általános zsír 24 02 4411 0011 07 NICRO–80 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

7 ZZK–3U védõzsír 24 02 4412 0004 01 ZZK–3U ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

8 F–15 technikai vazelin olaj 24 02 5313 0003 07 F–15 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les
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9 Technikai vazelin-II 24 02 5313 0005 05 TECHNIKAI
VAZELIN-II

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

10 FK–15 kozmetikai vazelinolaj 24 02 5312 0002 02 FK–15 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Diloma Compound  White vazelin 24 02 5313 0006 04 DILOMA
COMPOUND  WHITE

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.14.2. KONZERVÁLÓ ZSÍROK

1 Olvikor–518 konzerváló zsír 24 02 4411 0016 02 OLVIKOR–518 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Esso Rust Ban–326 védõzsír 24 02 4412 0018 06 ESSO RUST-BAN–326 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.14.3. SPECIÁLIS VÉDÕ- ÉS TÖMÍTÕ ZSÍROK, PASZTÁK

1 Nosol GBY–2 hõálló zsír 24 02 4221 0019 07 NOSOL GBY–2 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Thermocup TC–1200 szerelõ aerosol
300 gramm

24 02 4411 0012 06 THERMOCUP
TC–1200

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Ömv Renax-AS szerelõ paszta 24 02 4412 0021 00 OMV RENAX-AS ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.15. FOGÁSBIZTOS, LAKKSZERÛ VÉDÕANYAGOK

1 Olvikor–320 védõviasz 24 02 4431 0004 05 OLVIKOR–320 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Esso Rust Ban–324 védõlakk 24 02 4431 0007 02 ESSO RUST-BAN–324 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Olvikor–611M védõlakk 24 02 4431 0002 07 OLVIKOR–611M li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Olvikor–370 ML üregvédõ anyag 24 02 4431 0006 03 OLVIKOR–370 ML li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Nicro–135 üregvédõ konzerváló olaj 24 02 4421 0015 08 NICRO–135 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Olvikor–855 motorvédõ olaj 24 02 4421 0007 08 OLVIKOR–855 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Olvikor–350 ML védõlakk 24 02 4421 0008 07 OLVIKOR–350 ML li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Olvikor–200T alvázvédõ anyag 24 02 4431 0003 06 OLVIKOR–200T li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Autotyl Chassis alvázvédõ anyag 24 02 4431 0005 04 AUTOTYL CHASSIS li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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10 ITB Protector–44-I védõlakk 24 02 4431 0009 00 ITB
PROTECTOR–44-I

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 TSL-C–3 védõviasz
/viszkoelasztikus/

24 02 4412 0019 05 TSL-C–3 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.16. KARBANTARTÓ SEGÉDANYAGOK

1 TS–3020 szilikon gumiápoló aerosol 24 23 8218 6318 06 TS–3020 da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Ferropassit rozsdamaró 24 24 1121 0168 10 FERROPASSIT li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Nicro–90 rozsdamaró 24 23 8218 4522 01 NICRO–90 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Olvikor–100 mosópetróleum 24 02 8115 0004 08 OLVIKOR–100 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Olvikor–816M olajos mosófolyadék 24 23 8128 1121 05 OLVIKOR–816M li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Prevent szilikon gumiápoló aerosol 24 23 8218 6319 05 PREVENT
GUMIÁPOLÓ

AEROSOL

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Nicro–632 gumiápoló aerosol 24 23 8218 6315 09 NICRO–632 da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Nicro–664 kontakt spray 24 02 8111 0009 01 NICRO–664 da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

9 CC-Solvent alkoholos mosó folyadék 24 02 8111 0012 06 CC-SOLVENT li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

10 TS–8580 rozsdamaró 24 24 1149 0158 04 TS–8580 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Prevent Kontakt tisztító aerosol 210 g 24 21 1141 0013 10 PREVENT KONTAKT 
AEROSOL

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

12 SMM–18-A réztelenitõ-pácoló adalék 24 02 7124 0011 05 SMM–18-A li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

13 SMM–18-B réztelenitõ-pácoló adalék 24 02 7124 0015 01 SMM–18-B li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

14 Olvikor–103K motorblokk lemosó 24 02 8115 0006 06 OLVIKOR–103K li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

15 Cierex D/AF motorlemosó 24 02 8115 0012 08 CIEREX D-AF li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

16 75/80 sárga cerezin 24 02 5211 0001 04 75/80 SÁRGA
CEREZIN

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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17 Gumiápoló szilikon 24 23 8218 2653 10 GUMIÁPOLÓ
SZILIKON

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

18 SP hidegindító spray 300 ml 24 23 8218 5115 08 SP HIDEGINDÍTÓ
SPRAY

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

19 Alaska hidegindító spray 400 ml 24 23 8218 5116 07 ALASKA
HIDEGINDÍTÓ

SPRAY

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

20 Olvikor–200N védõanyag 24 02 4431 0012 05 OLVIKOR–200N li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

21 Mol Carrier motorlemosó 24 02 8115 0013 07 MOL CARRIER
MOTORLEMOSÓ

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

22 Lusin Clean L–21 tisztítófolyadék 24 02 4411 0024 02 LUSIN CLEAN L–21 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

23  WD–40 tisztító spray 400 ml 24 02 4411 0022 04  WD–40 SPRAY 400
ML-ES

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

24  WD–40 tisztító folyadék 24 02 4411 0023 03  WD–40 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

25 B–70 mosási célra 24 02 1111 0005 06 B–70 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

26 80/110 speciális benzin /folt/ 24 02 8111 0004 06 80/110 SPECIÁLIS
BENZIN

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

27 Korozol–3 mosóbenzin 24 02 8111 0005 05 KOROZOL–3 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

28 Antiseize szerelõ paszta 24 02 4411 0017 01 ANTISEIZE li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

29 Antiseize szerelõ paszta/spray 24 02 4411 0018 00 ANTISEIZE SPRAY da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.17. SPECIÁLIS FOLYADÉKOK

1 Dinamitglicerin 24 24 1117 0155 02 DINAMITGLICERIN li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Dinamitglicerin (analitikai) 24 24 1117 0159 09 DINAMITGLICERIN
ANALITIKAI

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Adalékolt dinamitglicerin 24 24 1117 0156 01 ADALÉKOLT
DINAMITGLICERIN

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Denaturált szesz (technikai) 24 24 1117 0151 06 DENATURÁLT
SZESZ

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Friko–35 fagyálló folyadék 24 24 1121 0028 10 FRIKO–35 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

290 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 4. szám



Fsz. Tel jes meg ne ve zés

Nyil ván tar tá si törzs ada tok

Meg jegy zés
HETK Nyil ván tar tá si meg ne ve zés

Meny -
nyiségi
 egység

Nyil ván tar tás
tí pu sa

6 Friko–35 II. fagyálló folyadék 24 24 1121 0099 06 FRIKO–35 II. li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Evox Premium G–30 fagyálló
folyadék

24 24 1121 0019 00 EVOX PREMIUM
G–30

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Evox Premium G–48 fagyálló
folyadék

24 24 1121 0020 07 EVOX PREMIUM
G–48

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Glykolstop Super DOT–4
fékfolyadék

24 24 1121 0184 10 GLYKOLSTOP
SUPER DOT–4

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

10 Evox DOT–4 + fékfolyadék 24 24 1121 0185 09 EVOX DOT–4 + li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Glikosam DOT–4 fékfolyadék 24 24 1121 0186 08 GLIKOSAM DOT–4 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Shell Donax-YB fékfolyadék 24 24 1121 0191 00 SHELL DONAX-YB li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

13 Evva Bremsflüssigkeit HB DOT–4
fékfolyadék

24 02 3433 0046 04 EVVA HB DOT–4 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

14 Nycolube–24 speciális folyadék 24 24 1137 0026 09 NYCOLUBE–24 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

15 Nycolube–165 speciális folyadék 24 24 1137 0027 08 NYCOLUBE–165 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

16 Nycolube–167 speciális folyadék 24 24 1137 0028 07 NYCOLUBE–167 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

17 Nycolube–168 speciális folyadék 24 24 1137 0029 06 NYCOLUBE–168 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

18 Nycolube–174 speciális folyadék 24 24 1137 0031 01 NYCOLUBE–174 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

19 Nycolube–175 speciális folyadék 24 24 1137 0032 00 NYCOLUBE–175 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

20 Nycosol–08 folyadék 24 02 7111 0009 09 NYCOSOL–08 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

21 POZS–70 löveg fékfolyadék 24 24 1121 0182 01 POZS–70 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

22 Hydraunycoil FH–55 löveghidraulika 
folyadék

24 02 3433 0049 01 HYDRAUNYCOIL
FH–55

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

23 PMSZ–10 polimetilsziloxán 24 24 1141 0163 03 PMSZ–10 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

24 PESZ–5 polietilsziloxán 24 24 1141 0162 04 PESZ–5 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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25 PESZ–2 polietilsziloxán 24 24 1141 0164 02 PESZ–2 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

26 PESZ–4 polietilsziloxán 24 24 1141 0167 10 PESZ–4 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

27 PESZ–3 polietilsziloxán 24 24 1141 0165 01 PESZ–3 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

28 Mûszerligroin/benzin 24 02 8111 0007 03 MÛSZERLIGROIN li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

29 Desztillált víz 24 21 1117 0151 00 DESZTILÁLT VÍZ li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

30 Akkusav 32%-os (1,24-es) 24 21 1131 0107 00 AKKUSAV 32%-OS li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

31 Akkusav 37%-os (1,28-as) 24 21 1131 0087 09 AKKUSAV 37%-OS li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

32 Gyógybenzin 24 02 8111 0003 07 GYÓGYBENZIN li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

33 Világító pétróleum 24 02 8115 0001 00 VILÁGÍTÓ
PETRÓLEUM

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

34 Sósav 30–33% 24 21 1147 0013 02 SÓSAV 30–33% li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

35 Dermedéspont csökkentõ adalék 24 02 7129 0014 10 DERMEDÉSPONT
CSÖKK. ADALÉK

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

36 Ólompótló adalék 24 02 7129 0015 09 ÓLOMPÓTLÓ
ADALÉK

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

37 Oxilon DSE habzásgátló 24 02 7129 0016 08 OXILON DSE li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.18. EGYÉB ADALÉKOK, ANYAGOK

1 Egitt vízrétegjelzõ paszta 150 g 24 23 1329 1311 05 EGITT
VÍZRÉTEGJELZÕ

PASZTA

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Fatelítõolaj 24 24 1121 0154 05 FATELÍTÕOLAJ li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Kathon FP–1,5 biocid adalék 24 02 7129 0006 10 KATHON FP–1,5
BIOCID ADALÉK

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.1.19. ÜZEMANYAGRAKTÁR ANYAGAI

1 Rapid Aqua RAL 6003 táborizöld
festék

24 23 1249 1212 02 RAPID AQUA RAL
6300 FESTÉK

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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2 Trezor  WT 01 RAL 6003 festék 24 23 1249 1213 01 TREZOR  WT 01 RAL
6003 FESTÉK

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Adhezor higító 24 23 1319 1292 08 ADHEZOR HIGÍTÓ li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Aceton 24 24 1111 0011 03 ACETON li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Ammónium szóda 24 21 1111 0156 03 AMMÓNIUM SZÓDA li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Friko-P adalékanyag 24 24 1121 0029 09 FRIKO-P
ADALÉKANYAG

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Izo-oktán benzinadalék 24 02 7129 0011 02 IZO-OKTÁN
BENZINADALÉK

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Metilalkohol (metanol) 24 24 1135 0021 02 METILALKOHOL li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Nátriumbenzoát 24 24 1137 0033 10 NÁTRIUMBENZOÁT li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

10 Normál-heptán 24 24 1125 0014 07 NORMÁL-HEPTÁN li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 DAB–7 propilénglikol 24 24 1141 0168 09 DAB–7
PROPILÉNGLIKOL

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Ricinusolaj 24 02 8118 0014 02 RICINUSOLAJ li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

13 „Talkumliszt „E” 24 23 1166 1111 05 TALKUMLISZT E ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

14 100%-os technikai kénsav 24 21 1131 0092 01 100%-OS TECHNIKAI 
KÉNSAV

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

15 97%-os nátrium-hidroxid 24 21 1137 0027 02 97%-OS NÁTRIUM-
HIDROXID

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

16 85%-os foszforsav 24 21 1121 0021 00 85%-OS
FOSZFORSAV

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

17 RM–80 vízlágyító adalék 24 21 1153 0022 04 RM–80 VÍZLÁGYÍTÓ
ADALÉK

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

18 általános aktív szén por 24 26 1147 1891 03 AKTÍV SZÉN POR ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

19 Etilénglikol 24 26 1119 0511 07 ETILÉNGLIKOL li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

20 Impefest Adhezor táborizöld festék 24 23 1249 1261 04 IMPEFEST ADHEZOR 
ZÖLD FESTÉK

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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21 Evox Ice Crystal–40 szélvédõmosó 24 23 8218 3113 07 EVOX ICE
CRYSTAL–40

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

22 Nyári szélvédõmosó folyadék 24 23 8218 3114 06 NYÁRI
SZÉLVÉDÕMOSÓ

FOLYADÉK

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

23 Indításkönnyítõ 24 23 8218 5111 01 INDÍTÁSKÖNNYÍTÕ li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.2. REPÜLÕ ÜZEMANYAGOK

1.2.1. REPÜLÕBENZINEK

1 RB–100 LL repülõbenzin 24 02 1111 0011 08 RB–100 LL
REPÜLÕBENZIN

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Avgas–100 LL repülõbenzin (külföldi 
feltöltés)

24 02 1111 0008 03 AVGAS–100 LL
KÜLFÖLD

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.2.2. REPÜLÕPETRÓLEUMOK

1 JET-A–1 adózott repülõpetróleum 24 02 1211 0005 10 JET-A–1 ADÓZOTT li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 JET-A–1 adózatlan repülõpetróleum 24 02 1211 0007 08 JET-A–1
ADÓZATLAN

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 RJ-FG adózatlan repülõpetróleum 24 02 1213 0002 03 RJ-FG ADÓZATLAN li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 RJ-FG adózott repülõpetróleum 24 02 1213 0003 02 RJ-FG ADÓZOTT li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 JET-A–1 repülõpetróleum (külföldi
feltöltés)

24 02 1211 0006 09 JET-A–1 KÜLFÖLD li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.2.3. REPÜLÕOLAJOK

1 Esso Aviation Oil E–80 motorolaj 24 02 3111 0019 06 ESSO AVIATION OIL
E–80

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Esso Aviation Oil E–100 motorolaj 24 02 3111 0021 01 ESSO AVIATION OIL
E–100

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Turbonycoil–307 repülõ motorolaj 24 02 3111 0036 05 TURBONYCOIL–307 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Turbonycoil–308 repülõ motorolaj 24 02 3111 0037 04 TURBONYCOIL–308 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Turbonycoil–321 repülõ motorolaj 24 02 3111 0012 02 TURBONYCOIL–321 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Turbonycoil–306 turbinaolaj 24 02 3111 0024 09 TURBONYCOIL–306 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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7 Exxon Turbo Oil–2380 turbinaolaj 24 02 3111 0026 07 EXXON TURBO
OIL–2380

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Exxon Turbo Oil–25 turbinaolaj 24 02 3111 0028 05 EXXON TURBO
OIL–25

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Turbonycoil–210/A repülõ motorolaj 24 02 3111 0035 06 TURBONYCOIL–210-
A

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

10 Turbonycoil–525/2A repülõolaj 24 02 3111 0011 03 TURBONYCOIL–525–
2A

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Hydraunycoil FH–15 hidraulikaolaj 24 02 3433 0016 10 HYDRAUNYCOIL
FH–15

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Hydraunycoil FH–51 hidraulikaolaj 24 02 3433 0048 02 HYDRAUNYCOIL
FH–51

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

13 Aeroshell Fluid–12 mûszer olaj 24 02 3231 0007 02 AEROSHELL
FLUID–12

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

14 Nycolube–21 speciális mûszerolaj 24 02 3233 0021 05 NYCOLUBE–21 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

15 132–19 mûszerolaj 24 02 3233 0025 01 132–19 MÛSZEROLAJ li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

16 132–25 szilikonolaj 24 02 3233 0026 00 132–25
SZILIKONOLAJ

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

17 Nycolube–7 turbinaolaj 24 02 4421 0020 00 NYCOLUBE–7 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

18 Nycolube–58 repülõolaj 24 02 3111 0015 10 NYCOLUBE–58 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

19 Transzmisszióolaj 6733 24 02 3223 0002 03 TRANSZMISSZIÓOL
AJ 6733

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

20 Shell Aviation Oil S 8350 repülõolaj 24 02 3111 0034 07 SHELL AVIATION
OIL S 8350

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

21 Aeroshell Oil W–80 repülõolaj 24 02 3112 0009 03 AEROSHELL OIL
W–80

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

22 Mobil Aero Oil–80 repülõ motorolaj 24 02 3112 0007 05 MOBIL AERO OIL–80 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

23 Aeroshell Oil W–100 repülõolaj 24 02 3112 0003 09 AEROSHELL OIL
W–100

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

24 Mobil Aero Oil–100 repülõ motorolaj 24 02 3112 0008 04 MOBIL AERO
OIL–100

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

25 Msz–8 RK turbinaolaj 24 02 3111 0022 00 MSZ–8 RK li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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26 Aeroshell–3SP turbinaolaj 24 02 3111 0023 10 AEROSHELL–3SP li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

27 MSZ–8p repülõ motorolaj 24 02 3111 0005 01 MSZ–8P li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

28 Turbonycoil–600 turbinaolaj 24 02 3111 0025 08 TURBONYCOIL–600 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

29 Exxon Turbo Oil–2389 turbinaolaj 24 02 3111 0027 06 EXXON TURBO
OIL–2389

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

30 IPM–10 repülõ motorolaj 24 02 3111 0009 08 IPM–10 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

31 Aeroshell–560 turbinaolaj 24 02 3111 0029 04 AEROSHELL–560 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

32 Mol Hykomol 140 MH repülõolaj 24 02 3111 0014 00 MOL HYKOMOL 140
MH

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

33 Mobil Jet Oil-II repülõolaj 24 02 3111 0016 09 MOBIL JET OIL-II li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

34 B–3V repülõ motorolaj 24 02 3111 0003 03 B–3V li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

35 Esso Univis J–13 hidraulikaolaj 24 02 3433 0026 08 ESSO UNIVIS J–13 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

36 Mobil Aero HFE hidraulikaolaj 24 02 3433 0022 01 MOBIL AERO HFE li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

37 AMG–10 hidraulikaolaj 24 02 3433 0001 06 AMG–10 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

38 Aeroshell Fluid–41 hidraulikaolaj 24 02 3432 0006 06 AEROSHELL
FLUID–41

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

39 Nycolube–11B mûszerolaj 24 02 3233 0023 03 NYCOLUBE–11B li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

40 132–08 speciális mûszerolaj 24 02 3233 0012 06 132–08 SPECIÁLIS
MÛSZEROLAJ

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

41 Aeroshell Fluid–3 mûszerolaj 24 02 3231 0006 03 AEROSHELL
FLUID–3

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

42 MVP mûszerolaj 24 02 3231 0001 08 MVP li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

43 Nycolube–123 grafitos 3 mûszerolaj 24 02 3233 0024 02 NYCOLUBE–123 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

44 Nycolube–18 grafitos 2 szilikon olaj 24 02 3233 0027 10 NYCOLUBE–18 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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45 Turbonycoil–329 kenõolaj 24 02 3223 0001 04 TURBONYCOIL–329 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

46 Aeroshell Fluid–5M-A repülõolaj 24 02 3111 0018 07 AEROSHELL
FLUID–5M-A

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.2.4. KONZERVÁLÓ OLAJOK REPÜLÕESZKÖZHÖZ

1 K–17 konzerváló olaj 24 02 4421 0002 02 K–17 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Ensis Engine Oil–30 védõolaj 24 02 4421 0018 05 ENSIS ENGINE
OIL–30

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

1.2.5. REPÜLÕZSÍROK

1 Isoflex Topas NB–52 zsír 24 02 4221 0028 06 ISOFLEX TOPAS
NB–52

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

2 NO–9 fagyálló zsír 24 02 4211 0009 04 NO–9 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Unisilikon L 50/2 hõálló zsír 24 02 4221 0029 05 UNISILIKON L50–2 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Mobilgrease–28 fagyálló zsír 24 02 4211 0019 02 MOBILGREASE–28 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

5 VNII NP–254 kenõzsír 24 02 4221 0023 00 VNII NP–254 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Nyco Grease–89 fagyállózsír 24 02 4211 0017 04 NYCO GREASE–89 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Nyco Grease–130 fagyálló zsír 24 02 4211 0018 03 NYCO GREASE–130 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Nyco Grease–917 fagyálló zsír 24 02 4211 0022 07 NYCO GREASE–917 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Nyco Grease–37 védõzsír 24 02 4412 0009 07 NYCO GREASE–37 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

10 Nyco Grease–113 védõzsír 24 02 4412 0011 02 NYCO GREASE–113 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Nyco Grease–126 védõzsír 24 02 4412 0013 00 NYCO GREASE–126 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Shell AVI Grease 7108 védõzsír 24 02 4412 0008 08 SHELL AVI GREASE
7108

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

13 Aeroshell Compound–05 kenõzsír 24 02 8118 0008 00 AEROSHELL
COMPOUND–05

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les
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14 Shell Aviation Grease S–4768 hõ- és
vízálló zsír

24 02 4124 0012 06 SHELL AVIATION
GREASE S–4768

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

15 PFMSz–4Sz hõálló zsír 24 02 4221 0003 04 PFMSZ–4SZ ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

16 Aeroshell Grease–5 hõálló zsír 24 02 4221 0011 04 AEROSHELL
GREASE–5

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

17 Ciatim–201 fagyálló zsír 24 02 4211 0001 01 CIATIM–201 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

18 Aeroshell Grease–6 hõálló zsír 24 02 4221 0016 10 AEROSHELL
GREASE–6

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

19 Ciatim–202 fagyálló zsír 24 02 4211 0006 07 CIATIM–202 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

20 Ciatim–203 fagyálló zsír 24 02 4211 0002 00 CIATIM–203 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

21 Ciatim–208V kenõzsír 24 02 4351 0003 01 CIATIM–208V ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

22 Ciatim–221 hõálló
zsír/molibdén-diszulfidos

24 02 4221 0004 03 CIATIM–221 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

23 OKB–122–7 fagyálló zsír 24 02 4211 0007 06 OKB–122–7 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

24 Nyco Grease–44 kenõzsír 24 02 4221 0022 01 NYCO GREASE–44 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

25 Aeroshell Grease–15A hõálló zsír 24 02 4221 0012 03 AEROSHELL
GREASE–15A

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

26 Aeroshell Grease–22 fagyálló zsír 24 02 4211 0015 06 AEROSHELL
GREASE–22

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

27 Nyco Grease–45 hõálló zsír 24 02 4221 0014 01 NYCO GREASE–45 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

28 Mobilgrease–29 fagyálló zsír 24 02 4211 0021 08 MOBILGREASE–29 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

29 Aeroshell Grease–23C hõálló zsír 24 02 4221 0013 02 AEROSHELL
GREASE–23C

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

30 Nyco Grease–932 kenõzsír 24 02 4221 0024 10 NYCO GREASE–932 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

31 VNII NP–225 kenõzsír 24 02 4221 0025 09 VNII NP–225 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

298 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 4. szám



Fsz. Tel jes meg ne ve zés

Nyil ván tar tá si törzs ada tok

Meg jegy zés
HETK Nyil ván tar tá si meg ne ve zés

Meny -
nyiségi
 egység

Nyil ván tar tás
tí pu sa

1.2.6. ZSÍROK REPÜLÕESZKÖZHÖZ

1.2.6.1. VEGYSZERÁLLÓ ZSÍROK

1 Ciatim–205 védõzsír 24 02 4412 0001 04 CIATIM–205 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

2 VNII NP–282 védõzsír 24 02 4412 0005 00 VNII-NP–282 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Nyco Grease–120 védõzsír 24 02 4412 0012 01 NYCO GREASE–120 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

4 NO–8 védõzsír 24 02 4412 0003 02 NO–8 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Oxigenoex C–3 zsír 24 02 8118 0009 10 OXIGENOEX C–3 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Oxigenoex–250 zsír 24 02 8118 0011 05 OXIGENOEX–250 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

1.2.6.2. SZÉNHIDROGÉNÁLLÓ ZSÍR

1 Nosol GBY–2 hõálló zsír 24 02 4221 0019 07 NOSOL GBY–2 ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

1.2.7. SPECIÁLIS FOLYADÉKOK REPÜLÕESZKÖZHÖZ

1 M–65 fagyálló hûtõfolyadék 24 24 1125 0153 08 M–65 FAGYÁLLÓ
FOLYADÉK

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Ethanol TA–96 KM technikai alkohol 24 24 1111 0033 08 ETHANOL TA–96 KM li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Kerofluid AL–41 jegesedésgátló
folyadék

24 02 7111 0012 03 KEROFLUID AL–41 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Exxol D–40 mosófolyadék 24 02 3111 0038 03 EXXOL D–40 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Kerofluid AL–31 jegesedésgátló
folyadék

24 02 7111 0007 00 KEROFLUID AL–31 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Nycosol–2 különleges minõségû
etilalkohol

24 24 1111 0040 09 NYCOSOL–2 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Nycosol–13 jegesedésgátló folyadék 24 02 7111 0013 02 NYCOSOL–13 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

8 JTF jégtelenitõ folyadék 24 24 1129 0151 01 JTF li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 EJGF jegesedésgátló folyadék 24 02 7111 0008 10 EJGF li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

10 HITEC–580 kerozinadalék 24 02 7129 0005 00 HITEC–580 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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11 Ethanol /+1% MEK/ olaj 24 02 8118 0012 04 ETHANOL /+1%
MEK/

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Ethanol (etil alkohol) 24 02 8118 0016 00 ETHANOL /ETIL
ALKOHOL/

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

13 TA–96 I.osztályú alkohol 24 24 1111 0032 09 TA–96 li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2. ÜZEMANYAG TÁRGYI ESZKÖZÖK

2.1. JÁRMÛVEK

1 Rába H25 10 m3-es üzemanyag töltõ
gépkocsi

24 79 8158 6710 02 ÜTG–10-RÁBA H–25
ÜZA.TÖ.GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

2 Rába H–25.206DAE–002 üzemanyag 
szállító gépkocsi

24 45 3495 1310 00 RÁBA
H–25.206.DAE–002

GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

3 10 m3-es üzemanyagtöltõ felépítmény 24 79 8158 6711 01 10 M3-ES ÜZA.TÖ.
FELÉPÍTMÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

4 Man HX 32.440 18 m3-es
üzemanyagtöltõ gépkocsi

24 79 8158 6800 01 ÜTG–18-MAN HX–32
ÜZA.TÖ.GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

5 üzemanyagtöltõ felépítmény 24 79 8158 6810 10 18 M3-ES ÜZA.TÖ.
FELÉPÍTMÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

6 Rába 16 m3-es üzemanyag szállító
gépkocsi

24 45 1399 5631 06 ÜSZG–16-RÁBA
ÜZA.SZÁLL.GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

7 ATZ–10,5–5337 repülõ
üzemanyagtöltõ gépkocsi

24 45 1398 5641 09 ATZ–10,5–5337
RE.ÜZA.TÖ.GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

8 TZ–500 repülõ üzemanyagtöltõ
gépkocsi

24 79 8158 6120 07 TZ–500
RE.ÜZA.TÖ.GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

9 TZA–7,5–500 repülõ üzemanyagtöltõ 
gépkocsi

24 79 8158 6130 05 TZA–7,5–500A
RE.ÜZA.TÖ.GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

10 AC–5–375 (URAL–375D)
üzemanyagtöltõ gépkocsi

24 79 8158 6310 03 AC–5–375
ÜZA.TÖ.GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

11 AC–5,5–375 (URAL–375D)
üzemanyagtöltõ gépkocsi

24 79 8158 6320 01 AC–5,5–375
ÜZA.TÖ.GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

12 ACZ–4,4 (ZIL–131) üzemanyagtöltõ
gépkocsi

24 79 8158 6410 00 ACZ–4,4 ÜZA.TÖ.GK. da rab El szá mo lás
kö te les

13 Ifa W–50L üzemanyagtöltõ gépkocsi 24 79 8158 6510 08 IFA W–50L
ÜZA.TÖ.GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

14 ZSZZS–66 speciális folyadéktöltõ
gépkocsi alváz (GAZ–66)

24 45 3222 5581 01 ZSZZS–66
SP.FOLY.TÖ.GK.

ALVÁZ

da rab El szá mo lás
kö te les

15 ZSZZS–66 speciális folyadéktöltõ
gépkocsi

24 79 8158 6610 05 ZSZZS–66
SP.FOLY.TÖ.GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

16 PLG–1 labor gépkocsi 24 79 8191 1000 01 PLG–1 LABOR GK. da rab El szá mo lás
kö te les

17 PLG–2 labor gépkocsi 24 79 8191 2000 08 PLG–2 LABOR GK. da rab El szá mo lás
kö te les

18 PLG–2M labor gépkocsi 24 79 8191 3000 04 PLG–2M LABOR GK. da rab El szá mo lás
kö te les

20 2,5 tonnás üzemanyag szállító
pótkocsi

24 79 8159 6810 05 2,5 T ÜZA.SZÁLL.
PÓTKOCSI

da rab El szá mo lás
kö te les
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21 24 m3-es üzemanyag szállító nyerges
pótkocsi

24 79 8159 6850 08 24 M3 ÜZA.SZÁLL.
PÓTKOCSI

da rab El szá mo lás
kö te les

22 1,25 m3-es üzemanyag szállító
utánfutó

24 79 8159 6710 08 1,25 M3
ÜZA.SZÁLL.UFÓ.

da rab El szá mo lás
kö te les

23 1 tonnás (1,25 m3) üzemanyag
szállító utánfutó

24 45 2715 9551 10 1 T ÜZA.SZÁLL.UFÓ. da rab El szá mo lás
kö te les

24 3 tonnás (2,5 m3) 2 tartályos
üzemanyag utánfutó

24 45 2735 9553 07 3 T 2 TARTÁLYOS
ÜZA.PÓTKOCSI

da rab El szá mo lás
kö te les

25 GAZ–66 merev oldalfalú terepjáró
tehergépkocsi

24 45 3222 1312 03 GAZ–66 MEREV
OF.TJ.TGK.

da rab El szá mo lás
kö te les

26 URAL–4320 merev oldalfalú
terepjáró gépkocsi

24 45 3356 1312 02 URAL–4320 MEREV
OF.TJ.TGK.

da rab El szá mo lás
kö te les

27 URAL–4320 terepjáró gépkocsi alváz 24 45 3356 1313 01 URAL–4320
TJ.GK.ALVÁZ

da rab El szá mo lás
kö te les

28 URAL–4320 ATMZ–5,5
üzemanyagtöltõ gépkocsi

24 45 3356 5533 08 ÜTG–5,5–4320
ÜZA.TÖ.GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

2.2. MÉRLEGEK

1 200 kg-os tizedes pontosságú mérleg
790

24 42 7456 2113 02 200 KG-OS MÉRLEG
790

da rab El szá mo lás
kö te les

2 500 kg-os tizedes pontosságú mérleg
793

24 42 7456 2114 01 500 KG-OS MÉRLEG
793

da rab El szá mo lás
kö te les

3 1000 kg-os tizedes pontosságú mérleg 
744

24 42 7456 2115 00 1000 KG-OS MÉRLEG 
744

da rab El szá mo lás
kö te les

2.3. TARTÁLYOK

1 3 m3-es nem beépített tartály 24 79 8121 0062 00 3 M3-ES NEM
BEÉP.TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

2 4 m3-es nem beépített könnyitett
tartály

24 79 8121 0040 06 4 M3-ES NEM
BEÉP.K.TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

3 4 m3-es nem beépített könnyített,
csapos tartály

24 79 8121 0041 05 4 M3-ES NEM
BEÉP.K.CS.TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

4 10 m3-es nem beépített könnyített
tartály

24 79 8121 0100 00 10 M3-ES NEM
BEÉP.K.TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

5 100 m3-es nem beépített
szerelvényezett tartály

24 79 8123 1030 05 100 M3-ES
N.BEÉP.SZER.TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

6 10 m3-es nem beépített tartály 24 79 8123 1100 08 10 M3-ES NEM
BEÉP.TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

7 15 m3-es nem beépített tartály 24 79 8123 1150 09 15 M3-ES NEM
BEÉP.TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

8 20 m3-es nem beépített tartály 24 79 8123 1200 05 20 M3-ES NEM
BEÉP.TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

9 25 m3-es nem beépített
szerelvényezett tartály

24 79 8123 1250 06 25 M3-ES
N.BEÉP.SZER.TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

10 50 m3-es nem beépített
szerelvényezett tartály

24 79 8123 1500 07 50 M3-ES
N.BEÉP.SZER.TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

11 15 m3-es beépített fekvõhengeres
tartály

24 79 8123 2150 05 15 M3-ES
BEÉP.FE.HENG.TART

.

da rab El szá mo lás
kö te les

12 20 m3-es beépített fekvõhengeres
tartály

24 79 8123 2200 01 20 M3-ES
BEÉP.FE.HENG.

TART.

da rab El szá mo lás
kö te les
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13 25 m3-es beépített fekvõhengeres
tartály

24 79 8123 2250 02 25 M3-ES
BEÉP.FE.HENG.

TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

14 50 m3-es beépített fekvõhengeres
tartály

24 79 8123 2500 03 50 M3-ES
BEÉP.FE.HENG.

TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

15 100 m3-es beépített fekvõhengeres
tartály

24 79 8123 2710 06 100 M3-ES
BEÉP.FE.HENG.

TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

16 150 m3-es beépített fekvõhengeres
tartály

24 79 8123 2715 01 150 M3-ES
BEÉP.FE.HENG.

TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

17 200 m3-es beépített fekvõhengeres
tartály

24 79 8123 2720 04 200 M3-ES
BEÉP.FE.HENG.

TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

18 200 m3-es beépített állóhengeres
tartály

24 79 8123 2725 10 200 M3-ES
BEÉP.Á.HENG.TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

19 300 m3-es beépített állóhengeres
tartály

24 798123 2730 02 300 M3-ES
BEÉP.Á.HENG.TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

20 400 m3-es beépített állóhengeres
tartály

24 79 8123 2740 00 400 M3-ES
BEÉP.Á.HENG.TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

21 500 m3-es beépített állóhengeres
tartály

24 79 8123 2750 09 500 M3-ES
BEÉP.Á.HENG.TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

22 1000 m3-es beépített állóhengeres
tartály

24 79 8123 2810 03 1000 M3-ES
BEÉP.Á.HENG.TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

23 4,6 m3-es gumitartály 24 79 8124 1000 06 4,6 M3-ES
GUMITARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

24 10 m3-es gumitartály 24 79 8124 2000 02 10 M3-ES
GUMITARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

25 12 m3-es gumitartály 24 79 8124 3000 09 12 M3-ES
GUMITARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

26 25 m3-es elasztikus tartály 24 79 8124 4000 05 25 M3-ES
ELASZTIKUS

TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

27 RA 2 m3-es alumínium tartály (orosz) 24 79 8122 0150 07 RA 2 M3-ES
ALU.TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

28 1 m3-es müanyag tartály 24 79 8125 1000 01 1 M3-ES MÛANYAG
TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

29 1 m3-es hajlékonyfalú tartály 24 79 8123 5003 03 1 M3-ES HAJL.FALÚ
TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

30 5 m3-es hajlékonyfalú tartály 24 79 8123 5004 02 5 M3-ES HAJL.FALÚ
TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

31 10 m3-es hajlékonyfalú tartály 24 79 8123 5005 01 10 M3-ES HAJL.FALÚ 
TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

32 25 m3-es hajlékonyfalú tartály 24 79 8123 5006 00 25 M3-ES HAJL.FALÚ 
TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

33 50 m3-es elasztikus tartály (Aerazur) 24 79 8123 5031 10 50 M3-ES
ELASZTIKUS

TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

34 50 m3-es mûanyag tartály szivárgás
érzékelõvel

24 79 8123 5041 08 50 M3-ES MÛANYAG 
TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

35 25+25 m3-es mûanyag tartály
szivárgás érzékelõvel

24 79 8123 5051 06 25+25 M3-ES
MÛANYAG
TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les
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36 1 m3-es ív folyadéktartály 24 79 8123 5011 03 1 M3-ES ÍV
FOLYADÉK-

TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

37 18 m3-es mobil tartály 24 79 8123 5021 01 18 M3-ES MOBIL
TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

2.4. SZIVATTYÚK ÉS KOMPRESSZOROK

1 PNU–100/200 motoros
szivattyúállomás

24 79 8131 2000 00 PNU–100/200
MOT.SZIV.ÁLL.

da rab El szá mo lás
kö te les

2 MNUG–60 (MPG–60) motoros
hajtóanyag szivattyú

24 79 8133 2000 01 MNUG–60
MOT.HA.SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les

3 MNUG–20 (MPG–20) motoros
hajtóanyag szivattyú

24 79 8133 5000 00 MNUG–20
MOT.HA.SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les

4 MNUG–80 motoros hajtóanyag
szivattyú

24 79 8133 6000 07 MNUG–80
MOT.HA.SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les

5 MPM–50 motoros olajszivattyú 24 79 8134 2000 07 MPM–50
MOT.O.SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les

6 4N6×2A szivattyú 24 79 8131 1512 07 4N6×2A SZIVATTYÚ da rab El szá mo lás
kö te les

7 6HGM 7×2 típusú szivattyú 24 79 8131 2254 02 6HGM 7×2
SZIVATTYÚ

da rab El szá mo lás
kö te les

8 PSZG–160 szivattyú állomás 24 79 8131 2500 07 PSZG–160 SZIV.ÁLL. da rab El szá mo lás
kö te les

9 MPK–40 motoros szivattyú 24 79 8131 4100 00 MPK–40. MOT.SZIV. da rab El szá mo lás
kö te les

10 MHSZ–30 motoros hajtóanyag
szivattyú

24 79 8131 5000 10 MHSZ–30
MOT.HA.SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les

11 MNUK–50 motoros szivattyú 24 79 8133 1000 05 MNUK–50 MOT.SZIV. da rab El szá mo lás
kö te les

12 MNURG–75 szivattyúállomás 24 79 8133 2500 08 MNURG–75
SZIV.ÁLL.

da rab El szá mo lás
kö te les

13 MNUM–14 szivattyúállomás 24 79 8133 4000 04 MNUM–14 SZIV.ÁLL. da rab El szá mo lás
kö te les

14 SZCN–20–40A önszabályozó
centrifugál szivattyú

24 79 8133 5100 08 SZCN–20–40A
ÖNSZ.CENTR.SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les

15 MKSZ–10 motoros olajszivattyú 24 79 8134 1000 00 MKSZ–10
MOT.O.SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les

16 DKKTS–411 önfelszívó olajszivattyú 24 41 5221 5600 07 DKKTS–411
ÖNFELSZÍVÓ

O.SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les

17 AURASZ olajszivattyú 24 41 5916 1200 00 AURASZ
OLAJSZIVATTYÚ

da rab El szá mo lás
kö te les

18 AURASZ feltöltõ szivattyú készlet 24 41 5916 1300 08 AURASZ FELTÖLTÕ
SZIV.KLT.

kész let El szá mo lás
kö te les

19 Lutz hordószivattyú 24 41 5918 2001 02 LUTZ
HORDÓSZIVATTYÚ

da rab El szá mo lás
kö te les

20 KRZ-I-HZ–80/260/06 szivattyúház 24 79 8143 5500 01 KRZ-I-HZ–80/260/06
SZIV.HÁZ

da rab El szá mo lás
kö te les

21 KRZ-JNJ–80/260 szivattyúház 24 79 8143 5501 00 KRZ-INJ–80/260
SZIV.HÁZ

da rab El szá mo lás
kö te les

22 SZCL–20–24 balfolyású centrifugál
szivattyú

24 79 8158 6160 10 SZCL–20–24
BF.CENTR.SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les

23 SZVN–80A-U2-P szivattyú 24 79 8158 6340 08 SZVN–80A-U2-P
SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les
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24 HHSZD–90 motoros hajtóanyag
szivattyú

24 79 8134 5110 01 HHSZD–90
MOT.HA.SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les

25 PNO–1 mozgó szivattyú berendezés 24 36 3152 0710 09 PNO–1 MOZGÓ
SZIV.BER.

da rab El szá mo lás
kö te les

26 ZIF–55 nagynyomású kompresszor 24 41 6916 3000 01 ZIF–55
NAGYNYOMÁSÚ

KOMPR.

da rab El szá mo lás
kö te les

2.5. KÚTOSZLOPOK, TÖLTÕFEJEK

1 KLIMA-IV. kútoszlop 24 79 8141 1000 09 KLIMA IV.
KÚTOSZLOP

da rab El szá mo lás
kö te les

2 „KOMMERSZ” kútoszlop” 24 79 8141 1100 06 KOMMERSZ
KÚTOSZLOP

da rab El szá mo lás
kö te les

3 ADAST keverõfejes kútoszlop 24 79 8141 1210 01 ADAST
KEVERÕFEJES
KÚTOSZLOP

da rab El szá mo lás
kö te les

4 ADAST Admin–1010 kútoszlop 24 79 8141 1200 03 ADAST ADMIN–1010
KÚTOSZLOP

da rab El szá mo lás
kö te les

5 NUOVO PIGNONE üzemanyag
kútoszlop DPC 050 GE2

24 79 8141 3200 06 NUOVO PIGNONE
DPC–050-GE2

da rab El szá mo lás
kö te les

6 NUOVO PIGNONE üzemanyag
kútoszlop DPC 050 GE2D

24 79 8141 3300 03 NUOVO PIGNONE
DPC–050-GE2D

da rab El szá mo lás
kö te les

7 NUOVO PIGNONE üzemanyag
kútoszlop DPC 090 GE2D

24 79 8141 3400 00 NUOVO PIGNONE
DPC–090-GE2D

da rab El szá mo lás
kö te les

8 KLIMA MINOR üzemanyag
kútoszlop

24 79 8141 3500 08 KLIMA MINOR
KÚTOSZLOP

da rab El szá mo lás
kö te les

9 NUOVO PIGNONE üzemanyag
kútoszlop DPC 050 GE1D

24 79 8141 3600 05 NUOVO PIGNONE
DPC–050-GE1D

da rab El szá mo lás
kö te les

10 NUOVO PIGNONE üzemanyag
kútoszlop DPC 050 GE1

24 79 8141 3700 02 NUOVO PIGNONE
DPC–050-GE1

da rab El szá mo lás
kö te les

11 5 m3 kézi üzemanyagkút 24 79 8142 1501 10 5 M3 KÉZI
ÜZEMANYAGKÚT

da rab El szá mo lás
kö te les

12 ADAST töltõpisztoly 24 79 8141 1220 10 ADAST
TÖLTÕPISZTOLY

da rab El szá mo lás
kö te les

13 2561–1–8 zárt töltõfej 24 79 8143 5076 07 2561–1–8 ZÁRT
TÖLTÕFEJ

da rab El szá mo lás
kö te les

14 64348 töltõfej 24 79 8143 6004 08 64348 TÖLTÕFEJ da rab El szá mo lás
kö te les

15 ZVF 40.1 töltõpisztoly 24 79 8149 5100 05 ZVF 40.1
TÖLTÕPISZTOLY

da rab El szá mo lás
kö te les

16 ZVA 32.1 pisztoly+alkatrész 24 79 8149 5200 02 ZVA 32.1 PISZTOLY
+ALKATRÉSZ

da rab El szá mo lás
kö te les

17 VT 32/2 töltõfej 24 79 8149 5300 10 VT 32/2 TÖLTÕFEJ da rab El szá mo lás
kö te les

18 AKT 32/38 töltõfej 24 79 8149 5410 05 AKT 32/38 TÖLTÕFEJ da rab El szá mo lás
kö te les

19 AK–38-as töltõfej 24 79 8149 6101 00 AK–38 TÖLTÕFEJ da rab El szá mo lás
kö te les

20 ZFV 25.10 töltõpisztoly 24 79 8149 5524 07 ZFV 25.10
TÖLTÕPISZTOLY

da rab El szá mo lás
kö te les

21 CARTER magas nyomású t.fej 24 79 8149 5601 00 CARTER MAGAS
NYOM. TÖLTÕFEJ

da rab El szá mo lás
kö te les

22 172.53.036 töltõfej 24 73 1286 6088 08 172.53.036 TÖLTÕFEJ da rab El szá mo lás
kö te les
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23 URAL töltõfej 24 79 8143 6022 06 URAL TÖLTÕFEJ da rab El szá mo lás
kö te les

2.6. KONTÉNERES TÖLTÕÁLLOMÁSOK

1 TPS tipusú konténeres töltõállomás 24 79 8143 3000 02 TPS KONT. TÖ.ÁLL. da rab El szá mo lás
kö te les

2 TBA–75 repülõgéptöltõ berendezés 24 79 8143 5000 05 TBA–75 RE.TÖLTÕ
BERENDEZÉS

da rab El szá mo lás
kö te les

3 TC–10 konténeres beépített
üzemanyagkút

24 79 8142 1500 00 TC–10 KONT. BEÉP.
ÜZA.KÚT

da rab El szá mo lás
kö te les

4 KC–20 acéltartály 24 79 8123 3080 09 KC–20
ACÉLTARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

7 KC–20 konténeres alumínium tartály 24 79 8121 0200 08 KC–20 KONT. ALU.
TARTÁLY

da rab El szá mo lás
kö te les

5 TANK-BOKSZ–10 10 m3-es
konténeres töltõállomás B

24 79 8142 2100 08 TANK-BOKSZ–10
KONT. TÖ.ÁLL.

da rab El szá mo lás
kö te les

6 RHD–30 30 m3-es konténer
üzemanyagkút G

24 79 8142 2500 07 RHD–30 KONT.
ÜZA.KÚT

da rab El szá mo lás
kö te les

7 RHD–10 10 m3-es konténeres
töltõállomás G

24 79 8142 2600 04 RHD–10 KONT.
TÖ.ÁLL.

da rab El szá mo lás
kö te les

8 KRTB–2 repülõ üzemanyagtöltõ
konténer

24 79 8158 6140 03 KRTB–2 RE. ÜZA.TÖ. 
KONT.

da rab El szá mo lás
kö te les

9 Tábori benzinkút 24 79 8142 1000 04 TÁBORI BENZINKÚT da rab El szá mo lás
kö te les

2.7. KISEGÍTÕ TECHNIKÁK

1 JIJ3277 hidraulikus hordórakodó gép 24 79 8161 2000 04 JIJ3277 HIDR.
HORDÓRAK. GÉP

da rab El szá mo lás
kö te les

2 ER–400 elektromos hidraulikus
hordórakodó gép

24 79 8161 1000 08 ER–400
EL.HIDR.HORDÓ-

RAK. GÉP

da rab El szá mo lás
kö te les

3 S–452 kannaszállító keret 24 79 8162 3000 06 S–452
KANNASZÁLLÍTÓ

KERET

da rab El szá mo lás
kö te les

4 GF–251 gyorsgõzfejlesztõ 24 79 8168 1000 06 GF–251
GYORS-

GÕZFEJLESZTÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

5 5 tonnás emelõháló 24 79 8169 1000 01 5 TONNÁS
EMELÕHÁLÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

6 Függesztõ készlet 24 79 8169 1100 09 FÜGGESZTÕ
KÉSZLET

da rab El szá mo lás
kö te les

7 K–453 tartályrögzítõ készlet 24 79 8169 2100 05 K–453 TARTÁLY
RÖGZÍTÕ KLT.

da rab El szá mo lás
kö te les

8 ZIF–55 légsürítõ kompresszor
állomás

24 79 8114 1050 02 ZIF–55 KOMPR. ÁLL. da rab El szá mo lás
kö te les

9 PL–2 tábori laboratórium 24 79 8192 1200 01 PL–2 TÁB.
LABORATÓRIUM

da rab El szá mo lás
kö te les

10 PL–4M tábori laboratórium 24 79 8192 1300 09 PL–4M TÁB.
LABORATÓRIUM

da rab El szá mo lás
kö te les

11 KL–1 kézi laboratórium 24 79 8192 1400 06 KL–1 KÉZI
LABORATÓRIUM

da rab El szá mo lás
kö te les

12 KL–1 laborláda 24 79 8192 1410 04 KL–1 LABORLÁDA da rab El szá mo lás
kö te les
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13 PL–4MA tábori laboratórium 24 79 8192 1600 00 PL–4MA TÁB.
LABORATÓRIUM

da rab El szá mo lás
kö te les

14 Gépkocsi töltõ elosztó 24 79 8193 3000 05 GK. TÖLTÕ
ELOSZTÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

15 Kannatöltõ berendezés 24 79 8193 4000 01 KANNATÖLTÕ
BERENDEZÉS

da rab El szá mo lás
kö te les

16 PSZT–100 dobemelõ daru 24 79 8115 1300 09 PSZT–100
DOBEMELÕ DARU

da rab El szá mo lás
kö te les

17 BZK–12 dobfordító szerkezet 24 79 8116 1002 00 BZK–12
DOBFORDÍTÓ
SZERKEZET

da rab El szá mo lás
kö te les

18 Tábori üzemanyag töltõsor 24 79 8142 2000 00 TÁBORI ÜZA.
TÖLTÕSOR

da rab El szá mo lás
kö te les

19 TBA–7 fém szállítószekrény 24 79 8143 5553 10 TBA–7 FÉM SZÁLL.
SZEKRÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

20 TBA–79 javitó konténer 24 79 8143 5610 07 TBA–79 JAVÍTÓ
KONTÉNER

da rab El szá mo lás
kö te les

21 HMK–5 TBA–75 javító konténer 24 79 8143 5615 02 HMK–5 TBA–75
JAVÍTÓ KONTÉNER

da rab El szá mo lás
kö te les

22 LAK-II szervíz konténer 24 45 2721 9172 09 LAK-II SZERVIZ
KONTÉNER

da rab El szá mo lás
kö te les

23 JAMZ–238 G motor 24 79 8131 1511 08 JAMZ–238 G MOTOR da rab El szá mo lás
kö te les

24 VAF GRIPPEN reptéri kiadó kút 24 79 8143 6001 00 VAF GRIPPEN
REPTÉRI KIADÓKÚT

da rab El szá mo lás
kö te les

25 REWOX MT/MOS 1–2/4 olajfogó 24 79 8149 6001 03 REWOX MT/MOS
1–2/4 OLAJFOGÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

3. ÜZEMANYAG TEHNIKAI ESZKÖZÖK

3.1. ÜZEMANYAG TÁROLÓ ESZKÖZÖK

3.1.1. HORDÓK

1 250 l-es kerek acélhordó 24 52 2111 1298 05 250L KEREK
ACÉLHORDÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

2 200 l-es kerek acélhordó 24 52 2111 1289 06 200L KEREK
ACÉLHORDÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

3 200 l-es kerek horganyzott
lemezhordó

24 52 2117 1289 09 200L KEREK HORG.
LEM.HORDÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

4 200 l-es kerek, bordás
alumíniumhordó

24 52 2113 1289 07 200L KEREK
BORDÁS

ALU.HORDÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

5 50 l-es kerek acélhordó 24 52 2111 1274 02 50L KEREK
ACÉLHORDÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

6 50 l-es kerek, bordás alumíniumhordó 24 52 2113 1274 03 50L KEREK BORDÁS
ALU.HORDÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

7 100 l-es kerek acélhordó 24 52 2111 1286 09 100L KEREK
ACÉLHORDÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

8 1000 l-es acélhordó 24 52 2111 1299 04 1000L ACÉLHORDÓ da rab El szá mo lás
kö te les

9 60 l-es kerek horganyzott lemezhordó 24 52 2117 1276 03 60L KEREK HORG.
LEM.HORDÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

10 50kg horganyzott lemez zsíroshordó 24 52 2127 1874 03 50KG HORG. LEM.
ZSÍROSHORDÓ

da rab El szá mo lás
kö te les
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11 150kg horganyzott lemez zsíroshordó 24 52 2127 1888 08 150KG HORG.LEM.
ZSÍROSHORDÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

12 200×230 mm patentzáras kerek
fémdoboz

24 52 2159 1324 00 200×230 MM PZ.
KEREK FÉMDOBOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

13 235×283 mm patentzáras kerek
fémdoboz

24 52 2159 1327 08 235×283 MM PZ.
KEREK FÉMDOBOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

14 235×400 mm patentzáras kerek
fémdoboz

24 52 2159 1329 06 235×400 MM PZ.
KEREK FÉMDOBOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

15 200 l-es mûanyag hordó fedéllel 24 22 5745 3302 10 200L MÛAG. HORDÓ
FEDÉLLEL

da rab El szá mo lás
kö te les

3.1.2. FÉMKANNÁK

1 20 l-es üzemanyag kanna marmon
(MH)

24 52 2131 7354 00 20L ÜZA. KANNA
MARMON

da rab El szá mo lás
kö te les

2 10 l-es olajkanna marmon 24 52 2131 7343 03 10L O. KANNA
MARMON

da rab El szá mo lás
kö te les

3 5 l-es olajkanna marmon 24 52 2131 7333 05 5L O. KANNA
MARMON

da rab El szá mo lás
kö te les

3.1.3. MÛANYAG KANNÁK

1 20 l-es mûanyag üzemanyag kanna 24 22 5745 1318 10 20L MÛAG. ÜZA.
KANNA

da rab El szá mo lás
kö te les

2 20 l-es mûanyag üzemanyag kanna
kiöntõcsõvel

24 22 5745 1143 04 20L MÛAG. ÜZA.
KANNA+KICSÕ.

da rab El szá mo lás
kö te les

3 10 l-es mûanyag üzemanyag kanna 24 22 5745 1316 01 10L MÛAG. ÜZA.
KANNA

da rab El szá mo lás
kö te les

4 5 l-es mûanyag üzemanyag kanna 24 22 5745 1314 03 5L MÛAG. ÜZA.
KANNA

da rab El szá mo lás
kö te les

5 2 l-es mûanyag üzemanyag kanna 24 22 5745 1312 05 2L MÛAG. ÜZA.
KANNA

da rab El szá mo lás
kö te les

6 Müanyagkanna betét 24 22 5745 1111 01 MÛAG.KANNA
BETÉT

da rab El szá mo lás
kö te les

3.1.4. SAVTÁROLÓ ESZKÖZÖK

1 60 l-es saválló mûanyag ballon 24 22 5746 1212 03 60L SAVÁLLÓ
MÛAG. BALLON

da rab El szá mo lás
kö te les

2 50 l-es saválló mûanyag ballon 24 22 5746 1211 04 50L SAVÁLLÓ
MÛAG. BALLON

da rab El szá mo lás
kö te les

3 20 l-es saválló mûanyag kiöntõkanna 24 22 5746 1141 01 20L SAVÁLLÓ
MÛAG.KIÖNTÕKAN

NA

da rab El szá mo lás
kö te les

4 60 l-es saválló ballon (kék) 24 22 5746 1313 10 60L SAVÁLLÓ
BALLON KÉK

da rab El szá mo lás
kö te les

5 10 l-es saválló mûanyag kiöntõkanna 24 22 5746 1131 03 10L SAVÁLLÓ
MÛAG.KIÖNTÕ-

KANNA

da rab El szá mo lás
kö te les

6 5 l-es saválló mûanyag kiöntõkanna 24 22 5746 1125 01 5L SAVÁLLÓ
MÛAG.KIÖNTÕ-

KANNA

da rab El szá mo lás
kö te les

3.2. TÖLTÕESZKÖZÖK

1 Hajtómûolaj töltõ 24 79 8193 5000 08 HAJTÓMÛOLAJ
TÖLTÕ

kész let El szá mo lás
kö te les

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 307



Fsz. Tel jes meg ne ve zés

Nyil ván tar tá si törzs ada tok

Meg jegy zés
HETK Nyil ván tar tá si meg ne ve zés

Meny -
nyiségi
 egység

Nyil ván tar tás
tí pu sa

3.2.1. TÖLCSÉREK

1 Horganyzott tölcsér, szûrõvel 30
cm/Benzin

24 52 2167 6963 03 HORG. TÖLCSÉR
SZÛRÕVEL 30CM

da rab El szá mo lás
kö te les

2 Horganyzott tölcsér, szûrõvel 50
cm/Olaj

24 52 2167 6973 01 HORG. TÖLCSÉR
SZÛRÕVEL 50CM

da rab El szá mo lás
kö te les

3 Nagy tölcsér 24 79 8193 8500 03 NAGY TÖLCSÉR da rab El szá mo lás
kö te les

4 Univerzális tölcsér 24 79 8193 8400 06 UNIVERZÁLIS
TÖLCSÉR

da rab El szá mo lás
kö te les

5 Mûanyag tölcsér 12cm 24 22 5152 1221 03 MÛAG. TÖLCSÉR
12CM

da rab El szá mo lás
kö te les

6 Harckocsi üzemanyag tölcsér 24 52 2169 1001 10 HK. ÜZA. TÖLCSÉR kész let El szá mo lás
kö te les

7 Fémtölcsér 20cm 24 52 2169 1004 07 FÉMTÖLCSÉR 20CM da rab El szá mo lás
kö te les

8 Tölcsér 25cm 24 79 8143 5145 00 TÖLCSÉR 25CM da rab El szá mo lás
kö te les

3.2.2. KIMÉRÕ ESZKÖZÖK

1 10l alumínium mérõléces üzemanyag
vödör

24 52 2173 1543 09 10L ALU.
MÉRÕLÉCES
ÜZA.VÖDÖR

da rab El szá mo lás
kö te les

2 10l horganyzott ipari laposvödör 24 52 2177 1243 09 10L HORG. IP.
LAPOSVÖDÖR

da rab El szá mo lás
kö te les

3 15 l-es horganyzott,ipari laposvödör 24 52 2177 1249 03 15L HORG. IP.
LAPOSVÖDÖR

da rab El szá mo lás
kö te les

4 15 l-es horganyzott üzemanyag
töltõvödör

24 52 2177 1449 08 15L HORG. ÜZA.
TÖ.VÖDÖR

da rab El szá mo lás
kö te les

5 1 l-es olajkimérõ 24 52 1659 1001 00 1L OLAJKIMÉRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

6 15 l-es horganyzott, mérõléces
üzemanyag töltõvödör

24 52 2177 1549 05 15L
HORG.MÉRÕLÉCES

ÜZA.VÖDÖR

da rab El szá mo lás
kö te les

7 10 kg-os fedeles zsíros vödör 24 22 5746 1311 01 10 KG-OS FEDELES
ZSÍROS VÖDÖR

da rab El szá mo lás
kö te les

3.2.3. KIÖNTÕ ESZKÖZÖK

1 Olajleeresztõ tálca gépkocsihoz 24 79 8193 8000 07 O.LEERESZTÕ
TÁLCA GK.

da rab El szá mo lás
kö te les

2 Olajleeresztõ tálca harckocsihoz 24 79 8193 7000 00 O.LEERESZTÖ
TÁLCA HK.

da rab El szá mo lás
kö te les

3 Ballonkiöntõ állvány 24 79 8193 6000 04 BALLONKIÖNTÕ
ÁLLVÁNY

da rab El szá mo lás
kö te les

4 Marmonkanna kiöntõcsõ 24 52 2197 3111 00 MARMONKANNA
KIÖNTÕCSÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

3.3. KÉZI ÜZEMANYAG SZIVATTYÚK

1 Kézi benzin szivattyú 24 41 5991 1100 02 KÉZI BENZIN
SZIVATTYÚ

da rab El szá mo lás
kö te les

2 3/4 coll kézi olaj szivattyú 24 41 5921 1100 00 KÉZI OLAJ
SZIVATTYÚ

da rab El szá mo lás
kö te les

3 Hordószivattyú 24 41 5916 1100 03 HORDÓSZIVATTYÚ da rab El szá mo lás
kö te les
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4 „REVERS” (Univerzál)
kézi membrános szivattyú

24 41 5913 1300 01 REVERS UNIV. KÉZI
SZIVATTYÚ

da rab El szá mo lás
kö te les

5 19014-5 membrán-szivattyú 24 41 5913 1100 07 19014-5 MEMBRÁN
SZIVATTYÚ

da rab El szá mo lás
kö te les

3.4. KISZOLGÁLÓ ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

1 BIG ED lámpa töltõvel 24 34 6141 5941 03 BIG ED LÁMPA
TÖLTÕVEL

da rab El szá mo lás
kö te les

2 Alegység kiszolgáló készlet 24 79 8193 0500 02 ALEGYSÉG
KISZOLGÁLÓ

KÉSZLET

kész let El szá mo lás
kö te les

3 Acél Hordókulcs 250 l-es hordóhoz 24 52 2191 1141 10 ACÉL HORDÓKULCS 
250L HORDÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

4 4 m3-es könnyû acél tartály lekötõ
lánc

24 79 8121 0043 03 4M3 ACÉL TART.
LEKÖTÕ LÁNC

da rab El szá mo lás
kö te les

5 4 m3-es könnyû acél tartály alátét
készlet

24 79 8121 0044 02 4 M3 ACÉL TART.
ALÁTÉT KLT.

kész let El szá mo lás
kö te les

6 Hordókorcsolya 5 m-es 24 79 8162 2000 10 HORDÓKORCSOLYA 
5M-ES

da rab El szá mo lás
kö te les

7 Hordókorcsolya 3 m-es 24 79 8162 2001 09 HORDÓKORCSOLYA 
3M-ES

da rab El szá mo lás
kö te les

8 Üzemanyag technikai eszköz
egységláda

24 79 8162 9000 04 ÜZA.TECHN.ESZKÖZ 
EGYSÉGLÁDA

kész let El szá mo lás
kö te les

9 Nikkelezett kerekvégû olló 24 94 1151 3652 02 NIKKELEZETT
KEREKVÉGÛ OLLÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

10 Gumikalapács 1 kg-os 24 25 3991 1213 05 GUMIKALAPÁCS 1
KG

da rab El szá mo lás
kö te les

11 Gumikalapács 0,5 kg-os 24 25 3991 1211 07 GUMIKALAPÁCS 0,5
KG

da rab El szá mo lás
kö te les

12 Gumikalapács 0,75 kg-os 24 25 3991 1212 06 GUMIKALAPÁCS
0,75 KG

da rab El szá mo lás
kö te les

13 Gumikalapács 1,5 kg-os 24 25 3991 1214 04 GUMIKALAPÁCS 1,5
KG

da rab El szá mo lás
kö te les

14 Plombafogó 24 39 1129 1138 05 PLOMBAFOGÓ da rab El szá mo lás
kö te les

15 Hordóvizsgáló lámpa 24 79 8197 2000 00 HORDÓVIZSGÁLÓ
LÁMPA

da rab El szá mo lás
kö te les

16 Hajlékony tartály ellenörzõ készlet 24 79 8197 1000 04 HAJL. TART.
ELLENÕRZÕ KLT.

kész let El szá mo lás
kö te les

17 Plombadrót 0,6 mm-es 24 14 9991 3151 09 PLOMBADRÓT
0,6MM

ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

18 Ólom plomba 24 14 9991 3121 04 ÓLOM PLOMBA ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

19 Alumínium plomba 24 48 7281 1015 07 ALU. PLOMBA ki lo -
gramm

Nem
el szá mo lás

kö te les

20 Védõszemüveg 24 85 6371 6123 00 VÉDÕSZEMÜVEG da rab El szá mo lás
kö te les

21 Plomba betét 24 14 9991 3122 03 PLOMBA BETÉT pár El szá mo lás
kö te les

22 Tartálylefejtõ készlet 24 79 8193 2000 09 TARTÁLYLEFEJTÕ
KÉSZLET

da rab El szá mo lás
kö te les
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23 Vagonlefejtõ készlet 24 79 8193 9112 07 VAGONLEFEJTÕ
KÉSZLET

da rab El szá mo lás
kö te les

24 Ballonkosár 50l-es ballonhoz 24 22 5712 1211 09 BALLONKOSÁR
50L-ES BALLONHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

25 Ászokfa 24 53 6921 1111 05 ÁSZOKFA mé ter El szá mo lás
kö te les

26 5 t-s fa konténer 24 53 6922 1015 10 5 T FA KONTÉNER da rab El szá mo lás
kö te les

27 Mûanyag rekesz 43×35×26 CM 24 22 5712 1131 08 MÛANYAG REKESZ
43×35×26 CM

da rab El szá mo lás
kö te les

28 Hordókiöntõ készlet 24 52 2197 3212 07 HORDÓKIÖNTÕ
KÉSZLET

kész let El szá mo lás
kö te les

29 Hordókiöntõ váz 24 52 2197 3211 08 HORDÓKIÖNTÕ VÁZ da rab El szá mo lás
kö te les

30 FS-21-2 acél hordókulcs 24 52 2191 1142 09 FS-21-2 ACÉL
HORDÓKULCS

da rab El szá mo lás
kö te les

31 Acél hordó lefejtõcsap 24 52 2191 1171 04 ACÉL HORDÓ
LEFEJTÕCSAP

da rab El szá mo lás
kö te les

32 Acél hordódugó 24 52 2191 1131 01 ACÉL HORDÓDUGÓ da rab El szá mo lás
kö te les

33 Parafadugó 32×28 24 53 8112 1216 05 PARAFADUGÓ 32×28 da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

34 Mintavevõ pumpa 24 43 2159 2987 08 MINTAVEVÕ PUMPA da rab El szá mo lás
kö te les

35 PS-2 légzõkészülék 24 78 2172 1000 10 PS-2
LÉGZÕKÉSZÜLÉK

da rab El szá mo lás
kö te les

36 PS-1 önlégzõkészülék 24 78 2171 1000 04 PS-1
ÖNLÉGZÕ-
KÉSZÜLÉK

da rab El szá mo lás
kö te les

37 Szám- és betûsablon készlet 44
darabos

24 14 9995 0401 02 SZÁM ÉS
BETÛSABLON

KÉSZLET

kész let El szá mo lás
kö te les

38 Számsablon készlet 1-9-ig 24 14 9995 0402 01 SZÁMSABLON
KÉSZLET 1-9

kész let El szá mo lás
kö te les

39 Betûsablon készlet 24 14 9995 0403 00 BETÛSABLON
KÉSZLET

kész let El szá mo lás
kö te les

40 Védõhuzat 24 79 8123 6702 01 VÉDÕHUZAT da rab El szá mo lás
kö te les

41 Pisztolykengyel 24 79 8149 5519 04 PISZTOLYKENGYEL da rab El szá mo lás
kö te les

42 E3601 S abszorbens henger 24 79 8197 3111 01 E 3601 S
ABSZORBENS

HENGER

da rab El szá mo lás
kö te les

43 E1850 abszorbens lap 24 79 8197 3112 00 E 1850 ABSZORBENS 
LAP

da rab El szá mo lás
kö te les

44 E3625 abszorbens lap 24 79 8197 3113 10 E 3625 ABSZORBENS 
LAP

da rab El szá mo lás
kö te les

45 ES 203 készenléti csomag 24 79 8197 3121 10 ES 203 KÉSZENLÉTI
CSOMAG

kész let El szá mo lás
kö te les

46 E 810 SN olajfelszivó henger 24 79 8197 3122 09 E 810 SN
O.FELSZÍVÓ

HENGER

da rab El szá mo lás
kö te les

47 Hordószállító kézikocsi 24 52 3191 6010 03 HORDÓSZÁLLÍTÓ
KÉZIKOCSI

da rab El szá mo lás
kö te les
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48 Mérõszalag feszítõ súlyos 10 m-es 24 39 8153 3001 07 FESZÍTÕSÚLYOS
MÉRÕSZALAG 10M

da rab El szá mo lás
kö te les

49 Kompozit palack szeleppel 2l 24 78 4143 6001 08 KOMPOZIT PALACK
SZELEPPEL 2L

da rab El szá mo lás
kö te les

50 3SP-S teljesálarc LA-96AS tüdõ
automatához

24 78 4143 6002 07 3SPS TELJ.ÁLARC
AUTOMATÁHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

51 3SP-S teljesálarc LA-96AS tüdõ
automata kocsihoz

24 78 4143 6003 06 3SPS TELJ.ÁLARC
AUT.KOCSIHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

52 LA-96AS tulnyomásos tüdõautomata 24 78 4143 6004 05 LA-96AS
TÜDÕAUTOMATA

da rab El szá mo lás
kö te les

53 LA-96AS tulnyomásos tüdõautomata
kocsihoz

24 78 4143 6005 04 LA-96AS TÜDÕAUT.
KOCSIHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

54 6l-es sûrített levegõs palack szeleppel 24 78 4143 6006 03 6L SÛR. LEV.
PALACK

da rab El szá mo lás
kö te les

55 6l-es sûrített levegõs palack szeleppel 
kocsihoz

24 78 4143 6007 02 6L SÛR. LEV.
PALACK KOCSIHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

56 Y elosztó 24 78 4143 6008 01 Y ELOSZTÓ da rab El szá mo lás
kö te les

57 LW-160E hordozható kompresszor
380V/50Hz 2 töltõfejes

24 78 4143 6009 00 LW-160E HORD.
KOMPRESSZOR

da rab El szá mo lás
kö te les

58 Airtex védõruha - vautex sl anyagból 24 78 41436010 07 AIRTEX VÉDÕRUHA da rab El szá mo lás
kö te les

59 39 teljesálarc LA-88(96)-IV
tüdõautomatához

24 78 4143 601106 39 TELJ.ÁLARC
AUTOMATÁHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

60 BD96 mini sürített levegõs
légzésvédõ

24 78 4143 6012 05 BD96 SÛR. LEV.
LÉGZÉSVÉDÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

61 Töltõ készülék töltésmegõrzéssel 24 78 4143 6013 04 TÖ.KÉSZÜLÉK
TÖLTÉSMEGÕRZÉS

da rab El szá mo lás
kö te les

62 Profivario légzésvédõ készülék 24 78 4143 6014 03 PROFIVARIO
LÉGZÉSVÉDÕ KÉSZ.

da rab El szá mo lás
kö te les

63 Uniplast védõkesztyû 10/30 24 78 4143 6015 02 UNIPLAST
VÉDÕKESZTYÛ

10/30

da rab El szá mo lás
kö te les

64 Sunit-IV saválló overál csizmával 24 78 4143 6016 01 SUNIT-IV SAVÁLLÓ
OV.+CSIZMA

da rab El szá mo lás
kö te les

65 Antisztatikus tápnyomócsõ
lélegeztetõ levegõhöz 10m

24 78 4143 6017 00 ANTISZTIKUS
TÁPNYOMÓCSÕ 10M

da rab El szá mo lás
kö te les

66 Antisztatikus tápnyomócsõ
lélegeztetõ levegõhöz 20m

24 78 4143 6018 10 ANTISZTIKUS
TÁPNYOMÓCSÕ 20M

da rab El szá mo lás
kö te les

67 Nyomáscsökkentõ síppal 300bár
kocsihoz

24 78 4143 6019 09 NYOMÁS-
CSÖKKENTÕ SÍPPAL

da rab El szá mo lás
kö te les

68 Csatlakozó elem központi levegõ
tartály szerkezethez csatlakoztatva

24 78 4143 6020 05 CSATL. ELEM KÖZP.
LEV. TART.

da rab El szá mo lás
kö te les

69 Derékszíj nyomótömlõs készülékhez 24 78 4143 6021 04 ÖV NYOMÓTÖMLÕS 
KÉSZÜLÉKHEZ

da rab El szá mo lás
kö te les

70 Kocsiszekrény 24 78 4143 6023 02 KOCSISZEKRÉNY da rab El szá mo lás
kö te les

71 Nyomótömlõs kocsiváz tartozékokkal 24 78 4143 6024 01 KOCSIVÁZ
TARTOZÉKOKKAL

da rab El szá mo lás
kö te les

72 Jelzõkötél 24 78 4143 6025 00 JELZÕKÖTÉL da rab El szá mo lás
kö te les

73 SELENA-S2 levegõs festékszóró 24 39 2151 1124 03 SELENA-S2 LEV.
FESTÉKSZÓRÓ

da rab El szá mo lás
kö te les
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74 20 ml-es fegyverolaj flakon 24 22 5741 1627 09 FEGYVEROLAJ
FLAKON 20ML

da rab El szá mo lás
kö te les

75 120 ml-es fegyverolaj flakon 24 22 5741 1628 08 FEGYVEROLAJ
FLAKON 120ML

da rab El szá mo lás
kö te les

76 500 ml-es fegyverolaj flakon
szórófejjel

24 22 5741 1629 07 FV.O. FLAKON
500ML+SZÓRÓFEJ

da rab El szá mo lás
kö te les

3.5 TÖMLÕK, CSÖVEK

1 100-as csõ (PSZTK-100 klt.) 24 79 8113 1102 01 100-AS CSÕ
PSZTK-100

da rab El szá mo lás
kö te les

2 PSZT-100 6m-es fém csõvezeték 24 ’79 8116 1001 01 FÉM CSÕVEZETÉK
6M PSZT-100

da rab El szá mo lás
kö te les

3 XTV 100 tömlõ 24 79 8116 1200 07 XTV 100 TÖMLÕ mé ter El szá mo lás
kö te les

4 HD 50C tömlõ 24 79 8143 5100 02 HD 50C TÖMLÕ mé ter El szá mo lás
kö te les

5 NA-38 30m-es kiadótömlõ 24 79 8143 5109 04 KIADÓTÖMLÕ 30M
NA-38

da rab El szá mo lás
kö te les

6 4½-os olajálló tömlõ „NA” 24 79 8143 3010 00 4½-OS OLAJÁLLÓ
TÖMLÕ „NA”

mé ter El szá mo lás
kö te les

3½-os olajálló tömlõ 24 79 8143 3013 08 3½-OS OLAJÁLLÓ
TÖMLÕ

mé ter El szá mo lás
kö te les

7 65 mm-es 9 m-es gumitömlõ 24 79 8116 8035 07 GUMITÖMLÕ 9M
65MM

da rab El szá mo lás
kö te les

8 NA-100 tömlõ, 5 m-es TK-100-zal 24 79 8143 5133 04 NA-100 TÖMLÕ 5M
+TK-100

da rab El szá mo lás
kö te les

9 TW 100 szívótömlõ 24 79 8116 9101 10 TW 100
SZÍVÓTÖMLÕ

mé ter El szá mo lás
kö te les

10 LM 19 tömlõ 24 79 8116 9102 09 LM 19 TÖMLÕ mé ter El szá mo lás
kö te les

11 30 mm-es 9 m nyomótömlõ 24 79 8116 9103 08 NYOMÓTÖMLÕ 9M
30MM

da rab El szá mo lás
kö te les

12 9 m-es benzinálló csigatömlõ 24 79 8114 1035 01 BENZINÁLLÓ
CSIGATÖMLÕ 9M

da rab El szá mo lás
kö te les

13 Légtelenitõ TK-100 tömlõvel 24 79 8143 5152 01 LÉGTELENÍTÕ
TK-100 TÖMLÕVEL

da rab El szá mo lás
kö te les

14 NA-75 3 m-es szívótömlõ 24 79 8143 5165 07 SZÍVÓTÖMLÕ 3M
NA-75

da rab El szá mo lás
kö te les

15 TW-75 8 m-es tömlõ 24 79 8143 5166 06 TÖMLÕ 8M TW-75 da rab El szá mo lás
kö te les

16 NA-38 45 m-es kiadótömlõ 24 79 8143 5167 05 KIADÓTÖMLÕ 45M
NA-38

da rab El szá mo lás
kö te les

17 NA-50 30 m-es kiadótömlõ 24 79 8143 5168 04 KIADÓTÖMLÕ 30M
NA-50

da rab El szá mo lás
kö te les

18 Kiadótömlõ NA-50 45m 24 79 8143 5169 03 KIADÓTÖMLÕ 45M
NA-50

mé ter El szá mo lás
kö te les

19 NA-65 4 m-es szívótömlõ 24 79 8143 5561 10 SZÍVÓTÖMLÕ 4M
NA-65

da rab El szá mo lás
kö te les

20 DN 80 osztócsõ 24 79 8143 6019 01 DN 80 OSZTÓCSÕ da rab El szá mo lás
kö te les

21 DN 75, 3 m-es szivótömlõ 24 79 8158 6332 08 SZÍVÓTÖMLÕ 3M
DN-75

da rab El szá mo lás
kö te les

22 FHD 75 tömlõ 24 79 8158 6333 07 FHD 75 TÖMLÕ mé ter El szá mo lás
kö te les
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23 HD 25 E tömlõ 24 79 8158 6334 06 HD 25 E TÖMLÕ mé ter El szá mo lás
kö te les

24 HD 25 üzemanyagtömlõ 24 79 8158 6335 05 HD 25 ÜZA.TÖMLÕ mé ter El szá mo lás
kö te les

25 HD 38 tömlõ 24 79 8158 6336 04 HD 38 TÖMLÕ mé ter El szá mo lás
kö te les

26 TW - 75, 3 m-es tömlõ 24 79 8158 6341 07 TÖMLÕ 3M TW-75 da rab El szá mo lás
kö te les

27 3 m-es kiadótömlõ (kannatöltõ) 24 79 8193 4001 00 KIADÓTÖMLÕ
KANNATÖLTÕ 3M

da rab El szá mo lás
kö te les

28 ELAFLEX hajlékony csõvezeték
készlet

24 79 8116 7100 08 ELAFLEX HAJL.
CSÕVEZ. KLT.

kész let El szá mo lás
kö te les

29 PSZTR-100 tábori, raktári csõvezeték 24 79 8116 1000 02 PSZTR-100 TÁB.
RAKT. CSÕVEZ.

da rab El szá mo lás
kö te les

30 PSZT-100 tábori, raktári csõvezeték 24 79 8115 1000 07 PSZT-100 TÁB.
RAKT. CSÕVEZ.

da rab El szá mo lás
kö te les

31 PMTA-150 tábori fõvonal csõvezeték 24 79 8111 5000 00 PMTA-150
TÁB.FÕVONAL

CSÕVEZ.

kész let El szá mo lás
kö te les

32 PSZT-100 átmeneti csõdarab 300 mm 24 79 8115 1108 07 PSZT-100 ÁTM.
CSÕDARAB 300MM

da rab El szá mo lás
kö te les

33 PSZT-100 átmeneti csõdarab 900 mm 24 79 8115 1109 06 PSZT-100 ÁTM.
CSÕDARAB 900MM

da rab El szá mo lás
kö te les

34 PSZT-100 átmeneti csõdarab 1200
mm

24 79 8115 1111 01 PSZT-100
ÁTM.CSÕDARAB

1200MM

da rab El szá mo lás
kö te les

3.6. SZERELVÉNYEK, TARTOZÉKOK

1 Bilincs 25 mm D tömlõhöz 24 79 8115 1014 01 BILINCS 25MM D
TÖMLÕHÖZ

da rab El szá mo lás
kö te les

2 Bilincs 38 mm D tömlõhöz 24 79 8115 1015 00 BILINCS 38MM D
TÖMLÕHÖZ

da rab El szá mo lás
kö te les

3 Bilincs 102 mm D tömlõhöz 24 79 8115 1016 10 BILINCS 102MM D
TÖMLÕHÖZ

da rab El szá mo lás
kö te les

4 TK-100-as bilincs 24 79 8115 1103 01 TK-100 BILINCS da rab El szá mo lás
kö te les

5 RT-100-as bilincs 24 79 8131 2095 10 RT-100 BILINCS da rab El szá mo lás
kö te les

6 Hármaselosztó 25½ (PSZT-100) 24 79 8115 1106 09 HÁRMASELOSZTÓ
25½ PSZT-100

da rab El szá mo lás
kö te les

7 Hármaselosztó 38½ (PSZT-100) 24 79 8115 1107 08 HÁRMASELOSZTÓ
38½ PSZT-100

da rab El szá mo lás
kö te les

8 „T” elágazó 24 79 8115 1022 01 T ELÁGAZÓ da rab El szá mo lás
kö te les

9 Záró kupak 24 79 8115 1023 00 ZÁRÓ KUPAK da rab El szá mo lás
kö te les

10 Keresztidom (NA-100) 24 79 8115 1028 06 KERESZTIDOM
NA-100

da rab El szá mo lás
kö te les

11 135 fokos könyök 24 79 8115 1031 00 135 FOKOS KÖNYÖK da rab El szá mo lás
kö te les

12 90 fokos szögidom (TK-100) 24 79 8115 1101 03 90 FOKOS
SZÖGIDOM TK-100

da rab El szá mo lás
kö te les

13 Szöghajtás 45-65 24 79 8116 9104 07 SZÖGHAJTÁS 45-65 da rab El szá mo lás
kö te les
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14 Szöghajtás 90-65 24 79 8116 9105 06 SZÖGHAJTÁS 90-65 da rab El szá mo lás
kö te les

15 Forgatókaros kulcs (PSZT-100) 24 79 8115 1044 06 FORGATÓKAROS
KULCS PSZT-100

da rab El szá mo lás
kö te les

16 Biztonsági szelep (TK-100) 24 79 8116 1035 02 BIZTONSÁGI
SZELEP TK-100

da rab El szá mo lás
kö te les

17 Átmeneti darab TK-100/ TK-75 24 79 8116 1036 01 ÁTMENETI DARAB
TK-100/TK-75

da rab El szá mo lás
kö te les

18 Közcsavar gömbcsaphoz 50½ 24 79 8116 1037 00 KÖZCSAVAR
GÖMBCSAPHOZ 50½

da rab El szá mo lás
kö te les

19 Közdarab (d:70mm) 24 79 8116 1042 03 KÖZDARAB D:70MM da rab El szá mo lás
kö te les

20 Csatl. klt. 24 79 8116 7101 07 CSATLAKOZÓ
KÉSZLET

kész let El szá mo lás
kö te les

21 ALAFLEX 3½ VKC80-MKC
csatlakozó

24 79 8116 7112 04 ALAFLEX 3½
VKC80-MKC CSATL.

da rab El szá mo lás
kö te les

22 Átmeneti csatlakozó (TK-100) 24 79 8116 1038 10 ÁTMENETI
CSATLAKOZÓ

TK-100

da rab El szá mo lás
kö te les

23 MC 38-as csatlakozó 24 79 8116 5101 04 MC 38 CSATLAKOZÓ da rab El szá mo lás
kö te les

24 Csatlakozó (TK-75) 24 79 8131 3011 04 CSATLAKOZÓ TK-75 da rab El szá mo lás
kö te les

25 Gumialátét (TK-100) 24 79 8124 3012 05 GUMIALÁTÉT
TK-100

da rab El szá mo lás
kö te les

26 4½ tolózár (TK-100) 24 79 8143 5124 05 TOLÓZÁR 4½-OS TK
100

da rab El szá mo lás
kö te les

27 Tolózár PSZTK-100-hoz 24 79 8113 1101 02 TOLÓZÁR
PSZTK-100

da rab El szá mo lás
kö te les

28 150 mm-es acélvázas tolózár 24 79 8114 1015 05 ACÉLVÁZAS
TOLÓZÁR 150MM

da rab El szá mo lás
kö te les

29 150 mm-es csõkarima 24 79 8114 1019 01 CSÕKARIMA 150MM da rab El szá mo lás
kö te les

30 80 mm-es biztosító szelep 24 79 8114 1081 06 BIZTOSÍTÓ SZELEP
80MM

da rab El szá mo lás
kö te les

31 Feszítõ készülék (PSZTR-100) 24 79 8116 1041 04 FESZÍTÕ KÉSZÜLÉK
PSZTR-100

da rab El szá mo lás
kö te les

32 Végelzáró RT (PSZT-100) 24 79 8115 1012 03 VÉGELZÁRÓ RT
PSZT-100

da rab El szá mo lás
kö te les

33 Gumigyûrû PSZTR-100-hoz 24 79 8116 1011 10 GUMIGYÛRÛ
PSZTR-100

da rab El szá mo lás
kö te les

34 Légtelenitõ TK-100, 4 m-es (PSZT) 24 79 8116 1034 03 LÉGTELENÍTÕ 4M
TK-100/PSZT

da rab El szá mo lás
kö te les

35 Légzõcsõ 24 79 8123 6664 01 LÉGZÕCSÕ da rab El szá mo lás
kö te les

36 Menetes hüvely N 8-2-1-1,5 24 79 8123 6733 05 MENETES HÜVELY
N8-2-1-1,5

da rab El szá mo lás
kö te les

37 Csatlakozó dugó (U csõ) 24 79 6561 9062 05 CSATLAKOZÓ DUGÓ 
U CSÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

38 Tömitõtárcsa A3 24 79 8143 5045 03 TÖMÍTÕTÁRCSA A3 da rab El szá mo lás
kö te les

39 Nyomáshullám elnyelõ 1/4 24 79 8143 5118 03 NYOMÁSHULLÁM
ELNYELÕ 1/4

da rab El szá mo lás
kö te les

40 Tömítés RT 150 24 79 8143 5163 09 RT 150 TÖMÍTÉS da rab El szá mo lás
kö te les
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41 Tömítõ készlet 24 47 5393 1403 01 TÖMÍTÕ KÉSZLET kész let El szá mo lás
kö te les

42 Tolózár 1½-os 24 79 8143 5213 05 TOLÓZÁR 1½-OS da rab El szá mo lás
kö te les

43 Tolózár 5/4½-os 24 79 8143 5311 04 TOLÓZÁR 5/4½-OS da rab El szá mo lás
kö te les

44 Tolózár 1 1/2½-os 24 79 8143 5312 03 TOLÓZÁR 1 1/2½-OS da rab El szá mo lás
kö te les

45 Tolózár 2 1/2½-os 24 79 8143 5330 01 TOLÓZÁR 2 1/2½-OS da rab El szá mo lás
kö te les

46 Tolózár 3/4½-os 24 79 8143 5340 10 TOLÓZÁR 3/4½-OS da rab El szá mo lás
kö te les

47 NA 65-4 tolózár 24 79 8143 5570 09 TOLÓZÁR NA 65-4 da rab El szá mo lás
kö te les

48 NA 40-4 tolózár 24 79 8143 5571 08 TOLÓZÁR NA 40-4 da rab El szá mo lás
kö te les

49 NA-65 tolózár 24 79 8143 5572 07 TOLÓZÁR NA-65 da rab El szá mo lás
kö te les

50 NA-80 tolózár 24 79 8143 5573 06 TOLÓZÁR NA-80 da rab El szá mo lás
kö te les

51 NA-32 tolózár 24 79 8143 5574 05 TOLÓZÁR NA-32 da rab El szá mo lás
kö te les

52 100 mm-es tolózár 24 79 8143 5575 04 TOLÓZÁR 100MM da rab El szá mo lás
kö te les

53 70 mm-es tolózár 24 79 8143 5576 03 TOLÓZÁR 70MM da rab El szá mo lás
kö te les

54 MIL2930-14 földelõkábeldob 24 79 8143 6003 09 MIL2930-14
FÖLDELÕ-

KÁBELDOB

da rab El szá mo lás
kö te les

55 LAB-1163 Ultratermosztát 24 42 1191 2204 04 LAB-1163 ULTRA-
TERMOSZTÁT

da rab El szá mo lás
kö te les

56 TODO 4½ töltõfej csatlakozó 24 79 8116 7113 03 TODO 4½ TÖLTÕFEJ
CSATLAKOZÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

57 VOELKER 3½ durva szennyfogó 24 79 8116 7114 02 VOELKER 3½ DURVA 
SZENNYFOGÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

58 VOELKER 3½ elzáró szerelvények 24 79 8116 7115 01 VOELKER 3½
ELZÁRÓ

SZERELVÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

59 AERAZUR javitó készlet 24 79 8116 7116 00 AERAZUR JAVÍTÓ
KÉSZLET

da rab El szá mo lás
kö te les

60 4½-os gömbcsap 24 79 8143 3011 10 4½-OS GÖMBCSAP da rab El szá mo lás
kö te les

61 4½-os robbanózár 24 79 8143 3012 09 4½-OS ROBBANÓZÁR da rab El szá mo lás
kö te les

62 Reptéri zárt töltõfej 24 79 8143 5562 09 REPTÉRI ZÁRT
TÖLTÕFEJ

da rab El szá mo lás
kö te les

63 DN 50 gömbcsap 24 79 8143 6002 10 DN 50 GÖMBCSAP da rab El szá mo lás
kö te les

64 DN 3/4½ szûrõ, ürítõ szelep 24 79 8143 6006 06 SZÛRÕ ÜRÍTÕ
SZELEP DN 3/4½

da rab El szá mo lás
kö te les

65 DN 3/4½ mintavételi szelep 24 79 8143 6007 05 MINTAVÉTELI
SZELEP DN 3/4½

da rab El szá mo lás
kö te les

66 160mm hõmérséklet érzékelõ 24 79 8143 6009 03 HÕMÉRSÉKLET
ÉRZÉKELÕ 160MM

da rab El szá mo lás
kö te les
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67 FFM-9-12 monitorszûrõ 24 79 8143 6020 08 FFM-9-12
MONITORSZÛRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

68 DN 80 fõelzáró szelep 24 79 8143 6021 07 DN 80 FÕELZÁRÓ
SZELEP

da rab El szá mo lás
kö te les

69 Kúpszûrõbetét RP-40 G-hez 24 79 8149 1610 04 KÚPSZÛRÕBETÉT
RP-40 G

da rab El szá mo lás
kö te les

70 Kúpszûrõbetét RP-34 G-hez 24 79 8149 1620 02 KÚPSZÛRÕBETÉT
RP-34 G

da rab El szá mo lás
kö te les

71 Visszaégés gátló 24 79 8149 5101 04 VISSZAÉGÉS GÁTLÓ da rab El szá mo lás
kö te les

72 Pulonzsák 24 79 8149 5521 10 PULONZSÁK da rab El szá mo lás
kö te les

73 Csatlakozó 24 79 8149 5511 01 CSATLAKOZÓ da rab El szá mo lás
kö te les

74 Csõcsatlakozó készlet 24 79 8158 6331 09 CSÕCSATLAKOZÓ
KÉSZLET

da rab El szá mo lás
kö te les

75 MD 19 1½ csatlakozó 24 79 8149 5516 07 MD-19 1½
CSATLAKOZÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

76 MK80+VB80+K300 csatlakozó 24 79 8158 6337 03 MK80+VB80+K300
CSATLAKOZÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

77 VKC75.80+MB80+K300 csatlakozó 24 79 8158 6342 06 VKC75.80+MB80+
K300 CSATL.

da rab El szá mo lás
kö te les

78 468.3 számlálószerkezet 24 79 8149 5522 09 468.3 SZÁMLÁLÓ-
SZERKEZET

da rab El szá mo lás
kö te les

79 nyomásszabályozó CARTER
töltõfejhez

24 79 8149 5602 10 NYOM.SZAB.
CARTER TÖ.FEJHEZ

da rab El szá mo lás
kö te les

80 kör alakú kar CARTER töltõfejhez 24 79 8149 5603 09 KÖR ALAKÚ KAR
CARTER TÖ.FEJ

da rab El szá mo lás
kö te les

81 2½-os g.kompenzátor 24 79 8123 5201 10 2½-OS
G.KOMPENZÁTOR

da rab El szá mo lás
kö te les

82 2½-os robbanózár sapka 24 79 8123 5202 09 2½-OS ROBBANÓZÁR 
SAPKA

da rab El szá mo lás
kö te les

83 3½-os elzárószelep 24 79 8123 5203 08 3½-OS
ELZÁRÓSZELEP

da rab El szá mo lás
kö te les

84 3½-os gömbcsap 24 79 8123 5204 07 3½-OS GÖMBCSAP da rab El szá mo lás
kö te les

85 3½-os g.kompenzátor 24 79 8123 5205 06 3½-OS
G.KOMPENZÁTOR

da rab El szá mo lás
kö te les

86 3½-os robbanózár+sapka 24 79 8123 5206 05 3½-OS
ROBBANÓZÁR+SAP

KA

da rab El szá mo lás
kö te les

87 3½-os robbanózár 24 79 8123 5207 04 3½-OS ROBBANÓZÁR da rab El szá mo lás
kö te les

88 3½-os szûrõ 24 79 8123 5208 03 3½-OS SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

89 6/4½-os g.kompenzátor 24 79 8123 5209 02 6/4½-OS
G.KOMPENZÁTOR

da rab El szá mo lás
kö te les

90 6/4½-os robbanózár 24 79 8123 5210 09 6/4½-OS
ROBBANÓZÁR

da rab El szá mo lás
kö te les

91 6/4½-os robbanózár+sapka 24 79 8123 5211 08 6/4½-OS
ROBBANÓZÁR

+SAPKA

da rab El szá mo lás
kö te les

92 A1 jelû mûsz.szekrény 24 79 8123 5212 07 A1 JELÛ
MÛSZ.SZEKRÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les
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93 A2 jelû mûsz.szekrény 24 79 8123 5213 06 A2 JELÛ
MÛSZ.SZEKRÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

94 A3 jelû mûsz.szekrény 24 79 8123 5214 05 A3 JELÛ
MÛSZ.SZEKRÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

95 A4 jelû mûsz.szekrény 24 79 8123 5215 04 A4 JELÛ
MÛSZ.SZEKRÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

96 A5 jelû mûsz.szekrény 24 79 8123 5216 03 A5 JELÛ
MÛSZ.SZEKRÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

97 Afriso elektromos doboz+lyukadás
jelzõ

24 79 8123 5217 02 AFRISO EL.DOBOZ
+LYUK. JELZÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

98 Csapérzékelõ 24 79 8123 5218 01 CSAPÉRZÉKELÕ da rab El szá mo lás
kö te les

99 Elektromos szintmérõ 24 79 8123 5219 00 ELEKTROMOS
SZINTMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

100 Hõmérõ 24 79 8123 5220 07 HÕMÉRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

101 ki-be légzõ pipa 24 79 8123 5221 06 KI-BE LÉGZÕ PIPA da rab El szá mo lás
kö te les

102 Magnetostrikciós szintmérõ 24 79 8123 5222 05 MAGNETOSTRIK-
CIÓS SZINTMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

103 Mérõléc+csavarzat 24 79 8123 5223 04 MÉRÕLÉC
+CSAVARZAT

da rab El szá mo lás
kö te les

104 NA-32 lefuvatószelep 24 79 8123 5224 03 NA-32
LEFUVATÓSZELEP

da rab El szá mo lás
kö te les

105 Szintkapcsoló 24 79 8123 5225 02 SZINTKAPCSOLÓ da rab El szá mo lás
kö te les

106 Tartály szintvezérlõ 24 79 8123 5226 01 TARTÁLY
SZINTVEZÉRLÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

107 Thale szûrõház 24 79 8123 5227 00 THALE SZÛRÕHÁZ da rab El szá mo lás
kö te les

108 Elektromos számlálómû 24 79 8123 5229 09 ELEKTROMOS
SZÁMLÁLÓMÛ

da rab El szá mo lás
kö te les

109 Z-4.3 légtelenítõ/lefúvatószelep 24 79 8143 6005 07 Z-4.3
LÉGTEL./LEFÚVATÓ

SZELEP

da rab El szá mo lás
kö te les

110 Vezérlõcsap TZA-7,5-500-hoz 24 79 8158 6162 08 VEZÉRLÕCSAP
TZA-7,5-500

da rab El szá mo lás
kö te les

111 3½ robbanózár (csonk földfém) 24 79 8116 7000 00 3½ ROBBANÓZÁR
CSONK FÖLDFÉM

da rab El szá mo lás
kö te les

112 Légzõszelep 4 m3-es könnyített
acéltartályhoz

24 79 8121 0042 04 LÉGZÕSZELEP 4M3
KÖ.ACÉLTART.

da rab El szá mo lás
kö te les

113 Laprugós diferenciál manométer
160×1,6

24 79 8143 5021 00 LAPRUGÓS DIF.
MANOMÉTER 1,6

da rab El szá mo lás
kö te les

114 Laprugós diferenciál manométer
160×0,4

24 79 8143 5022 10 LAPRUGÓS DIF.
MANOMÉTER 0,4

da rab El szá mo lás
kö te les

115 GBL 25/160 gumizsák 24 79 8143 3020 09 GBL 25/160
GUMIZSÁK

da rab El szá mo lás
kö te les

116 Meghajtó WNH-100 G-10-hez 24 79 8149 5518 05 MEGHAJTÓ
WNH-100 G-10

da rab El szá mo lás
kö te les

117 Meghajtó WH 65G-10-hez 24 79 8149 5517 06 MEGHAJTÓ
WH-65G-10

da rab El szá mo lás
kö te les

118 Velcon HK100 hydrokit 24 79 8192 1800 05 VELCON HK100
HYDROKIT

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les
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119 Egyetemes kapocskulcs 24 79 8193 9111 08 EGYETEMES
KAPOCSKULCS

da rab El szá mo lás
kö te les

120 V 43005 forma 24 14 9994 5001 10 V 43005 FORMA da rab El szá mo lás
kö te les

121 Hõmérõ desztiláló 24 75 4372 5011 10 HÕMÉRSÉKLET
DESZTILÁLÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

122 Kezelõtábla AC-5,5 24 79 8158 6326 06 KEZELÕTÁBLA
AC-5,5

da rab El szá mo lás
kö te les

3.6.1. TÖMÍTÉSEK

1 19 × 70 × 10.5 gumi tömítés 24 25 3164 1131 10 GUMITÖMÍTÉS
19×70×10,5 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

2 23 × 3,5 gumi tömítés 24 25 3164 1132 09 GUMITÖMÍTÉS
23×3,5 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

3 240 × 256×5 gumi tömítés 24 25 3164 1133 08 GUMITÖMÍTÉS
240×256×5 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

4 31 × 4,5 gumi tömítés 24 25 3164 1134 07 GUMITÖMÍTÉS
31×4,5 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

5 410 × 427 × 5 gumi tömítés 24 25 3164 1135 06 GUMITÖMÍTÉS
410×427×5 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

6 9,5 × 2.5 gumi tömítés 24 25 3164 1136 05 GUMITÖMÍTÉS
9,5×2,5 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

7 25×16×1.5 tömítés 24 41 6915 3008 09 TÖMÍTÉS 25×16×1.5 da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

8 ADAST kútoszlop tömítés készlet 24 25 3164 1137 04 ADAST KÚTOSZLOP
TÖMÍTÉS KLT.

kész let Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Lapos gumitömítés 45 × 3 mm 24 25 3164 1121 01 LAPOS
GUMITÖMÍTÉS

45 × 3 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

3.6.2. SZÛRÕK

1 FWA-500 vízleválasztó szûrõállomás 24 79 8143 5300 07 FWA-500 VÍZLEVÁL.
SZÛRÕÁLL.

da rab El szá mo lás
kö te les

2 FF-1000 üzemanyag szûrõállomás 24 79 8143 5400 04 FF-1000 ÜZA.
SZÛRÕÁLLOMÁS

da rab El szá mo lás
kö te les

3 MPM-50 üzemanyag szûrõállomás 24 79 8134 2003 04 MPM-50
OLAJSZIVATTYÚ

SZÛRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

4 FF 200/20 szûrõ 24 79 8143 5539 08 FF 200/20 SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

5 ES 316.1 szûrõ 24 79 8143 5545 10 ES 316.1 SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

6 FF 500 vízleválasztó szûrõ 24 79 8143 5546 09 FF 500
VÍZLEVÁLASZTÓ

SZÛRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

7 FWA 1000 vízleválasztó szûrõ 24 79 8143 5547 08 FWA 1000
VÍZLEVÁLASZTÓ

SZÛRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

8 K.4-727 FAUDI szûrõ 24 79 8143 5548 07 K 4-727 FAUDI
SZÛRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les
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9 2.4-727 FAUDI szûrõ 24 79 8143 5555 08 2.4-727 FAUDI
SZÛRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

10 60.4-362/D FAUDI szûrõ 24 79 8143 5549 06 60.4-362/D FAUDI
SZÛRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

11 15.4-727 FAUDI szûrõ 24 79 8143 5554 09 15.4-727 FAUDI
SZÛRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

12 ACO 5130 CC szûrõ 24 79 8143 5563 08 ACO 5130 CC SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

13 FO-620 PLF-2 szûrõ 24 79 8143 5564 07 FO-620 PLF-2 SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

14 FO-628 PL-11 szûrõ 24 79 8143 5566 05 FO-628 PL-11 SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

15 FO-628 PLF-10 szûrõ 24 79 8143 5565 06 FO-628 PLF-10
SZÛRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

16 I.62087 szûrõ 24 79 8143 5567 04 I.62087 SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

17 2938 A szûrõ 24 79 8143 5568 03 2938 A SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

18 EK 171.1 szûrõ 24 79 8149 5512 00 EK 171,1 SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

19 ES 336.1 szûrõ 24 79 8149 5513 10 ES 336.1 SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

20 ES 418 szûrõ 24 79 8149 5514 09 ES 418 SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

21 Szûrõház komplett 24 79 8158 6161 09 SZÛRÕHÁZ
KOMPLETT

da rab El szá mo lás
kö te les

22 FGT 60R szûrõzsák 24 79 8181 2001 02 FGT-60R
SZÛRÕZSÁK

da rab El szá mo lás
kö te les

23 Szûrõgyertya 24 79 8143 5569 02 SZÛRÕGYERTYA da rab El szá mo lás
kö te les

24 Szûrõ-, védõsapka (vászon) 24 79 8149 5523 08 SZÛRÕ-,
VÉDÕSAPKA

(VÁSZON)

da rab El szá mo lás
kö te les

25 FF 2000/20 szûrõ utánfutóval 24 79 8143 5117 04 FF 2000/20 SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

3.6.3. ÁTFOLYÁSMÉRÕK ( -JELZÕK)

1 NA-65 átfolyásmérõ 24 79 8149 1100 10 NA-65
ÁTFOLYÁSMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

2 NA-100 átfolyásmérõ 24 79 8149 1500 09 NA-100
ÁTFOLYÁSMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

3 MAZ átfolyásmérõ 24 79 8149 1600 06 MAZ
ÁTFOLYÁSMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

4 L-500 átfolyásmérõ 24 79 8149 5515 08 L-500
ÁTFOLYÁSMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

5 PPO-40/0,6 szivattyú átfolyásmérõ
(bal)

24 79 8158 6338 02 PPO-40
SZIV.ÁTFOLY.MÉRÕ

-BAL

da rab El szá mo lás
kö te les

6 PPO-40/0,6 szivattyú átfolyásmérõ
(jobb)

24 79 8158 6339 01 PPO-40
SZIV.ÁTFOLY.MÉRÕ

-JOBB

da rab El szá mo lás
kö te les

7 URAL-375 kezelõtéri szívócsõ 24 79 8158 6344 04 URAL-375
KEZELÕTÉRI

SZÍVÓCSÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

8 URAL-375 kezelõtéri kiadócsõ (jobb) 24 79 8158 6345 03 URAL-375 KEZ.TÉRI
KIADÓCSÕ-J

da rab El szá mo lás
kö te les
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9 VZSU-100-1,5 átfolyásmérõ 24 79 8158 6163 07 VZSU-100-1,5
ÁTFOLYÁSMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

10 TBA-75 átfolyásjelzõ (oválkerekes) 24 79 8143 5552 00 TBA-75
ÁTFOLYÁSJELZÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

11 Átfolyásjelzõ (TK-100) 24 79 8116 1039 09 TK-100
ÁTFOLYÁSJELZÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

12 S.A.M.P.I. SPA/SM15-SM25
átfolyásmérõ

24 79 8116 7111 05 SAMPI SM15-SM25
ÁTFOLYÁSMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

13 460.02 átfolyásmérõ (TBA-75) 24 79 8143 5064 00 460.02
ÁTFOLYÁSMÉRÕ

TBA-75

da rab El szá mo lás
kö te les

14 Z-350 üzemanyag kiadó kút 24 79 8143 1800 08 Z-350 ÜZA. KIADÓ
KÚT

da rab El szá mo lás
kö te les

15 M 15-7 átfolyásmérõ 24 79 8143 6016 04 M 15-7
ÁTFOLYÁSMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

16 Kiadómérõóra szivattyúház TGL-33 24 79 8143 5069 06 KIADÓMÉRÕÓRA
SZIV.HÁZ TGL-33

da rab El szá mo lás
kö te les

4. LABOR ESZKÖZÖK ÉS ANYAGOK

4.1. ESZKÖZÖK

4.1.1. ÜVEGÁRUK

1 Laboratóriumi fajsúlymérõ egyskálás
hõmérõvel

24 42 1562 1111 08 LAB. FS. MÉRÕ
EGYSK. HÕM-VEL

da rab El szá mo lás
kö te les

2 Szeszfokoló 24 42 1569 1136 08 SZESZFOKOLÓ da rab El szá mo lás
kö te les

3 Oldalcsapos büretta 24 43 2159 3290 08 OLDALCSAPOS
BÜRETTA

da rab El szá mo lás
kö te les

4 Rasotherm fõzõpohár magas kúpos
kiöntõvel

24 43 2411 1615 03 RASO. FÕZÕPOHÁR
KIÖNTÕVEL

da rab El szá mo lás
kö te les

5 Szûknyakú Erlen lombik Rasotherm 24 43 2412 2215 06 RASO. ERLEN
LOMBIK

SZÛKNYAKÚ

da rab El szá mo lás
kö te les

6 Engler lombik oldalszárral 100 24 43 2412 3111 09 ENGLER LOMBIK
OLDALSZÁRRAL

da rab El szá mo lás
kö te les

7 Tûzálló frakcionáló lombik 24 43 2412 4115 01 TÛZÁLLÓ
FRAKCIONÁLÓ

LOMBIK

da rab El szá mo lás
kö te les

8 Tûzálló peremes kémcsõ 16×160
mm-es

24 43 2413 1111 01 TÛZÁLLÓ PER.
KÉMCSÕ

16×160 MM

da rab El szá mo lás
kö te les

9 50 ml-es pipetta üveg cseppentõvel
(barna)

24 43 2413 2215 01 PIP. ÜVEG
CSEPPENTÕVEL

50 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

10 5 cm3-es mérõ pipetta 24 43 2413 2733 06 MÉRÕ PIPETTA 
5 CM3

da rab El szá mo lás
kö te les

11 Gerete üvegcsõ 5 – 6 mm-es 24 43 2413 3103 04 GERETE ÜVEGCSÕ
5–6 MM

da rab El szá mo lás
kö te les

12 Gerete üvegcsõ 14–15 mm-es 24 43 2413 3113 02 GERETE ÜVEGCSÕ
14–15 MM

da rab El szá mo lás
kö te les

13 Gerete üvegcsõ 14–15 mm-es 24 43 2413 3162 04 GERETE ÜVEGCSÕ
14–15 MM

da rab El szá mo lás
kö te les
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14 Mintavételi üvegcsõ 24 43 2413 3184 09 MINTAVÉTELI
ÜVEGCSÕ

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

15 Üvegcsõ 24 43 2413 3185 08 ÜVEGCSÕ da rab El szá mo lás
kö te les

16 CANON-FENSKE kapilláris 150 24 42 1572 1326 00 CANON-FENSKE
KAPILLÁRIS 150

da rab El szá mo lás
kö te les

17 CANON-FENSKE kapilláris 200 24 42 1572 1327 10 CANON-FENSKE
KAPILLÁRIS 200

da rab El szá mo lás
kö te les

18 MOD OSWALD viszkoziméter 10 24 43 2133 2464 06 MOD OSWALD
VISZKOZIMÉTER 10

da rab El szá mo lás
kö te les

19 szívópalack 250 ml-es, üveg olivával 24 43 2415 1213 08 SZÍVÓPALACK
250 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

20 500 ml-es üveg szívópalack 24 43 2415 1215 06 SZÍVÓPALACK
500 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

21 100 ml-es gyógyszertári állványos
üveg

24 43 2516 1111 01 GYSZT.
ÁLLVÁNYOS ÜVEG

100 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

22 500 ml-es gyógyszertári cédrus
olajmintás üveg

24 43 2516 1151 04 GYSZT.CÉ.O.
MINTÁS ÜVEG

500 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

23 100 ml-es gyógyszertári cédrus
olajmintás üveg

24 43 2516 1154 01 GYSZT.CÉ.O
MINTÁS ÜVEG

100 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

24 120 ml-es gyógyszertári cédrus
olajmintás üveg

24 43 2516 1155 00 GYSZT.CÉ.O.
MINTÁS ÜVEG

120 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

25 2 l-es folyadék tároló edény 24 43 2516 1164 10 2 L FOLY. TÁROLÓ
EDÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

26 4 l-es folyadék tároló edény 24 43 2516 1165 09 4 L FOLY. TÁROLÓ
EDÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

27 Gerete üvegbot 10–11 mm-es 24 43 2518 1119 05 GERETE ÜVEGBOT
10–11 MM

da rab El szá mo lás
kö te les

28 Porüveg, HEF 500 g-os 24 59 1441 1139 02 PORÜVEG HEF 500 G da rab El szá mo lás
kö te les

29 1000 ml-es mérõhenger 24 79 8193 8600 00 MÉRÕHENGER
1000 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

30 1000 ml-es mérõhenger müanyag
talppal és kiöntõcsõvel

24 43 2417 2121 08 MÉRÕHENGER+MÛ
AG.TALP 1000 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

31 500 ml-es mérõhenger müanyag
talppal és kiöntõcsõvel

24 43 2417 2119 02 MÉRÕHENGER
+MÛAG.TALP

500 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

32 250 ml-es mérõhenger müanyag
talppal és kiöntõcsõvel

24 43 2417 2118 03 MÉRÕHENGER
+MÛAG.TALP

250 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

33 Ipari falysúlymérõ hõmérõ nélkül 24 42 1563 1111 03 IP.FAJSÚLYMÉRÕ,
HÕM. NÉLKÜL

da rab El szá mo lás
kö te les

34 B–2 fajsúlymérõ 24 42 1569 2113 00 B–2 FAJSÚLYMÉRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

35 1300–57 fajsúlymérõ 24 42 1569 2112 01 1300–57
FAJSÚLYMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

36 895–57 fajsúlymérõ 24 42 1569 2111 02 895–57
FAJSÚLYMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les
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37 Fajsúlymérõ alkoholhoz 24 42 1569 1165 03 FAJSÚLYMÉRÕ
ALKOHOLHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

38 Fajsúlymérõ lughoz 24 42 1569 1163 05 FAJSÚLYMÉRÕ
LUGHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

39 25 ml-es mérõhenger 24 43 2417 2115 06 MÉRÕHENGER
25 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

40 50 ml-es mérõhenger 24 43 2417 2116 05 MÉRÕHENGER
50 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

41 2000 ml-es mérõhenger 24 43 2417 2122 07 MÉRÕHENGER
2000 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

42 1000 ml-es gyógyszertári cédrus
olajmintás üveg

24 43 2516 1152 03 GYSZT.CÉ.O.MINTÁ
S ÜVEG 1000 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

43 1000 ml-es mintás üveg lapos 24 43 2517 1322 09 MINTÁS ÜVEG
LAPOS 1000 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

44 1000 ml-es mintás üveg hengeres 24 43 2517 1331 08 MINTÁS ÜVEG
HENG. 1000 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

45 150 mm-es kvarcüveg tölcsér 24 43 2712 1129 08 KVARCÜ. TÖLCSÉR
150 MM

da rab El szá mo lás
kö te les

46 nagyméretû tölcsér 24 43 2712 1262 04 NAGYMÉRETÛ
TÖLCSÉR

da rab El szá mo lás
kö te les

47 50 ml-es fõzõpohár magas kiöntõvel 24 43 2411 1112 10 FÕZÕPOHÁR 50 ML da rab El szá mo lás
kö te les

48 100 ml-es fõzõpohár magas kiöntõvel 24 43 2411 1113 09 FÕZÕPOHÁR 100 ML da rab El szá mo lás
kö te les

49 150 ml-es fõzõpohár magas kiöntõvel 24 43 2411 1114 08 FÕZÕPOHÁR 150 ML da rab El szá mo lás
kö te les

50 400 ml-es fõzõpohár magas kiöntõvel 24 43 2411 1116 06 FÕZÕPOHÁR 400 ML da rab El szá mo lás
kö te les

51 600 ml-es fõzõpohár magas kiöntõvel 24 43 2411 1118 04 FÕZÕPOHÁR 600 ML da rab El szá mo lás
kö te les

52 10000 ml-es fõzõpohár alacsony
kiöntõvel

24 43 2411 2128 09 FÕZÕPOHÁR
10000 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

53 1000 ml-es Rasotherm fõzõpohár
alacsony kiöntõvel

24 43 2411 2321 10 RASO. FÕZÕPOHÁR
1000 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

54 Desztillaló lombik 24 43 2412 9161 08 DESZTILLALÓ
LOMBIK

da rab El szá mo lás
kö te les

55 Argentometr fajsúlymérõ 24 42 1569 2114 10 ARGENTOMETR
FAJSÚLYMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

56 Termosz edény fajsúlymérõhöz 24 42 1569 2212 09 TERMOSZ EDÉNY
FAJSÚLYMÉRÕHÖZ

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

57 Csiszolt szélû óraüveg 24 42 8279 4234 09 CSISZOLT SZÉLÛ
ÓRAÜVEG

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

58 250 ml-es fõzõpohár magas kiöntõvel 24 43 2411 1130 08 FÕZÕPOHÁR 250 ML da rab El szá mo lás
kö te les

59 25  ml-es fõzõpohár alacsony
kiöntõvel

24 43 2411 2111 07 FÕZÕPOHÁR 25  ML da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

60 50 ml-es fõzõpohár alacsony
kiöntõvel

24 43 2411 2112 06 FÕZÕPOHÁR 50 ML da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

61 100 ml-es fõzõpohár alacsony
kiöntõvel

24 43 2411 2113 05 FÕZÕPOHÁR 100 ML da rab Nem
el szá mo lás

kö te les
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62 150 ml-es fõzõpohár alacsony
kiöntõvel

24 43 2411 2114 04 FÕZÕPOHÁR 150 ML da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

63 250 ml-es fõzõpohár alacsony
kiöntõvel

24 43 2411 2115 03 FÕZÕPOHÁR 250 ML da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

64 400 ml-es fõzõpohár alacsony
kiöntõvel

24 43 2411 2117 01 FÕZÕPOHÁR 400 ML da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

65 600 ml-es fõzõpohár alacsony
kiöntõvel

24 43 2411 2119 10 FÕZÕPOHÁR 600 ML da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

66 800 ml-es fõzõpohár alacsony
kiöntõvel

24 43 2411 2121 05 FÕZÕPOHÁR 800 ML da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

67 1000 ml-es fõzõpohár alacsony
kiöntõvel

24 43 2411 2122 04 FÕZÕPOHÁR
1000 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

68 300 ml-es szûknyakú álló lombik 24 43 2412 1417 02 SZÛKNYAKÚ
Á.LOMBIK 300 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

69 300 ml-es Erlenmayer lombik
bõnyakú

24 43 2412 2415 00 ERLENMAYER
LOMBIK 300 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

70 500 ml-es Erlenmayer lombik
bõnyakú

24 43 2412 2416 10 ERLENMAYER
LOMBIK 500 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

71 tûzálló frakcionáló lombik 24 43 2412 4100 08 TÛZÁ.
FRAKCIONÁLÓ

LOMBIK

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

72 Kémcsövek és pipetta üvegek 24 43 2413 0000 00 KÉMCSÖVEK ÉS PIP. 
ÜVEGEK

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

73 Tûzálló peremes kémcsõ 24 43 2413 1110 02 TÛZÁ. PEREMES
KÉMCSÕ

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

74 Fagypont kémcsõ 20×200 mm-es 24 43 2413 1213 07 FAGYPONT KÉMCSÕ 
20×200 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

75 2 ml-es hasas pipetta 24 43 2413 2442 03 HASAS PIP. 2 ML da rab El szá mo lás
kö te les

76 10000 ml-es Dewelle palack 24 43 2415 1421 02 DEWELLE PALACK
10000 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

77 10 ml-es mérõhenger mûanyag
talppal és kiöntõcsõvel

24 43 2417 2112 09 MÉRÕHENGER
+MÛAG.TALP 10 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

78 25 ml-es mérõhenger mûanyag
talppal és kiöntõcsõvel

24 43 2417 2115 06 MÉRÕHENGER
+MÛAG.TALP 25 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

79 50 ml-es mérõhenger
mûanyag-talppal és kiöntõcsõvel

24 43 2417 2116 05 MÉRÕHENGER
+MÛAG.TALP 50 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

80 100 ml-es mérõhenger mûanyag
talppal és kiöntõcsõvel

24 43 2417 2117 04 MÉRÕHENGER
+MÛAG.TALP

100 ML

da rab El szá mo lás
kö te les

81 2000 ml-es mérõhenger mûanyag
talppal és kiöntõcsõvel

24 43 2417 2122 07 MÉRÕHENGER
+MÛAG.TALP

2000 ML

da rab El szá mo lás
kö te les
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82 Habmérõ henger 24 43 2417 2141 04 HABMÉRÕ HENGER da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

83 500  ml-es rázóhenger 24 43 2417 2219 10 RÁZÓHENGER
500 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

84 100  ml-es mintás üveg 24 43 2517 1301 03 MINTÁS ÜVEG
100 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

85 200  ml-es mintás üveg 24 43 2517 1302 02 MINTÁS ÜVEG
200 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

86 500  ml-es zöld mintás üveg 24 43 2517 1311 01 ZÖLD MINTÁS ÜVEG 
500  ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

87 500  ml-es lapos mintás üveg 24 43 2517 1321 10 LAPOS MINTÁS
ÜVEG 500  ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

88 100  ml-es indikátor üveg 24 43 2517 1341 06 100  ML IND. ÜVEG da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

89 KPG üveg keverõpálca 24 43 2518 1211 10 KPG ÜVEG
KEVERÕPÁLCA

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

90 250 ml-es kvarcüveg kúpos
választótölcsér

24 43 2712 2219 03 KVARCÜ.
VÁL.TÖLCSÉR

250 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

91 1000  ml-es kvarcüveg kúpos
választótölcsér

24 43 2712 2227 03 KVARCÜ.
VÁL.TÖLCSÉR

1000 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

92 2000  ml-es kvarcüveg kúpos
választótölcsér

24 43 2712 2231 07 KVARCÜ.
VÁL.TÖLCSÉR

2000 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

93 15 mm-es szárú kvarcüveg analitikai
tölcsér

24 43 2712 3111 10 SZÁRÚ KVARCÜ.
TÖLCSÉR 15 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

94 Rrasotherm 80 mm-es petri csésze 24 43 2812 2315 08 RASO. PETRI
CSÉSZE 80 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

95 Rasotherm 100 mm-es petri csésze 24 43 2812 2317 06 RASO. PETRI
CSÉSZE 100 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

96 Rasotherm 120 mm-es petri csésze 24 43 2812 2319 04 RASO. PETRI
CSÉSZE 120 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

97 Rasotherm 150 mm-es petri csésze 24 43 2812 2323 08 RASO. PETRI
CSÉSZE 150 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

4.1.2. HÕMÉRÕK

1 Dermedéspont hõmérõ 1 fokos
beosztású –35 – 60

24 43 2121 6271 02 DERMEDÉSPONT
HÕM.1C-OS–35–60

da rab El szá mo lás
kö te les

2 Dermedéspont hõmérõ 1 fokos
beosztású.–80 – 60

24 43 2121 6272 01 DERMEDÉSPONT
HÕM.1C-OS–80–60

da rab El szá mo lás
kö te les

3 PENSKY-MARTENS lobbanáspont
hõmérõ 0 – 70

24 43 2121 6323 07 P-M LOBB.PONT
HÕM. 0–70

da rab El szá mo lás
kö te les
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4 PENSKY-MARTENS lobbanáspont
hõmérõ +20 – 200

24 43 2121 6324 06 P-M LOBB.PONT
HÕM. 20–200

da rab El szá mo lás
kö te les

5 PENSKY-MARTENS lobbanáspont
hõmérõ 0 – 300

24 43 2121 6325 05 P-M LOBB.PONT
HÕM. 0–300

da rab El szá mo lás
kö te les

6 PENSKY-MARTENS lobbanáspont
hõmérõ –5 – 110

24 43 2121 6326 04 P-M LOBB.PONT
HÕM. –5–110

da rab El szá mo lás
kö te les

7 PENSKY-MARTENS lobbanáspont
hõmérõ +90 – 370

24 43 2121 6327 03 P-M LOBB.PONT
HÕM. 90–370

da rab El szá mo lás
kö te les

8 MARCUSSON lobbanáspont
hõmérõ+40–260

24 43 2121 6321 09 MARC. LOBB.PONT
HÕM.40–260

da rab El szá mo lás
kö te les

9 MARCUSSON lobbanáspont
hõmérõ+190–410

24 43 2121 6322 08 MARC. LOBB.PONT
HÕM.190–410

da rab El szá mo lás
kö te les

10 ABEL-PENSKY lobbanáspont
hõmérõ 0 – 70

24 43 2121 6328 02 A-P LOBB.PONT
HÕM. 0–70

da rab El szá mo lás
kö te les

11 ABEL-PENSKY lobbanáspont
hõmérõ +30 – 100

24 43 2121 6329 01 A-P LOBB.PONT
HÕM. 30–100

da rab El szá mo lás
kö te les

12 Borszeszes hõmérõ –80+30 1C fokos
beosztás

24 43 2121 6112 05 BORSZESZES HÕM.
1C-OS –80–30

da rab El szá mo lás
kö te les

13 Borszeszes hõmérõ –50+50 1C fokos
beosztás

24 43 2121 6113 04 BORSZESZES HÕM.
1C-OS –50–50

da rab El szá mo lás
kö te les

14 Borszeszes hõmérõ –30+50 1C fokos
beosztás

24 43 2121 6114 03 BORSZESZES HÕM.
1C-OS –30–50

da rab El szá mo lás
kö te les

15 Borszeszes hõmérõ 0+50 1C fokos
beosztás

24 43 2121 6115 02 BORSZESZES HÕM.
1C-OS 0–50

da rab El szá mo lás
kö te les

16 Higanyos hõmérõ 0+100 C0,1 fokos
beosztás

24 43 2121 6223 10 HIGANYOS HÕM.
0,1C-OS 0–100

da rab El szá mo lás
kö te les

17 Higanyos hõmérõ 0+250 C 0,1 fokos
beosztású

24 43 2121 6224 09 HIGANYOS HÕM.
0,1C-OS 0–250

da rab El szá mo lás
kö te les

18 Higanyos hõmérõ 0+360 C 0,1 fokos
beosztású

24 43 2121 6225 08 HIGANYOS HÕM.
0,1C-OS 0–360

da rab El szá mo lás
kö te les

19 Cseppenéspont hõmérõ 0 – 100 24 43 2121 6311 00 CSEPPENÉSPONT
HÕM. 0–100

da rab El szá mo lás
kö te les

20 Cseppenéspont hõmérõ +50 – 160 24 43 2121 6312 10 CSEPPENÉSPONT
HÕM. 50–160

da rab El szá mo lás
kö te les

21 Cseppenéspont hõmérõ +100 – 230 24 43 2121 6313 09 CSEPPENÉSPONT
HÕM. 100–230

da rab El szá mo lás
kö te les

22 Lepárló hõmérõ 0 – 300 24 43 2122 6115 08 LEPÁRLÓ HÕM.
0–300

da rab El szá mo lás
kö te les

23 Lepárló hõmérõ 0 – 420 24 43 2122 6116 07 LEPÁRLÓ HÕM.
0–420

da rab El szá mo lás
kö te les

24 Lepárló hõmérõ 0 – 300 1 fokos
beosztással

24 43 2122 6121 10 LEPÁRLÓ HÕM.
1C-OS 0–300

da rab El szá mo lás
kö te les

25 Lepárló hõmérõ 0 – 400 1 fokos
beosztással

24 43 2122 6122 09 LEPÁRLÓ HÕM.
1C-OS 0–400

da rab El szá mo lás
kö te les

26 Hõmérõ (ASTM 9C) 0-+110Cf. 24 43 2122 6905 08 HÕM. (ASTM 9C)
0–110

da rab El szá mo lás
kö te les

27 Higanyos hõmérõ 0–100 C 0,1 fokos
beosztással

24 43 2121 6223 10 HIGANYOS HÕM.
0,1C-OS 0–100

da rab El szá mo lás
kö te les

4.1.3. MÛSZEREK

1 A–10 45–313 Légkompresszor 24 41 6911 8240 03 A–10 45–313
LÉGKOMPRESSZOR

da rab El szá mo lás
kö te les

2 DUO-CHECK kézi refraktométer 24 42 1569 1132 01 DUO-CHECK
REFRAKTOMÉTER

da rab El szá mo lás
kö te les
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3 Analitikai mérleg, 210 G / 0,1 mg 24 42 7472 1314 07 ANALITIKAI
MÉRLEG 210

G/0,1 MG

da rab El szá mo lás
kö te les

4 Analitikai mérleg 24 42 7473 1118 04 ANALITIKAI
MÉRLEG

da rab El szá mo lás
kö te les

5 Stopperóra 24 42 8121 1112 08 STOPPERÓRA da rab El szá mo lás
kö te les

6 Digitális hõmérséklet készülék 24 43 2126 6231 07 DIGITÁLIS
HÕMÉRSÉKLET

KÉSZ.

da rab El szá mo lás
kö te les

7 Hõmérséklet jelzõ központ 24 43 2126 6234 04 HÕMÉRSÉKLET
JELZÕ KÖZPONT

da rab El szá mo lás
kö te les

8 LAB.21414 mágneses keverõ 24 43 2133 2293 07 LAB.21414
MÁGNESES KEVERÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

9 OK–102 konduktométer 24 43 2133 2328 02 OK–102
KONDUKTOMÉTER

da rab El szá mo lás
kö te les

10 MOHR-WESTPHAL készlet
folyadék fajsúlymérõ

24 42 1565 1113 02 M-W
KLT.FOLY.FAJSÚLY

MÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

11 Laboratóriumi ultratermosztát 1163 24 42 1191 2204 04 LAB. ULTRA-
TERMOSZTÁT 1163

da rab El szá mo lás
kö te les

12 Viszkoziméter termosztát 24 42 1191 2211 05 VISZKOZIMÉTER
TERMOSZTÁT

da rab El szá mo lás
kö te les

13 KV–55 viszkoziméter termosztát 24 42 1191 2216 00 KV–55 VISZKOZIM.
TERMOSZTÁT

da rab El szá mo lás
kö te les

14 KV 58 viszkoziméter termosztát 24 42 1191 2217 10 KV–58 VISZKOZIM.
TERMOSZTÁT

da rab El szá mo lás
kö te les

15 OB–204 automata penetrométer 24 42 2128 6902 01 OB–204 AUT.
PENETROMÉTER

da rab El szá mo lás
kö te les

16 Lobbanáspont meghatározó
Marc/gázos

24 43 2133 2406 05 GÁZOS LOBB.PONT
MEGHAT. „M”

da rab El szá mo lás
kö te les

17 Lobbanáspont meghatározó készülék
P – M/gázos

24 43 2133 2408 03 GÁZOS LOBB.PONT
MEGHAT. „PM”

da rab El szá mo lás
kö te les

18 Falc F – 20 típusú analitikat
mágneses keverõ

24 43 2159 3661 01 FALC F–20
MÁGNESES KEVERÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

19 Mohr-Westphal folyadék-fajsúlymérõ 24 42 1565 1112 03 M-W FOLY.
FAJSÚLYMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

20 ABBE labor refraktométer 24 43 2133 2295 05 ABBE LABOR
REFRAKTOMÉTER

da rab El szá mo lás
kö te les

21 Lobbanás pont meghatározó
elektromos készülék „M”

24 43 2133 2405 06 „LOBB.PONT
MEGHAT. „M”

da rab El szá mo lás
kö te les

22 „Lobbanás pont meghatározó
elektromos készülék „PM”

24 43 2133 2407 04 „LOBB.PONT
MEGHAT. „PM”

da rab El szá mo lás
kö te les

23 ASTM desztilláló készülék 24 43 2141 1253 01 ASTM DESZTILLÁLÓ 
KÉSZ.

da rab El szá mo lás
kö te les

24 Vákuum szárítószekrény 24 43 2142 1171 08 VÁKUUM
SZÁRÍTÓSZEKRÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

25 APM–6 automata lobbanáspont mérõ 24 43 2133 2166 02 APM–6 AUT.
LOBB.PONT MÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

26 ATG–7 automata lobbanáspont mérõ 24 43 2133 2514 02 ATG–7 AUT.
LOBB.PONT MÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

27 AD–5 AU desztilláló kész. 24 43 2141 1222 08 AD–5 AU
DESZTILLÁLÓ KÉSZ.

da rab El szá mo lás
kö te les

28 CLEVELAND ACO–5 lobbanáspont
mérõ

24 43 2133 2165 03 CLEVELAND ACO5
LOBB.PONTMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les
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29 DA–110 AU kézi sûrûségmérõ 24 43 2133 2527 08 DA–110 AU KÉ.
SÛRÛSÉGMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

30 Penetrométer 24 43 2128 6901 04 PENETROMÉTER da rab El szá mo lás
kö te les

31 Vezetõképességmérõ 24 43 2133 2482 04 VEZETÕKÉPESSÉG
MÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

4.1.4. EGYÉB ESZKÖZÖK

1 Száraz azbeszt háló 24 25 7443 1158 07 SZÁRAZ AZBESZT
HÁLÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

2 Csatlakozó gumi falysúlymérõhöz 24 42 1569 2214 07 CSATL.G.
FAJSÚLYMÉRÕHÖZ

da rab El szá mo lás
kö te les

3 Rozsdamentes acél beszuró
érzékelõvel

24 43 2126 6232 06 ROZSDAM. ACÉL
BESZURÓ ÉRZÉK.

da rab El szá mo lás
kö te les

4 T110 készülék rögzítõ szett 24 43 2126 6233 05 T110 KÉSZ. RÖGZÍTÕ 
SZETT

da rab El szá mo lás
kö te les

5 2 irányú csap 9 – 11 mm 24 43 2159 3284 06 2 IRÁNYÚ CSAP
9 – 11 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

6 2 irányú csap 5 – 7 mm 24 43 2159 3282 08 2 IRÁNYÚ CSAP
5 – 7 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

7 2 irányú csap 7 – 9 mm 24 43 2159 3283 07 2 IRÁNYÚ CSAP
7 – 9 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Kémcsõ állvány fából 24 43 2159 1210 10 KÉMCSÕ ÁLLVÁNY
FÁBÓL

da rab El szá mo lás
kö te les

9 Bunzen állvány 24 43 2159 1250 02 BUNZEN ÁLLVÁNY da rab El szá mo lás
kö te les

10 Drótháromszög porcelán csõvel 24 43 2159 1530 08 DRÓTHÁROMSZÖG
PORC. CSÕVEL

da rab El szá mo lás
kö te les

11 Drótháromszög porcelán csõvel 24 43 2159 1531 07 DRÓTHÁROMSZÖG
PORC. CSÕVEL

da rab El szá mo lás
kö te les

12 Kémcsõfogó fémbõl fanyéllel 24 43 2159 1671 07 KÉMCSÕFOGÓ
FÉMBÕL

FANYÉLLEL

da rab El szá mo lás
kö te les

13 Labor fém hûtõfogó 24 43 2159 1681 05 LABOR FÉM
HÛTÕFOGÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

14 1-es bürettafogó 24 43 2159 1721 03 1-ES BÜRETTAFOGÓ da rab El szá mo lás
kö te les

15 Kémcsõfogó fából 24 43 2159 1661 09 KÉMCSÕFOGÓ
FÁBÓL

da rab El szá mo lás
kö te les

16 Mohr szorító 50 mm 24 43 2159 1821 00 MOHR 50 MM
SZORÍTÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

17 Borszeszégõ 620.610.01 24 43 2159 2141 02 BORSZESZÉGÕ
620.610.01

da rab El szá mo lás
kö te les

18 Borszeszégõ 620.610.02 24 43 2159 2142 01 BORSZESZÉGÕ
620.610.02

da rab El szá mo lás
kö te les

19 Bunzenégõ 620.610.03 24 43 2159 2143 00 BUNZENÉGÕ
620.610.03

da rab El szá mo lás
kö te les

20 Propán-bután gázégõ normál 24 43 2159 2152 10 PB NORMÁL
GÁZÉGÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

21 Nyomáscsökkentõ, gázhoz 24 43 2159 2153 09 NYOMÁS
CSÖKKENTÕ,

GÁZHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les
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22 Bürkle vízsugár szivattyú 24 43 2159 3682 07 BÜRKLE VÍZSUGÁR
SZIV.

da rab El szá mo lás
kö te les

23 Aluminium mintatartó edény 24 43 2159 4001 05 ALU. MINTATARTÓ
EDÉNY

da rab El szá mo lás
kö te les

24 Bürkle spray-flakon 24 43 2159 4011 03 BÜRKLE
SPRAY-FLAKON

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

25 38 mm kerámia alátét benzin 24 43 2159 4110 01 KERÁMIA ALÁTET
38 MM BENZIN

da rab El szá mo lás
kö te les

26 50 mm kerámia alátét gázolaj 24 43 2159 4120 10 KERÁMIA ALÁTÉT
50 MM GÁZO.

da rab El szá mo lás
kö te les

27 100 mm×38 m parafilm tekercs 24 43 2159 1452 05 100 MM×38 M
PARAFILM TEKERCS

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

28 PG–1 mintavevõ 24 43 2159 3393 02 PG–1 MINTAVEVÕ kész let El szá mo lás
kö te les

29 Zsírtörõ 24 43 2133 2474 04 ZSÍRTÖRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

30 Brüchner kvarcüveg kúpos
választótölcsér 55 mm

24 43 2712 1712 10 BRÜ.KVARCÜ.
VÁL.TÖLCSÉR

55 MM

da rab El szá mo lás
kö te les

31 Bürkle Brüchner kvarcüveg
választótölcsér 80 mm

24 43 2712 1715 07 BRÜ.KVARCÜ.
VÁL.TÖLCSÉR

80 MM

da rab El szá mo lás
kö te les

32 kvarcüveg szeperáló tölcsértartó 24 43 2713 1222 07 KVARCÜ.
TÖLCSÉRTARTÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

33 Marcusson porcelán tégely 45 ml-es 24 43 2814 1415 10 MARC.45 ML-S
PORC.TÉGELY

da rab El szá mo lás
kö te les

34 50 ml-es porcelán izzító tégely 24 43 2814 1137 02 PORC. IZZÍTÓ
TÉGELY 50 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

35 60 ml-es porcelán izzító tégely 24 43 2814 1138 01 PORC. IZZÍTÓ
TÉGELY 60 ML

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

36 1 l-es hengeres benzines palack 24 22 5743 1117 05 1 L HENG.BENZINES
PALACK

da rab El szá mo lás
kö te les

37 250 mm-es porcelán dörzstál 24 43 2812 1129 01 PORC. DÖRZSTÁL
250 MM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

38 Magic – box csõcsatlakozókkal 24 43 3339 2611 05 MAGIC-BOX
CSÕCSATL.-KAL

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

39 Meoclub emelõ 24 43 3339 2589 08 MEOCLUB EMELÕ da rab El szá mo lás
kö te les

40 Elektromos lupe 24 43 3589 1152 04 EL. LUPE da rab El szá mo lás
kö te les

41 Indikátor papír univerzális 24 26 1127 0581 08 INDIKÁTOR PAPÍR
UNIVERZÁLIS

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

42 Falc Mohr féle csõszorító 24 43 6713 1088 07 FALC MOHR CSÕ
LESZORÍTÓ

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

44 Bürkle csõszorító bilincs 24 43 6713 3213 01 BÜRKLE
CSÕSZORÍTÓ

BILINCS

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les
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45 Bürkle Minisampler mintavevõtál 24 43 6713 7102 02 BÜRKLE
MINTAVEVÕTÁL

da rab El szá mo lás
kö te les

46 Gumi kónusz sorozat szûréshez 1–8 24 43 2159 1451 06 G.KÓNUSZ
SOROZAT 1–8

kész let El szá mo lás
kö te les

47 Gumilabda bürettához piros szimpla 24 93 7781 5523 02 G.LABDA
BÜRETTÁHOZ,

PIROS

da rab El szá mo lás
kö te les

48 Védõszemüveg 24 44 7155 1077 01 VÉDÕSZEMÜVEG da rab El szá mo lás
kö te les

49 Sav-, lúgálló gumikesztyû 24 25 1441 7115 08 SAV- ÉS LÚGÁLLÓ
GUMIKESZTYÛ

da rab El szá mo lás
kö te les

50 Gumikesztyû 24 34 6196 7214 08 GUMIKESZTYÛ pár Nem
el szá mo lás

kö te les

51 Védõruha 24 85 5933 6734 03 VÉDÕRUHA da rab El szá mo lás
kö te les

52 Szabó olló 210 mm 24 39 1245 1121 04 SZABÓ OLLÓ
210 MM

da rab El szá mo lás
kö te les

53 Hûtõfolyadék sótartalom vizsgáló 24 79 8184 5000 09 HÛTÕFOLY.SÓTAR.
VIZSG.

kész let El szá mo lás
kö te les

54 Szilikon dugó hõmérõhöz 24 25 3163 1210 06 SZIL. DUGÓ
HÕM.-HÖZ

da rab El szá mo lás
kö te les

55 Szilikon dugó kifolyóhoz 24 25 3163 1220 04 SZIL. DUGÓ
KIFOLYÓHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

56 Pipetta üvegdugó sótartalomvizsgáló 24 79 8184 5001 08 PIP.ÜVEGDUGÓ
SÓTAR. VIZSG.

da rab El szá mo lás
kö te les

57 Repülõ üzemanyag szûrõ vizsgáló
berendezés

24 79 8184 2100 07 RE.ÜZA.SZÛRÕ
VIZSG.BEREND.

da rab El szá mo lás
kö te les

58 PK–1 mintavevõ készülék 24 79 8188 1001 04 PK–1 MINTAVEVÕ
KÉSZ.

da rab El szá mo lás
kö te les

59 Üvegmosó kefe 24 96 7741 1121 07 ÜVEGMOSÓ KEFE da rab El szá mo lás
kö te les

60 Kémcsõmosó kefe 24 96 7741 1221 04 KÉMCSÕMOSÓ KEFE da rab El szá mo lás
kö te les

61 Túrista palack reduktorral 24 52 2738 2401 08 TÚRISTA PALACK
REDUKTORRAL

da rab El szá mo lás
kö te les

62 UP–2 mintaszállító 24 79 8192 3300 01 UP–2 MINTASZ. da rab El szá mo lás
kö te les

63 Hõmerõ adapter 24 43 2159 4100 03 HÕM. ADAPTER da rab El szá mo lás
kö te les

64 Dugófúró sorozat kézi 18 db-os 24 43 2159 1854 02 DUGÓFÚRÓ
SOROZAT KÉZI

18 DB

kész let El szá mo lás
kö te les

65 y elosztó és feltét 24 43 2159 3321 07 Y ELOSZTÓ
ÉS FELTÉT

da rab El szá mo lás
kö te les

66 TB normál víztömlõ 24 25 5212 1523 04 TB NORMÁL
VÍZTÖ MLÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

67 ABA szorítóbilincs 8–14 24 14 5411 1411 10 ABA
SZORÍTÓBILINCS

8–14

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

68 Szilikoncsõ 6×10 mm (200 C) 24 25 5119 1143 06 SZILIKONCSÕ
6×10  MM (200 C)

mé ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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69 Szilikoncsõ 10×14 mm (200 C) 24 25 5119 1144 05 SZILIKONCSÕ
6×10 MM (200 C)

mé ter Nem
el szá mo lás

kö te les

70 Ipari PB. gázpalack 14,5 atmoszféra
11,5 kg

24 52 2718 2444 09 PB.GÁZPALACK
11,5 KG

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

71 Gáztömlõ 6×10 mm 2 m-es 24 25 5123 9913 02 GÁZTÖ MLÕ
6×10 MM 2 M-ES

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

72 Gázcsõbilincs, 1/2½-os 24 14 5411 2212 00 GÁZCSÕBILINCS
1/2½-OS

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

4.2. VEGYI ANYAGOK

4.2.1. CRM REFERENCIA ANYAGOK

1 Automata desztillált standard benzin
95

24 26 1111 3531 09 AUT. DESZT. STAND. 
BENZIN 95

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

2 ASTM color színszám 1 24 26 1111 3381 05 ASTM COLOR
SZÍNSZÁM 1

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Automata desztillált standard gázolaj 24 26 1111 3532 08 AUT. DESZT. STAND. 
GÁZO.

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Cetán szám standard gázolaj 24 26 1115 0205 01 CETÁN SZÁM
STAND. GÁZO.

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

5 CFPP hidegszûrésû standard gázolaj 24 26 1115 0221 01 CFPP
HIDEGSZÛRÉSÛ
STAND.GÁZO.

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Folyáspont standard gázolaj 24 26 1121 0651 08 FOLYÁSPONT
STAND. GÁZO.

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

7 Lobbanáspont standard kerozin 24 26 1131 3021 03 LOBB.PONT STAND.
KEROZIN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

8 Aromás tartalom kerozin 24 26 1131 3131 09 AROMÁS
TARTALOM

KEROZIN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Kristályosodási pont standard 24 26 1131 3132 08 KRISTÁLYOSODÁSI
PONT STAND.

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

10 Kinematikai viszkozitás –20 C-on 24 26 1131 3133 07 KINEM.
VISZKOZITÁS

–20 C-ON

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Cleveland lobbanáspont standard olaj 24 26 1139 0071 09 CLEVELAND
LOBB.P. STAND. O.

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Oktánszám kísérleti módszer standard 24 26 1139 0072 08 OKTÁNSZÁM
KÍSÉRLETI STAND.

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

13 Pensky-Martens lobbanáspont
standard gázolaj

24 26 1139 0989 05 P-M LOBB.PONT
STAND. GÁZO.

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les
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14 Saybols color színszám 12 24 26 1147 0081 00 SAYBOLD COLOR
SZÍNSZÁM 12

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

15 Sûrûség 15C-on standard gázolaj 24 26 1147 1538 06 SÛRÛSÉG 15C-ON
STAND. GÁZO.

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

16 Kinematikai viszkozitás standard
40C-on

24 26 1153 0812 03 KINEM.
VISZKOZITÁS
STAND. 40C

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

17 Karl-Fischer víztartalom C:100 PPM 24 26 1153 0813 02 K-F VÍZTARTALOM
C:100 PPM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

18 Karl-Fischer víztartalom C:1000
PPM

24 26 1153 0814 01 K-F VÍZTARTALOM
C:1000 PPM

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

19 Zavarosodás pont standard gázolaj 24 26 1161 0011 10 ZAVAROSODÁS
PONT STAND.GÁZO.

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

20 Kén könnyû kerozinban oldva c:0
ppm

24 26 1131 3019 07 258×SK–0 KÉN
KEROZINBAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

21 Kén könnyû kerozinban oldva c:10
ppm

24 26 1131 3002 06 258×SK–10 KÉN
KEROZINBAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

22 Kén könnyû kerozinban oldva c:50
ppm

24 26 1131 3003 05 258×SK–50 KÉN
KEROZINBAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

23 Kén könnyû kerozinban oldva c:100
ppm

24 26 1131 3004 04 258×SK–100 KÉN
KEROZINBAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

24 Kén könnyû kerozinban oldva c:300
ppm

24 26 1131 3005 03 258×SK–300 KÉN
KEROZINBAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

25 Kén gázolajban oldva c:0 ppm 24 26 1131 3006 02 258×SD–0 KÉN
GÁZO.-BAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

26 Kén gázolajban oldva c:5 ppm 24 26 1131 3007 01 258×SD–5 KÉN
GÁZO.-BAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

27 Kén gázolajban oldva c:10 ppm 24 26 1131 3008 00 258×SD–10 KÉN
GÁZO.-BAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

28 Kén gázolajban oldva c:25 ppm 24 26 1131 3009 10 258×SD–25 KÉN
GÁZO.-BAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

29 Kén gázolajban oldva c:50 ppm 24 26 1131 3010 06 258×SD–50 KÉN
GÁZO.-BAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

30 Kén gázolajban oldva c:75 ppm 24 26 1131 3020 04 258×SD–75 KÉN
GÁZO.-BAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

31 Kén gázolajban oldva c:100 ppm 24 26 1131 3012 04 258×SD–100 KÉN
GÁZO.-BAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

32 Kén gázolajban oldva c:200 ppm 24 26 1131 3013 03 258×SD–200 KÉN
GÁZO.-BAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les
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33 Kén gázolajban oldva c:300 ppm 24 26 1131 3014 02 258×SD–300 KÉN
GÁZO.-BAN

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

34 Kalibráló oldat ASTM-P–0108 24 26 1131 3015 01 ASTM-P–0108
KALIBRÁLÓ OLDAT

kész let Nem
el szá mo lás

kö te les

35 Kalibráló oldat D – 5059 24 26 1131 3016 00 D–5059 KALIBRÁLÓ
OLDAT

kész let Nem
el szá mo lás

kö te les

36 Kalibráló oldat WM – 21 – SET–4 24 26 1131 3017 10 WM–21-SET–4
KALIBRÁLÓ OLDAT

kész let Nem
el szá mo lás

kö te les

37 Kalibráló oldat WM – 12 – SET–4 24 26 1131 3018 09 WM–12-SET–4
KALIBRÁLÓ OLDAT

kész let Nem
el szá mo lás

kö te les

38 Puffer-oldat 24 79 1621 2679 08 PUFFER-OLDAT mi li li -
ter

Nem
el szá mo lás

kö te les

4.2.2. LABORATÓRIUMI VEGYSZEREK

1 Dimetil szulfoxid telített 24 26 1117 1391 03 DIMETIL-SZULF-
OXID TELÍTETT

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

2 Ortofoszforsav általános 85%-os 24 26 1121 0961 08 ÁLT. FOSZFORSAV
85%-OS

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

3 Varion-MX 77½ ioncserélõ gyanta 24 79 1621 1342 01 VARION-MX–77
IONCSER. GYANTA

da rab Nem
el szá mo lás

kö te les

4 Víztelenített ipari szesz 24 24 1153 0154 10 VÍZTELENÍTETT
IPARI SZESZ

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

5 Száritott kalcium-klorid 24 26 1131 0611 10 SZÁRITOTT
KALCIUM-KLORID

kg Nem
el szá mo lás

kö te les

6 Izo-Propil-alkohol általános 24 26 1141 0991 01 ÁLT.
IZO-PROPIL-ALKO-

HOL

li ter El szá mo lás
kö te les

7 Általános toluol 24 26 1149 1051 03 ÁLT. TOLUOL li ter El szá mo lás
kö te les

8 Ipari etilénglikol 24 24 1119 0022 04 IPARI
ETILÉNGLIKOL

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

9 Alkálikék 6B indikátor 24 26 1111 0691 06 ALKÁLIKÉK 6B IND. gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

10 Ammoniaoldat 25%-os általános 24 26 1111 1891 07 A MMONIAOLDAT
25%-OS ÁLT.

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

11 Barium-hidroxid általános 24 26 1113 0061 09 BARIUM-HIDROXID
ÁLT.

gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

12 Brómfenolvörös 24 26 1113 1592 05 BRÓMFENOLVÖRÖS gramm Nem
el szá mo lás

kö te les
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13 Bróm-krezolbibor indikátor 24 26 1113 1681 05 BRÓM-KREZOL
BIBOR IND.

gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

14 Brómtimolkék indikátor 24 26 1113 1801 04 BRÓMTIMOLKÉK
IND.

gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

15 Ecetsav 96%-os általános 24 26 1119 0031 07 ECETSAV
96%-OS ÁLT.

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

16 Etil-alkohol 24 26 1119 0431 06 ETIL-ALKOHOL li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

17 Etiléter ált. 24 26 1119 0571 06 ETILÉTER ÁLT. kg Nem
el szá mo lás

kö te les

18 Fenolftalein indikátor 24 26 1121 0361 04 FENOLFTALEIN IND. gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

19 Fenolfvörös indikátor 24 26 1121 0451 03 FENOLFVÖRÖS IND. gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

20 Normál heptán általános 24 26 1125 0181 08 NORMÁL HEPTÁN
ÁLT.

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

21 Hidrogén-peroxid 30%-os általános 24 26 1125 0421 00 HIDROGÉN-PER-
OXID 30%-OS ÁLT.

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

22 Kalcium-szulfát általános 24 26 1131 0781 04 KALCIUM-SZULFÁT
ÁLT.

kg Nem
el szá mo lás

kö te les

23 Kálium-bikromát általános 24 26 1131 1021 00 KÁLIUM-BIKROMÁT 
ÁLT.

kg Nem
el szá mo lás

kö te les

24 Kálium-hidrogén-ftalát általános 24 26 1131 1441 06 KÁLIUM-HIDROGÉN
-FTALÁT ÁLT.

gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

25 Kálium-permanganát általános 24 26 1131 2341 05 KÁLIUM-
PERMANGANÁT

ÁLT.

kg Nem
el szá mo lás

kö te les

26 O-Krezolvörös indikátor 24 26 1131 4051 04 O-KREZOLVÖRÖS
IND.

gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

27 Krómkénsav 24 26 1131 4141 03 KRÓMKÉNSAV li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

28 Magnézium-klorid krist.általános 24 26 1135 0211 02 MAGNÉZIUM-
KLORID KRIST.ÁLT.

kg Nem
el szá mo lás

kö te les

29 Metil-narancs indikátor 24 26 1135 1111 01 METIL-NARANCS
IND.

gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

30 Metil-vörös indikátor 24 26 1135 1171 00 METIL-VÖRÖS IND. gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

31 Morin általános 24 26 1135 1411 03 MORIN ÁLT. gramm Nem
el szá mo lás

kö te les
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32 1-naftolbenzin indikátor 24 26 1137 0231 10 1-NAFTOLBENZIN
IND.

gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

33 Nátrium-klorid általános 24 26 1137 1561 02 NÁTRIUM-KLORID
ÁLT.

kg Nem
el szá mo lás

kö te les

34 Nátrium-szulfát általános 24 26 1137 2401 02 NÁTRIUM-SZULFÁT
ÁLT.

kg Nem
el szá mo lás

kö te les

35 Nitrazinsárga indikátor 24 26 1137 3361 00 NITRAZINSÁRGA
IND.

gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

36 Izoktán általános 24 26 1139 0031 06 IZOKTÁN ÁLT. li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

37 Petrol éter 40-fokos általános 24 26 1141 0421 08 PETROL ÉTER
40-FOKOS ÁLT.

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

38 Izo-Propil-alkohol általános 24 26 1141 0961 07 IZO-PROPIL-ALKOH
OL ÁLT.

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

39 Salétromsav 65% általános 24 26 1147 0031 10 SALÉTROMSAV
65% ÁLT.

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

40 Solvum 24 26 1147 0161 01 SOLVUM db Nem
el szá mo lás

kö te les

41 Sósav 37%-os általános 24 26 1147 1231 00 SÓSAV 37%-OS ÁLT. li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

42 Szén-tetraklorid általános 24 26 1147 1981 02 SZÉN-
TETRAKLORID ÁLT.

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

43 Szudánvörös indikátor 24 26 1147 2371 07 SZUDÁNVÖRÖS IND. gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

44 Szudánsárga indikátor 24 26 1147 2381 05 SZUDÁNSÁRGA IND. gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

45 Toluol általános 24 26 1149 1021 09 TOLUOL ÁLT. li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

46 K-hidroxid 0,1N 2-propanolba 24 26 5131 0021 05 K-HIDROXID
0,1N 2-PROPANOLBA

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les

47 Keményítõ vízoldódó at. 24 26 1131 3001 07 KEMÉNYÍTÕ
VÍZOLDÓDÓ AT.

gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

48 Réz-II-szulfát kristályos analitikai 24 26 1145 0511 09 RÉZ-II-SZULFÁT
KR.ALT.

kg Nem
el szá mo lás

kö te les

49 Kálium-hidroxid analitikai 24 26 1131 1621 04 KÁLIUM-HIDROXID
ALT.

kg Nem
el szá mo lás

kö te les

50 Kálium-hidroxid oldat/etanol 24 26 1131 1662 06 KÁLIUM-HIDROXID
OLDAT/ETANOL

li ter Nem
el szá mo lás

kö te les
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51 Kálium-jodid analitikai 24 26 1131 1711 03 KÁLIUM-JODID ALT. gramm Nem
el szá mo lás

kö te les

52 Nátrium-hidroxid analitikai 24 26 1137 1171 01 NÁTRIUM-
HIDROXID ALT.

kg Nem
el szá mo lás

kö te les

5. ALKATRÉSZEK

5.1 ALKATRÉSZEK

1 Ab lak üveg 21.044–2 24 79 8123 6732 06 ABLAKÜVEG
21.044–2

da rab El szá mo lás
kö te les

2 Fo gan tyú 24 79 8131 2161 06 FOGANTYÚ da rab El szá mo lás
kö te les

3 Kup lung 916.6/5.3 NSZ szá mú 24 79 8143 5519 01 KUPLUNG 916.6/5 3
NSZ

da rab El szá mo lás
kö te les

4 URAL elsõ kar dán ten gely 24 45 5463 4100 08 URAL ELSÕ
KARDÁNTENGELY

da rab El szá mo lás
kö te les

5 URAL hát só kar dán ten gely 24 45 5463 4301 01 URAL HÁTSÓ
KARDÁNTENGELY

da rab El szá mo lás
kö te les

6 MAZ tar to zék lá da 24 45 9412 7001 01 MAZ
TARTOZÉKLÁDA

da rab El szá mo lás
kö te les

7 MAZ TZA–75 ja ví tó kész let láda 24 45 9412 7201 06 MAZ TZA–75 JAVÍTÓ 
KLT. LÁDA

da rab El szá mo lás
kö te les

8 MAZ TZA–500 tasz kész let 24 45 9412 7202 05 MAZ TZA–500 TASZT 
KÉSZLET

kész let El szá mo lás
kö te les

9 URAL taszt kész let 24 45 9412 7203 04 URAL TASZT
KÉSZLET

kész let El szá mo lás
kö te les

10 Biz to sí tó sze lep PSZT–100 24 79 8115 1045 05 BIZTOSÍTÓ SZELEP
PSZT–100

da rab El szá mo lás
kö te les

11 „O” gyû rû 52×45×3 24 79 8131 1225 00 „O” GYÛRÛ da rab El szá mo lás
kö te les

12 PSZG tö mí tõ gyû rû 77×12×00×09 24 79 8131 2066 04 TÖMÍTÕ GYÛRÛ
PSZG

da rab El szá mo lás
kö te les

13 Úszó 77–19–90 24 79 8131 2077 01 ÚSZÓ 77–19–90 da rab El szá mo lás
kö te les

14 PSZG ten gely kap cso ló sze rel ve 24 79 8131 2078 00 TENG.KAPCSOLÓ
SZERELVE PSZG

da rab El szá mo lás
kö te les

15 Ten gely kap cso ló kar 77–14–16 24 79 8131 2079 10 TENG.KAPCSOLÓ
KAR 77–14–16

da rab El szá mo lás
kö te les

16 Ten gely kap cso ló kar rög zí tõ
77–14–46

24 79 8131 2080 06 TENG.K. KAR
RÖGZÍTÕ 77–14–46

da rab El szá mo lás
kö te les

17 Víz csõ (MPG–60) 24 79 8131 2094 00 VÍZCSÕ MPG–60 da rab El szá mo lás
kö te les

18 Komp lett csõ 77–13–28–00 24 79 8131 2103 05 KOMPLETT CSÕ
77–13–28–00

da rab El szá mo lás
kö te les

19 PSZG tö mí tés 50×00×030 24 79 8131 2153 06 TÖMÍTÉS PSZG
50×00×030

da rab El szá mo lás
kö te les

20 Kú pos fém gyû rû 24 79 8131 2176 10 KÚPOS FÉMGYÛRÛ da rab El szá mo lás
kö te les

21 Szo rí tó anya 77–13–01 24 79 8131 2191 00 SZORÍTÓ ANYA
77–13–01

da rab El szá mo lás
kö te les

22 MUM46 csap ágy (GOSZT308) 24 79 8131 2213 00 MUM46 CSAPÁGY
GOSZT308

da rab El szá mo lás
kö te les
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23 Rög zí tõ fo gas ív 77–14–39 2479 8131 2223 09 RÖGZÍTÕ FOGASÍV
77–14–39

da rab El szá mo lás
kö te les

24 Szí vó sze lep el ága zó 7×13×18×08 24 79 8131 2225 07 SZÍVÓSZELEP
ELÁGAZÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

25 Nyo mó sze lep el ága zó (PSZG160) 24 79 8131 2226 06 NYOMÓSZELEP
ELÁGAZÓ PSZG–160

da rab El szá mo lás
kö te les

26 Víz hõ fok mérõ (MPG–60) 24 79 8131 2229 03 VÍZHÕFOK MÉRÕ
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

27 sziv.meg haj tó köz lõ mû (PSZG160) 24 79 8131 2501 06 SZIV. MEGH.
KÖZLÕMÛ PSZG–160

da rab El szá mo lás
kö te les

28 ZIL bel sõ ki lincs (PSZG) 24 79 8131 2502 05 ZIL BELSÕ KILINCS
PSZG

da rab El szá mo lás
kö te les

29 To ló zár d:70 mm (PSZG–160) 24 79 8131 2503 04 TOLÓZÁR 70 MM
PSZG–160

da rab El szá mo lás
kö te les

30 Du gattyú MPG–60-hoz 24 79 8133 2014 06 DUGATTYÚ MPG–60 da rab El szá mo lás
kö te les

31 Szi me ring gyû rû 24 79 8133 2015 05 SZIMERING GYÛRÛ da rab El szá mo lás
kö te les

32 Meg sza kí tó ka la pács 24 79 8133 2016 04 MEGSZAKÍTÓ
KALAPÁCS

da rab El szá mo lás
kö te les

33 Ön in dí tó MPG–60-hoz 24 79 8133 2017 03 ÖNINDÍTÓ MPG–60 da rab El szá mo lás
kö te les

34 Olaj hû tõ ra di á tor 63–101–30108 24 79 8133 2018 02 OLAJHÛTÕ
RADIÁTOR

da rab El szá mo lás
kö te les

35 Ten gely kap cso ló gumi MPG–60-hoz 24 79 8133 2019 01 TENG.KAPCSOLÓ
GUMI MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

36 Kup lung tár csa MPG–60-hoz 24 79 8133 2020 08 KUPLUNGTÁRCSA
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

37 Olaj szû rõ be tét MPG–60-hoz 24 79 8133 2022 06 OLAJSZÛRÕ BETÉT
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

38 Hen ger fej csa var MPG–60-hoz 24 79 8133 2023 05 HENGERFEJ
CSAVAR MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

39 Ék szíj tár csa MPG–60-hoz 24 79 8133 2026 02 ÉKSZÍJTÁRCSA
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

40 Víz hû tõ MPG–60-hoz 24 79 8133 2027 01 VÍZHÛTÕ MPG–60 da rab El szá mo lás
kö te les

41 Olaj ní vó pál ca MPG–60-hoz 24 79 8133 2029 10 OLAJ NÍVÓPÁLCA
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

42 Olaj szû rõ tel jes be tét 24 79 8133 2030 06 OLAJSZÛRÕ TELJES
BETÉT

da rab El szá mo lás
kö te les

43 Sze lep him ba MPG–60-hoz 24 79 8133 2031 05 SZELEPHIMBA
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

44 Sze lep him ba rugó MPG–60-hoz 24 79 8133 2032 04 SZELEPHIMBA
RUGÓ MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

45 Him ba ten gely MPG–60-hoz 24 79 8133 2033 03 HIMBATENGELY
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

46 Sze lep ál lí tó csa var MPG–60-hoz 24 79 8133 2035 01 SZELEPÁLLÍTÓ
CSAVAR MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

47 Him ba áll vány MPG–60-hoz 24 79 8133 2036 00 HIMBAÁLLVÁNY
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

48 Olaj tek nõ tö mí tés MPG–60-hoz 24 79 8133 2038 09 OLAJTEKNÕ
TÖMÍTÉS MPG–60

da rab Nem el szá -
mo lás kö te -

les

49 Eme lõ rúd MPG–60-hoz 24 79 8133 2040 04 EMELÕRÚD MPG–60 da rab El szá mo lás
kö te les
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50 Komp resszió gyû rû MPG–60-hoz 24 79 8133 2041 03 KOMPRESSZIÓ
GYÛRÛ MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

51 Olaj le eresz tõ 24 79 8133 2042 02 OLAJLEERESZTÕ da rab El szá mo lás
kö te les

52 Du gattyú csap szeg gyü rü
MPG–60-hoz

24 79 8133 2043 01 DUG. CSAPSZEG
GYÛRÛ MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

53 Csap ágy MPG–60-hoz 24 79 8133 2044 00 CSAPÁGY MPG–60 da rab El szá mo lás
kö te les

54 Sze lep him ba kip.fej.MPG–60 24 79 8133 2045 10 SZELEPHIMBA
KIP.FEJ MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

55 Komp lett sze lep (MPG–60) 24 79 8133 2046 09 KOMPLETT SZELEP
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

56 Sze lep tá nyér MPG–60-hoz 24 79 8133 2047 08 SZELEPTÁNYÉR
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

57 Sze lep eme lõ MPG–60-hoz 24 79 8133 2049 06 SZELEP EMELÕ
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

58 Sze lep ve ze tõ MPG–60-hoz 24 79 8133 2050 02 SZELEP VEZETÕ
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

59 Sze lep MPG–60-hoz 24 79 8133 2051 01 SZELEP MPG–60 da rab El szá mo lás
kö te les

60 Be kö tõ sod rony MPG–60-hoz 24 79 8133 2053 10 BEKÖTÕSODRONY
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

61 Ászok csa var MPG–60-hoz 24 79 8133 2054 09 ÁSZOKCSAVAR
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

62 Csat la koz ta tó csa var MPG–60-hoz 24 79 8133 2055 08 CSATL. CSAVAR
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

63 Biz to sí tó csap szeg. MPG–60-hoz 24 79 8133 2059 04 BIZTOSÍTÓ
CSAPSZEG MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

64 Me ne tes hü vely MPG–60-hoz 24 79 8133 2060 00 MENETES HÜVELY
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

65 Szi vattyú ház gu mi tö mí tés
MPG–60-hoz

24 79 8133 2061 10 SZIV.HÁZ
GUMITÖMÍTÉS

MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

66 Tõ csa var 24 79 8133 2062 09 TÕCSAVAR da rab El szá mo lás
kö te les

67 Ten gely kap cso ló fe dél 24 79 8133 2063 08 TENGELY-
KAPCSOLÓ FEDÉL

da rab El szá mo lás
kö te les

68 Sze relt csõ tol dat 24 79 8133 2064 07 SZERELT
CSÕTOLDAT

da rab El szá mo lás
kö te les

69 Csõ tol dat MPG–60-hoz 24 79 8133 2065 06 CSÕTOLDAT
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

70 Hû tõ ven ti lá tor la pát 24 79 8133 2066 05 HÛTÕVENTILÁTOR
LAPÁT

da rab El szá mo lás
kö te les

71 Ki pu fo gó csõ tö mí tés MPG–60-hoz 24 79 8133 2067 04 KIPUFOGÓCSÕ
TÖMÍTÉS MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

72 Érint ke zõ MPG–60-hoz 24 79 8133 2068 03 ÉRINTKEZÕ MPG–60 da rab El szá mo lás
kö te les

73 Hû tõ zsa lu 24 79 8133 2069 02 HÛTÕZSALU da rab El szá mo lás
kö te les

74 Zárt anya bel sõ MPG–60-hoz 24 79 8133 2107 02 ZÁRT ANYA BELSÕ
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

75 Bel sõ tám gyû rû 24 79 8133 2108 01 BELSÕ TÁMGYÛRÛ da rab El szá mo lás
kö te les

76 Táv tar tó gyû rû MPG–60-hoz 24 79 8133 2117 00 TÁVTARTÓ GYÛRÛ
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les
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77 Memb rán MPG–60-hoz 24 79 8133 2122 03 MEMBRÁN MPG–60 da rab El szá mo lás
kö te les

78 Kar dán ke reszt MPG–60-hoz 24 79 8133 2180 04 KARDÁNKERESZT
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

79 Haj tó rúd per sely MPG–60-hoz 24 79 8133 2183 01 HAJTÓRÚD
PERSELY MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

80 Filc tö mí tés 42–30–6 MPG–60-hoz 24 79 8133 2193 10 FILCTÖMÍTÉS
42–30–6 MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

81 Gu mi gyû rû MPG–60-hoz 24 79 8133 2194 09 GUMIGYÛRÛ
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

82 Filc tö mí tés MPG–60-hoz 24 79 8133 2195 08 FILCTÖMÍTÉS
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

83 Csa var anya MPG–60-hoz 24 79 8133 2202 04 CSAVARANYA
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

84 Kó nu szos zá ró anya MPG–60-hoz 24 79 8133 2203 03 KÓNUSZOS
ZÁRÓANYA MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

85 Rugó kü lön fé le MPG–60-hoz 24 79 8133 2214 00 RUGÓ KÜLÖNFÉLE
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

86 Alá tét 50–01–025 MPG–60-hoz 24 79 8133 2218 07 ALÁTÉT 50–01–025 da rab El szá mo lás
kö te les

87 Ön fel szí vó ke rek MPG–60-hoz 24 79 8133 2241 08 ÖNFELSZÍVÓ KEREK 
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

88 Nyo mó gomb 50–01–022 24 79 8133 2272 01 NYOMÓGOMB
50–01–022

da rab El szá mo lás
kö te les

89 Gu mi alá tét MPG–60-hoz 24 79 8133 2422 05 GUMIALÁTÉT
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

90 Fé sûs szû rõ MPG–60-hoz 24 79 8133 2501 07 FÉSÛS SZÛRÕ
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

91 Olaj ra di á tor csat la ko zó MPG–60-hoz 24 79 8133 2745 00 OLAJRADIÁTOR
CSATL. MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

92 Ven til lá tor szíj MPG–60-hoz 24 79 8133 2759 05 VENTILLÁTOR SZÍJ
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

93 Kül sõ-bel sõ sze lep ru gó 24 79 8133 2843 10 KÜLSÕ-BELSÕ
SZELEPRUGÓ

da rab El szá mo lás
kö te les

94 Du gattyú gyû rû kész let MPG–60-hoz 24 79 8133 2847 06 DUG.GYÛRÛ
KÉSZLET MPG–60

kész let El szá mo lás
kö te les

95 Ben zin csõ MPG–60-hoz 24 79 8133 2872 05 BENZINCSÕ MPG–60 da rab El szá mo lás
kö te les

96 Gyúj tó transz for má tor 24 79 8133 2880 05 GYÚJTÓTRANSZFOR
MÁTOR

da rab El szá mo lás
kö te les

97 For du lat szám meg ha tá ro zó MPG–60 24 79 8133 2898 06 FORDULATSZÁM
MEGHAT. MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

98 Üzem anyag szint jel zõ UB26-D 24 79 8133 2899 05 ÜZA. SZINTJELZÕ da rab El szá mo lás
kö te les

99 Am per mé rõ óra MPG–60-hoz 24 79 8133 2901 06 AMPERMÉRÕ ÓRA
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

100 Irány jel zõ lám pa 24 79 8133 2904 03 IRÁNYJELZÕ
LÁMPA

da rab El szá mo lás
kö te les

101 Saab relé RK24G2 MPG–60-hoz 24 79 8133 2905 02 SAAB RELÉ RK24G2
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les

102 Haj lé kony ten gely GV43A kü lön fé le 24 79 8133 2907 00 HAJL.TENGELY
GV43A KÜLÖNFÉLE

da rab El szá mo lás
kö te les

103 Di fe ren ci ál ma no mé ter MPG–60-hoz 24 79 8133 2921 02 DIF. MANOMÉTER
MPG–60

da rab El szá mo lás
kö te les
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104 NVOS vá ku um mé rõ 24 79 8133 2922 01 NVOS
VÁKUUMMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

105 Ék szíj 8,5×8×833 24 79 8133 3056 03 ÉKSZÍJ 8,5×8×833 da rab El szá mo lás
kö te les

106 Mo tor MPG–20-hoz 24 79 8133 5010 09 MOTOR
MPG–20-HOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

107 UD–15G mo tor MPG–20-hoz 24 79 8133 5011 08 UD–15G MOTOR
MPG–20

da rab El szá mo lás
kö te les

108 Üzem anyag tar tály MPG–20-hoz 24 79 8133 5012 07 ÜZEMANYAG
TARTÁLY MPG–20

da rab El szá mo lás
kö te les

109 For du lat szám lá ló D–1M 24 79 8133 5013 06 FORDULAT-
SZÁMLÁLÓ D–1M

da rab El szá mo lás
kö te les

110 UD–15G ön in dí tó MPG–20-hoz 24 79 8133 5014 05 UD–15G ÖNINDÍTÓ
MPG–20

da rab El szá mo lás
kö te les

111 Köz pon to sí tó bi lincs 24 79 8133 5015 04 KÖZPONTOSÍTÓ
BILINCS

da rab El szá mo lás
kö te les

112 Szi vattyú MPG–20-hoz 24 79 8133 5020 07 SZIVATTYÚ MPG–20 da rab El szá mo lás
kö te les

113 Dup la át fo lyás mé rõ MPG–20-hoz 24 79 8133 5021 06 DUPLA
ÁTFOLYÁSMÉRÕ

MPG–20

da rab El szá mo lás
kö te les

114 Ge ne rá tor MPG–20-hoz 24 79 8133 5032 03 GENERÁTOR
MPG–20

da rab El szá mo lás
kö te les

115 Legt. ke rék MPG–20-hoz 24 79 8133 5036 10 LEGT. KERÉK
MPG–20

da rab El szá mo lás
kö te les

116 Kör mös gu mi tár csa B CO131 24 79 8133 5056 06 KÖRMÖS
GUMITÁRCSA B

CO131

da rab El szá mo lás
kö te les

117 Ben zin töm lõ TK 75–9 24 79 8133 5061 09 BENZIN TÖMLÕ TK
75–9

da rab El szá mo lás
kö te les

118 Ve zér mû ten gely fo gas ke re kek kel 24 79 8133 6001 06 VEZÉRMÛ TENGELY 
FOGASK.-KEL

da rab El szá mo lás
kö te les

119 Du gattyu gyû rû UD–15G-hez 24 79 8133 6002 05 DUG.GYÛRÛ
UD–15G

da rab El szá mo lás
kö te les

120 Üzem anyag szint mé rõ
MNUG–80-hoz

24 79 8133 6003 04 ÜZA. SZINTMÉRÕ
MNUG–80

da rab El szá mo lás
kö te les

121 UN 50 csa var szi vattyú MPM–50-hez 24 79 8134 2004 03 UN 50
CSAVARSZIVATTYÚ 

MPM–50

da rab El szá mo lás
kö te les

122 Víz te re lõ la pát MPM–50-hez 24 79 8134 2005 02 VÍZTERELÕ LAPÁT
MPM–50

da rab El szá mo lás
kö te les

123 Olaj nyo más mé rõ MPM–50-hez 24 79 8134 2006 01 OLAJNYOMÁSMÉRÕ 
MPM–50

da rab El szá mo lás
kö te les

124 Fo lya dék szint mérõ MPM–50-hoz 24 79 8134 2007 00 FOLY.SZINT MÉRÕ
MPM–50

da rab El szá mo lás
kö te les

125 KMR 200L2 vil lany mo tor 24 79 8143 5544 00 KMR 200L2
VILLANYMOTOR

da rab El szá mo lás
kö te les

126 Z–5,10 di fe ren ci ál nyo más mé rõ 24 79 8143 6008 04 Z–5,10 DIF.
NYOMÁSMÉRÕ

da rab El szá mo lás
kö te les

127 240 DN 50 2/2utu mág nes sze lep 24 79 8143 6010 10 240 DN 50 MÁGNES
SZELEP

da rab El szá mo lás
kö te les

128 FF 9600 ba los töm lõ dob 24 79 8143 6012 08 FF 9600 BALOS
TÖMLÕDOB

da rab El szá mo lás
kö te les

129 FF 9600 job bos töm lõ dob 24 79 8143 6013 07 FF 9600 JOBBOS
TÖMLÕDOB

da rab El szá mo lás
kö te les
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 egység

Nyil ván tar tás
tí pu sa

130 Nyo más mé rõ D=160 24 79 8143 6014 06 NYOMÁSMÉRÕ
D=160

da rab El szá mo lás
kö te les

131 TWM 2084 ki jel zõ au to ma ti ka 24 79 8143 6017 03 TWM 2084 KIJELZÕ
AUTOMATIKA

da rab El szá mo lás
kö te les

132 DN 50 de ad man sze lep 24 79 8143 6018 02 DN 50 DEADMAN
SZELEP

da rab El szá mo lás
kö te les

133 Szi vattyú meg haj tó kar dán ten gely
MAZ-hoz

24 79 8158 6111 08 SZIV.MEGH.
KARDÁNTENGELY

MAZ

da rab El szá mo lás
kö te les

134 Mel lék haj tó mû TZ–500-hoz 24 79 8158 6121 06 MELLÉKHAJTÓMÛ
TZ–500

da rab El szá mo lás
kö te les

135 Szi vattyú be kap cso ló egy ség
TZ–500-hoz

24 79 8158 6122 05 SZIV. BEKAPCS.
EGYSÉG TZ–500

da rab El szá mo lás
kö te les

136 URAL szû rõ zsák 24 79 8158 6321 00 URAL SZÛRÕZSÁK da rab El szá mo lás
kö te les

137 URAL üzem anyag szû rõ 24 79 8158 6325 07 URAL ÜZA. SZÛRÕ da rab El szá mo lás
kö te les

138 URAL szi vattyú meg haj tó ten gely 24 79 8158 6322 10 URAL SZIV.
MEGHAJTÓ
TENGELY

da rab El szá mo lás
kö te les

139 Úszó AC–5,5 tar tály hoz 24 79 8158 6323 09 ÚSZÓ AC–5,5
TARTÁLYHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

140 Úszó szár AC–5,5 tar tály hoz 24 79 8158 6324 08 ÚSZÓSZÁR AC–5,5
TARTÁLYHOZ

da rab El szá mo lás
kö te les

141 Szi vattyú be kap cso ló egy ség 24 79 8158 6343 05 SZIV. BEKAPCSOLÓ
EGYSÉG

da rab El szá mo lás
kö te les

142 Sze lep ülés 24 79 8168 0134 08 SZELEPÜLÉS da rab El szá mo lás
kö te les

143 Sze lep tá nyér 24 79 8168 0176 09 SZELEPTÁNYÉR da rab El szá mo lás
kö te les

144 Sze lep csa var 24 79 8168 0177 08 SZELEPCSAVAR da rab El szá mo lás
kö te les

145 Szí vó sze lep csa var 24 79 8168 0178 07 SZÍVÓSZELEP
CSAVAR

da rab El szá mo lás
kö te les

146 Por lasz tó 24 79 8168 0190 00 PORLASZTÓ da rab El szá mo lás
kö te les

147 Elekt ró da 24 79 8168 0195 06 ELEKTRÓDA da rab El szá mo lás
kö te les

148 Fu to cel láng õr 24 79 8168 0196 05 FUTOCEL LÁNGÕR da rab El szá mo lás
kö te les

149 Láng õr fog la lat 24 79 8168 0197 04 LÁNGÕR FOGLALAT da rab El szá mo lás
kö te les

150 Komp lett úszó tár 24 79 8168 0330 06 KOMPLETT
ÚSZÓTÁR

da rab El szá mo lás
kö te les

151 Táp szi vattyú 24 79 8168 0340 04 TÁPSZIVATTYÚ da rab El szá mo lás
kö te les

152 Víz be csat la ko zó 24 79 8168 0341 03 VÍZBECSATLAKOZÓ da rab El szá mo lás
kö te les

153 Gõz biz ton sá gi sze lep 24 79 8168 0342 02 GÕZBIZTONSÁGI
SZELEP

da rab El szá mo lás
kö te les

154 Csat la ko zó I. 24 79 8193 4016 04 CSATLAKOZÓ I. da rab El szá mo lás
kö te les

155 Csat la ko zó II. 24 79 8193 4017 03 CSATLAKOZÓ II. da rab El szá mo lás
kö te les
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Nyil ván tar tá si törzs ada tok

Meg jegy zés
HETK Nyil ván tar tá si meg ne ve zés

Meny -
nyiségi
 egység

Nyil ván tar tás
tí pu sa

156 Csat la ko zó III. 24 79 8193 4018 02 CSATLAKOZÓ III. da rab El szá mo lás
kö te les

157 Csat la ko zó IV. 24 79 8193 4019 01 CSATLAKOZÓ IV. da rab El szá mo lás
kö te les

158 Elekt ro mos sza bá lyo zó egy ség 24 79 8192 1850 06 EL. SZABÁLYOZÓ
EGYSÉG

da rab El szá mo lás
kö te les

159 Elekt ro mos fû tés sza bály zás 24 79 8192 1860 04 EL.
FÛTÉSSZABÁLYZÁS

da rab El szá mo lás
kö te les

Fsz. Tel jes meg ne ve zés

Nyil ván tar tá si törzs ada tok

Meg jegy zés
Az EWC kód alap ján

meg ha tá ro zott
meg ne ve zésHETK

Nyil ván tar tá si
meg ne ve zés

Meny-
nyi sé gi
egy ség

Nyil ván -
tar tás
tí pu sa

6. HULLADÉKOK ÉS VESZÉLYES HULLADÉKOK

6.1. ÜZEMANYAGRAKTÁR ANYAGAI

6.1.1. HORDÓMOSÓ ÉS FAGYÁLLÓ REGENERÁLÓ TECHNOLÓGIA HULLADÉKAI

1 Purátor Iszap/Víz 24 50 1305 0701 06 PURÁTOR
ISZAP/VÍZ

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

130507×01 Olaj-víz sze pa rá to rok ból szár ma zó
ola jat tar tal ma zó víz.

2 Glikolos-Fagyálló Iszap 24 50 1601 1402 09 GLIKOLOS-
FAGYÁLLÓ

ISZAP

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160114×02 Ve szé lyes anya go kat tar tal ma zó
fagy ál ló fo lya dé kok.

3 Iszapfogó Olajos Iszapja 24 50 1305 0801 03 ISZAPFOGÓ
OLAJOS
ISZAPJA

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

130508×01 Ho mok fo gó ból és olaj-víz sze pa rá to -
rok ból szár ma zó hul la dék ke ve ré kek.

4 Festékes
Doboz+Maradvány

24 50 0801 1105 09 FESTÉKES
DOBOZ+

MARADVÁNY

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

080111×05 Szer ves ol dó sze re ket, illetve más
 ve szé lyes anya go kat tar tal ma zó
fes ték-, vagy lakk hul la dé kok.

5 Festékes Víz 24 50 1610 0101 00 FESTÉKES
VÍZ

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

161001×01 Ve szé lyes anya go kat tar tal ma zó
vi zes fo lyé kony hul la dé kok.

6 Glikolos Víz 24 50 1601 1403 08 GLIKOLOS
VÍZ

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160114×03 Ve szé lyes anya go kat tar tal ma zó
fagy ál ló fo lya dé kok.

7 Kimerült Aktív Szén 24 50 1909 0401 08 KIMERÜLT
AKTÍV SZÉN

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

190904–01 Ki me rült ak tív szén.

8 Glikol (Nem Szennyezett) 24 50 1601 1404 07 GLIKOL ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160114×07 Ve szé lyes anya go kat tar tal ma zó
fagy ál ló fo lya dé kok.

9 Etilénglikol Alapú
Hûtõfolyadék

24 50 1601 1401 10 ETILÉNGLI-
KOL ALAPÚ
HÛTÕFOLY.

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160114×01 Ve szé lyes anya go kat tar tal ma zó
fagy ál ló fo lya dé kok.

10 Dinátrium-Foszfát 24 50 1605 0603 08 DINÁTRIUM-
FOSZFÁT

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160506×03 Ve szé lyes ag.-ok ból álló, vagy azok -
kal szennye zett lab. vegy sze rek, lab.
vegy sze rek ke ve ré kei.

11 Nátrium-Benzol 24 50 1605 0604 07 NÁTRIUM-
BENZOL

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160506×04 Ve szé lyes ag.-ok ból álló, vagy azok -
kal szennye zett lab. vegy sze rek, lab.
vegy sze rek ke ve ré kei.

12 Propilén-Glikol 24 50 1605 0605 06 PROPILÉN-
GLIKOL

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160506×05 Ve szé lyes ag.-ok ból álló, vagy azok -
kal szennye zett lab. vegy sze rek, lab.
vegy sze rek ke ve ré kei.

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 341



Fsz. Tel jes meg ne ve zés

Nyil ván tar tá si törzs ada tok

Meg jegy zés
Az EWC kód alap ján

meg ha tá ro zott
meg ne ve zésHETK

Nyil ván tar tá si
meg ne ve zés

Meny-
nyi sé gi
egy ség

Nyil ván -
tar tás
tí pu sa

13 Rábapon 24 50 1605 0606 05 RÁBAPON ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160506×06 Ve szé lyes ag.-ok ból álló, vagy azok -
kal szennye zett lab. vegy sze rek, lab.
vegy sze rek ke ve ré kei.

14 Aluminium-Szulfát 24 50 1605 0607 02 ALUMINIUM-
SZULFÁT

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160506×07 Ve szé lyes ag.-ok ból álló, vagy azok -
kal szennye zett lab. vegy sze rek, lab.
vegy sze rek ke ve ré kei.

15 Higító (Halogénmentes) 24 50 1605 0608 03 HALOGÉN-
MENTES
HIGÍTÓK

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160506×08 Ve szé lyes ag.-ok ból álló, vagy azok -
kal szennye zett lab. vegy sze rek, lab.
vegy sze rek ke ve ré kei.

16 Vegyszer Maradékok 24 50 1605 0602 09 VEGYSZER
MARADÉKOK

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160506×02 Ve szé lyes ag.-ok ból álló, vagy azok -
kal szennye zett lab. vegy sze rek, lab.
vegy sze rek ke ve ré kei.

17 Tábori Zöld Festék 24 50 0801 1102 01 TÁBORI
ZÖLD

FESTÉK

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

080111×02 Szer ves ol dó sze re ket, illetve más ve -
szé lyes anya go kat tar tal ma zó fes ték-, 
vagy lakk hul la dé kok.

6.2. TÁROLÁS, RAKTÁROZÁS HULLADÉKAI

1 Selejt Benzin 24 50 1307 0203 09 SELEJT
BENZIN

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

130702×03 Ben zin

2 Szennyezett Hajtó-, Üzem-, 
Kenõanyag

24 50 1307 0302 07 SZENNYE-
ZETT

ÜZEMANYAG

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

130703×02 Egyéb üzem anya gok (ide ért ve a ke -
ve ré ke ket is).

3 Selejt Gázolaj 24 50 1307 0102 02 SELEJT
GÁZOLAJ

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

130701×02 Tü ze lõ olaj és dí zel olaj.

4 Fáradtolaj 24 50 1302 0503 03 FÁRADTOLAJ ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

130205×03 Ás vány olaj ala pú, klór ve gyü le tet
nem tar tal ma zó mo tor-, haj tó mû- és
ke nõ ola jok.

5 Veszélyes Anyaggal
Szennyezett
Textília/Szûrõ/Védõruha

24 50 1502 0206 06 SZENNYE-
ZETT TEXTIL/

SZÛRÕ

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

150202×06 Vesz. ag.-ok kal szennye zett ab szor -
ben sek, szû rõ anya gok (nem be azo no -
sí tott olaj szû rõk), tör lõ ken dõk,
vé dõ ru há zat.

6 Kevert Szintetikus Hûtõ-,
Kenõolajok

24 50 1201 1003 04 KEV.
SZINTETIKUS 

HÛTÕ-
KENÕO.

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

120110×03 Szin te ti kus hû tõ-, ke nõ ola jok.

7 Tartálytisztítási Maradék 24 50 1308 0201 06 TARTÁLY-
TISZTÍTÁSI
MARADÉK

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

130802×01 Egyéb emul zi ók.

8 Használt Zsír 24 50 1201 1201 00 HASZNÁLT
ZSÍR

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

120112×01 El hasz nált vi a szok és zsí rok.

9 Szennyezett
Fém,Müanyag,Gumi
Hulladék

24 50 1501 1008 00 SZENNY.
FÉM,MÛAG.,
GUMI HULL.

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

150110×08 Ve szé lyes anya go kat ma ra dék ként
tar tal ma zó, vagy azok kal szennye zett 
cso ma go lá si hul la dé kok.

10 Kénsav 24 50 0601 0101 09 KÉNSAV ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

060101×01 Kén sav és ké nes sav.

6.2.1. VESZÉLYES HULLADÉKOK

1 Bontott Üzemanyag
Kútoszlop

24 50 1709 0301 03 BONTOTT
ÜZA.

KÚTOSZLOP

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

170903×01 Ve szé lyes anya go kat tar tal ma zó
egyéb épít ke zé si és bon tá si hul la dé -
kok (ke vert hul la dé kok).

2 Szennyezett Vas
Alkatrészek

24 50 1601 2101 04 SZENNYE-
ZETT VAS
ALKAT-
RÉSZEK

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160121×01 Vesz. alk.-ek, ame lyek kü lön böz nek
a 160107-tõl 160111-ig tar tó, va la -
mint a 160113 és a 160114 alatt fel -
so rol tak tól.

3 Üzemanyag Technikai
Gépjármû

24 50 1601 0402 02 ÜZA.
TECHNIKAI
GÉPJÁRMÛ

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160104×02 Ter mék ként to vább nem hasz nál ha tó
jár mû vek.
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4 Szennyezett Üzemanyag
Technikai Berendezés

24 50 1601 2102 02 SZENNYE-
ZETT ÜZA.

TECHN. BER.

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160121×02 Vesz. alk.-ek, ame lyek kü lön böz nek
a 160107-tõl 160111-ig tar tó, va la -
mint a 160113 és a 160114 alatt fel -
so rol tak tól.

5 Elhasznált Olajszûrõ 24 50 1601 0701 05 ELHASZ-
NÁLT

OLAJSZÛRÕ

da rab Nem el -
szá mo lás
kö te les

160107×01 Olaj szû rõk.

6 Olajjal Szennyezett Gumi 24 50 1607 0801 05 OLAJJAL
SZENNYE-
ZETT GUMI

da rab Nem el -
szá mo lás
kö te les

160708×01 Ola jat tar tal ma zó hul la dé kok.

6.2.2. HULLADÉK

1 Kevert Csomagoló
Anyagok

24 50 1501 0601 04 KEVERT
CSOMAGOLÓ 

ANYAGOK

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

150106–01 Egyéb, ke vert cso ma go lá si hul la dé -
kok.

2 Vegyes Összetételû
Anyagok

24 50 1601 2203 10 VEGYES
ÖSSZE-
TÉTELÛ

ANYAGOK

ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160122–03 Kö ze lebb rõl nem meg ha tá ro zott al -
kat ré szek.

3 Vasfémek 24 50 1601 1701 01 VASFÉMEK ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160117–01 Vas fé mek

4 Üvegek 24 50 1601 2001 07 ÜVEGEK ki lo -
gramm

Nem el -
szá mo lás
kö te les

160120–01 Üveg

2. számú melléklet a 7/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT számhoz

Gyári kiszerelésû üzemanyag szakanyagok feltöltési mennyiségei

HETK Meg ne ve zés
Ki sze re lé si
mennyi ség

(kg)

Fel töl té si
mennyi ség

(li ter)

24023111000303 B–3V 18

24023111001400 MOL HYKOMOL 140 MH 50 55

24023122004306 MOL TURBO STAR 20W–50 50 56

24023122004405 MOL SYNT DIESEL 10W–40 50 58

24023212000203 O–15 ORSÓOLAJ 50 59

24023412001000 MOL VK 100 180 200

24023413000701 CARRIER HYKOMOL-K 85W–90 50 55

24023432000100 HIDROFLUID-A 50 57

24023433001709 HIDROKOMOL P–22/45 50 58

24023433002102 HIDROKOMOL HV-U–46
180 207

50 57

24023433005206 HIDROKOMOL U–46 50 57

24023711000503 TO–40A TRANSZFORMÁTOROLAJ 50 56

24027129000500 HITEC–580 180 196

24211131008709 AKKUSAV 37%-OS 60 47

24211131010700 AKKUSAV 32%-OS 60 48

24238218311307 EVOX ICE-CRYSTAL–40 50 55

24241111001103 ACETON 160 202

24241117015909 DINAMITGLICERIN (ANALITIKAI) 206 260

24241141016809 DAB–7 PROPILÉNGLIKOL 215 207

24023111003803 EXXOL D–40 MOSÓFOLYADÉK 5 6
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3. számú melléklet a 7/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT számhoz

Sûrûség táblázat

HETK
Meg ne ve zés

(A ré gi No menk la tú ra sze rint)
Sû rû ség

(15 °C-on)

24021111000506 B–70 BENZIN 0,75

24023111000303 B–3V REPÜLÕMOTOROLAJ 0,993

24023111001103 TURBONYCOIL–525–2A RE.OLAJ 0,95

24023111001202 TURBONYCOIL–321 RE.OLAJ 0,875

24023111001400 HY-K–140MH RE.OLAJ 0,91

24023111001510 NYCOLUBE–58 RE.OLAJ 0,88

24023111001906 AVIATION OIL E–80 MOTOROLAJ 0,883

24023111002101 AVIATION OIL E–100 MOTOROLAJ 0,883

24023111002409 TURBONYCOIL–306 TURBINAOLAJ 0,86

24023111003506 TURBONYCOIL 210 A 0,83

24023111003605 TURBONYCOIL 307 0,855

24023111003704 TURBONYCOIL 308 0,891

24023111003803 EXXOL D 40 0,77

24023112000309 AERO SHELL W–100 RE.OLAJ 0,883

24023112000903 AERO SHELL W–80 RE.OLAJ 0,883

24023121000110 AROL–2T MOTOROLAJ 0,9

24023121000407 SHELL–2T 2UT.MOTOROLAJ 0,9

24023122001807 OMV TRUCK-M PL–15W/40 MK.OL. 0,887

24023122002310 OMV PANZER OIL 25W/50 0,889

24023122003506 OMV SYN COM SAE 5W40 0,853

24023122003605 OMV TRUCK SAE 10W 0,883

24023122003704 OMV TRUCK SAE 20W20 0,88

24023122003803 OMV AUSTROTRAC SAE 10W40 0,873

24023122003902 OMV TRUCK LD SAE 15W40 0,887

24023122004108 AGIP EXTRA HTS 5W/40 0,856

24023122004306 MOL TURBO STAR 20W/50 0,9

24023122004405 MOL SYNT.DIESEL 10W/40 0,866

24023122004504 OMV ECO TRUCK SAE 10W40 0,872

24023122004702 OMV CONTROL LG 10W40 0,873

24023212000203 O–15 ORSOOLAJ 0,853

24023221000609 FG–100 FÜRÉSZGÉPOLAJ 0,895

24023223000203 TM–67–33 TRANSZMISSZIOOLAJ 0,86

24023231000603 AERO-SHELL-FLUID–3 MÜSZ.OLAJ 0,887

24023233002105 NYCOLUBE–21 SPEC.MÜSZEROLAJ 0,94

24023311000509 KG–100 KOMPRESSZOROLAJ 0,89

24023412001000 MOL VK 100 0,898

24023412001407 OMV Gear oil-SY–75W–90 SV.OLAJ 0,87

24023412002306 OMV UNIGEAR S 75W90 0,888

24023412002405 AGIP ROTRA LSX 75W/90 (1L-ES) 0,887

24023412002504 OMV GEAR OIL MPX 75W/90 0,849

24023412002603 OMV GEAR OIL BSX 75W90 0,863

24023412002702 OMV GEAR OIL MPX 75W80 0,861

24023412002801 OMV GEAR OIL LDI 75W80 0,883

24023412002900 OMV GEAR OIL SLY 75W90 0,882

24023412003007 OMV UNIGEAR S SAE 75W90 0,888

24023413000701 CARRIER HYKOMOL-K 85 W–90 0,91
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HETK
Meg ne ve zés

(A ré gi No menk la tú ra sze rint)
Sû rû ség

(15 °C-on)

24023413000800 OMV AUSTROMATIC HGN 0,886

24023413000910 OMV GEAR OIL MP 85W90 0,902

24023432000100 HIDROFLUID-A HIDRAULIKAOLAJ 0,875

24023432000309 SHELL DONAX-TM HIDR.OLAJ 0,879

24023432000606 AERO-SHELL-FLUID–41 HIDR.OL. 0,841

24023432001010 MOL ATF 0,88

24023432001109 OMV ATF A 0,884

24023433001709 HIDROKOMOL P–22/45 HIDR.OLAJ 0,9

24023433002102 HIDROKOMOL HV-U–46 OLAJ 0,87

24023433002806 OMV ATF-D-II HIDR.OLAJ 0,878

24023433003408 SHELL TELLUS T 32 0,878

24023433004703 OMV BIOHYD M 46 0,943

24023433004802 HYDRAUNYCOIL FH–51 0,855

24023433004901 HYDRAUNYCOIL FH–55 1,09

24023433005107 OMV HYD HLP 46 0,879

24023711000503 TO–40\A TRANSZFORMATOROLAJ 0,89

24024411002303 WD–40 FOLYADÉK 0,809

24024421000609 OLVIKOR–815 FEGYVERVÉDÖOLAJ 0,876

24024421002000 NYCOLUBE–7 0,88

24024421002209 NYCOLUBE 127 0,85

24024421003207 BREAK FREE FV.OLAJ 0,85

24027111001203 KEROFLUID AL 41 JEG.GáTLO.FO 1,023

24027111001302 NYCOSOL–13 1,02

24027129000500 HITEC–580 KEROZIN ADALÉK 0,918

24028111000406 80/110 SPEC.BENZIN/FOLT/ 0,7

24028115000100 VILAGITO PETROLEUM 0,79

24028115001307 MOL CARRIER MOTORLEMOSO 0,805

24028118001600 ETHANOL(ETIL-ALKOHOL) 0,806

24211117015100 DESZTILLáLT-VIZ 1

24211131008709 KÉNSAV 37%-OS 1,275

24211131010700 KÉNSAV 32%-OS 1,24

24238218311307 EVOX ICE-CRYSTAL–40 SZELV.MOSO 0,903

24241111001103 ACETON 0,79

24241111004009 NYCOSOL 2 ALKOHOL 0,807

24241117015502 DINAMITGLICERIN 1,26

24241121001900 EVOX PREMIUM G 30 1,124

24241121002007 EVOX EXTRA G 48 1,122

24241121002810 FRIKO–35 FAGYáLLO FOLYADÉK 1,08

24241121002909 FRIKO-P ADALÉKANYAG 1,118

24241121009906 FRIKO–35 II. FAGYALLO FOLY. 1,06

24241121018410 FÉKFOLYADÉK GIKOLSTOP S-DOT4 1,065

24241121018509 EVOX DOT–4+FÉKFOLYADÉK 1,0

24241125015308 HÜTÖFOLYADÉK M–65 1,09

24241129015101 JTF JÉGTELENITÖ FOLYADÉK 1,1

24241137002609 NYCOLUBE–24 SPEC.FOLYADEK 0,93

24241137002708 NYCOLUBE–165 SPEC.FOLYADEK 0,94

24241137002807 NYCOLUBE–167 SPEC.FOLYADEK 0,937

24241137002906 NYCOLUBE–168 SPEC.FOLYADEK 0,959

24241137003101 NYCOLUBE–174 SPEC.FOLYADEK 0,942

24990210132309 OMV TRUCK FE P.SAE 10W/40 0,869
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A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
10/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség élelmezési pénz
és anyagnormáit tartalmazó

normafüzet kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 
Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé -
nek rend jé rõl  szóló 2134/2006. (VII. 27.) Kor m. ha tá ro zat
6. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Ma gyar Hon -
véd ség élel me zé si pénz és anyag nor má it tar tal ma zó nor -
ma fü zet ki adá sá ról az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

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

2.  A HTP/11 Csa pat had táp Sza bály zat VI. rész I. füg -
ge lé két, „A Ma gyar Hon véd ség élel me zé si pénz és anyag -
nor mái”-t tar tal ma zó 21/290 HM FLÜ nyil ván tar tá si szá -
mú NOR MA FÜ ZET-et ki adom.

3. A NOR MA FÜ ZET-ben meg ha tá ro zott élel me zé si
nor mák, pénz ke re tek il let mény ként tör té nõ fel szá mí tá sát,
az igény jo go sul tak ré szé re tör té nõ ki fi ze té sét, ét ke zé si
utal vány ban tör té nõ ki adá sát 2008. feb ru ár 1-jei ha tállyal
kell al kal maz ni.

4. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,*
ren del ke zé se it a ha vi be fi ze té sek te kin te té ben a 2008. feb -
ru ár ha vi be fi ze té sek for du ló nap já tól, a nap i be fi ze té sek
ese tén 2008. feb ru ár 1-jé tõl kell al kal maz ni. Ezzel egy ide -
jû leg az Ma gyar Hon véd ség Élel me zé si pénz és anyag nor -
má it tar tal ma zó nor ma fü zet ki adá sá ról és egyes élel me zé si 
szak fel ada tok ról  szóló 13/2007. (HK 3.) HM Fej lesz té si
és Lo gisz ti kai Ügy nök ség Ve zér igaz ga tó in téz ke dé se és
az 5/1. HM FLÜ nyil ván tar tá si szá mú NORMAFÜZET
ha tá lyát vesz ti.

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

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 29.

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
11/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség polgári gazdasági
társaságokhoz felújításra, javításra, átalakításra

beszállított technikai eszközei üzemanyag-ellátásáról
és az üzemanyagok elszámoltatásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben, to váb bá a
Ma gyar Hon véd ség bel sõ ren del ke zé sei ki adá sá nak és a
szak irá nyí tás rend jé rõl  szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta -
sí tás 4.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az 
aláb bi ak sze rint

intézkedem:

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 irá nyí tá sa, köz vet len fel ügye le te 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) ön ál ló üzem -
anyag-gaz dál ko dást foly ta tó 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. Je len in téz ke dés ér tel mé ben:
a) Pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság: olyan gaz da sá gi tár sa -

ság, amely egy hon véd sé gi szer ve zet ál tal kez de mé nye zett 
be szer zé si, vagy más el já rás ered mé nye ként lét re jött szer -
zõ dés (a továb biak ban: Szer zõ dés) alap ján hon véd sé gi
szer ve zet ál lo má nyá ba/tu laj do ná ba tar to zó tech ni kai esz -
közt újít fe l, ja vít, vagy ala kít át.

b) Üzem anyag: a min den kor ér vény ben lé võ Üzem -
anyag Szak anyag No menk la tú rá ban 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 tech ni kai esz köz üze mel te té -
sé hez szük sé ges haj tó-, ke nõ-, kar ban tar tó- és egyéb anyag.

c) Haj tó anyag: az au tó ben zi nek (ESz–95, Esz–99), az
E–85 bi o e ta nol, a re pü lõ ben zin, a gáz olaj, a bio di e sel és a
re pü lõ pet ró le um, ide ért ve a re pü lés re al kal mat lan re pü lõ -
pet ró le u mot is.

d) Tech ni kai esz köz: olyan esz köz, mely mû kö dé sé hez
a je len be kez dés b) pont já ban fel so rolt anya gok va la me lyi -
ké nek fel töl té se, al kal ma zá sa szük sé ges.

e) Köz pon ti fel újí tás, ja ví tás, át ala kí tás: hon véd sé gi
szer ve zet ál tal kez de mé nye zett és/vagy le foly ta tott köz be -
szer zé si el já rás ered mé nye ként lét re jött szer zõ dés alap ján
meg valósuló fel újí tás, ja ví tás, át ala kí tás.

3. Az MH ál tal – je len in téz ke dés 2. e) pont já ban meg -
ha tá ro zott szer zõ dé sek vo nat ko zá sá ban – biz to sí tan dó
üzem anya gok kö ré nek meg ha tá ro zá sa a HM Fej lesz té si és
Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb biak ban: HM FLÜ) ve zér -
igaz ga tó jog kö re, a biz to sí tan dó üzem anya gok kö ré re a
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HM FLÜ Anya gi-tech ni kai és Köz le ke dé si igaz ga tó ság,
El lá tá si Osz tály (a továb biak ban: HM FLÜ AT KI EO)
osz tály ve ze tõ tesz ja vas la tot.

4. A hon véd sé gi szer ve zet tech ni kai esz kö ze pol gá ri
gaz da sá gi tár sa ság ál tal vég zett fel újí tá sa, ja ví tá sa, illetve
át ala kí tá sa so rán szük sé ges üzem anya go kat rész ben, vagy
tel jes egé szé ben az MH ka to nai szer ve ze te i nek üzem -
anyag-el lá tá sát vég zõ szer ve ze tek (a be kül dõ ka to nai szer -
ve zet, va la mint az MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont –
a továb biak ban: MH VEK) biz to sít ják. Egy adott fel újí tás,
ja ví tás, át ala kí tás ese tén a biz to sí tan dó üzem anya gok kö -
rét a Szer zõ dés ben kell meg ha tá roz ni az 5. pont ban fog lal -
tak figye lembe véte lével.

5. A pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság nál fel újí tás ra, ja ví tás ra, 
vagy át ala kí tás ra ke rü lõ tech ni kai esz köz ese té ben a mo -
tor- és haj tó mû ola jo kat, a hid ra u li ka- és fék fo lya dé ko kat,
a fagy ál ló hû tõ fo lya dé kot, va la mint a ka to nai kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lést szol gá ló tu laj don sá got/ké pes sé get
biz to sí tó va la mely üzem anya got az MH ka to nai szer ve ze -
te i nek üzem anyag-el lá tá sát vég zõ szer ve ze tek tõl (a be kül -
dõ ka to nai szer ve zet, va la mint az MH VEK) kell bizto -
sítani.

6. Szá raz föl di haj tó anya got (au tó ben zin, gáz olaj, bio -
dí zel) kü lön elõ ze tes en ge dély nél kül, re pü lõ haj tó anya got 
(re pü lõ ben zin, re pü lõ pet ró le u mot) csak in do kolt eset ben,
ki zá ró lag a HM FLÜ AT KI EO en ge dé lye alap ján, az ab -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint le het pol gá ri gaz da sá gi tár sa -
ság ré szé re át ad ni.

7. A pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság nál fel újí tás ra, ja ví tás ra, 
vagy át ala kí tás ra ke rü lõ tech ni kai esz köz hû tõ rend sze rét
az év szak tól füg get le nül leg alább – 30 °C-os fa gyás pon tú
hû tõ fo lya dék kal kell fel töl te ni.

8. Az MH ka to nai szer ve ze te i nek üzem anyag-el lá tá sát
vég zõ szer ve ze tek (a be kül dõ ka to nai szer ve zet, va la mint
az MH VEK) ál tal biz to sí tott üzem anya go kat té rí tés men -
te sen kell a pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság ré szé re át ad ni. A
Szer zõ dés meg kö té se so rán fi gye lem mel kell len ni ar ra,
hogy a pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság az MH ka to nai szer ve ze -
te i nek üzem anyag-el lá tá sát vég zõ szer ve ze tek (a be kül dõ
ka to nai szer ve zet, va la mint az MH VEK) ál tal biz to sí tott
üzem anya gok ér té két a költ sé gek szá mí tá sá nál már a szer -
zõ dés kö tést meg elõ zõ aján lat té te li sza kasz ban sem ve he ti
figye lembe, illetve a szer zõ dés el len ér té ké nek szám lá zá -
sa kor nem ér vé nye sít he ti.

9. A tech ni kai esz kö zö ket tel jes tar tály fel töl tés sel kell
át ad ni, en nek mennyi sé gét az át adás-át vé te li ok mány ban
rög zí te ni kell. A fel újí tás, ja ví tás, át ala kí tás so rán a tech -
no ló gi ai rend meg tar tá sá hoz (pl.: be sza bá lyo zás hoz szük -
sé ges mo tor-já ra tás, be já ra tás, pró ba üzem stb.) szük sé ges
haj tó anya got az MH VEK ki szol gá ló rend szer be (üzem -

anyag kon té ner be, tá ro ló tar tály ba) tör té nõ ki szál lí tás sal,
vagy töl tõ gép ko csi val tör té nõ hely szí ni fel töl tés sel biz to -
sí t, ame lyet a ja ví tást vég zõ szer ve zet a fel töl tés elõtt 5
mun ka nap pal kö te les je lez ni.

Az MH által biztosítandó
üzemanyag-mennyiség tervezése

10. A hon véd sé gi szer ve ze tek tech ni kai esz kö ze ik
adott év ben pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság nál vég re haj tan dó
fel újí tá sa, ja ví tá sa, illetve át ala kí tá sa üzem anyag igé nyét
2008. vo nat ko zá sá ban 2008. feb ru ár 28-ig, a továb biak ban 
a tárgy évet meg elõ zõ év szep tem ber 30-ig az MH VEK ré -
szé re meg kül dik. A köz pon ti ja ví tás ra, fel újí tás ra, át ala kí -
tás ra ter ve zett tech ni kai esz kö zök anyag igé nyét a Ma gyar
Hon véd ség Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont (továb biak ban:
MH LEK) szám ve ti és kül di meg az MH VEK ré szé re.
Az igény tar tal maz za a fel újí tás, ja ví tás, át ala kí tás meg ne -
ve zé sét és vég re haj tá si szint jét (köz pon ti, vagy csapat-
 szintû), a tech ni kai esz kö zök tí pu sát és mennyi sé gét, a
szük sé ges üzem anya gok tí pu sát, az adott üzem anyag ból
egy adott esz köz höz szük sé ges mennyi sé get, és az összes
esz köz höz szük sé ges mennyi sé get, a biz to sí tás mód ját (az
igény lõ hon véd sé gi szer ve zet kész le té bõl, vagy az MH
VEK ÜZAR-tól), va la mint a biz to sí tás kért idõ pont ját.

11. Az MH VEK az igé nye ket összeg zi, el lát ja a biz to -
sí tás ra vo nat ko zó ja vas la tá val és szol gá la ti úton 2008. vo -
nat ko zá sá ban 2008. már ci us 31-ig, a továb biak ban a tárgy -
évet meg elõ zõ év ok tó ber 31-ig meg kül di a HM FLÜ
 ATKI EO ré szé re, amely a fel ter jesz tett igé nye ket meg -
vizs gál ja és 2008. vo nat ko zá sá ban 2008. áp ri lis 15-ig,
a továb biak ban a tárgy évet meg elõ zõ év no vem ber 30-ig
meg kül di az MH VEK ré szé re az anya gok biz to sí tá sá val
kap cso la tos ál lás fog la lá sát. Az MH VEK 2008. vo nat ko -
zá sá ban 2008. má jus 15-ig, a továb biak ban a tárgy évet
meg elõ zõ év de cem ber 15-ig tá jé koz tat ja az igény lõ hon -
véd sé gi szer ve ze tet az át ad ha tó üzem anya gok faj tá já ról és
mennyi sé gé rõl, va la mint azok biz to sí tá sá nak mód já ról és
idõ pont já ról.

12. Az év köz ben, elõ re nem ter ve zet ten vég re haj tan dó
fel újí tás, ja ví tás, illetve át ala kí tás ese tén az igény lés a
10. és 11. pon tok ban le írt mó don tör té nik a ha tár idõk tõl el -
te kint ve. Az ilyen igé nye ket az MH VEK és a HM FLÜ
AT KI EO so ron kí vül, sür gõs ség gel ke ze li, és az igényt, az 
ál lás fog la lást, va la mint a hoz zá já ru lás ról  szóló tá jé koz ta -
tást 5–5 mun ka na pon be lül to váb bít ja. Eb ben az eset ben a
Szer zõ dést a dön tés kéz hez vé te lét köve tõen kö ti meg a
hon véd sé gi szer ve zet olyan ha tár idõk meg ha tá ro zá sá val,
hogy az üzem anyag biz to sí tá sa ne ve zes sen ké se del mes
tel je sí tés hez.

13. Amennyi ben az igé nyek kö zött olyan üzem anyag
sze re pel, amely nincs az MH ka to nai szer ve ze te i nek
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üzem anyag-el lá tá sát vég zõ szer ve ze tek (a be kül dõ ka to nai 
szer ve zet, va la mint az MH VEK) kész le té ben, és be szer -
zé se, illetve rend sze re sí té se in do kolt, a HM FLÜ AT KI
EO kez de mé nye zi az adott üzem anyag be szer zé sét, illetve
rend sze re sí té sét.

14. Amennyi ben olyan üzem anyag igény je le nik meg,
ame lyet az MH ka to nai szer ve ze te i nek üzem anyag-el lá tá -
sát vég zõ szer ve ze tek (a be kül dõ ka to nai szer ve zet, va la -
mint az MH VEK) nem tud nak, illetve nem cél sze rû biz to -
sí ta ni, ak kor a hon véd sé gi szer ve zet úgy kö t Szer zõ dést,
hogy annak alap ján a szük sé ges üzem anya got a pol gá ri
gaz da sá gi tár sa ság biz to sít ja, és annak ér té két a vég szám -
lá ban ér vé nye sí ti. Az ilyen üzem anyag-költ sé ge ket a költ -
ség vi se lõ hon véd sé gi szer ve zet fel újí tás, ja ví tás, át ala kí tás 
egy ség árá ba be épí tet ten szá mol ja el. A költ sé gek üzem -
anyag-jog cí men (24-es anyag nem) tör té nõ el szá mo lá sát
nem en ge dé lye zem.

Az MH által biztosítandó üzemanyag-mennyiség
átadása, elszámolása

15. Az MH ka to nai szer ve ze te i nek üzem anyag-el lá tá -
sát vég zõ szer ve ze tek (a be kül dõ ka to nai szer ve zet, va la -
mint az MH VEK) ál tal biz to sí tan dó üzem anya go kat köz -
pon ti fel újí tás, ja ví tás, át ala kí tás ese tén az MH VEK
Üzem anyag rak tár ból kell át ad ni a pol gá ri gaz da sá gi tár sa -
ság nak. Az át adás Esz köz-utal vá nyon tör té nik, mely re
meg jegy zés ként fel ve ze tik a pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság
ne vét, a szer zõ dés tár gyát, szá mát, va la mint az át adás
 engedélyezésének szá mát. Az át adás ra csak ak kor ke rül het 
sor, ha a pol gá ri gaz da sá gi tár sa sá got kép vi se lõ sze mély
ren del ke zik a tár sa ság ve ze tõ jé nek üzem anya gok átvéte -
lére vo nat ko zó meg ha tal ma zá sá val, va la mint az át vé tel
iga zo lá sá hoz bé lyeg zõ vel. Az át adó hon véd sé gi szer ve zet
a meg ha tal ma zás egy pél dá nyát az Esz köz-utal vány hoz
mel lék let ként csa tol ja.

16. Amennyi ben az üzem anya got a tech ni kai esz köz
sze rint ille té kes hon véd sé gi szer ve zet ad ja át, az át adás
Esz köz-utal vá nyon tör té nik, mely re meg jegy zés ként fel -
ve ze tik a pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság ne vét, a szer zõ dés tár -
gyát, szá mát, va la mint az át adás en ge dé lye zé sé nek szá -
mát. Az utal vány egy pél dá nyát, vagy annak hi te le sí tett
má so la tát a Ma gyar Hon véd ség köz pon ti üzem anyag
szak anyag-nyil ván tar tás fel fek te té sé nek és ve ze té sé nek
sza bá lyo zá sá ra ki adott 627/2005. (HK 25.) MH ÖLTP in -
téz ke dés ben el ren delt ha vi adat szol gál ta tás anya gá val
együtt az át adó hon véd sé gi szer ve zet az MH VEK ré szé re
meg kül di. Az át adás ra csak ak kor ke rül het sor, ha a pol gá ri 
gaz da sá gi tár sa sá got kép vi se lõ sze mély ren del ke zik a tár -
sa ság ve ze tõ jé nek üzem anya gok át vé te lé re vo nat ko zó
meg ha tal ma zá sá val, va la mint az át vé tel iga zo lá sá hoz

 bélyegzõvel. Az át adó hon véd sé gi szer ve zet a meg ha tal -
ma zás egy pél dá nyát az Esz köz utal vány hoz mel lék let ként
csa tol ja.

17. A hon véd sé gi szer ve zet az át adott üzem anya go kat
„Té rí tés nél kü li át adás fe je ze ten kí vül re” (325) moz gás ne -
men he lye zi ki adás ba.

18. A Szer zõ dés ben elõ kell ír ni a pol gá ri gaz da sá gi
tár sa ság ré szé re, hogy kö te les az át vett üzem anya go kat a
fel újí tás ban, ja ví tás ban, át ala kí tás ban érin tett esz köz höz
ki ál lí tott „ja ví tá sos me net le vél re/üzem óra lap ra” fel ve zet -
ni. A „ja ví tá sos me net le vél re/üze mó ra la p”-ra ilyen
 módon fel ve ze tett üzem anya go kat Üzem anyag Fel töl té si
és Ki adá si Ki mu ta tás ra fel ve zet ni, is mé tel ten ki adás ba
 helyezni ti los.

19. A Szer zõ dés ben elõ kell ír ni a pol gá ri gaz da sá gi
tár sa ság ré szé re, hogy a fe l nem hasz nált üzem anya got ere -
de ti cso ma go lás ban és meg fe le lõ mi nõ ség ben kö te les
vissza szol gál tat ni az azo kat át adó hon véd sé gi szer ve zet
ré szé re. A hon véd sé gi szer ve zet a vissza vett, fe l nem hasz -
nált üzem anya go kat „Té rí tés nél kü li át vé tel fe je ze ten kí -
vül rõl” (225) moz gás ne men vé te le zi vissza. A vissza szol -
gál ta tan dó üzem anya gok mi nõ sé gét, a bon tat lan gyár i cso -
ma go lá sú ak ki vé te lé vel, a hon véd sé gi szer ve zet az MH
VEK Köz pon ti Ve szé lyes anyag Be vizs gá ló Rész leg
Üzem anyag La bo ra tó ri u má nál so ron kí vül be vizs gál tat ja.
Eb ben az eset ben a vizs gá lat tár gyát ké pe zõ üzem anya gok
min tá ját a pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság te lep he lyén kell ven -
ni. Az anyag tá ro ló esz kö zét a pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság és 
az el szá mol ta tást vég zõ hon véd sé gi szer ve zet kép vi se lõ je
ál tal alá ír tan és pe csé tel ten úgy zár ják le, hogy ab ból az
alá írt zár sé rü lé se nél kül az üzem anya got ki ven ni, illetve a
tá ro ló esz köz be bár mi ne mû anya got be töl te ni ne le hes sen.
A vizs gá lat alá vont üzem anyag ból 3x1 li ter, vagy
3x1/2 kg át lag min tát vesz nek, me lyet a vizs gá lat alá vont
üzem anyag ra vo nat ko zó an le ír tak sze rint le zár nak, egy
min tát el kül de nek vizs gá lat ra, egy-egy min ta pe dig a pol -
gá ri gaz da sá gi tár sa ság nál, illetve a min tát be kül dõ hon -
véd sé gi szer ve zet nél ma rad kont roll min ta ként.

20. A Szer zõ dés tel je sü lé sét köve tõen, a tel je sí tés rõl
ér ke zett szám la ki egyen lí té se elõtt az el szá mol ta tást vég zõ 
hon véd sé gi szer ve zet kép vi se lõ je el szá mol tat ja a pol gá ri
gaz da sá gi tár sa sá got a ré szé re át adott üzem anyag mennyi -
ség gel az üzem anya gok át adá sá ról  szóló utal vány és a
„ javításos me net le ve lek/üze mó ra la pok” ada tai összeve -
tésével.

21. Az el szá mo lás so rán je lent ke zõ hi ány, to váb bá nem 
meg fe le lõ mi nõ sé gû üzem anyag vissza szol gál ta tá sa ese -
tén a hi ány zó, illetve nem meg fe le lõ mi nõ sé gû üzem anya -
gok ér té két a pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság gal szem ben – az
MH VEK ál tal ki ál lí tott szám la alap ján – kár té rí tés ke re té -
ben ér vé nye sí te ni kell. A kár té rí tés alap ja az adott üzem -
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anyag utol só brut tó be szer zé si ár a. Haj tó anya gok ese té ben 
(ki vé ve a re pü lõ ben zint és a re pü lõ pet ró le u mot) a kár té rí -
tés alap já ul szol gá ló ár az el szá mol ta tás idõ pont já ban a
MOL NyRt. köz pont ja ál tal meg ha tá ro zott kiskereske -
delmi ár.

22. A Szer zõ dés meg kö té se kor a szer zõ dés kö tõ hon -
véd sé gi szer ve zet az el szá mol ta tás vál la lá sá ra, az el nem
szá molt vagy ve szen dõ be ment, illetve mi nõ sé gi leg nem
meg fe le lõ üzem anya gok ér té ké nek meg té rí té sé re vonat -
kozó vál la lás ra, a vi tás ese tek re az akk re di tált laborató -
rium vizs gá la ti ered mé nyé nek mind két fél ál ta li el is me ré -
sé re vo nat ko zó ki té te le ket, va la mint az el szá mol ta tást vég -
re haj tó szer ve zet meg ne ve zé sét a Szer zõ dés ben rög zí ti.

23. A tel je sí tett Szer zõ dés rõl be nyúj tott szám lát, illetve 
rész szám lát a költ ség vi se lõ hon véd sé gi szer ve zet ad dig
nem egyen lí ti ki, amíg az át adott üzem anya gok el szá mol -
ta tá sa meg nem tör tént, és a kár té rí tés össze ge az MH
VEK-hez be nem ér ke zett. Amennyi ben a szer zõ dés kö tõ
hon véd sé gi szer ve zet nem azo nos a költ ség vi se lõ hon véd -
sé gi szer ve zet tel, úgy a szer zõ dés kö tõ hon véd sé gi szer ve -
zet ér te sí ti a költ ség vi se lõ hon véd sé gi szer ve ze tet az el szá -
mol ta tás ered mé nyé rõl a szám la ki egyen lí té se elõtt.

24. Az MH VEK a kár té rí tés bõl be ér ke zõ pénz esz kö -
zö ket 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.  § e) pont ja sze rin ti
be vé tel ként ke ze li, és a 6.  § ren del ke zé se i nek meg fele lõen
ne gyed éven te kez de mé nye zi azok el szá mo lá sát és be fi ze -
té sét a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség nél
(a továb biak ban: HM KPÜ).

25. A szer zõ dés kö tõ hon véd sé gi szer ve zet az el szá -
mol ta tás ered mé nyé rõl az el szá mol ta tást kö ve tõ 15 na pon
be lül je len tést kül d az MH VEK ré szé re.

26. A több éves szer zõ dé sek ese té ben az el szá mol ta tás -
sal meg bí zott hon véd sé gi szer ve zet a tárgy év ben át adott
üzem anya gok ra vo nat ko zó an az el szá mol ta tást a tárgy év -

ben vég re haj tott tel je sí té sek rõl  szóló szám la ki egyen lí té se
elõtt, de leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 20-ig vég -
re hajt ja, és ar ról az MH VEK ré szé re ja nu ár 31-ig je len tést
kül d.

27. A 25. és 26. pon tok ban meg ha tá ro zott el szá mol ta -
tás ról  szóló je len tés tar tal maz za:

a) az át adás ra vo nat ko zó en ge dély szá mát;
b) az át adás alap já ul szol gá ló szer zõ dés szá mát, tár -

gyát;
c) az át adó hon véd sé gi szer ve zet meg ne ve zé sét;
d) az át ve võ pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság meg ne ve zé sét;
e) az át adott és fel hasz nált üzem anya gok meg ne ve zé -

sét, mennyi sé gét;
f) a vissza vé te le zett üzem anya gok meg ne ve zé sét és

mennyi sé gét;
g) a pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság nál kész le ten ma radt

üzem anya gok meg ne ve zé sét és mennyi sé gét;
h) az el szá mol ta tás so rán kár té rí tés ke re té ben ren de zett 

üzem anya gok meg ne ve zé sét, faj tá ját és mel lék let ként a
pol gá ri gaz da sá gi tár sa ság kár té rí tés vál la lá sá ra vo nat ko zó 
nyi lat ko za tát, vagy annak má so la tát.

28. A tárgy év ben át adott üzem anya gok ról  szóló el szá -
mo lá so kat az MH VEK a kö vet ke zõ év feb ru ár 15-ig
összeg zi, és ar ról szol gá la ti úton már ci us 15-ig összeg zést
ter jeszt fe l a HM FLÜ AT KI EO ré szé re.

Záró rendelkezések

29. Ez az in téz ke dés a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az MH ka to nai
szer ve ze te i nek fel ada ta i ról, a HM gaz da sá gi tár sa sá gok -
hoz ja ví tás ra be szál lí tott tech ni kai esz kö zök spe ci á lis
 kenõanyag-ellátása és el szá mol ta tá sa biz to sí tá sá ról  szóló
11/1997. (HK 13.) MH HTPCSF in téz ke dés.

Dr. Fü re di Ká roly s. k.,
HM VTI szak ál lam tit kár
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
51/2008. (HK 4.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

légi közlekedési baleset kivizsgálásával kapcsolatos
feladatokról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
53/2008. (HK 4.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
és a Magyar Honvédség katonai szervezetei

2007. évi feladatai végrehajtásának értékelésérõl
és 2008. évi feladatairól*

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
52/2008. (HK 4.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a Magyar Honvédség parancsnoki állománygyûlés
megtartásával kapcsolatos feladatokról

A Ma gyar Hon véd ség fe gyel mi hely ze té nek meg szi lár -
dí tá sa, a sze mé lyi ál lo mány ön kén tes jog kö ve tõ ma ga tar -
tá sá nak fo ko zot tabb meg kö ve te lé se, va la mint a bûn meg -
elõ zé si te vé keny ség ered mé nyes sé gé nek ér vé nye sí té se ér -
de ké ben a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke alá ren delt sé gé be
tar to zó ka to nai szer ve ze tek pa rancs no ki (ve ze tõi) ál lo má -
nya rész vé te lé vel 

parancsnoki állománygyûlés
(a továb biak ban: állománygyûlés)

megszervezését

ren de lem el.

1. A pa rancs ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon -
véd Ve zér kar ra (a továb biak ban: HM-HVK) és a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé be
tar to zó va la mennyi ka to nai szer ve zet re ki ter jed.

2. Az ál lo mány gyû lés
a) cél ja: Ér té kel ni a Ma gyar Hon véd ség fe gyel mi hely -

ze tét, to váb bá annak ja ví tá sa, erõ sí té se ér de ké ben meg ha -
tá roz ni azo kat a te en dõ ket, ame lyek a pa rancs no ki veze -
tési, fe gyel mi és nyo mo zó ha tó sá gi jog kör ben vég re kell
haj ta ni,

b) idõ pont ja és hely szí ne: 2008. feb ru ár 27-én, 1101
Bu da pest, X. Zách u. 4.

3. Az ál lo mány gyû lés elõ ké szí té sét a HM éves fel adat -
terv ke re té ben kell vég re haj ta ni.

4. Az ál lo mány gyû lés elõ ké szí té sé ért, a ter ve zõ, szer -
ve zõ fel ada tok ko or di ná lá sá ra elõ ké szí tõ bi zott ság mû kö -
dik.

5. A HM Hon véd Ve zér kar Fõ nök he lyet tes az elõ ké -
szí té sért fe le lõs bi zott ság ve ze tõ je.

6. Az elõ ké szí tõ bi zott ság ba
a) a lo gisz ti kai szak fel ada tok vég re haj tá sá ra az MH

Tá mo ga tó Dan dár ál lo má nyá ból 1 fõ t;
b) a hír adó in for ma ti kai és akusz ti kai fel ada tok vég re -

haj tá sá ra az MH Tá mo ga tó Dan dár ál lo má nyá ból 1 fõ t;
c) a ren dé sze ti biz to sí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ra az

MH Tá mo ga tó Dan dár ál lo má nyá ból 1 fõ t;
d) az egész ség ügyi biz to sí tá si fel ada tok ko or di ná lá sá ra 

az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont
ál lo má nyá ból 1 fõ t;

e) ko or di ná ci ós fel ada tok ra a HM Ve zér ka ri Tit kár ság
ál lo má nyá ból 3 fõ t je löl jön ki az ille té kes pa rancs nok
( vezetõ).

7. A bi zott ság ve ze tõ je kér je fe l az ille té kes ve ze tõt,
hogy de le gál jon

a) a biz ton sá gi szak fel ada tok vég re haj tá sá ra az MK
Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal ál lo má nyá ból 1 fõ t;

b) a saj tó és tá jé koz ta tá si szak fel ada tok vég re haj tá sá ra
a HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály ál lo má nyá -
ból 1 fõ t;

c) a ren dez vény szer ve zé si és a lo gisz ti kai szak fel ada -
tok vég re haj tá sá ra a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség ál lo má nyá ból 1–1 fõ t;

d) a pénz ügyi szak fel ada tok vég re haj tá sá ra a HM Köz -
gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ál lo má nyá ból 1 fõ t;

e) a nar rá to ri fel ada tok vég re haj tá sá ra a HM Fej lesz té si 
és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ál lo má nyá ból 1 fõ t;

f) ko or di ná ci ós fel ada tok vég re haj tá sá ra a HM Jo gi Fõ -
osz tály ál lo má nyá ból 1 fõ t az elõ ké szí tõ bi zott ság ba.

8. Az ál lo mány gyû lé sen a rész ve võk nek az élel me zé si
el lá tást a Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je ze té hez tar to zó
szer ve ze tek ál lo má nya élel me zé si pénz nor má i nak és té rí -
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té si dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 26/2006. (XI. 17.) HM 
ren de let és a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák
té rí tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 22/2006. (VI II. 8.) HM ren de let 4. szá mú mel lék let
8. pont ja alap ján, az egyéb költ sé ge ket a HM Ve zér ka ri
Tit kár ság 2008. év re ter ve zett költ ség ve té si ke re té bõl kell
biz to sí ta ni.

9. Az ál lo mány gyû lés re tör té nõ meg hí vás ra, illetve be -
ren de lés re ter ve zett sze mé lyi ál lo mány név so rát, a be ren -
de lé se ket és a meg hí vó kat, va la mint a le ve ze té si ter vet a
bi zott ság ve ze tõ jé nek kü lön ütem terv sze rint ter jessze fe l a 
HM Ve zér ka ri Tit kár ság tit kár ság ve ze tõ.

10. Az ál lo mány gyû lés si ke res meg szer ve zé se, illetve
meg tar tá sa ér de ké ben uta sí tom a pa rancs 1. pont já ban

meg je lölt szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyát, hogy a fel adat
elõ ké szí té se és vég re haj tá sa so rán szo ro san mû köd je nek
együtt az elõ ké szí té sért fe le lõs bi zott ság ki je lölt tag ja i val.
Az elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban érin tett ka to nai
szer ve ze tek pa rancs no kai, ve ze tõi alá ren delt je ik ré szé re a
szük sé ges bel sõ ren del ke zé se ket ad ják ki.

11. A pa rancs ki hir de té sé ért, a HM Hon véd Ve zér kar
fõ nök nek köz vet len alá ren del tek hez, to váb bá a 7. pont
sze rin ti szer ve ze tek hez tör té nõ meg kül dé sé ért a HM
 vezérkari tit kár ság ve ze tõ a fe le lõs. A pa ran csot az MH
 vezetõi ál lo má nya és az ál lo mány gyû lés elõ ké szí té sé ben
érin tett bi zott ság tag jai tel jes ter je de lem ben is mer jék meg.

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

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
49/2008. (HK 4.) MH HEK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél speciális
egészségügyi tiszti beosztást betöltõ mentõtisztek

feladatairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 
Ma gyar Hon véd ség bel sõ ren del ke zé sei ki adá sá nak és a
szak irá nyí tás rend jé rõl  szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta -
sí tás 4.  §-ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – össz hang ban
az Or szá gos Men tõ szol gá lat, Oxi o ló gi ai Mód szer ta ni
Köz pont le ve lé vel – a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve -
ze te i nél spe ci á lis egész ség ügyi tisz ti be osz tást be töl tõ
men tõ tisz tek fel ada ta i ról és az ál ta luk el vé gez he tõ be avat -
ko zá sok ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
ka to nai szer ve ze te i nél spe ci á lis egész ség ügyi tisz ti be osz -
tást be töl tõ men tõ tisz tek re.

2. A men tõ tisz ti szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö -
lé se: Am bu lan ce Of fi cer (Pa ra me dic).

3. A men tõ tiszt az oxi o ló gi ai el lá tást igény lõ eset ben a
hely szí nen, a sür gõs sé gi be teg el lá tás rend sze ré ben gyógy -
in té ze ti ke re tek kö zött fõ ként sür gõs sé gi osz tá lyon, a
 katona-egész ség ügyi biz to sí tás egy sé ges el ve i nek meg -
felelõ prog resszív egész ség ügyi el lá tás rend sze ré ben el sõ -
sor ban Ro le–1, Ro le–2 ké pes sé gû egész ség ügyi el lá tó
 tagozatokon te vé keny ke dik.

4. A men tõ tiszt jo go sult a be teg meg vizs gá lá sá ra, a be -
teg ség té nyé nek és ter mé sze té nek meg ál la pí tá sá ra, a be teg
szak sze rû el lá tá sá ra, va la mint a gyógy ke ze lés re olyan
mér ték ben, ahogy azt a be teg ál la po ta or vo si, ille tõ leg
gyógy in té ze ti ke ze lé sé ig szük sé ges sé te szi, ezen in téz ke -
dés ben meg sza bott kom pe ten cia ha tá ro kon be lül.

5. A men tõ tiszt fõ szak fel ada tai:
a) Ki vo nu ló szol gá lat el lá tá sa;
b) Moz gó õr ség el lá tá sa;
c) Am bu láns szol gá lat el lá tá sa;
d) Do ku men tá ció ve ze té se;
e) Moz gó õr sé ge ken, tö me ges bal ese tek ese tén egész -

ség ügyi pa rancs no ki te en dõk el lá tá sa;
f) Kép zés ben, to vább kép zés ben va ló rész vé tel;
g) Tu do má nyos mun ká ban va ló rész vé tel;



6. A men tõ tiszt fõ szak fel ada tai rész le te i ben:
a) A be teg el sõ se gély ben ré sze sí té se, gyógy ke ze lé se a

gyógy in té zet be ke rü lé sig az egész sé gi ál la pot õr zé se,
illetve ja ví tá sa ér de ké ben;

b) A sür gõs sé gi be teg el lá tás kö rül mé nyei kö zött szük -
sé ges sé vá ló egyes (meg ha tá ro zott) or vo si be avat ko zá sok
szak sze rû és biz ton sá gos el vég zé se (lég út biz to sí tás esz köz 
nél kül és esz köz zel, új ra élesz tés esz köz nél kül és esz köz -
zel, vér zés csil la pí tás, seb el lá tás, im mo bi li zá ció, az el sõ
egész ség ügyi el lá tást szol gá ló esz kö zök al kal ma zá sa, sür -
gõs sé gi el lá tás ban hasz ná la tos gyógy sze rek, in fú zi ók
 adása, gyo mor mo sás vég zé se, szü lés ve ze tés in té ze ten kí -
vül, tu dat za var ér té ke lé se és el lá tá sa, sür gõs egész ség ügyi
kény szer in téz ke dés, ka té te re zés, ha lál meg ál la pí tá sa);

c) Gya kor la to kon, ki kép zé si fel ada to kon, ren dez vé -
nye ken egész ség ügyi biz to sí tá si fel ada tok el lá tá sa;

d) Tö me ges bal ese tek, meg be te ge dé sek, ka taszt ró fa
ese tén a kom pe ten ci á já ba tar to zó men tõ fel ada tok el lá tá sa;

e) Men tõ egy ség ve ze tõ je ként a be osz tott ál lo mány
mun ká já nak meg szer ve zé se, irá nyí tá sa;

f) Az egész ség ügyi ki ürí té si fel ada tok ter ve zé se, szer -
ve zé se, ko or di ná lá sa, vég zé se;

g) Az egész ség ügyi és egyéb fel adat kö ré be tar to zó do -
ku men tá ció pon tos ki töl té se, nap ra kész ve ze té se;

h) El sõ se gély nyúj tás ok ta tá sa a tel jes sze mé lyi és szak -
ál lo mány ré szé re, az egész ség ügyi szak em be rek kép zé sé -
ben és to vább kép zé sé ben va ló rész vé tel;

7. A men tõ tiszt az aláb bi or vo si te vé keny sé gi kör be
tar to zó be avat ko zá so kat lát hat ja el:

7.1. Di ag nosz ti kus be avat ko zá sok:
a) Anam né zis fel vé tel.
b) A be teg fi zi ká lis vizs gá la ta.
c) EKG vizs gá lat.
d) A ha lál be áll tá nak meg ál la pí tá sa.
e) Pul zo xy met ri ás vizs gá lat.

7.2. Te rá pi ás be avat ko zá sok:
a) De fib ril lá lás.
b) Oe sop ha ge a lis és transt ho ra ca lis pa ce ma ker al kal -

ma zá sa.
c) Co ni co to mia.
d) In tu ba tio.
e) Cont rol lált gé pi lé le gez te tés idõ ve zé relt, vo lu men -

ga ran tált res pi rá tor ral.
f) Vé na punk ció (pe ri fé ri ás és cent rá lis).
g) Vé na biz to sí tás (krisz tal lo id és kol lo id ol dat be -

kötése).
h) Gyo mor mo sás (kont ra in di ca tio ki vé te lé vel).
i) In jec ti ok int ra vé nás be adá sa (az OMSZ-nál rend sze -

re sí tett gyógy sze rek adá sa az in di ca tio, cont ra in di ca tio és
az al kal ma zá si mód figye lembe véte lével (Calyp sol inj.-t
anal ge ti cus do sis ban ad hat ja csak).

j) Lég úti ide gen test el tá vo lí tás.

k) Szü lés ve ze tés (mag zat ész le lés, epi zi o to mia).
l) Per fú zor ral tör té nõ gyógy szer be adá sa.
m) Csont és izü le ti sé rü lé sek rög zí té se és el lá tá sa.
n) Vér zés csil la pí tás.
o) Throm boly sis.

8. A men tõ tiszt egyéb szak fel ada tai:
a) A szol gá la ti elöl já ró ál tal meg ha tá ro zott, az egész ség -

ügyi köz pont mû kö dé sé hez szük sé ges fel ada tok el lá tá sa;
b) Szak mai út mu ta tók, mód szer ta ni le ve lek, bel sõ ren -

del ke zé sek ta nul má nyo zá sa, te vé keny sé ge so rán azok al -
kal ma zá sa;

c) Az egész ség ügyi mun ká ja so rán szer zett or vo si tit -
kok meg tar tá sa, a be teg sze mé lyi sé gi jo ga i nak messze me -
nõ tisz te let ben tar tá sa.

9. A men tõ tiszt ál tal nyúj tott se gély nyúj tás szint je emelt -
szin tû el sõ szak se gély, amely a ka to na or vo si prog resszív
egész ség ügyi el lá tás rend sze ré ben az el sõ szak se gély és el sõ
or vo si se gély nyúj tás szint je kö zött he lyez ke dik el.

10. Az emelt szin tû el sõ szak se gélyt a men tõ tiszt az El sõ
el lá tó kész let I. (or vo si) fel hasz ná lá sá val vég zi.

11. A men té si fel ada tot, moz gó õr sé get el lá tó men tõ -
tiszt eset ko csi fel sze relt sé gû men tõ jár mû vön (föld i, lé gi)
tel je sít szol gá la tot.

12. Az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*.

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH egész ség ügyi fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 23.

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
78/2008. (HK 4.) MH HEK

i n  t é z  k e  d é  s e

az egészségügyi alkalmassági és szûrõvizsgálatok
végrehajtására kiadott 983/2007. (HK 18.)

MH HEK intézkedés módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 
Ma gyar Hon véd ség bel sõ ren del ke zé sei ki adá sá nak és a
szak irá nyí tás rend jé rõl  szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta -
sí tás 4.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Ma gyar
Hon véd ség Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
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pont (továb biak ban: MH HEK) pa rancs no ká nak
983/2007. (HK 18.) szá mú, az egész ség ügyi al kal mas sá gi
és szû rõ vizs gá la tok vég re ha tá sá ról  szóló MH HEK in téz -
ke dés mó do sí tá sá ra az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. A 983/2007. szá mú MH HEK in téz ke dés 12. pont ja
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

12. Az al kal mas ság vizs gá lat hoz kap cso ló dó vér min ták 
la bo ra tó ri u mi fel dol go zá sát az MH HEK Pre ven tív Igaz -
ga tó ság, Al kal mas ság vizs gá ló In té zet és Köz egész ség ügyi 
In té zet ki je lölt la bo ra tó ri u mai vég zik. A vi ze let min ták
vizs gá la ta az MH HEK Tu do má nyos In té zet, To xi ko ló gi ai 

ku ta tó osz tá lyon tör té nik. A min ták idõ ben tör té nõ la bo ra -
tó ri um ba szál lí tá sa ér de ké ben

2. Az in téz ke dés 12. a) al pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

a) na pon ta, az in téz ke dés 14. pont já ban le írt, fu tár gép -
ko csit biz to sí tok.

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

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,

MH egész ség ügyi fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 31.
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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**

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***

Ter ve zé si Székesfehérvár MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Alba Regia laktanya 2. számú épület rendezvényterem
felújításához szükséges tervezési munkák.

ÉPTI Kft.
12367157-2-41

6 850 2008. 01. 24. 2008. 01. 24. 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 Fejlesztési és Logisztikai 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
 felek ne ve,

azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
 értéke**

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 Kenyér- és felvágott-szeletelõ berendezés HM FLÜ/ASSUR
Kft. (10967438-2-43)

9 990,0 2008. 01. 22. 2008. 03. 31. 2008. 03. 31.

Szál lí tá si Az MH amortizálódott számítástechnikai eszközeinek
pótlása (hálózati eszközök)

HM FLÜ/Del ta
 Informatika Zrt.
(10364842-2-42)

8 345,8 2008. 01. 28. 2008. 01. 28. 2008. 02. 28.

Szál lí tá si Csapatok és törzsek geoinformatikai
fogadókészségének megteremtése

EURO ONE
 Számítástechnikai

Zrt. 10649297-2-42

8 354,0 2008. 01. 21. 2008. 01. 21. 2008. 02. 19.

Szál lí tá si MH Vezetési Irányítási Rendszer kialakítása, hálózati
eszközök

HM FLÜ/Sy ner gon
In for ma ti ka Nyrt.
(12070732-2-44)

6 175,4 2008. 01. 25. 2008. 01. 25. 2008. 02. 22.

Szál lí tá si Motorola Típusú kézi rádió készülékek beszerzése HM FLÜ/FERCOM
Kom mu ni ká ci ós Kft.

10920277-2-41

7 169,9 2008. 01. 24. 2008. 01. 24. 2008. 02. 22.

Szál lí tá si Számítógépek, notebookok szállítása ÁEK HM FLÜ/RUFUSZ
Com pu ter Kft.

(12374574-2-43)

56 820,8 2008. 02. 04. 2008. 02. 04. 2008. 03. 05.
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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
 felek ne ve,

azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
 értéke**

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 Gépjármûvezetõ kiképzés 2007-2009 HM FLÜ/Kör út Ok -
ta tó és Szol gál ta tó

Kft. (10347010-1-43)

7 196,8 2008. 01. 21. 2008. 01. 21. 2009. 12. 15.

Vál lal ko zá si Gépjármûvezetõ kiképzés 2007-2009 HM FLÜ/In dex
Jász-Nagy kun-Szol -
nok Me gyei Gép jár -

mû ve ze tõ-kép zõ
(10311105-2-16)

5 545,8 2008. 01. 21. 2008. 01. 21. 2009. 12. 15.

* Gaz dál ko dó szer ve zet ese tén cég jegy zék 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 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató ezred

Szer zõ dés
meg ne ve zé se

Szer zõ dés tár gya Szer zõ dést kö tõk ne ve Szer zõ dés ér té ke
Szer zõ dés

 létrejöttének
dá tu ma

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 Védõruha és egyéni védõeszköz REGÁL Kft.
10524792-2-07

7 mil lió 2007. de cem ber
21.

2008. ja nu ár 01. 2007. de cem ber
31.

Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ
 felek ne ve,
azo no sí tó ja

A szer zõ dés ér té ke
(net tó)

(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

Szál lí tá si szer zõ dés Zöldség és gyümölcs Bács–Zöl dért Zrt.
10594867-2-03

8 000 000 2008. 01. 05. 2008. 01. 05. 2008. 12. 31.

Szál lí tá si szer zõ dés Kenyér és pékáru P és P Pék áru Kft.
11424372-2-03

8 000 000 2008. 01. 02. 2008. 01. 02. 2008. 12. 31.

Szál lí tá si szer zõ dés Tej és tejtermék Maus Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Kft.

10618464-2-06

8 000 000 2008. 01. 05. 2008. 01. 05. 2008. 12. 31. 
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KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Köztársaság
Honvédelmi Minisztériumának

2008. évi kiemelt céljai

A köztisztviselõkrõl  szóló 1992. évi XXIII. tör vény
34.  §-ában foglalt rendelkezésnek meg fele lõen

a tárca köztisztviselõinek teljesítményértékeléséhez
szükséges 2008. évi kiemelt célokat az alábbiakban

határozom meg:

a) Az ön kén tes had erõ szer ve ze ti sta bi li zá ci ó já nak
meg erõ sí té se, to vább fej lesz té se.

b) A tár ca hu mán stra té gi á já nak fe lül vizs gá la ta, szük -
ség sze rin ti mó do sí tá sa.

c) A Kormány jog al ko tá si prog ram já ban meg ha tá ro -
zott, a hon vé del mi tár cá ra há ru ló jog sza bály-ter ve ze tek ki -
dol go zá sa, bel sõ nor ma tív uta sí tá sok har mo ni zá lá sa, va la -
mint a 2009–2018. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó 10 éves
fej lesz té si terv el ké szí té se.

d) A nem ze ti, va la mint NA TO és EU tag sá gunk ból
adó dó vé del mi ké pes sé gek fenn tar tá sá val, va la mint a tár ca 
nem zet kö zi kap cso la tai bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel -
ada tok vég zé se.

e) A ka to nai ok ta tá si-kép zé si-ki kép zé si rend szer, a Zrí -
nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem szük sé ges át ala kí tá -
sá nak foly ta tá sa, vég re haj tá sa.

f) Az ál lam re form mal össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós
fel ada tok vég re haj tá sa, kü lö nös te kin tet tel a közfeladat-
 felülvizsgálatra.

g) A tár cá val kap cso la tos ki emel ke dõ fon tos sá gú uni ós 
jog sza bá lyok fel dol go zá sá nak és al kal ma zá sá nak folyta -
tása.

h) A köz igaz ga tás kor sze rû sí té se és a hon véd ség
10 éves fej lesz té si cél ki tû zé se i nek to váb bi összehango -
lása, a tár ca be szer zé si és gaz dál ko dá si rend sze ré nek fej -
lesz té se.

i) A 2011-es so ros ma gyar EU el nök ség fel ada ta i ra tör -
té nõ fel ké szí tés foly ta tá sa a kor mány ren de le tek alap ján.

j) A bu da pes ti NA TO in for má lis vé del mi mi nisz te ri ér -
te kez let elõ ké szí té sé nek foly ta tá sa és ered mé nyes le bo -
nyo lí tá sa.

k) A Nem ze ti Ka to nai Stra té gia ki dol go zá sa tár ca szin -
tû fel ada ta i nak vég zé se.

l) A Kormány prog ram já nak a köz igaz ga tás ra vonat -
kozó el vá rá sa it és a meg fo gal ma zott igé nye ket figye lembe 
vé ve – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény elõ -
írásainak meg fele lõen – az elekt ro ni kus ügy in té zés sel és
elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos hi va ta li fel té tel rend -
szer ki ala kí tá sa, ezzel egy idõ ben a sze mé lyi ál lo mány
elekt ro ni kus ügy irat-ke ze lé si rend re tör té nõ fel ké szí té se.

m) Az új köz szol gá la ti tel je sít mény ér té ke lé si rend szer
to váb bi al kal ma zá sa, az új on nan be ke rü lõ hi va ta lok ese té -

ben az ér té ke lõk és az ér té kel tek ha té kony fel ké szí té se,
 támogatása, a vég re haj tás fo lya ma tos fi gye lem mel kísé -
rése.

n) Kor mány za ti cél ki tû zé sek nek meg fele lõen új pá -
lyáz ta tá si rend szer be ve ze té se a meg üre se dõ köztiszt -
viselõi he lyek meg fe le lõ kom pe ten ci á val ren del ke zõk kel
tör té nõ fel töl té sé re.

o) A kor mány za ti és euró pai uni ós cél ki tû zé sek hez iga -
zod va az esély egyen lõ ség alap ve tõ kö ve tel mé nye i nek ér -
vé nye sí té se.

p) A tár ca tár sa dal mi el is mert sé gé nek erõ sí té se, a ve ze -
tõk kül sõ és bel sõ kom mu ni ká ci ós, va la mint tár gya lás -
tech ni kai ké pes sé ge i nek fej lesz té se.

q) Kor mány za ti cél ki tû zé sek nek meg fele lõen, a ve ze -
tõ kép zés, a ve ze tõ-után pót lás kép zés foly ta tá sa, va la mint a 
kész ség- és ké pes ség fej lesz tõ tan fo lya mok ter ve zé se,
szer ve zé se és vég re haj tá sa.

r) A köz tiszt vi se lõk ré szé re a köz igaz ga tás ban akk re di -
tált, mi nõ ség biz to sí tás sal ren del ke zõ ide gen nyel vi, va la -
mint in for ma ti kai kép zé sek szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa.

A fen ti ki emelt cé lok alap ján, va la mint a köz tiszt vi -
se lõk tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás sza bá lya i ról
 szóló 301/2006. (XII. 23.) Kor m. ren de let mó do sí tá sá -
nak figye lembe véte lével az érin tett ve ze tõk ké szít sék el
az ál ta luk ve ze tett szer ve zet re vo nat ko zó cé lok cél le -
bon tá sát.

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

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének 

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
oktatási és tudományos rektorhelyettesi munkakörök

ellátására

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
 vezetõinek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 4.  § és 12.  §-a alap ján pá lyá za tot
hir de tek a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen oktatási és
tudományos rektorhelyettesi munkakörök ellátására.

A pá lyá za ton a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -
tem tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott hi va tá sos ál lo -
má nyú egye te mi ta ná rai, egye te mi do cen sei, va la mint
fõ is ko lai ta ná rai ve het nek részt.
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Az ok ta tá si rek tor he lyet tes fel adat- és ha tás kö re:
– a szak mai ve ze tõ kön ke resz tül fe le lõs az egye tem ok -

ta tá si rend sze ré nek mû kö dé sé ért, a nyelv kép zés és nyelv -
vizs gáz ta tás, a táv ok ta tás és fel nõtt kép zés, az egye te mi
tan anyag ki adás és az elõ ál lí tás szak mai irá nyí tá sá ért és
fel ügye le té ért;

– a Sze ná tus dön té sei és a rek tor uta sí tá sai alap ján
 koordinálja, szer ve zi, ellen õr zi az egye tem ok ta tó-ne ve lõ
te vé keny sé gét;

– ko or di nál ja és ellen õr zi a ka rok fel vé te li el já rás sal,
fel ügye li és ellen õr zi a ka rok ta nul má nyi mun ká val kap -
cso la tos te vé keny sé gét;

– fel ügye li a szak ala pí tás sal, szak in dí tás sal, a zá ró vizs -
gák kal kap cso la tos te vé keny ség és fel ada tok elõ ké szí té sét
és vég re haj tá sát;

– szer ve zi és irá nyít ja az egye tem kre dit rend sze ré nek
fej lesz té sét és mû köd te té sét;

– részt vesz a dip lo ma ki adás meg szer ve zé sé ben és vég -
re haj tá sá ban;

– kap cso la tot tar t az ok ta tás sal fog lal ko zó szer vek kel
(OKM, HM, IRM stb.), sze mé lyek kel, te vé keny sé gi kö ré -
ben a ha zai és a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel.

– irá nyít ja és szer ve zi az ok ta tás sal össze füg gõ egye te -
mi szin tû sza bály zók, je len té sek, ki mu ta tá sok el ké szí té sét;

– az ok ta tó te vé keny ség tel jes te rü le tén fel ügye li a kü -
lön bö zõ jog sza bá lyok ban és más sza bály zók ban meg ha tá -
ro zot tak be tar tá sát és be tar ta tá sát;

– szak ma i lag fel ügye li a mé di á ban meg je le nõ, az egye -
tem ok ta tá si rend sze ré vel kap cso la tos in for má ci ó kat;

– szer ve zi, ko or di nál ja és fel ügye li a kép zés, ezen be lül 
a táv ok ta tás fej lesz té sét;

A pá lyá zó ren del kez zen:
– egye te mi, vagy ka to nai aka dé mi ai vég zett ség gel;
– STA NAG 3.3.3.3., vagy ezzel egyen ér té kû ál la mi lag

el is mert ide gen nyelv-is me ret tel;
– nem zet kö zi ok ta tá si és ok ta tásszer ve zõi ta pasz ta lat -

tal;
– ok ta tá si, köz igaz ga tá si gya kor lat tal;
– ka to nai fel sõ ok ta tá si ve ze tõi gya kor lat tal.

A tu do má nyos rek tor he lyet tes fel adat- és ha tás kö re:
– az Egye te mi Dok to ri Ta nács el nö ke;
– a Sze ná tus dön té sei és a rek tor uta sí tá sai alap ján ter -

ve zi, szer ve zi, ko or di nál ja és ellen õr zi az egye te men fo lyó
tu do má nyos te vé keny sé get;

– fel ügye li:
– az egye te men fo lyó dok to ri kép zést;
– az egye tem ku ta tá si stra té gi á já nak meg va ló sí tá sát;
– az egye tem ki ad vá nyo zá si po li ti ká já nak meg va ló -

su lá sát;
– a dok to ri fo ko zat oda íté lé sé vel kap cso la tos

tervezõ- szervezõ te vé keny sé get;
– a ha bi li tá ci ós el já rás sal kap cso la tos ter ve zõ-szer -

ve zõ te vé keny sé get;

– a dok to ri is ko lák kal, va la mint a Ha bi li tá ci ós Bi -
zott ság gal együtt mû köd ve a PhD, il let ve a ha bi li -
tált dok to rok ün ne pé lyes ava tá sát;

– a szak iro dal mi in for má ció el lá tást és szol gál ta tá -
sok rend jét;

– a tu do má nyos ren dez vé nyek terv sze rû, szer ve zett
elõ ké szí té sét és ren de zé sét;

– az egye te mi tu do má nyos idõ sza ki ki ad vá nyok
szer kesz tõ sé ge it, to váb bá azok mû kö dé sét;

– az MTA IX. Osz tá lya Had tu do má nyi Bi zott ság,
 továbbá a kü lön bö zõ egye te mi tu do má nyos bi zott -
sá gok (ta ná csok) ad mi niszt rá ci ós te vé keny sé gét.

– fel adat kör ében kap cso la tot tar t a tu do má nyos te vé -
keny ség gel fog lal ko zó szer vek kel, szer ve ze tek -
kel, sze mé lyek kel, a ha zai és kül föl di fel sõ ok ta tá si 
és ku ta tó in téz mé nyek kel;

– részt vesz az egye tem ku ta tá si-fej lesz té si-in no vá ci ós
stra té gi á já nak ki dol go zá sá ban;

A pá lyá zó ren del kez zen:

– egye te mi, vagy ka to nai aka dé mi ai vég zett ség gel;

– STA NAG 3.3.3.3. vagy ezzel egyen ér té kû ál la mi lag
el is mert ide gen nyelv-is me ret tel;

– nem zet kö zi ku ta tá si és ku ta tásszer ve zõi, ok ta tá si ta -
pasz ta lat tal;

– ka to nai fel sõ ok ta tá si, vagy ku ta tás ban szer zett ve ze -
tõi gya kor lat tal.

CSc vagy PhD tu do má nyos fo ko zat meg lé te ese tén a ha -
bi li tá ció, a kül föl di tan in té ze tek ben vég zett ta nul má nyok,
to váb bá a nem zet kö zi kör nye zet ben tel je sí tett szol gá lat
elõnyt je len t.

A pá lyá za tot el nyert ok ta tá si és tu do má nyos rek tor he -
lyet te sek meg bí zá sa – 2008. szep tem ber 1-tõl, ha tá ro zott
idõ re – öt év idõ tar tam ra szó l.

A rek tor he lyet tes be so ro lá sa és il let mé nyé nek meg ál la -
pí tá sa 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 sze rint tör té nik.

A meg bí zás fel té te le meg fe le lés a „B” tí pu sú nem zet -
biz ton sá gi el len õr zés nek.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:

– mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka -
kö ri be so ro lá sát,

– tu do má nyos fo ko za tát, szak mai és egyéb dí ja it, ide -
gen nyelv-tu dá sát;

– ed di gi szak mai, ve ze tõi, tu do má nyos és ok ta tói mun -
ká já nak is mer te té sét,

– a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos, ille tõ leg szak mai
szer ve ze tek ben vég zett mun ká ját, a nem zet kö zi tu do má -
nyos élet ben va ló rész vé te lét;

– a rek tor he lyet te si tiszt ség gel kap cso la tos jö võ be ni
ter ve it és azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it.
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A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– a vég zett sé get, szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko -

za tot, az ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tok köz jegy zõ
ál tal hi te le sí tett má so la tát;

– fon to sabb pub li ká ci ók és tu do má nyos al ko tá sok,
 díjak jegy zé két;

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt
és mun ka kö ri al kal mas sá got ta nú sí tó or vo si iga zo lást.

– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá -
za ti anya gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az egye tem szer -
ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta sze rint az er re jo go sult bi -
zott sá gok és sze mé lyek meg is mer he tik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Hon vé del mi
Köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 30. nap. A pá lyá za -
tok el bí rá lá sá ra a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be -
lül ke rül sor.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi egyéb in for má ci ót a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Sze mély ze ti Fõ osz tály Köz -
pon ti Elõ me ne te li, Ok ta tás- és Kép zés szer ve zé si Osz tály
(te l.: 398-4653; HM 57-986) nyújt.

A pá lyá za tot 2 pél dány ban az aláb bi cím re kell be nyúj -
ta ni:

Hon vé del mi Mi nisz té rium Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 
Bu da pest, Pf. 25.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem ok ta tá si/tu do má nyos rek tor he -
lyet te si mun ka kör re”.

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

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének 

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettesi

munkakör ellátására

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 4.  § és 12.  §-a alap ján pá lyá za tot
hir de tek a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem stra té -
gi ai és in téz mény fej lesz té si rek tor he lyet te si mun ka kör el -
lá tá sá ra.

A pá lyá za ton a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -
te men köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal ren del ke zõ, tel jes 
mun ka idõ ben fog lal koz ta tott egye te mi ta ná rai, egye te -
mi do cen sei, va la mint fõ is ko lai ta ná rai ve het nek részt.

A stra té gi ai és in téz mény fej lesz té si rek tor he lyet tes
fel adat- és ha tás kö re:

– a Sze ná tus dön té sei, és a rek tor uta sí tá sai alap ján ko -
or di nál ja és ellen õr zi az egye te men fo lyó stra té gi ai ter ve -
zé si és in téz mény fej lesz té si te vé keny sé get;

– az Egye te mi Mi nõ ség ügyi Bi zott ság el nö ke;
– irá nyít ja, fel ügye li és ko or di nál ja

– az In téz mény fej lesz té si és Pá lyá za ti Iro da,
– az Egye te mi In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont,
– a Kül kap cso la tok Iro dá ja és
– a Mi nõ ség biz to sí tá si Iro da te vé keny sé gét;
– ko or di nál ja az egye tem mar ke ting- és kommuniká -

ciós fel ada ta it;
– te vé keny sé gi kö ré ben kap cso la tot tar t az ille té -

kességi te rü le té hez kap cso ló dó te vé keny sé get foly ta tó
szer vek kel (OKM, HM, ÖTM, IRM stb.), sze mé lyek kel és
vál lal ko zá sok kal, va la mint ha zai és a kül föl di fel sõ ok ta tá -
si in téz mé nyek kel.

A pá lyá za tot el nyert stra té gi ai és in téz mény fej lesz té si
rek tor he lyet tes meg bí zá sa – 2008. szep tem ber 1-tõl ha tá -
ro zott idõ re – öt év idõ tar tam ra szó l.

A rek tor he lyet tes be so ro lá sa és il let mé nyé nek meg ál la -
pí tá sa a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény sze rint tör té nik.

A meg bí zás fel té te le meg fe le lés a „B” tí pu sú nem zet -
biz ton sá gi el len õr zés nek.

A pá lyá zó ren del kez zen:
– egye te mi vagy ka to nai aka dé mi ai vég zett ség gel;
– ál la mi lag el is mert ide gen nyelv-is me ret tel;
– in téz mény fej lesz té si ta pasz ta lat tal;
– szer ve zet épí té si, szer ve zet fej lesz té si ta pasz ta lat tal;
– fel sõ ok ta tá si pro jekt ve ze té si és nem zet kö zi kap cso -

lat épí té si gya kor lat tal;
– köz igaz ga tá si és fel sõ ok ta tá si ve ze tõi gya kor lat tal.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka -

kö ri be so ro lá sát,
– tu do má nyos fo ko za tát, szak mai és egyéb dí ja it, ide -

gen nyelv-tu dá sát;
– ed di gi szak mai, ve ze tõi, tu do má nyos és ok ta tói mun -

ká já nak is mer te té sét,
– a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos ille tõ leg szak mai

szer ve ze tek ben vég zett mun ká ját, a nem zet kö zi tu do má -
nyos élet ben va ló rész vé te lét;

– a rek tor he lyet te si tiszt ség gel kap cso la tos jö võ be ni
ter ve it és azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se ket.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– vég zett sé get, szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za -

tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tok köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tett má so la tát;

– fon to sabb pub li ká ci ók és tu do má nyos al ko tá sok, dí -
jak jegy zé két;
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– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt
és mun ka kö ri al kal mas sá got ta nú sí tó or vo si iga zo lást;

– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy a pá -
lyá za ti anya gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az egye tem
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta sze rint az er re jo go sult
bi zott sá gok és ta ná csok meg is mer he tik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Hon vé del mi
Köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 30. nap. A pá lyá za -
tok el bí rá lá sá ra a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be -
lül ke rül sor.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium Sze mély ze ti Fõ osz tály Köz pon ti Elõ -
me ne te li, Ok ta tás- és Kép zés szer ve zé si Osz tály (te l.:
398-4653; HM 57-986) nyújt.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell 2 pél dány ban be nyúj -
ta ni:

Hon vé del mi Mi nisz té rium Sze mély ze ti Fõ osz tály, 1885 
Bu da pest, Pf. 25.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem stra té gi ai és in téz mény fej lesz té -
si rek tor he lyet te si mun ka kör re”.

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

A Hon vé del mi Mi nisz té rium
vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis

szak ál lam tit ká rá nak
12/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT

k ö z  l e  m é  n y e

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NA TO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM Ut. 7.  §-a alap ján,
az egy sé ges vé del mi elõ írások ki dol go zá sa, az egy sé ge sí -
té si egyez mé nyek ben fog lal tak meg valósítása és vég re haj -
tá sa ér de ké ben az aláb bi NA TO do ku men tu mok ma gyar
el fo ga dá sá ra, illetve al kal ma zás ba vé te lé re vo nat ko zó nyi -
lat ko za tot adom ki.

I. EL FO GA DÁS

STA NAG 2407 (Ed. 3) HE LI COP TER OPE RA TI O -
NAL EX PE DI ENT AND BATT LE DA MA GE RE PA IR
(He li kop te rek al kal ma zá si el já rá sai és sé rü lé ses ja ví tá sa)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3098 (Ed. 10) AIRC RAFT JAC KING

( Repülõgép eme lé se)
– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3200 (Ed. 8) MI NI MUM RE QU I RE -
MENTS FOR G PRO TEC TI VE SY TEMS (Túl ter he lés
ellen vé dõ fel sze re lés sel szem be ni mi ni má lis kö ve tel mé -
nyek)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3208 (Ed. 5) AIR CON DI TI O NING CON -

NEC TI ONS (Lég kon di ci o ná ló rend szer ben al kal ma zott
csat la ko zók)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3209 (Ed. 5) TYRE VAL VE CO UP LINGS

(Fu tó mû ke rék sze le pek)
– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3217 (Ed. 6) OPE RAT ION OF CONT ROLS 

AND SWIT CHES AT AIRC REW STA TI ONS (Re pü lõ -
esz kö zök fe dél ze tén el he lye zett ke ze lõ szer vek és kap -
csolók mû köd te té se)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3224 (Ed. 7) AIRC RAFT IN TE RI OR AND

EX TE RI OR LIGH TING, NIGHT VI SI ON GOGG LE
(NVG) AND NON-NVG COM PA TIB LE (Re pü lõ esz kö -
zön el he lye zett fény tech ni kai esz kö zök kom pa ti bi li tá sa éj -
jel lá tó be ren de zés hez)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3300 (Ed. 6) NA TO GLOS SA RY OF AIRC -

RAFT AR MA MENT TERMS AND DE FI NI TI ONS
(ENG LISH AND FRENCH) – AAP–46 (NA TO szó jegy -
zék re pü lõ gép fegy ver ze ti szak ki fe je zé sek hez – AAP–46)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás
– A do ku men tum al kal ma zás ba vé te lé nek elõ ze tes idõ -

pont ja: 2008. 01.
STA NAG 3370 (Ed. 6) AIRC REW STA TI ON ALER -

TING SYS TEMS (Re pü lõ esz köz fe dél ze ti fi gyel mez te tõ
rend szer)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3454 (Ed. 5) GRO UND RE CHAR GING OF 

AIRC RAFT MA IN BAT TE RI ES (Re pü lõ esz köz fe dél ze ti 
ak ku mu lá to rok föld i töl té se)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3457 (Ed. 6). GRO UND ELECT RI CAL PO -

WER SUPP LI ES FOR AIRC RAFT (Föld i elekt ro mos
ener gia for rás re pü lõ esz kö zök höz)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3510 (Ed. 3) THE PRO VI SI ON OF HYD -

RA U LIC PO WER FOR SER VI CING AIRC RAFT HYD -
RA U LIC SYS TEMS (Föld i hid ra u li kus ener gia for rás re -
pü lõ esz kö zök höz)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3558 (Ed. 5) LO CA TI ONS OF ELECT RI -

CAL CON NEC TORS FOR AIRC RAFT STO RES (Elekt -
ro mos csat la ko zók el he lye zé se re pü lõ esz kö zök fegyver -
zeti in dí tó be ren de zé sén)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3614 (Ed. 5) ELECT RO MAG NE TIC EN -

VI RON MEN TAL EF FECTS (E 3 ) – RE QU I RE MENTS
FOR AIRC RAFT SYS TEMS AND EQU IP MENT (Elekt -
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ro mág ne ses kör nye ze ti ha tá sok-fe dél ze ti be ren de zé sek kel 
és rend sze rek kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3624 (Ed. 5) NIT RO GEN AND REP LE -
NISH MENT EQU IP MENT CHA RAC TE RIS TICS (Nit -
ro gén töl tõ és le eresz tõ be ren de zés jel lem zõi)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3625 (Ed. 4) AIRC RAFT LOCK WI RE (Re -
pü lõ esz kö zö kön al kal ma zott biz to sí tó hu zal)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3639 (Ed. 5) AIRC REW STA TI ON
DIMEN SIONAL DE SIGN FAC TORS (Di men zi o ná lis té -
nye zõk re pü lõ gép-ve ze tõi mun ka kör nye zet ter ve zé sé hez)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3659 (Ed. 4) ELECT RI CAL BON DING
RE QU I RE MENTS FOR ME TAL LIC AIRC RAFT SYS -
TEMS (Re pü lõ esz kö zök fém szer ke ze te i nek he gesz té se)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3698 (Ed. 1) CON NEC TI ONS FOR CHEC -
KING AIRC RAFT HYD RA U LIC SYS TEMS BY GRO -
UND APP LI AN CES – THRE A DED TYPE (Csat la ko zó
re pü lõ esz köz hid ra u li ka rend sze ré nek föld i el len õr zé sé -
hez)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3705 (Ed. 3) HU MAN EN GI NE E RING DE -
SIGN CRI TE RIA FOR CONT ROLS AND DISP LA YS
IN AIRC REW STA TI ONS (Ke ze lõ szer vek és ki jel zõk er -
go nó mi ai és el he lye zé si kö ve tel mé nyei re pü lõ esz kö zön)
(Re pü lõ esz kö zök föld i táp for rás-csat la ko zó ja)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3714 (Ed. 2) STRE A MERS, WAR NING
(Biz to sí té kok és fi gyel mez te tõ jel zé sek)

– Fenn tar tás sal tör té nõ el fo ga dás.

– Al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes idõ pont ja: 2008. 01.

– Fenn tar tás: Az MH a fen ti do ku men tum elõ írásait
csak az új on nan be szer zett esz kö zök re al kal maz za.

STA NAG 3726 (Ed. 5) BA IL (POR TAL) LUGS FOR
THE SUS PEN SI ON OF AIRC RAFT STO RES (Füg geszt -
mé nyek csat la ko zó fe lü le te)

– Fenn tar tás sal tör té nõ el fo ga dás

– Al kal ma zás ba vé tel elõ ze tes idõ pont ja: 2008. 01.

– Fenn tar tás: Az MH a fen ti do ku men tum elõ írásait
csak az új on nan be szer zett esz kö zök re al kal maz za.

STA NAG 3731 (Ed. 4) BIB LI OG RAP HY ON ELECTRO -
MAGNETIC COM PA TI BI LITY (EMC) (Elekt ro mág ne ses
kom pa ti bi li tás szak iro dal ma)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás

– A do ku men tum al kal ma zás ba vé te lé nek elõ ze tes idõ -
pont ja: 2008. 01

STA NAG 3752 (Ed. 2). WIT NESS (BRE A KING) WI -
RE FOR AIRC RAFT EMER GEN CY CONT ROLS AND
EQU IP MENT (Vész kap cso lók és be ren de zé sek hu zal biz -
to sí tá sa)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

STA NAG 3765 (Ed. 1). PRES SU RE REP LE NISH -
MENT OF AIRC RAFT EN GI NE OIL (Zárt rend sze rû ke -
nõ anyag fel töl tés re pü lõ gép haj tó mû be)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3766 (Ed. 3) GRE A SE NIPP LES (Zsír zó -

sze mek)
– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
3802 (Ed. 3) SCREWDRIVER RECESSES (HIGH

PERFORMANCE) (Csa var hú zók bo rí tó le me ze ket rög zí tõ 
csa va rok hoz)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STANAG 3837 (Ed. 6) AIRCRAFT STORES

ELECTRICAL INTERCONNECTION SYSTEM (Füg -
geszt mé nyek elekt ro mos csat la ko zó fe lü le te re pü lõ esz -
köz höz)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STANAG 3842 (Ed.  5)  RAIL LAUNCHED

MISSILE/LAUNCHER MECHANICAL INTERFACE
(Ra ké ták és in dí tó be ren de zé sek me cha ni kus csat la ko zó
felü lete)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STANAG 3856 (Ed.  1)  PROTECTION OF

AIRCRAFT, CREW AND SUB-SYSTEMS IN FLIGHT
AGAINST ELECTROSTATIC CHARGES – AEP–29
(Re pü lõ esz kö zök sze mély ze té nek és fe dél ze ti rend sze re i -
nek  védelme elekt ro szta ti kus ki sü lés el len-AEP–29)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STANAG 3869 (Ed. 1) AIRCREW STATION

CONTROL PANELS (Ke ze lõ szer vek, kap cso lók ki ala kí -
tá sa  repülõeszközökön)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3908 (Ed. 2) STAN DAR DI ZED AVI O NICS

TER MI NO LOGY AND ABB RE VI A TI ONS – AAP–33
(Szab vá nyo sí tott ter mi no ló gia és rö vi dí té sek avi o ni kai
szak te rü let re AAP–33)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás.
– A do ku men tum al kal ma zás ba vé te lé nek elõ ze tes idõ -

pont ja: 2008. 01
STANAG 3917 (Ed. 2) AIR CONDITIONING

CONNECTIONS, GROUND HALF CONNECTORS
(Föld i csat la ko zó re pü lõ esz kö zök lég kon di ci o ná ló rend -
sze ré hez)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3943 (Ed. 2). PHY SI O LO GI CAL RE QU I -

RE MENTS FOR AIRC REW NBC DE FEN CE AS SEMB -
LI ES USED IN FLIGHT (Re pü lõ esz kö zök sze mély ze té -
nek NBK vé del mét biz to sí tó esz kö zök kel szem be ni kö ve -
tel mé nyek)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3950 (Ed. 2). HE LI COP TER DE SIGN CRI -

TE RIA FOR CREW CRASH PRO TEC TI ON AND
ANTH RO PO MET RIC AC COM MO DA TI ON (Ter ve zé si
kri té ri u mok he li kop ter sze mély zet er go nó mi ai el he lye zé -
sé re és föl del tör té nõ üt kö zés el le ni vé del mé re)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
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STANAG 3976 (Ed. 2). LUBRICANTS FOR USE IN
OXYGEN SYSTEMS WITH OXYGEN RICH
ENVIRONMENTS – AEP–15 (Oxi gén rend szer ben,
illetve oxi gén ben dús kör nye zet ben al kal ma zott ke nõ -
anya gok – AEP–15)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3977 (Ed. 3). MA NU AL OF TECH NI QU ES 

OF SAMP LING AND ANALY SIS OF GA SES AND LI -
QU E FI ED GA SES FOR AIRC RAFT SER VI CING –
AEP–6 (Elõ írás re pü lõ esz kö zö kön al kal ma zott gáz és
csepp fo lyós gáz hal maz ál la po tú anya gok min ta vé te le zé sé -
re, ana li zá lá sá ra – AEP–6)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3978 (Ed. 2). PUR GING LI QU ID OXY -

GEN STO RA GE AND TRANS PORT TANKS AND
AIRC RAFT CON VER TERS – AEP–8(C) (Fo lyé kony
oxi gén tá ro lók, szál lí tó tar tá lyok és re pü lõ esz kö zö kön al -
kal ma zott pa lac kok tisz tí tá sa AEP–8C)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3979 (Ed. 1) PA RA CHU TE EXT RAC TI ON 

AS SEMB LI ES (Ej tõ er nyõ nyi tó be ren de zé sek)
– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 3996 (Ed. 1) FIB RE OP TIC TI ME DI VI -

SON COM MAND/RES PON SE MUL TIP LEX DA TA
BUS [Idõ rés ki osz tá sos uta sí tás/vá lasz je l ala pú mul tip le -
xelt adat vo nal (adat busz)]

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 4477 (Ed. 1). SPE CI FI CA TI ONS FOR

 PAINTS AND PA INT SYS TEMS, RE SIS TANT TO
CHE MI CAL AGENTS AND DE CON TA MI NANTS,
FOR THE PRO TEC TI ON OF AE ROS PA CE EQU IP -
MENT (Spe ci fi ká ció a re pü lõ tech ni kai esz kö zök ké mi ai
anya gok kal és szennye zõ dé sek kel szem be ni vé del mé re
szol gá ló fes té kek re, fes tõ be ren de zé sek re)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 7028 (Ed. 3.) IDEN TI CAL AIRC RAFT

FOR AIRC RAFT CROSS-SER VI CING (Re pü lõ esz kö -
zök ki je lö lé se ke reszt ki szol gá lás hoz)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 7039 (Ed. 1) TEST PRO CE DU RES TO EN -

SU RE COM PA TI BI LITY OF EQU IP MENT WITH
AIRC RAFT ELECT RI CAL PO WER SYS TEMS (El já rás
a re pü lõ esz kö zök fe dél ze ti ener gia el lá tó rend sze ré nek és
ah hoz csat la ko zó be ren de zé sek kom pa ti bi li tá sá nak meg -
ál la pí tá sá ra)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 7046 (Ed. 3) GU I DE TO MET HODS OF

TEST FOR THE COM PA TI BI LITY OF ALL MA TE RI -
ALS USED IN OXY GEN RICH EN VI RON MENTS –
AEP–33 (Se géd let oxi gén ben dús kör nye zet ben al kal ma -
zott anya gok meg fe le lõ sé gé nek meg ál la pí tá sá ra AEP–33)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 7067 (Ed. 3). TYPE AND LO CA TI ON OF

’NON–1760’ ELECT RI CAL CON NEC TORS FOR HE -
LI COP TER ROC KET LA UN CHERS (He li kop te rek ra ké -

ta in dí tó be ren de zé sén lé võ „NON–1760” elekt ro mos csat -
la ko zó tí pu sa, el he lye zé se)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 7081 (Ed. 1) STAN DARD RA IL FOR

 LAUNCH OF 0–68 KI LO GRAM (0–150 PO UND) MIS -
SI LES FROM HE LI COP TERS (Szab vá nyos in dí tó sín
0–68 ki ló gram mos ra ké ták in dí tá sá hoz he li kop ter rõl)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 7096 (Ed. 1) LO CA TI ON, AC TU A TI ON

AND SHA PE OF AIRF RA ME CONT ROLS (Re pü lõ gé -
pek kont roll fe lü le te i nek el he lye zé se, ki ala kí tá sa és mû -
köd te té se)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 7109 (Ed. 2) HIGH AL TI TU DE AE RI AL

DE LI VE RY SYS TEMS (HA ADS) AND PRO CE DU RES
(Nagy ma gas sá gú lé gi de szant és el já rá sai)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 7124 (Ed. 1) GU I DE TO USE OF MA TE RI -

ALS IN OXY GEN EN RI CHED EN VI RON MENTS –
AEP–42 (Se géd let anya gok oxi gén ben dús kör nye zet ben
tör té nõ al kal ma zá sá ra AEP–42)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 7140 (Ed. 1) AIRC RAFT FLIGHT INST -

RU MENTS – LA Y O UT AND DISP LAY (Re pü lõ esz kö -
zök fe dél ze tén al kal ma zott mû sze rek, ki jel zõk)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.
STA NAG 7161 (Ed. 1). AIRC RAFT DISP LAY SYM -

BO LOGY (Re pü lõ esz köz fe dél ze ti ki jel zõ in al kal ma zott
szim bó lu mok)

– Fenn tar tás nél kü li el fo ga dás be ve ze tés nél kül.

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

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
5/2008. (HK 4.) HM FLÜ

k ö z  l e  m é  n y e

a Szabványügyi Közlönyben megjelent
– a Magyar Honvédséget érintõ –

katonai nemzeti szabványok felsorolásáról

A Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let, a nem ze ti szab vá -
nyo sí tás ról  szóló 1995. évi XXVI II. tör vény 8.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban fog lal tak alap ján:

A Szab vány ügyi Köz löny
1. 2007. évi 4. szá má ban, 2007. 04. 1. ha tállyal köz zé -

tet te:
MSZ K 1132:2007
Atom-, bi o ló gi ai és ve gyi (ABV-) vé del mi fel sze re lé -

sek. Mû ve le ti irány el vek
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2. Az MSZ K 1132:2000 he lyett – (idt STA NAG
2352:2005)

MSZ K 1198:2007
Lé gi jár mû vek vo na ta tá sá ra szol gá ló tar to zé kok és esz -

kö zök
(idt STA NAG 3278:1997)
MSZ K 1199:2007
Szá mok és be tûk lé gi jár mû vek re pü lõ sze mély ze té nek

fül ké i ben
(idt STA NAG 3329:1984)
MSZ K 1201:2007
He li kop te rek te her szál lí tá sá nak mû sza ki kö ve tel mé nyei
(idt STA NAG 3542:2005)

MSZ K 1202:2007
Lé gi jár mû vek bel sõ te re i nek szí nei
(idt STA NAG 3701:1992)
MSZ K 1203:2007
Anyag moz ga tás te re pen
(idt STA NAG 2827:2005)
MSZ K 1204:2007
Anyag moz ga tá si se géd esz kö zök
(idt STA NAG 2830:1996)

Dr. Hor váth Jó zsef dan dár tá bor nok s. k.,
HM FLÜ ve zér igaz ga tó
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HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség

Anya gi-tech ni kai és Köz le ke dé si Igaz ga tó ság

k ö z  l e  m é  n y e

Nyt. szám: 21/290

NORMAFÜZET

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉLELMEZÉSI PÉNZ- ÉS ANYAGNORMÁI

I.

FÜGGELÉK

A CSAPATHADTÁP SZABÁLYZAT VI. RÉSZHEZ

A HM FLÜ ANYAGI-TECHNIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÓSÁG ELLÁTÁSI OSZTÁLY KIADVÁNYA

ÉRVÉNYBEN 2008. február 1-jétõl
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I. ALAP ÉLEL ME ZÉ SI NOR MÁK
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ÁFA kulcs

%
Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

110 I. számú norma térítés nélkül, az igényjogosult hivatásos,
szerzõdéses, köztisztviselõ, közalkalmazott, hallgató állomány
részére

767 920

20

111 I. számú norma, reggelihányad 225 270 (1)

112 I. számú norma, ebédhányad 317 380 (1)

113 I. számú norma, vacsorahányad 225 270 (1)

114 Ügyeleti szolgálat részére reggelihányad 225 270 (1)

115 Ügyeleti szolgálat részére ebédhányad 317 380 (1)

116 Ügyeleti szolgálat részére vacsorahányad 225 270 (1)

120 I. számú norma a hivatásos, szerzõdéses, köztisztviselõ és
közalkalmazott befizetõ étkezõk részére

767 – 1155

121 I. számú norma, reggelihányad 225 – 335

122 I. számú norma, ebédhányad 317 – 485

123 I. számú norma, vacsorahányad 225 – 335

130 I. számú norma a hivatásos, szerzõdéses állományú katonák,
köztisztviselõk és közalkalmazottak közvetlen hozzátartozói,
valamint a HM és az MH-tól nyugállományba helyezett
személyek és azok közvetlen hozzátartozói (befizetõ étkezõk)
részére

767 – 1155

131 I. számú norma, reggelihányad 225 – 335

132 I. számú norma, ebédhányad 317 – 485

133 I. számú norma, vacsorahányad 225 – 335
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(1) Az õr-, ügye le ti- és ké szen lé ti szol gá la tok ban, ha ter mé szet be ni el lá tás ra nincs mód (nem fõz nek) az igény jo go sult ál lo mány ré szé re ét ke zé si utal vány ban kell 
ki ad ni.

(2) A té rí té si dí jak reg ge li és va cso ra rész nor ma ér té kek ese tén +65 Ft-ot, ebéd nél a rész nor ma ér té ke +105 Ft-ot tar tal maz nak.
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150 VI. számú norma a hivatásos, szerzõdéses, köztisztviselõ,
közalkalmazott és hallgatói  igényjogosult állomány részére

875 – –

20

151 VI. számú norma, reggelihányad 257 – –

152 VI. számú norma, ebédhányad 361 – –

153 VI. számú norma, vacsorahányad 257 – –

160 VI. számú norma a Kiképzési-Oktatási és Regeneráló
Központokban kiképzési célú rendezvényeken résztvevõ,
valamint regeneráló pihenésre beutalt igényjogosult hivatásos, 
szerzõdéses, köztisztviselõ és közalkalmazott állomány részére

875 – –

161 VI. számú norma, reggelihányad 257 – –

162 VI. számú norma, ebédhányad 361 – –

163 VI. számú norma, vacsorahányad 257 – –

170 VI. számú norma a Kiképzési-Oktatási és Regeneráló
Központokban térítés ellenében igényjogosult (1) állomány
részére 

875 – 1260

171 VI. számú norma, reggelihányad 257 – 370

172 VI. számú norma, ebédhányad 361 – 520

173 VI. számú norma, vacsorahányad 257 – 370

180 VI. sz. norma kétszeres szorzata a hivatásos, szerzõdéses,
köztisztviselõ és közalkalmazott igényjogosult állomány részére

  1750 – 2605 (2)

181 VI. számú norma reggelihányad kétszeres szorzata,
reggelihányad

514 – 765 (2)

182 VI. számú norma ebédhányad kétszeres szorzata, ebédhányad 722 – 1075 (2)

183 VI. számú norma vacsorahányad kétszeres szorzata,
vacsorahányad

514 – 765 (2)
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(1) Je len leg a ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl szóló 35/2002. (V. 10.) HM ren de let sza bá lyoz za.
(2) A törzs ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko kon részt ve võ kül föl di sze mé lyek a meg kö tött egyez mény sze rin ti, de leg alább a nor ma sze rin ti össze get

va lu tá ban fi ze tik.
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190 VI. számú norma kétszeres szorzata a természeti katasztrófák
elleni védekezésre, elhárításra kirendelt hivatásos, szerzõdéses, 
tanintézeti hallgató és közalkalmazott állomány részére

1750 – –

20

191 VI. számú norma reggelihányad kétszeres szorzata,
reggelihányad

514 – –

192 VI. számú norma ebédhányad kétszeres szorzata, ebédhányad 722 – –

193 VI. számú norma vacsorahányad kétszeres szorzata,
vacsorahányad

514 – –

195 Komplettirozott élelmiszercsomag 1–7 napos (1) – –

196 Egyéni Zárolt (1) – –

197 Mélységi felderitõ Zárolt (1) – –
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(1) Fel szá mí tá sát a HM FLÜ AT KI el lá tá si osz tály ve ze tõ kü lön en ge dé lye zi.
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210 II. számú norma a hivatásos, szerzõdéses  igényjogosult
állomány részére

925 1110 (1) –

20

211 II. számú norma, reggelihányad 275 330 –

212 II. számú norma, ebédhányad 425 510 –

213 II. számú norma, vacsorahányad 225 270 –

220 III. számú norma a hivatásos, szerzõdéses  igényjogosult
állomány részére

1500 1800 (1) –

221 III. számú norma, reggelihányad 442 530 –

222 III. számú norma, ebédhányad 616 740 –

223 III. számú norma, vacsorahányad 442 530 –

230 Esetenkénti élelmezési pénznorma

231 Repülõ mûszaki élelmezési támogatás – 16500 (2)

240 Adagszám nélküli esetenkénti pénznorma (3) – –

241 A la carte ebédnorma (4) – (5)

310 IV. számú norma, honvéd kórházba fekvõbeteg ellátásra
beutaltak részére

– – –

311 IV. számú norma, reggelihányad – – –

312 IV. számú norma, ebédhányad – – –

313 IV. számú norma, vacsorahányad – – –

320 V. számú norma, honvéd rehabilitációs intézetbe beutaltak
részére

– – –

321 V. számú norma, reggelihányad – – –

322 V. számú norma, ebédhányad – – –

323 V. számú norma, vacsorahányad – – –
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(1) Csak az évi ren des sza bad sá gon, ta nul má nyi és rend kí vü li sza bad sá gon, kór há zi-, sza na tó ri u mi vizs gá la ton és ke ze lé sen, bel föl di szol gá la ti ki kül de tés
 napjain, he ti pi he nõ na po kon, (szom bat, va sár nap), szol gá lat men tes na pon tá vol lé võk ré szé re ad ha tó ki utal vány ban.

(2) Na pon kén ti há nya da 550 Ft.
(3) A HM FLÜ AT KI el lá tá si osz tály ve ze tõ ál tal kü lön en ge dé lye zett összeg.
(4) A ka to nai szer ve zet ál tal ha von ta kal ku lált és a lo gisz ti kai fõ nök ál tal – ét lap sze rint – jó vá ha gyott net tó ér ték.
(5) A (4) pont ban jó vá ha gyott net tó ér ték ÁFA-val nö velt össze ge szo roz va 1,24-el.
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500 Kiegészítõ élelmezési pénznorma

20

511 Élelmezési norma kiegészítés teljes kiskereskedelmi (vendéglátó 
vállalati) beszerzési ár miatt

(1) – –

520 Pótélelmezési norma (fokozott fizikai igénybevétel miatt)

521 Törzsvezetési és csapatgyakorlaton, hadijátékokon éjszakai
szolgálatteljesítést végzõk

163 – –

522 Katonai szállítmány-kísérést végzõk 163 – –

523 A Légi Irányító Központokban éjszakai szolgálatot, a
légvédelmi készenléti szolgálatot és a légtérellenõrzõ
szervezetek állandó elhelyezési körletében a készenlét
fenntartása, fokozása magasabb készenléti idõszakában
folyamatos hadmûveleti, ügyeleti szolgálatot ellátók

163 – –

524

525 Aknakutató, tûzszerész vagy mûszaki feladatot ellátók 163 – –

526 Légvédelmi és légtérellenõrzõ szervezetek állományából
éjszakai repülést, kiszolgálást végzõ állomány

163

527 Start élelmezési pótnorma  (startnorma/nap/fõ) 540 – –

528 MH repülõ egységeinél, III.sz élm normában nem részesülõ
Start szolgálatot ellátók éjszakai repülések alkalmával

163

529 Az MK védelmi tervének kidolgozását végzõk 163 – –
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(1) El szá mol ha tó a HM AT KI el lá tá si osz tály ve ze tõ kü lön en ge dé lye alap ján.

II. EGYÉB ÉLEL ME ZÉ SI PÉNZ NOR MÁK



a
 m

áz s
d

ó
K

A jog cí mek meg ne ve zé se

ó t
a

 hl
o

 m
áz sl

E
)t

F 
ó tte

n(

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer

Utal vány ban 
ki ad ha tó)

Té rí té si díj Költ ség ve tés
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ÁFA kulcs
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Mó do sí tás kel te: szá ma:
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%
Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

530 Pótélelmezési norma (egyéb esetekben)

20

531 Az õr és ügyeleti szolgálatot ellátó állomány részére 163 – –

532 Az MH Támogató dandár díszzászlóalj, központi zenekar ht. és
szerz. katonái a díszelgés és a díszelgésre történõ felkészülés,
valamint a helyõrségi zenekarok, illetve a helyõrségtõl
díszelgésre kirendelt ht. és szerz. katonák részére.

163 – –

533 A HM, és MH szinten, valamint csapattagozatban
megrendezésre kerülõ különbözõ sportrendezvények döntõin
részt vevõ hivatásos és szerzõdéses katonák, valamint a versenyt 
rendezõk és versenybírók a döntõk napján.

163 – –

534 Tanintézeti pótnorma a hallgató részére 69 – –

535 Tankonyhai élelmezési norma 670 – –

540 Véradó pótnorma

541 Véradók pótnormája, saját konyhával rendelkezõ csapatnál,
intézetnél

247 – –

542 Véradók pótnormája saját konyhával nem rendelkezõ csapatnál,
intézetnél

267 – –

550 Élelmezési feljavítási norma (ünnepélyes alkalmakra)

551 Élelmezési feljavítás igényjogosultak részére 131 – –

560 Védõital (vitamin kiegészítõ) norma

563 1. sz. védõital (tej) 96 – –

564 2. sz. védõital (tea) 32 – –

565 3. sz. védõital (ásványvíz, szódavíz) 60 – –

4
. szám

H
O

N
V

É
D

E
L

M
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

3
6

9



a
 m

áz s
d

ó
K

A jog cí mek meg ne ve zé se

ó t
a

 hl
o

 m
áz sl

E
)t

F 
ó tte

n(

Ki fi zet he tõ
(Élel mi szer

Utal vány ban 
ki ad ha tó)
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%
Brut tó összeg Ft Brut tó összeg Ft

ÉTKEZÉSTÉRÍTÉSRE KÖTELEZETT DOLGOZÓK ELSZÁMOLHATÓ PÉNZNORMÁI ÉS KÖTELEZÕ TÉRÍTÉSI DÍJAI

140 Étkezéstérítésre kötelezett, igényjogosult dolgozók létszámára
az I., II., III. sz. élelmezési norma szerint gazdálkodó katonai
szervezeteknél I. számú norma alapján

20

141 Reggeli igénybevételénél 225 190 126 (1)

142 Ebéd igénybevételénél 317 265 179 (1)

143 Vacsora igénybevételénél 225 190 126 (1)

145 Étkezéstérítésre kötelezett, igényjogosult dolgozók létszámára a 
VI. sz. élelmezési norma szerint gazdálkodó katonai
szervezeteknél VI. számú norma alapján

146 Reggeli igénybevételénél 257 215 136 (2)

147 Ebéd igénybevételénél 361 300 193 (2)

148 Vacsora igénybevételénél 257 215 136 (2)
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(1) Az élel me zé si ki egé szí tés ér té kei tar tal maz zák a nyers anyag kü lön bö zet bõl és az ÁFA el szá mo lás ból adó dó ér ték kü lön bö ze tet, va la mint a be vé te li uta sí tás ál -
tal elõ írt köz pon ti be vé te lek ér té két.

(2) Az élel me zé si ki egé szí tés ér té kei tar tal maz zák a nyers anyag kü lön bö zet bõl és az ÁFA el szá mo lás ból adó dó ér ték kü lön bö ze tet.
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Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó El szá mol ha tó

Net tó Brut tó Net tó Brut tó

Összeg Ft Összeg Ft

HELYESBÍTÕ TÉTELEK

580 Élelmezési gazdálkodás

581 Leltártöbblet élelmiszerekbõl

582 Leltártöbblet betétdíjas göngyölegekbõl

583 Elszámolt elismert hiány élelmiszerekbõl

584 Elszámolt elismert hiány betétdíjas göngyölegekbõl

585 Leltárhiány élelmiszerekbõl

586 Leltárhiány betétdíjas göngyölegekbõl

590 Helyesbítõ tételek

591 Élelmezési illetménynövelés téves felszámítás miatt

592 Élelmezési illetménycsökkentés téves felszámítás miatt
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III. TISZ TÍ TÓ SZER, TISZ TÁL KO DÁ SI SZER PÉNZ NOR MÁK

a
 m

áz s
d

ó
K

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés

ter ve zés hez
ÁFA kulcs %

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés

ter ve zés hez
ÁFA kulcs %Összeg Ft Összeg Ft

610 Tisztálkodószer norma (személyi járandóság) egy hónapra

20

611 Pipereszappan 1 db (a katonai felsõoktatási intézmény hallgatóinak) – 110

612 Pipereszappan 1 db (10 napot meg nem haladó idõre bevonult tartalékos
állomány részére)

92 –

613 Pipereszappan 1 db azoknak a dolgozóknak, katonáknak, akiknél a
szennyezõdés szappanos, melegvizes mosással eltávolítható

92 110 (1)

614 Pipereszappan 1 db (egészségügyi szolgálatnál dolgozók részére) 92 –

620 Tisztálkodószer norma (munkahelyhez kötött járandóság) egy hónapra

621 Pipereszappan konyha részére, 500 fõig 6 db 552 –

622 Pipereszappan konyha részére, 501-1000 fõig 10 db 920 –

623 Pipereszappan konyha részére 1001 fõn felül 15 db 1380 –

624 Pipereszappan magassági állomások fürdõi részére 20 db 1840 –

625 Szappan, ipari kéztisztítószer és bõrápoló készítmény (1-1-1 db) 521 –
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(1) Csak az igény jo go sult had kö te les, tan in té ze ti hall ga tói ál lo mány ré szé re fizethetõ ki!
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ter ve zés hez
ÁFA kulcs %Összeg Ft Összeg Ft

630 Tisztálkodószer pénznorma: Összevont tisztálkodószer pénznorma az
õrizetbe vett, elõzetes letartóztatását vagy szabadságvesztését töltõ
hivatásos és szerzõdéses állományú katonák részére

20

631 Egy hónapra – –

632 Fél hónapra – –

640 Tisztítószer pénznorma, (mosogatószerek), ebédlétszám/fõ/nap

641 Tisztítószer pénznorma hivatásos és szerzõdéses katonák, valamint egyéb
jogosultak ebédlétszáma után

10 –

642 Tisztítószer pénznorma katonai felsõoktatási intézményben tanuló hallgatók 
ebédlétszáma után

10 –

643 Tisztítószer pénznorma repülõhajózó állomány ebédlétszáma után 10 –

644 Tisztítószer pénznorma kórházba, rehabilitációs intézetbe beutaltak
ebédlétszáma után

– –

645 Tisztítószer pénznorma az MH Kiképzési Oktatási és Regeneráló
Központokba beutaltak ebédlétszáma után

10 –

646

647

650 Hûtési pénznorma (1)
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(1) A HM FLÜ AT KI el lá tá si osz tály ve ze tõ kü lön en ge dé lyé vel.
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ter ve zés hez
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Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés

ter ve zés hez
ÁFA kulcs %Összeg Ft Összeg Ft

710 Lótápnorma 408  (1) –

20

711

720 Kutyatáp norma

721 Szolgálati kutya (élelmezõ katonai szervezetnél) 247 –

722 Kölyökkutya 155 –

723 Szolgálati kutya (nem élelmezõ katonai szervezetnél) 305 –

724 BM szerveinél kiképzésen lévõ kutyák részére – (2)

730 Kísérleti állatnorma – (3)

750 Fekszalma 5 kg/fõ/gyak. (4)
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(1) El szá mol ha tó az ál lo mány táb lá ban rend sze re sí tett lo vak után, naponta.
(2) El szá mol ha tó az IRM szer vei ál tal ki ál lí tott szám la alapján.
(3) El szá mol ha tó a tény le ges fel hasz nált összeg.
(4) A HM FLÜ AT KI el lá tá si osz tály ve ze tõ kü lön en ge dé lye alap ján.

IV. ÁL LAT TÁP PÉNZ NOR MÁK
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800 Konyha – éttermi felszerelés és egyéb anyag utánpótlási norma

20

801 Utánpótlási norma: konyha- és éttermi fel-szerelés és egyéb fogyóanyag
utánpótlási norma, a hivatásos és szerzõdéses katonák, közalkalmazottak,
valamint egyéb jogosultak ebéd létszáma után

28 –

802 Utánpótlási norma: konyha és éttermi felszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási 
norma katonai felsõoktatási intézményben tanuló hallgatók létszáma után

28 –

803 Utánpótlási norma: konyha és éttermi, startbüfé felszerelés és egyéb
fogyóanyag utánpótlási norma repülõhajózó állomány ebédadag- száma után

33 –

804 Utánpótlási norma: konyha és étkezde felszerelés és egyéb fogyóanyag
utánpótlási norma kórházba, rehabilitációs intézetbe beutaltak
ebédadag-száma után

– –

805 Utánpótlási norma: külföldön üzemeltetett konyha és étkezde felszerelés és
egyéb fogyóanyag utánpótlási norma az állomány ebédlétszáma után

33 –

806 Utánpótlási norma: konyha és éttermi felszerelés és egyéb fogyóanyag
utánpótlási norma az MH Kiképzési Oktatási és Regeneráló Központokba
beutaltak ebédadag-száma után

28 –

807 Utánpótlási norma: eldobható élelmezési felszerelési utánpótlási norma
hazai és nemzetközi gyakorlatokon résztvevõ igényjogosult állomány ebéd
létszáma után

208 –

808

810 Teakonyha utánpótlási norma

811 Utánpótlási norma: szerzõdéses, legénységi épületben elhelyezett teakonyha 
felszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási norma teakonyhánként évente

31 250 –

812 Utánpótlási norma: nõtlenszálló épületben elhelyezett teakonyha felszerelés
és egyéb fogyóanyag utánpótlási norma teakonyhánként évente

26 041 –

813 Utánpótlási norma: parancsnoki és törzs épületben, intézményi
irodaépületben elhelyezett teakonyha felszerelés és egyéb fogyóanyag
utánpótlási norma teakonyhánként évente

20 833 –

820 Szaktechnikai- és egyéni melegítõ eszköz utánpótlási norma

821 Utánpótlási norma: hûtõ-, kenyér- és vízszállító gépkocsik, karbantartásához 
(tartozékok és kiegészítõ cikkek, valamint egyéni melegítõeszköz
beszerzéséhez) csapatnál, intézetnél tárolt szakgépjármûvek
felépítményeinek darabszámai után évente

6 250 –
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V. EGYÉB ÉLEL ME ZÉ SI ANYA GOK (KONY HA- ÉS ÉT TER MI FEL SZE RE LÉ SEK, EGYÉB FO GYÓ ANYA GOK) PÉNZNORMÁI



a
 m

áz s
d

ó
K

A jog cí mek meg ne ve zé se

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
brut tó Költ ség ve tés

ter ve zés hez
ÁFA kulcs %

Mó do sí tás kel te: szá ma:

El szá mol ha tó
net tó

Ki fi zet he tõ
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822 Egyéni melegítõeszköz norma elsõ ellátmányként a katonai szervezetekhez
bevonuló, újonnan avatott hivatásos tisztek és tiszthelyettesek, valamint a
szerzõdéses állomány részére

312 –

20

823 Katonai szervezeteknél tárolt mozgókonyha és vízszállító utánfutó
darabszáma után, évente

2 865 –

830 Egyéb utánpótlási norma

831 Utánpótlási norma élelmezési felszerelési pótnorma (a személyi
reprezentációra):Vendéglátási felszerelések utánpótlásához minden
megkezdett 1 Ft után 1 évre

– 5

840 Konyha és éttermi felszerelés, és fogyó anyag pótnorma egyéb helyeken
(esetekben)

841 Állománytáblában rendszeresített meglévõ állománytáblás kiszolgáló
haditechnikai eszközök, szakgépjármûvek, (vízszállító gépkocsi, hûtõ-és
kenyérszállító gépkocsi) szakfelépítményének felújítására évente

800 000 (1) –

842 Állománytáblában rendszeresített meglévõ állománytáblás kiszolgáló tábori
szaktechnikai eszközök (mozgókonyha, hûtõutánfutó, vízszállító utánfutó)
felújítására évente

200 000 (1) –

843 Külföldi katonák részvételével megtartásra kerülõ törzsvezetési és
csapatgyakorlatokon, hadijátékokon a résztvevõ külföldi katonák és egyéb
címen jogosultak által az élelmezési ellátásért térített összeg, a konyha és
éttermi felszerelés, fogyóanyag utánpótlására

5%-a –

844 Káreljárás során ténylegesen megtérült összeg 100%-a –

845 Leírási tanúsítvány alapján rendezett összeg 70%-a –

846 Élelmezési felszerelési pénzilletmény növelés téves felszámítás miatt

847 Élelmezési felszerelési pénzilletmény csökkentés téves felszámítás miatt
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(1) A nor ma ér té két csak az MH LEK ÜATR (élel me zés) tá jé koz ta tá sa alap ján a HM FLÜ AT KI El lá tá si Osz tály fel szá mí tá si alap ját ké pe zi a köz pon ti költ ség -
ve té si elõirányzat tervezésekor.



VI. PÉNZ KE RET NOR MÁK (FEL SZÁ MÍ TÁ SI ALAP A PÉNZ KE RET SZÁ MÍ TÁ SÁ HOZ)

Fsz. Meg ne ve zés
Fo rint

net tó brut tó

1. Nem romlandó élelmiszerek „beszerzéséhez”

– I., II., III. és VI. sz. élelmezési normákból (Ft/ebédlétszám/nap) 183 220

– A VI. sz. élelmezési norma kétszeresével folyamatosan, illetve esetenként gazdálkodó katonai szervezetek 200 240

– Összevont és kötelékben mûködõ tiszti étkezdék ebédhányadából (Ft/ebédlétszám/nap) 77 92

2. Tisztítószerek és tisztálkodási szerek „beszerzéséhez”

– Tisztítószernormából (Ft/ebédadagszám/nap) 6 7,20

– Tisztálkodási szer norma, a Normafüzet-ben jogosultság és normakódonként elõírt nettó pénznorma/fõ/hónap nor ma kód sze rint –

3. Egyéb élelmezési anyagok (konyha- éttermi felszerelés, egyéb fogyóanyag) normából (Ft/ebédlétszám/nap) 20 24

A külföldön üzemeltetett konyha és étkezde felszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási normából (az állomány
ebédlétszáma után)

20  24

4. Központi ellátású készletek „beszerzéséhez” (1) (1)

– IV., V. sz. élelmezési normák pénzilletményébõl a tárgyhónapra külön igényelt keretösszeg, fõkönyvi
számlabontásban. (1)
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VII. KONY HA ÉS EGYÉB GÉ PEK, ESZ KÖ ZÖK ANYAG NOR MÁ JA

Fsz. Esz köz meg ne ve zé se Mér ték egy ség
Kony ha tel je sí tõ ké pes sé ge lét szám (ebéd adag szám) alap ján

1–500 adag 501–1000 adag 1001– adag

1. Elekt ro mos kony ha gép db 1 2 2

2. Elekt ro mos da gasz tó gép db 1 2 2

3. Elekt ro mos hús da rá ló gép db 0 1 1

4. Elekt ro mos fel vá gott sze le te lõ (nagy tel je sít mé nyû) db 1 1 2

5. Elekt ro mos fel vá gott sze le te lõ (kis tel je sít mé nyû) db 1 1 1

6. Elekt ro mos hab ve rõ és ke ve rõ gép (20 li te res) db 1 1 1

7. Elekt ro mos ke nyér sze le te lõ gép (nagy tel je sít mé nyû) db 1 1 1

8. Elekt ro mos ke nyér sze le te lõ gép (kis tel je sít mé nyû) db 1 1 1

9. Olaj sü tõ fri tou (2*10li te res) db 1 2 4

10. Kom bi gõz pá ro ló db 1 2 2

11. Zöld ség sze le te lõ gép db 1 2 2

12. Bur go nya kop ta tó gép db 1 1 1

13. Szik víz ke ve rõ gép db 1 1 1

14. Tá nyér mo so ga tó gép (alag utas) db 0 1 1

15. Tá nyér mo so ga tó gép (sza ka szos) db 1 0 0

16. Po hár mo so ga tó gép db 1 1 1

17. Kés ste ri li zá ló gép db 1 1 1

18. Di gi tá lis mér leg asz ta li (15 kg-os) db 5 5 5

19. Di gi tá lis mér leg asz ta li (150 kg-os) db 1 1 1

20. Sa lá ta hû tõ pult db 1 2 2

21. Elekt ro mos mély hû tõ láda db 4 8 10

22. Mik ro hul lá mú sütõ db 1 1 1

23. Tur mix gép (nagy tel je sít mé nyû) db 0 1 1

24. Tur mix gép (kis tel je sít mé nyû) db 1 0 0

25. Ga lus ka szag ga tó gép db 1 1 2
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VI II. KI MU TA TÁS AZ ÁL LO MÁNY TÁB LÁS KI SZOL GÁ LÓ SZAK TECH NI KAI ESZ KÖ ZÖK BE SZER ZÉ SI ÉR TÉ KE I RÕL

HETK szám Esz köz meg ne ve zé se Mér ték egy sé ge Be szer zé si ér ték

21798332200003 Kenyérszállító gépkocsi ZIL-130-G alvázon klt. 2 360 000 Ft

21798331200008 Hûtõ gépkocsi ZIL-130-G alvázon klt. 3 062 000 Ft

21798342000005 Vízszállító gépkocsi 5000 literes DAC-665 T alvázon klt. 2 550 000 Ft

21453356573302 Hûtõ gépkocsi URAL-4320 alvázon klt. 4 559 356 Ft

21798331300004 Hûtõ gépkocsi 8t RÁBA H 25.206 DAE-000 alvázon klt. 24 568 125 Ft

21798346000007 Vízszállító gépkocsi 8000 literes RÁBA H 25.206 DAE-000 alvázon klt. 25 594 375 Ft

21522252211003 Hûtõgép gépkocsi felépítmény RÁBA H 18.206 DAE-003 alvázon klt. 15 900 000 Ft

21522252221000 Kenyérszállító gépkocsi felépítmény RÁBA H 18.206 DAE-003 alvázon klt. 14 540 000 Ft

21798346110000 Vízszállító gépkocsi 8 000 Literes tartály felépítmény RÁBA H25.206 DAE-001 alvázon klt. 20 300 000 Ft

21798343000000 Vízszállító utánfutó 1000 literes klt. 425 000 Ft

21798345000001 Vízszállító tartály 600 literes klt. 157 500 Ft

21798313300006 69 M vegyes tüzelésû mozgókonyha klt. 394 000 Ft

21798332300010 Hûtõutánfutó 500 kg-os klt. 782 000 Ft

4
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IX. Tea kony ha esz köz és anyag nor ma

Fsz.
Esz köz, anyag meg ne ve zé se

Szer zõ dé ses le gény -
sé gi épü let ben

Nõt len szál ló ban
Pa rancs no ki és

törzs épü let ben (1)

In téz mé nyi
 irodaépületekben

(2) Meg jegy zés

Szin ten ként (db)

1 Mik ro hul lá mú sütõ 1 1 1 1

2 Presszó ká vé fõ zõ 1 0 1 0

3 Tea fõ zõ 1 1 1 0

4 Te ás csé sze + alj * 20 10 10 10

5 Ká vés csé sze + alj * 20 10 10 10

6 Mok kás ka nál RM * 20 10 10 10

7 Ká vés ka nál RM * 20 10 10 10

8 Cu kor tar tó tál ka por ce lán 5 2 2 1

9 Cu kor csi pesz * 5 2 2 1

10 Tál ca 40 x 30 cm 2 2 2 3

11 Kon zerv nyi tó * 2 2 2 1

12 Sör bon tó, du gó hú zó * 5 3 2 2

13 Mély tá nyér por ce lán 20 10 10 10

14 La pos tá nyér por ce lán 20 10 10 10

15 Cse me gés tá nyér por ce lán 20 10 10 10

16 Le ve ses tál ka + alj por ce lán 20 10 0 0

17 Ke nyér vá gó desz ka 1 1 0 0

18 Ke nyér vá gó kés 1 1 0 0

19 Sze le te lõ kés 0 0 1 1

(1) Ka to nai szer ve ze tek pa rancs no ki és iro da épü le tei, ahol a 45/2003. (HK 12.) HM uta sí tás sze rint ki épí tett teakonyha van.
(2) Hon vé del mi Mi nisz té rium és Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság iro da épü le tei, ahol a 45/2003. (HK 12.) HM uta sí tás sze rint ki épí tett teakonyha van.
* Köz pon ti kész let hi á nyá ban csa pat költ ség ve tés bõl be sze rez he tõ.
A 2-3 fo lyó szá mon sze rep lõ té te lek köz pon ti kész let hi á nya ese tén együt te sen he lyet te sít he tõk kom bi nált tea és kávéfõzõvel.

Mud ra Jó zsef al ez re des s. k.,
ki emelt (élel me zé si) fõ tiszt (el lá tá si osz tály ve ze tõ-he lyet tes)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.

A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté -
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá. 

A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg. 

A Köz igaz ga tá si Szem le elõ fi ze té si díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.

Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ere jé hez mér ten hoz zá
kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csö nös meg is me ré se te rén. Az új sze rû és
 hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz -
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz -
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is.  A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zet kö zi Köz löny elõ fi ze té si díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.

Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fi ze té si ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

 Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
 kérem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

 Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû  negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

 Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fi ze tés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
                                                 cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.

A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende -
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ -
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ -
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

2008. évi éves elõ fi ze tés dí ja: 6552 Ft áfá val; fél éves elõ fi ze tés: 3276 Ft áfá val.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye cí mû la pot .................  pél dány ban. 

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

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

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

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

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

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 6552 Ft  áfá val. 
fél év re: 3276 Ft  áfá val. 

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                                  cég sze rû 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 14

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  4

El len õr zé si Fi gye lõ  4

Hír köz lé si Ér te sí tõ 12

Hon vé del mi Közlöny 22

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

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 383



384 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 4. szám

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

08.0564 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Elõ fi ze tés ben meg ren del -
hetõ a kiadó ügy félszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz -
lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

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

Kel te zés: .......................................................
                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás


