
T A R T A L O M

Szám Tárgy Oldal

Jogszabályok

2009. évi CXLII. törvény A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú ka-
tonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítá-
sáról 4

346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendelet

A honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól 11

18/2009. (XII. 18.)
HM rendelet

A honvédségi jármûvek fenntartásáról 16

19/2009. (XII. 29.)
HM rendelet

A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támoga-
tásokról 21

20/2009. (XII. 29.)
HM rendelet

Az étkezési utalvánnyal való ellátásról 82

21/2009. (XII. 29.)
HM rendelet

A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról
szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról 85

22/2009. (XII. 29.)
HM rendelet

Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek adózással és a Ma-
gyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításával
összefüggõ módosításról 95

Határozatok

61/2009. (XII. 23.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat ala-
pító okiratának kiadásáról 100

A H O N V É D E L M I M I N I S Z T É R I U M H I V A T A L O S L A P J A

CXXXVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM
2010. január 21.

FELHÍVÁS!

Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra.



Szám Tárgy Oldal

Miniszteri utasítások

99/2009. (XII. 18.)
HM utasítás

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi
és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás engedélye-
zés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás mó-
dosításáról 101

100/2009. (XII. 18.)
HM utasítás

Az ösztöndíjszerzõdések megszûnésébõl eredõ, a honvédelmi
tárcát megilletõ igény érvényesítésének rendjérõl szóló
60/2009. (VII. 17.) HM utasítás módosításáról 103

101/2009. (XII. 23.)
HM utasítás

A közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékû kere-
setkiegészítés 2010. évi felszámításáról és felhasználásáról 104

102/2009. (XII. 23.)
HM utasítás

A Visegrádi Együttmûködés soros magyar elnöksége katonai
feladatainak elõkészítését és koordinálását végzõ munkacso-
port felállításáról és feladatairól 105

103/2009. (XII. 31.)
HM utasítás

A honvédelmi tárca 2010. évi fõ feladatainak és a 2011–2012.
évi tevékenysége fõ irányainak meghatározására 106

104/2009. (XII. 31.)
HM utasítás

A miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 75/2009. (HÉ 44.)
HM utasítás hatályon kívül helyezésérõl 120

105/2009. (XII. 31.)
HM utasítás

Miniszteri biztos kinevezésérõl 120

1/2010. (I. 8.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség Idõsügyi Stratégiája megvalósításáról 121

2/2010. (I. 8.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) gazdál-
kodásának sajátos szabályairól 124

3/2010. (I. 8.)
HM utasítás

A köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról 132

Államtitkári intézkedések

80/2009. (HK 1/2010.)
HM VTI SZÁT intézkedés

A ruházati termékek 2010. évi gazdálkodási árainak megálla-
pításáról 142

81/2009. (HK 1/2010.)
HM VTI SZÁT intézkedés

A rendszeresített nyomtatványok 2010. évi egységárainak
megállapításáról 165

83/2009. (HK 1/2010.)
HM JSZÁT–HM HVKF
együttes intézkedés

A 2010. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátá-
sáról 189

84/2009. (HK 1/2010.)
HM KF–HM HVKF
együttes intézkedés

Rögtönzött Robbanó Eszközök Elleni Tevékenység 2010. évi
NATO konferenciának az elõkészítésérõl és végrehajtásáról 189

HM Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

157/2009. (HK 1/2010.)
HM HVKF parancs

A HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes helyettesítésérõl 191

07/2009. (HK 1/2010.)
HM HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntar-
tásának és fokozásának hadmûveleti szakfeladatairól 191

2 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



Szám Tárgy Oldal

08/2009. (HK 1/2010.)
HM HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntar-
tásának és fokozásának követelményeirõl szóló 006/2009.
(HK 17.) HM HVKF intézkedés módosításáról 191

156/2009. (HK 1/2010.)
HM HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség 2010. (2011–2013.) évi kiképzési és
felkészítési feladatairól 191

159/2009. (HK 1/2010.)
HM HVKF intézkedés

A NATO KFOR kötelékében szolgálatot teljesítõ MH KFOR
Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium megszüntetésérõl és
kivonásáról 198

66/2009. (HK 1/2010.)
HM HVKFH intézkedés

Egységes NATO Elõírások alkalmazásba vételének elrende-
lésérõl 199

Fõnöki rendelkezések

10/2009. (HK 1/2010.)
HM VGF intézkedés

A lakáscélú támogatások iránti igények nyilvántartásának és
besorolásának felülvizsgálatáról és rendjérõl szóló 1/2008.
(HK 7.) HM VGF intézkedés módosításáról 201

1709/2009. (HK 1/2010.)
MH 37. MÛ. Z. PK.
intézkedés

Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj csapatkar-
jelzésének, csapatjelvényének és csapatérméjének rendszere-
sítésérõl 202

4/2010 (HK 1.)
MH ÖHP intézkedés

A Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány (MILAIP)
2. számú lapcserés módosítás címû kiadvány hatályba lépte-
tésérõl 204

Szerzõdések

MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis 205

Szervezeti hírek

Honvédelmi miniszter Az Országos Képzési Jegyzékben a honvédelemért felelõs
miniszter illetékességébe tartozó szakképesítések országos
szakmai szakértõi, valamint az országos szakmai vizsga-
elnöki névjegyzékérõl 206

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése 207

MH HEK Pályázati felhívás 209

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatóság

Katonai típusalkalmassági bizonyítványok kiadásáról szóló
határozatok 209

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3



JOGSZABÁLYOK

2009. évi CXLII. törvény
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses

állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény módosításáról*

1. §

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 23. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„23. § Az állomány tagja a választási eljárásról szóló
törvény hatálya alá tartozó gyûlésen egyenruháját nem vi-
selheti. Egyéb politikai rendezvényen, illetve a gyülekezé-
si jog hatálya alá tartozó nyilvános rendezvényen egyenru-
háját csak a Honvédséget képviselõ személyként, az állo-
mányilletékes parancsnok engedélyével viselheti.”

2. §

A Hjt. a következõ 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § A 24. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni

kell az egyesülési jog alapján létrehozott, társadalmi szer-
vezetnek nem minõsülõ, de szervezett politikai tevékeny-
séget folytató közösséghez, valamint a tömegmozgalom-
hoz történõ csatlakozásra és részvételre is.”

3. §

A Hjt. 36. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A munkaidõ-kedvezmény mértéke valamennyi
tisztségviselõt figyelembe véve összesen – eltérõ megálla-
podás hiányában – minden, a szervezeti egységnél szolgá-
lati viszonyban álló szakszervezeti tag után havi 1 óra.
E kedvezmény mértékébe a szervezeti egységgel való tár-
gyalás idõtartama nem számít be. A munkaidõ-kedvez-
mény felhasználásáról a szakszervezet dönt. A munkából
való távolmaradást elõre be kell jelenteni.

(3) A szakszervezet kérésére a (2) bekezdés alapján járó
munkaidõ-kedvezménybõl fel nem használt idõtartamot,
de legfeljebb a munkaidõ-kedvezmény felét a Honvédség
köteles pénzben megváltani. A pénzbeni megváltást a
szakszervezeti tisztségviselõ elõzõ naptári évi átlagkerese-
te, illetve ha a szervezeti egységnél a szakszervezet tiszt-

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. december 7-ei ülésnapján fo-
gadta el.

ségviselõvel nem rendelkezik, úgy a Honvédség más szer-
vezeti egységeinek állományába tartozó tisztségviselõk
elõzõ naptári évi átlagkeresetének átlaga alapján kell meg-
állapítani, és bruttó összegben – a munkáltatóval kötött
megállapodás alapján havonta vagy negyedévente – utólag
kell kifizetni a szakszervezet részére. Ez a pénzösszeg ki-
zárólag érdekvédelmi tevékenységgel összefüggõ célra
használható fel. Negyedéves elszámoláskor a havonkénti
munkaidõ-kedvezmény összevonható, ha azt a szakszer-
vezeti tagok továbbképzése céljából vették igénybe.”

4. §

A Hjt. 40. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben foglalt jogkörök, valamint a to-
vábbi munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjét külön
jogszabály tartalmazza azzal, hogy a szerzõdéses szolgá-
lati viszony meghosszabbításának jogköre a rendfokozat
szerint differenciáltan is meghatározható.”

5. §

(1) A Hjt. 41. § (12) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(12) Önkéntes tartalékos szolgálati viszony – jogsza-
bályban meghatározott feltételekkel – a 18. életévét betöl-
tött, de 50 évesnél nem idõsebb személlyel létesíthetõ. Ha
az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére a hi-
vatásos vagy szerzõdéses szolgálati viszony megszûnésé-
vel egyidejûleg kerül sor, az önkéntes tartalékos szolgála-
tot vállaló személy egészségi, pszichikai és fizikai alkal-
massági vizsgálatától el kell tekinteni, feltéve, hogy a hi-
vatásos vagy a szerzõdéses szolgálati viszony nem az állo-
mány tagjának egészségi, illetve pszichikai állapota miatt,
az 59. § (2) bekezdés a) pontja alapján került megszünte-
tésre.”

(2) A Hjt. 41. §-a a következõ (13) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(13) Az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló sze-
mély szerzõdése megkötésekor – az 1. § (3) bekezdés sze-
rinti idõszakok kivételével – írásbeli nyilatkozatával kizár-
hatja a külföldi szolgálatteljesítést. Az önkéntes tartalékos
állomány tagja e nyilatkozatát indokolás nélkül írásban
visszavonhatja. A nyilatkozatot, illetve visszavonását
az önkéntes tartalékos személyi anyaggyûjtõjéhez kell
csatolni.”
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6. §

A Hjt. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Hivatásos állományba vételre – e törvényben és
más jogszabályban elõírt feltételek megléte esetén – kizá-
rólag fõtörzsõrmesteri vagy annál magasabb rendfokozat-
ban kerülhet sor. Jogszabály a katonai oktatási intézmény-
ben végzettek (szakképesítést szerzettek) esetében a hiva-
tásos állományba vételt – a képzés jellegére tekintettel –
alacsonyabb rendfokozattal is választhatóvá teheti.”

7. §

A Hjt. 47/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47/A. § (1) Önkéntes tartalékos szolgálat a 2. § (10) be-

kezdésében meghatározott szervezeti egységben, vagy
ezen szervezeti egységek állományából összeállított ideig-
lenes kötelékben belföldön, illetve annak kizárása hiányá-
ban külföldön teljesíthetõ.

(2) Az önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítõ személy
– beleegyezésével – hazai és külföldi egyéni beosztásba is
kinevezhetõ, amennyiben a beosztás nem feltölthetõ hiva-
tásos vagy szerzõdéses katonával.

(3) Az önkéntes tartalékos beosztására történõ felkészí-
tésre – katonai elõképzettsége szerint differenciáltan – elsõ
alkalommal legfeljebb 25 napra, ezt követõen a szerzõdés-
ben foglalt idõtartamig évente legfeljebb 15 napra hív-
ható be.

(4) Az önkéntes tartalékos – a (3) bekezdésben megha-
tározott idõtartamon túl – 3 évente összesen legfeljebb 6
hónap tényleges szolgálatra behívható, amely idõtartam
az érintett beleegyezésével meghosszabbítható.

(5) A tényleges szolgálat idõtartama külföldi szolgálat-
teljesítés esetében a (4) bekezdésben meghatározott idõ-
tartamon felül a közvetlen felkészítés és váltás végrehajtá-
sához szükséges idõvel, de legfeljebb 60 nappal meg-
hosszabbítható.

(6) Ha az önkéntes tartalékos beosztására történõ felké-
szítése szervezetszerû hazai vagy külföldi tanfolyamon
történik, és annak idõtartama meghaladja a (3) bekezdés-
ben foglalt tartamot, az az érintett beleegyezésével – a tan-
folyam elvégzéséhez szükséges idõtartammal – meg-
hosszabbítható.”

8. §

A Hjt. a következõ 47/B. §-sal egészül ki:
„47/B. § (1) Az önkéntes tartalékos felkészítés vagy tény-

leges szolgálatteljesítés érdekében történõ behívására behí-
vóparanccsal kerül sor. A behívóparancsot az önkéntes tar-
talékos lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítõ parancs-
nokság állítja ki, és postai kézbesítés útján közli az önkéntes
tartalékossal. A behívóparancsot – felkészítés érdekében,

illetve a békeidõszakban végrehajtandó, elõre megtervezett
tényleges szolgálatra történõ behívás esetén – a felkészítés
kezdete elõtt legalább 30 nappal kézbesíteni kell.

(2) Az önkéntes tartalékos a kézbesített behívóparancs-
ban megjelölt behívási idõponttól a Magyar Honvédség
tényleges katonai állományába tartozik.

(3) A szervezeti egységek tervezett önkéntes tartalékos
felkészítései várható idõpontját – a negyedév megjelölésé-
vel – a tárgyévet megelõzõ év utolsó negyedévében a mi-
niszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell
tenni.

(4) Az önkéntes tartalékost a felkészítés érdekében ter-
vezett behívás idõpontjáról, idõtartamáról és helyszínérõl
a behívás idõpontját legalább 90 nappal megelõzõen
a hadkiegészítõ parancsnokság értesíti.”

9. §

A Hjt. a következõ 52/B. §-sal egészül ki:
„52/B. § A tényleges szolgálatát töltõ önkéntes tartalé-

kos katona vezénylésére – a külföldi szolgálatteljesítést ki-
záró nyilatkozatra figyelemmel – az állomány tagjára vo-
natkozó szabályokat kell alkalmazni.”

10. §

(1) A Hjt. 55. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A hivatásos szolgálat felsõ korhatára a társadalom-
biztosítási szabályok szerint a hivatásos állomány tagjára
születési éve szerint irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál
5 évvel alacsonyabb életkor betöltése. A miniszter
– a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró javaslatára – egy
alkalommal, a szolgálat érdekében, az érintett kérelmére
legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatárig a szolgálati vi-
szonyt meghosszabbíthatja. A szolgálati viszony meg-
hosszabbítása az érintett egészségi alkalmasságának meg-
állapítása és a 88. § szerinti minõsítése után lehetséges.”

(2) A Hjt. 55. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Az önkéntes tartalékos szolgálat felsõ korhatára
megegyezik a hivatásos szolgálat felsõ korhatárával.”

11. §

A Hjt. a következõ 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A. § (1) Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony

megszûnik:
a) közös megegyezéssel,
b) az önkéntes tartalékos jogviszony egyoldalú meg-

szüntetésével,
c) az önkéntes tartalékosi jogviszony megszüntetése

fenyítés kiszabásával,
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d) az önkéntes tartalékos halálával,
e) hivatásos, illetve szerzõdéses állományba vétellel,
f) a szerzõdésben megállapított határozott idõ letelté-

vel, annak meghosszabbítása kivételével,
g) az önkéntes tartalékos szolgálatra való alkalmatlan-

ság megállapításával.
(2) Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony megszü-

nésének napján az önkéntes tartalékos járandóságai idõ-
arányosan elszámolásra kerülnek.”

12. §

A Hjt. a 61/B. §-t követõen a következõ alcímmel és
61/C. §-sal egészül ki:

„Az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony egyolda-
lú megszüntetése

61/C. § (1) Az önkéntes tartalékos szolgálati jogvi-
szonyt a katonai szolgálatra rendelkezésre állás idõszaká-
ban – az 1. § (3) bekezdés szerinti idõszakok kivételével –
az állományilletékes parancsnok és az önkéntes tartalékos
személy indokolás nélkül, egyoldalúan megszüntetheti.

(2) A felek eltérõ megállapodása hiányában az egyol-
dalú megszüntetés esetében a szerzõdés a megszüntetésrõl
szóló nyilatkozat kézhezvételét követõ három hónap eltel-
tével szûnik meg, mely idõszak a felek ettõl eltérõ megál-
lapodása esetén sem haladhatja meg a nyolc hónapot.”

13. §

A Hjt. 62. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés h) pontját akkor kell alkalmazni,

ha a további állampolgárság megszerzésére az állomány
tagjának közrehatására, vagy kifejezett beleegyezésével
került sor, és az befolyásolja közremûködését a Honvéd-
ség feladatainak ellátásában.”

14. §

(1) A Hjt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A szerzõdéses katona a szerzõdésben vállalt szol-
gálati idõ letöltésekor, illetõleg amennyiben a szolgálati
viszony ezelõtt szûnik meg, a szolgálati viszony megszû-
nése napján – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – le-
szerelési segélyre jogosult. A leszerelési segély összege
a szerzõdéses szolgálatban ténylegesen eltöltött:

a) 0–3. évek után évenként 1,3 havi,
b) 4. év után további 1,4 havi,
c) 5. év után további 1,6 havi,
d) 6. év után további 1,8 havi,
e) 7. év után további 2,0 havi,
f) 8. év után további 2,2 havi,
g) 9. év után további 2,4 havi,

h) 10. év után további 2,4 havi,
i) 11. év után további 2,0 havi,
j) 12. év után további 1,5 havi,
k) 13. év után további 1,0 havi,
l) 14. év után további 0,6 havi,
m) 15–20. évek után évenként

további 0,2 havi
távolléti díjjal azonos.”

(2) A Hjt. 68. §-a a következõ (11)–(13) bekezdéssel
egészül ki:

„(11) A szerzõdéses katona a vállalt szolgálati idejének
letöltésekor, ha annak a meghosszabbítását kéri – az
(1) bekezdés szerint felszámított leszerelési segély ter-
hére – szerzõdés-hosszabbítási díjra jogosult, melynek
összege

a) a 3. év letöltésekor 1,0 havi,
b) a 4. év letöltésekor 1,5 havi,
c) az 5. év letöltésekor 2,0 havi,
d) a 6. év letöltésekor 3,0 havi,
e) a 7. év letöltésekor 3,5 havi,
f) a 8. év letöltésekor 4,0 havi,
g) a 9. év letöltésekor 6,0 havi,
h) a 10. év letöltésekor 7,0 havi,
i) a 11. év letöltésekor 8,0 havi

távolléti díjjal azonos, amit azonban a korábban kifizetett
szerzõdés-hosszabbítási díj havi mértékeivel csökkenteni
kell.

(12) A szerzõdés-hosszabbítási díjat a szerzõdéses ka-
tona kérelmére kell kifizetni, melyrõl az állomány tagját
a szerzõdés-hosszabbítás aláírását megelõzõen írásban
tájékoztatni kell.

(13) Attól a szerzõdéses katonától, aki a (3) bekezdés
alapján nem, vagy a (10) bekezdés alapján csak csökken-
tett összegû leszerelési segélyre jogosult, a szolgálati vi-
szony megszüntetéséig felvett szerzõdés-hosszabbítási dí-
jat nem lehet visszakövetelni, amennyiben annak a mérté-
ke meghaladja a kifizetendõ leszerelési segély összegét.”

15. §

(1) A Hjt. 69. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) Hivatásos állományba az a személy vehetõ vissza,
aki a szolgálat felsõ korhatáráig a szolgálati nyugdíjjogo-
sultsághoz szükséges szolgálati idõt a 262. § szerinti szor-
zók alkalmazása nélkül elérheti, és a 41. §-ban meghatáro-
zott feltételeknek – az életkor kivételével – megfelel.”

(2) A Hjt. 69. §-a a következõ (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) A visszavétel során legfeljebb 6 hónap idõtartamra
próbaidõ köthetõ ki, ha a szolgálati viszony megszûnése és
a visszavételre irányuló kérelem benyújtása között leg-
alább egy év eltelt.”
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16. §

A Hjt. 77. § (1) bekezdése a következõ g)–h) ponttal
egészül ki:

[Mentesül az állomány tagja a szolgálatteljesítési köte-
lezettsége alól]

„g) emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás-
sal összefüggõ vizsgálat idõtartamára;

h) tanúzási kötelezettség teljesítése esetén a megjele-
néshez és a kötelezettség teljesítéséhez szükséges idõtar-
tamra;”

17. §

A Hjt. a következõ 82/A. §-sal egészül ki:
„82/A. § (1) Az egészségi, pszichikai és fizikai alkal-

massági vizsgálat során keletkezett adat kezelésének célja
a) az alkalmasság felmérése és az állomány tagja alkal-

masságának minõsítése,
b) a szolgálati viszony létesítéséhez, fenntartásához,

módosításához, megszüntetéséhez, továbbá a rendelkezési
állományba helyezéshez az egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása.

(2) Az adatok köre az egészségi, pszichikai és fizikai
állapotra vonatkozó,

a) az alkalmasság felméréséhez és az alkalmassági mi-
nõsítéshez felhasznált egészségi, pszichikai és fizikai álla-
potra vonatkozó, illetve

b) az alkalmasság minõsítését tartalmazó
adat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az egész-
ségi, pszichikai és fizikai állapotra vonatkozó vizsgálati
adatokat, a vizsgálatok teljes egészségügyi dokumentáció-
ját az alkalmasság megállapításában részt vevõ orvos, va-
lamint orvosi bizottság kezelheti, illetve kizárólag a ré-
szükre és – kérelme alapján – az állomány érintett tagja
részére továbbítható.

(4) Az állományilletékes parancsnok és a személyügyi
szerv részére kizárólag a (2) bekezdés b) pontjában meg-
határozott adat továbbítható. Ha az alkalmassági vizsgála-
tot az állományilletékes parancsnok kezdeményezi, akkor
az alkalmassági vizsgálat megindulása elõtt tudomására
jutott egészségügyi adatot is jogosult kezelni, és az egész-
ségügyi adatot az eljárásban részt vevõ orvos, valamint
orvosi bizottság részére továbbíthatja.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott adat szolgálati vi-
szonnyal összefüggõ jogvitában, illetve büntetõügyben
az eljáró bíróság, valamint nyomozóhatóság részére –
az eljárásában indokolt mértékig – továbbítható.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az egész-
ségi, pszichikai és fizikai állapotra vonatkozó vizsgálati
adat, valamint a (4) bekezdés szerinti egészségügyi adat
a szolgálati viszony létesítését célzó alkalmassági vizsgá-
latot, illetve a szolgálati viszony megszûnését követõ 5. év
december 31-ig kezelhetõ.”

18. §

A Hjt. 83. §-a a következõ (10)–(12) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(10) A miniszter, a Honvéd Vezérkar fõnöke javaslatá-
ra az állomány általános elõmenetelû beosztást betöltõ tag-
ja viselt rendfokozata szerinti maximális várakozási idejét
leteltekor – annak kérelmére – egy alkalommal, legfeljebb
a viselt rendfokozathoz rendelt maximális várakozási idõ-
vel megegyezõ idõtartammal meghosszabbíthatja, ameny-
nyiben a rendfokozathoz rendelt maximális várakozási idõ
tartama alatt, a minimális várakozási idõ leteltét követõen
évente elõmenetelre tervezhetõ volt, kiválóan alkalmas
minõsítésû, és a meghosszabbításhoz szolgálati érdek fû-
zõdik.

(11) A meghosszabbítás idõtartama alatt az állomány
tagja további teljesítmény-értékelése alapján elõmenetelre
évente tervezhetõ.

(12) A meghosszabbított várakozási idõ leteltekor, ha
az állomány tagjának elõmenetelére nem került sor, szol-
gálati viszonyát az 59. § (2) bekezdés b) pontja alapján kell
megszüntetni.”

19. §

A Hjt. 84. § (2) bekezdés elsõ és második gondolatjeles
bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Speciális beosztást betöltõk várakozási ideje az adott
rendfokozatokban:]

„– õrvezetõi rendfokozatban 2 év,
– tizedesi rendfokozatban 2 év,”

20. §

A Hjt. 100. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Az állomány tagjának szolgálati kötelmekkel
összefüggõ balesete, sérülése vagy szolgálati eredetû be-
tegsége miatt engedélyezett egészségügyi szabadság idõ-
tartamára távolléti díj jár.

(5) Amennyiben az egészségügyi szabadságot nem
szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset, sérülés vagy
nem szolgálati eredetû betegség indokolja, annak idõtarta-
mára évente 30 naptári napig távolléti díjat, a 31. naptári
naptól a távolléti díj 90%-át kell folyósítani. A 31. naptári
naptól a baleset, sérülés szolgálati kötelmekkel összefüg-
gõ jellegének, illetve a betegség szolgálati eredetének
megállapításáig a távolléti díj 90%-át kell folyósítani,
a baleset, sérülés szolgálati kötelmekkel összefüggõ jelle-
gének, illetve a betegség szolgálati eredetének megállapí-
tása esetén a különbözetet a jogosult részére egyösszegben
folyósítani kell.
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(6) Ha az állomány egészségügyi szabadságon levõ
tagja a betegségét vagy sérülését szándékosan maga okoz-
ta, az egészségügyi szabadság idõtartama alatt számára tá-
volléti díj nem folyósítható, ha pedig az súlyos gondatlan-
ságának következménye, legfeljebb 50%-kal csökkenthe-
tõ. Az egészségügyi szabadságra járó távolléti díjat meg
lehet vonni az állomány tagjától, ha a gyógyulását felróha-
tóan késleltette, az orvos utasításainak felróhatóan nem
tett eleget, vagy az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadha-
tó indok nélkül nem jelent meg.”

21. §

A Hjt. 104. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A szabadság címén engedélyezett és a szoptatási
munkaidõ-kedvezmény miatti távollét idejére – a 100. §
(5)–(6) bekezdésben meghatározott kivételekkel – távollé-
ti díjat kell folyósítani.”

22. §

(1) A Hjt. 114. § (1) bekezdése a következõ w) ponttal
egészül ki:

[Az egyéb illetménypótlékok az illetményalap %-ában
meghatározva a következõk:]

„w) önkéntes tartalékos legénységi állomány külön
pótléka a beosztásra való felkészítés idejére havonta
36%”.

(2) A Hjt. 114. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben hónapokra megállapított illet-

ménypótlékok alapjául szolgáló körülmények közötti al-
kalomszerû szolgálatteljesítés elismerésére irányuló eseti
illetménypótlékok az illetményalap %-ában meghatározva
a következõk:

a) egészségkárosító veszélynek kitett beosztásban szol-
gálatot teljesítõk eseti pótléka naponta 2,1%,

b) eseti díszelgési pótlék naponta 1,6%.”

23. §

A Hjt. 114/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az önkéntes tartalékos katona a 47/A. § (3) bekez-
dése alapján a felkészítés idejére a viselt rendfokozatának
megfelelõ honvédelmi pótlékra, az állománytábla szerinti
beosztásához tartozó kategóriának megfelelõ beosztási il-
letményre, valamint – iskolai végzettségétõl és a szolgálat-
teljesítési helyétõl függõen – illetménykiegészítésre, to-
vábbá kizárólag a legénységi állományú önkéntes tartalé-
kos katona a 114. § (1) bekezdés w) pontja szerinti illet-
ménypótlékra jogosult. Az elõzõeken felül az önkéntes
tartalékos katona ezen idõszakra laktanyai elhelyezésre,

térítésmentes élelmezési ellátásra és a szolgálatteljesítés-
nek ideje alatt a szolgálatteljesítéssel összefüggõ helyközi
utazási költségeinek a megtérítésére is jogosult. A 47/A. §
(4) és (5) bekezdései alapján tényleges szolgálatot teljesítõ
önkéntes tartalékos állomány esetében a szolgálatteljesítés
idejét, az illetményt, a költségtérítések, a kedvezmények
és a támogatások mértékét a szerzõdéses katonákra vonat-
kozó szabályok szerint kell megállapítani. Az önkéntes
tartalékos katona éves elektronikus kapcsolattartási hozzá-
járulásra jogosult.”

24. §

A Hjt. 125. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti visszatérí-
tendõ támogatások biztosítása során keletkezett, az állo-
mány támogatást igénybevevõ tagjára és a támogatásra vo-
natkozó adatokat a (6) bekezdésben meghatározott célból
az illetmény számfejtését végzõ szervek és személyek ke-
zelhetik, illetve ezek kizárólag a részükre továbbíthatók.

(6) Az adatok kezelésének célja, hogy folyamatosan
megállapíthatóak legyenek az állomány támogatást igény-
bevevõ tagjának azonosítására alkalmas adatok, a felvett
összeg, a törlesztési idõ és a visszafizetett (levont) összeg,
valamint a még nem törlesztett tartozás.”

25. §

(1) A Hjt. 126. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A szerzõdéses állomány]
„b) honvéd és tisztesi rendfokozatú tagja térítésmentes

laktanyai elhelyezésre, továbbá az (1) bekezdés f) pont
fa) alpontja szerinti támogatásra
[jogosult.]

(2) A Hjt. 126. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) Szálló elhelyezés esetén az elbírálás során
az (1) bekezdés f) pont fa) alpontja, illetve (4) bekezdés
a) pontja szerinti jogcímet a (4) bekezdés b) pontja szerinti
jogcímet megelõzõen kell teljesíteni.”

26. §

A Hjt. 203. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki,
ezzel egyidejûleg a jelenlegi (5)–(8) bekezdés számozása
(6)–(9) bekezdésre változik:

„(5) Ha a hivatásos állomány 25 év szolgálati viszony-
ban eltöltött idõvel rendelkezõ tagjának a szolgálati viszo-
nyát egészségi, pszichikai alkalmatlanság miatt azért szün-
tették meg, mert az 59. § (5) bekezdés b) pontja alapján ré-
szére felajánlott szolgálati beosztást alapos ok nélkül nem
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fogadta el, részére – a (4) bekezdés a) pontjában foglaltak-
tól eltérõen – a szolgálati nyugdíj 90%-át kell folyósítani
a felsõ korhatár betöltéséig, illetve az egészségkárosodás
40%-os mértékének eléréséig. Ettõl kezdve a szolgálati
nyugdíjat teljes összegben kell folyósítani. E rendelkezés
alkalmazásában alapos oknak kell tekinteni a felajánlott
beosztás ellátásával kapcsolatos olyan körülményt, amely
a hivatásos állományú tag életvitelében (különös tekintet-
tel egészségi állapotára, munkába járására, közeli hozzá-
tartozójának ellátására) aránytalan nehézséget okoz.”

27. §

A Hjt. 228. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egé-
szül ki:

[A személyügyi alapnyilvántartásba betekinteni, illetve
abból adatot átvenni jogosult:]

„k) az önkéntes tartalékosok adatai tekintetében, azok
behívásának elõkészítése és végrehajtása érdekében a ka-
tonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szervei.”

28. §

A Hjt. 230. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép, továbbá új (3)–(4) bekezdéssel egészül ki, és ezt
követõen a további bekezdések számozása értelemszerûen
módosul:

„(2) A nyugállomány tagja egyenruhát a választási eljá-
rásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyûlésen és egyéb
politikai rendezvényen nem viselhet.

(3) A (2) bekezdésben foglalt tilalom alá nem esõ,
a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényen a nyug-
állomány tagja egyenruhát a lakóhely szerint illetékes had-
kiegészítõ parancsnokság parancsnokának elõzetes írás-
beli engedélyével viselhet.

(4) A nyugállomány tagja egyenruhában külföldre
csak a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítõ parancs-
nokság parancsnokának elõzetes írásbeli engedélyével
utazhat.”

29. §

A Hjt. 259. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nyugdíjjogosultság és a nyugdíj mértéke szem-

pontjából figyelembe kell venni a szakmunkásképzést
végzõ szakközépiskolában 1977. január 1-je és 1990. már-
cius 15-e között töltött tanulmányi idõt is, amennyiben
a képzés szakmunkásként való foglalkoztatásra adott jogo-
sultságot, és annak beszámítását az állomány tagja 2010.
március 31-ig kezdeményezi. A kérelmet a központi pénz-
ügyi szervnél kell benyújtani.”

30. §

A Hjt. 287. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egé-
szül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
részletesen szabályozza:]

„d) az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyhoz
kapcsolódó munkáltatói ösztönzõ- és kompenzációs rend-
szer elbírálási és folyósítási szabályait.”

31. §

(1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott
eltérésekkel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 30. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 5. §, 7–9. §, 10. § (2) bekezdése, 11–12. §, 22. §
(1) bekezdése, 23. §, valamint a 27. § 2012. január 1-jén
lép hatályba.

32. §

(1) A Hjt. 104. § (6) bekezdése, a 287. § (2) bekezdés
a) pont ae) alpontjában az „és azoknak a vezetõknek a kö-
rét, akik nem folytathatnak más keresõ foglalkozást,” szö-
vegrész, valamint a katonai és rendvédelmi felsõoktatási
intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogál-
lásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban:
Hft.) 15. § (3) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész és
a 31. § (3) bekezdés c) pontja a hatályát veszti.

(2) E törvény – a (3)–(5) bekezdésben meghatározott el-
téréssel – 2010. március 1-jén a hatályát veszti.

(3) A 33. § (3) bekezdése és a Hjt. 259. § (6) bekezdése
2010. április 1-jén a hatályát veszti.

(4) A 3. §, 5. §, 7–9. §, 10. § (2) bekezdése, 11–12. §,
22. § (1) bekezdése, 23. §, 27. §, 30. §, 31. § (2)–(4) bekez-
dése, a 32. § (3) bekezdése, a 33. § (2) bekezdése és a 34. §
(1) és (3) bekezdése 2012. március 1-jén a hatályát veszti.

(5) A 32. § (2) és (4) bekezdése, valamint 33. § (1) be-
kezdése 2015. március 1-jén a hatályát veszti. E bekezdés
2015. március 2-án a hatályát veszti.

33. §

(1) E törvény hatálybalépésekor szerzõdéses katonai
szolgálatot teljesítõk leszerelési segélyre való jogosultsá-
gát (a nyilvántartott leszerelési segély mértékét) a Hjt.
68. §-a alapján újból meg kell állapítani. A hatálybalépés-
kor fennálló szerzõdés lejártáig – annak módosítása hiá-
nyában – a korábbi szabályok szerint megállapított lesze-
relési segély helyett akkor kell az új szabályokat alkalmaz-
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ni, ha a lejárat idõpontjában az új szabályok által biztosí-
tott leszerelési segély összesített havi mértéke magasabb.

(2) A Hjt. 84. § (2) bekezdése szerinti várakozási idõt
az e törvény hatálybalépését megelõzõen megkezdett
rendfokozati várakozási idõ esetében nem kell alkalmazni.

(3) A Hjt. 259. § (6) bekezdése alapján 2010. március
31-ig hivatalból ismételten el kell bírálni az állomány tag-
jának korábban a szakközépiskolai tanulmányi idõ társa-
dalombiztosítási beszámítása érdekében benyújtott és el-
utasított kérelmét.

34. §

(1) A 32. § (3) bekezdése a folyamatban lévõ ügyekben
nem alkalmazható.

(2) A Hft. 15. § (3) bekezdését a folyamatban lévõ
ügyekre is alkalmazni kell.

(3) A Hjt. 55. § (1) bekezdésének a hivatásos szolgálat
felsõ korhatárára vonatkozó rendelkezését az e törvény
hatálybalépését megelõzõen közölt felmentésekre nem
kell alkalmazni.

35. §

(1) A Hjt.
a) 2. § (3) bekezdés második mondatában a „külföldi

szolgálatot teljesítõ állomány” szövegrész helyébe a „kül-
földi, továbbá a NATO vagy az EU érdekében feladatokat
végrehajtó, Magyarországra települõ többnemzeti katonai
szervezeteknél szolgálatot teljesítõ állomány” szöveg,

b) 44. § elsõ mondatában az „iskolai végzettségének
(szakképesítésének) figyelembevételével” szövegrész
helyébe az „iskolai végzettségének (szakképesítésének),
valamint szakmai gyakorlatának figyelembevételével”
szöveg,

c) 58. § (1) bekezdés a) pontjában „a veszélyhelyzet”
szövegrész helyébe „a megelõzõ védelmi helyzet, a ve-
szélyhelyzet” szöveg, az 58. § (5) bekezdésében a „203. §
(7) bekezdése” szövegrész helyébe a „203. § (8) bekezdé-
se” szöveg,

d) 162. §-ában a „15 napon belül” szövegrész helyébe
a „30 napon belül” szöveg,

e) 228. § (1) bekezdés j) pontjában a „személyek.” szö-
vegrész helyébe a „személyek;” szöveg,

f) 271. §-ában a „2010. december 31-ig” szövegrész he-
lyébe a „2015. december 31-ig” szöveg,

g) 287. § (1) bekezdés c) pontjában a „szabályait.” szö-
vegrész helyébe a „szabályait,” szöveg,

h) 203. § átszámozott (7) bekezdésében „az (5) bekez-
dés” szövegrész helyébe „a (6) bekezdés” szöveg,

i) 214/A. § (3) bekezdésében a „203. § (7) bekezdésé-
ben” szövegrész helyébe a „203. § (8) bekezdésében” szö-
veg,

j) 214/B. §-ában a „203. § (8) bekezdése” szövegrész
helyébe a „203. § (9) bekezdése” szöveg,

k) 287. § (2) bekezdés e) pontjában a „leszerelési segély
és” szövegrész helyébe a „leszerelési segély, szerzõdés-
hosszabbítási díj és” szöveg
lép.

(2) A Hft.
a) 2. § b) pontjában a „rendvédelmi fõiskola” szöveg-

rész helyébe a „rendvédelmi felsõoktatási intézmény”
szöveg,

b) 13. §-ában, 23. § (2) bekezdésében, 24. § (3) bekez-
désében, 25. § (1) és (5) bekezdésében, 34. § (2) bekezdé-
sében, V. fejezetének címében, 44. § (1) bekezdés második
és harmadik mondatában a „Rendvédelmi Fõiskola” szö-
vegrész helyébe a „Rendõrtiszti Fõiskola” szöveg,

c) 42. § (1) bekezdésében és 43. §-ában a „Rendvédelmi
Fõiskolán” szövegrész helyébe a „Rendõrtiszti Fõiskolán”
szöveg
lép.

36. §

E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Hft. 15. §
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Az Ftv. 39. § (4) bekezdése szerinti hallgató e törvény
alkalmazása során]

„a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali ta-
gozatos személy a katonai felsõoktatási intézményben
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § (1) be-
kezdés d) pontja szerint a honvédelemért felelõs miniszter
által vezetett minisztériummal kötött ösztöndíj szerzõdés
alapján a Honvédség tényleges állományú tagjaként vagy
a Rendõrtiszti Fõiskolán valamely fegyveres szervvel kö-
tött ösztöndíjszerzõdés alapján végzi a tanulmányait,”

37. §

E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a személyi jö-
vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú
mellékletének II. Igazolás nélkül elszámolható költségek
fejezete a következõ 2. ponttal egészül ki:

„2. a Magyar Honvédség állományában lévõ, nem ka-
tonadiplomáciai tevékenységet végzõ magánszemély mû-
veleti területen teljesített külföldi szolgálatára tekintettel
megszerzett bevételének – ide nem értve a szállás (lakás)
bérleti díjának, az utazási kiadásnak a megtérítését – 50
százalékát meg nem haladó összeg;”

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete

a honvédelmi szervezetek mûködésének
az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ

szabályairól

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)–c) és d) pontjá-
ban, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásá-
ról szóló 2008. évi CV. törvény 56. § (1) bekezdés a) és
c) pontjában, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felha-
talmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a kö-
vetkezõket rendeli:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) köz-
vetlen alárendeltségébe, irányítása – ideértve a felsõokta-
tásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 115. §-a szerinti
fenntartói irányítást is –, valamint felügyelete alá tartozó
szervezetekre és törzskönyvi jogi személyekre, a katonai
ügyészségre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek), valamint a 13–16. § és a 29. §
tekintetében a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban:
Kincstár) terjed ki.

(2) A honvédelmi szervezeteknél az államháztartás mû-
ködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) rendelkezéseit e rendeletben fog-
lalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A gazdálkodás általános sajátosságai

2. §

(1) A honvédelmi szervezetek gazdálkodása és ellátása
intézményi, illetve – a (4) bekezdés szerint gazdálkodási
és ellátási tárgykörök vonatkozásában – térítésmentes ter-
mészetbeni ellátáson alapuló központi gazdálkodás és el-
látás keretében valósul meg.

(2) A központi gazdálkodás a honvédelmi szervezetek
feladatai ellátásához szükséges erõforrások tervezésére,
beszerzésére, felhasználására és kezelésére, valamint
a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet (a továb-
biakban: HM költségvetési fejezet) költségvetési elõirány-
zatai tervezésére, felhasználására, módosítására és átcso-
portosítására, továbbá beszámolására, a könyvvezetésre és

az adatszolgáltatásra irányuló gazdálkodási tevékenysé-
gek összessége, amelyeket az erre kijelölt honvédelmi
szervezetek végeznek.

(3) A központi gazdálkodás a miniszter által meghatáro-
zott ellátási-utaltsági rend (a továbbiakban: ellátási-utalt-
sági rend) szerint történik, melyben egyes szellemi és fizi-
kai gazdasági tevékenységek végzése során a központi
gazdálkodást folytató honvédelmi szervezet ellátóként,
az utalt honvédelmi szervezet ellátottként vesz részt.

(4) Az államháztartás vitele szempontjából központi
gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg a HM költ-
ségvetési fejezetnél

a) az MH katonai szervezetei, továbbá az önállóan mû-
ködõ és a kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó honvé-
delmi szervezet pénzügyi és számviteli ellátása, amely ma-
gában foglalja a 9. § szerinti költségvetési tervezést,
a 17. § (1) bekezdése szerinti beszámolást, a finanszíro-
zást, a könyvvezetést, az érvényesítést és az ellenjegyzést;

b) a létszámgazdálkodás, ideértve a foglalkoztatottak lét-
számösszetételének és – a honvédelmi szervezet parancsno-
ka (vezetõje) által meghatározott munkaidõ keret kivételé-
vel – munkaidõ-alapjának meghatározását is;

c) az illetmény- és bérgazdálkodás, az egyéb személyi
juttatások elõirányzataival történõ gazdálkodás, az illet-
mény- és bérszámfejtés, -folyósítás, a kapcsolódó adó- és
járulék-elszámolás, -bevallás és -befizetés, valamint a hi-
vatásos állomány tagjai nyugellátásának megállapítása;

d) az ingatlan-beruházás;
e) a miniszter vagyonkezelésében lévõ ingatlanok fel-

újítása, rekonstrukciója, valamint – a katonai nemzetbiz-
tonsági szolgálatok használatában lévõ ingatlanok kivéte-
lével – fenntartása és üzemeltetése;

f) a központi logisztikai (köz)beszerzési, importbeszer-
zési, fejlesztési és beruházási feladatok ellátása;

g) a honvédelmi szervezet haditechnikai eszközökkel és
anyagokkal, továbbá egészségügyi anyagokkal történõ el-
látása és a haditechnikai eszközök fejlesztése;

h) a nemzetközi feladatok költségvetési javaslatának
és éves költségvetésének összeállítása, valamint elszámo-
lása;

i) az állami vagyonnal történõ gazdálkodás.

3. §

(1) A honvédelmi szervezetek szervezeti és mûködési
szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) kizárólag azon
munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét tartalmazza,
amelyek jogszabályban nem kerülnek szabályozásra.

(2) Az ellátott honvédelmi szervezetek felsorolását
– a központi ellátást végzõ honvédelmi szervezet
SZMSZ-e helyett – az ellátási-utaltsági rend és az 5. § sze-
rint kiadott miniszteri utasítás tartalmazza.
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4. §

A honvédelmi szervezetek egyes szellemi és fizikai
(technikai) támogató tevékenységeit a miniszter által meg-
határozott rend szerint, több önállóan mûködõ és gazdál-
kodó honvédelmi szervezet láthatja el.

5. §

Az ellátó és az ellátott honvédelmi szervezet közötti
munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét miniszteri
utasítás, az ellátási-utaltsági rend szabályait belsõ rendel-
kezések határozzák meg.

6. §

A válságkezelõ és béketámogató mûveletekben részt
vevõ jogi személyiségû szervezeti egységek a 8. § (2) be-
kezdése szerinti pénzügyi gazdasági feladatokat ellátó be-
osztásokkal (munkakörökkel) rendelkezhetnek.

A honvédelmi szervezetek gazdálkodásának irányítása

7. §

(1) A miniszter utasításban rendelkezik
a) a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetõje) jog-

szabályban meghatározott gazdálkodási jogkörének,
az ahhoz kapcsolt kötelezettségekkel és felelõsséggel
együtt történõ központosításáról, azok honvédelmi szerve-
zet jogkörébe adásáról;

b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 49. § (5) bekezdés g), j) és
m) pontjaiban meghatározott, a „2. Magyar Honvédség”
költségvetési cím alcímein belül az intézményi logisztikai
elõirányzatokra vonatkozó irányítási jogköre MH közép-
irányító katonai szervezet parancsnoka útján történõ ellá-
tásáról;

c) az Áht. 49. § (5) bekezdés g), j) és m) pontjaiban meg-
határozott, a „2. Magyar Honvédség” költségvetési cím al-
címein belül, továbbá a 49. § (5) bekezdés m) pontja sze-
rinti, a HM költségvetési fejezet alcímein belül a személyi
juttatások és azok járulékai, valamint a pénzügyi jellegû
dologi elõirányzatokra vonatkozó irányítási jogkör pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására
kijelölt honvédelmi szervezet vezetõje útján történõ ellátá-
sáról;

d) az Ámr. 15. § (2) bekezdésében a gazdasági szervezet
részére meghatározott feladatok központosított végrehaj-
tása céljából honvédelmi szervezet kijelölésérõl.

(2) E rendelet vonatkozásában pénzügyi jellegû dologi
elõirányzatnak minõsülnek különösen a kincstári számla-
vezetési díj, a rendelkezésre állási díj, a belföldi és külföldi

kiküldetés, valamint a munkáltató által fizetett SZJA elõ-
irányzatok.

A gazdasági vezetõ

8. §

(1) Amennyiben a honvédelmi szervezetek gazdálkodá-
si feladatait a 7. § (1) bekezdés d) pontja alapján kijelölt
honvédelmi szervezet látja el, a gazdasági vezetõi feladat
megosztásra kerül.

(2) A logisztikai gazdálkodás tekintetében a honvédel-
mi szervezet logisztikai vezetõje – amennyiben ilyen be-
osztást az állománytábla, illetve a munkaköri jegyzék nem
nevesít, a honvédelmi szervezet SZMSZ-ében kijelölt be-
osztást betöltõ személy, a pénzügyi és számviteli feladatok
vonatkozásában a pénzügyi és számviteli feladatok köz-
pontosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet
e feladatra kikülönített szervezeti egységének vezetõje –
minõsül gazdasági vezetõnek.

(3) A pénzügyi és számviteli szervezeti egység vezetõje
az Ámr. 17. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzügyi és
számviteli gazdasági intézkedéseit a honvédelmi szervezet
parancsnoka (vezetõje) útján teheti meg.

(4) A gazdasági vezetõ részére az Ámr. 18. § (1) bekez-
désében meghatározott szakképesítési és nyilvántartási
követelményt – az (5) bekezdésben foglaltak figyelembe-
vételével – a pénzügyi és számviteli szervezeti egység ve-
zetõjével szemben kell érvényesíteni.

(5) Amennyiben az Ámr. 18. § (2) bekezdésében meg-
határozott könyvviteli szolgáltatásokat a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet külön szervezeti egysége (szerveze-
ti eleme) végzi, e szervezeti egység vezetõjének és az e fel-
adatra – a munkaköri leírásban – kijelölt állományának
kell rendelkeznie az Ámr. 18. § (1) bekezdése szerinti
számviteli képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosí-
tó engedéllyel.

A költségvetési elõirányzatok tervezése és felhasználása

9. §

A pénzügyi és számviteli feladatok központosított vég-
rehajtására kijelölt honvédelmi szervezet

a) az állami költségvetés összeállítása során – a Tárca
Védelmi Tervezõ Rendszere, Erõforrás és Költségtervezõ
Alrendszerének nagybani erõforrás és kiadási igénytervé-
re alapozottan – a 2. § (4) bekezdés e) és f) pontjaiban meg-
határozott feladatok végrehajtására kijelölt központi gaz-
dálkodó, a pénzügyi gazdasági szervezeti egységgel ren-
delkezõ, önállóan mûködõ és gazdálkodó, valamint a kö-
zépirányító honvédelmi szervezettel együttmûködve elké-

12 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



szíti a fejezet – költségvetési törvény szerkezeti rendjének
megfelelõ részletezettségû – költségvetési javaslatát;

b) a költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során
az Országgyûlés által elfogadott fejezeti fõösszegek alap-
ján összeállítja – a költségvetési törvény szerkezeti rendjé-
nek megfelelõ részletezettséggel – a HM költségvetési fe-
jezet összevont elõzetes kincstári költségvetését, a Magyar
Köztársaság költségvetésének elfogadását követõen pedig
a HM költségvetési fejezet összevont kincstári és elemi
költségvetését, és azokat a Kincstár által, illetve az
Ámr.-ben meghatározott határidõig megküldi a Kincstár
részére.

10. §

(1) Az állami költségvetés összeállításának 9. § a) pont-
ja szerinti szakaszában más honvédelmi szervezet nem
vesz részt, intézményi költségvetési javaslatot, elõzetes
megvalósítási és teljesítménytervet nem készít.

(2) A HM költségvetési fejezet véglegesített költségve-
tési javaslatának az államháztartásért felelõs miniszter ré-
szére történõ megküldését követõen, a miniszter által ki-
adott költségvetési tervezési keretszámoknak és meghatá-
rozott eljárási rendnek megfelelõen, a honvédelmi szerve-
zetek által összeállított éves költségvetési tervek az Ámr.
32. § (8) bekezdésében meghatározott határidõig véglege-
sítésre kerülnek.

(3) A 2. § (4) bekezdés h) pontja szerinti, a nemzetközi
feladatokhoz kapcsolódó éves költségvetési tervek lét-
számadatokat nem tartalmazó megvalósítási tervvel kerül-
nek véglegesítésre a (2) bekezdés szerinti határidõig.

11. §

A költségvetési tervezési keretszámok 10. § (2) bekez-
dése szerinti kiadása során a miniszter a központi gazdál-
kodás és a nemzetközi feladatok évközi változásaiból adó-
dó, a tervezettet meghaladó többletkiadások fedezetére
a honvédelmi szervezetek egyes elõirányzat-kereteit zá-
rolhatja, és a költségvetési év során azokat elvonhatja.

12. §

A tervezés során a HM költségvetési fejezet lét-
szám-elõirányzata magában foglalja a rendszeres és nem
rendszeres, valamint a külsõ személyi juttatások elõirány-
zatából foglalkoztatható – és a feladatok ellátásához a mi-
niszter, illetve jogszabályok alapján a költségvetés terve-
zésekor meghatározott – költségvetési engedélyezett lét-
számkeretet (álláshelyet) és az éves átlagos statisztikai
állományi létszámot.

Finanszírozás

13. §

(1) A pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a honvédel-
mi szervezetek éves költségvetése finanszírozását – a költ-
ségvetési törvény szerkezeti rendje szerinti – kincstári
számlákról biztosítja.

(2) A Kincstár a havi idõarányos elõirányzat-felhasználási
keretet a tárgyhónapot megelõzõ három munkanappal elõbb
nyitja meg az (1) bekezdés szerinti kincstári számlákra.

14. §

A HM költségvetési fejezet alá tartozó külképviseletek
finanszírozása felhasználási elõleg-elszámolás rendszeré-
ben történik. A felhasználási elõlegek elszámolását a
tárgyhónapot követõ hónap utolsó napjáig kell az ellátó
honvédelmi szervezetnél végrehajtani és a végleges fel-
használásnak megfelelõ kincstári tranzakciós kódra tör-
ténõ rendezést a Kincstár részére benyújtani.

15. §

A Kincstár által a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági
Beruházási Programjához” fejezeti kezelésû elõirányzatra
a finanszírozási terv alapján megnyitott elõirányzat-fel-
használási keretet a „NATO Biztonsági Beruházási Prog-
ram lebonyolítási számlára” átutalja, és azt végleges ki-
adásként elszámolja.

16. §

A miniszter által meghatározott, a miniszter tulajdonosi
joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok részére,
az általuk ellátott állami feladat támogatása céljából, to-
vábbá a miniszter által támogatott társadalmi szervezetek
részére a fejezeti kezelésû elõirányzatokból származó tá-
mogatások rendelkezésre bocsátása teljesítésarányosan
történik.

Költségvetési beszámolás

17. §

(1) A költségvetési beszámolás során a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet

a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében elemi
költségvetési beszámolót és a zárszámadáshoz kapcsolódó
adatszolgáltatást,
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b) a pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi
szervezet vonatkozásában intézményi elemi költségvetési
beszámolókat és idõszakos mérlegjelentéseket, továbbá
azok költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelõ
részletezettségû összesítésével elemi költségvetési beszá-
molókat és idõszakos mérlegjelentéseket,

c) a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást
készít és azokat az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben, az Ámr.-ben,
illetve a pénzügyminiszter zárszámadási tájékoztatójában
meghatározott határideig megküldi a Kincstár és az állam-
háztartásért felelõs miniszter részére.

(2) Azon honvédelmi szervezet esetében, amelynél
a gazdasági vezetõi feladat megosztásra kerül, az intézmé-
nyi elemi költségvetési beszámolót és az idõszakos mér-
legjelentést a honvédelmi szervezet vezetõje (parancs-
noka) mellett a 8. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi gazda-
sági vezetõ és a 8. § (5) bekezdése szerint a könyvviteli
feladatok végrehajtására kijelölt személy együttesen írja
alá.

(3) A honvédelmi szervezetek intézményi elemi költ-
ségvetési beszámolóinak és idõszakos mérlegjelentései-
nek (1) bekezdés b) pontja szerinti összesítésével elkészí-
tett elemi költségvetési beszámolókat és idõszakos mér-
legjelentéseket a pénzügyi és számviteli feladatok közpon-
tosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet veze-
tõje és a 8. § (5) bekezdése szerint kijelölt szervezeti egy-
ség vezetõje írja alá.

A költségvetési szervezetek besorolásának követelményei

18. §

Feladatellátáshoz gyakorolt funkciójuk szerint a honvé-
delmi szervezetek az Ámr. 9. § (1) bekezdés a) és b) pont-
jának, valamint (2) bekezdés a), d) és e) pontjának rendel-
kezései alapján kerülnek önállóan mûködõ és gazdálkodó
költségvetési szervként besorolásra.

19. §

Amennyiben a honvédelmi szervezet ellátandó feladat-
köre és tevékenysége – a gazdaságossági szempontok
figyelembevételével – támogató szervezeti egység létre-
hozását nem indokolja, a honvédelmi szervezetet, a
18. §-ban foglaltak kivételével, önállóan mûködõ költség-
vetési szervezetként kell besorolni. Ez esetben a szellemi,
fizikai (technikai) támogató tevékenységeit központi és
más honvédelmi szervezet általi ellátási-utaltsági rend sze-
rint kell biztosítani.

20. §

Az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó katonai szerve-
zetei

a) pénzügyi és számviteli, ingatlan-fenntartási és -üze-
meltetési, valamint -fejlesztési feladatokat ellátó szerveze-
ti egységgel nem rendelkeznek, ellátásukat központi gaz-
dálkodás keretében kell biztosítani;

b) logisztikai feladatokat ellátó szervezeti egységét –
a gazdaságossági szempontok figyelembevételével – úgy
kell kialakítani, hogy a megelõzõ védelmi helyzetben és
a rendkívüli állapotban képes is legyen az alaprendelteté-
sének megfelelõ feladatait önállóan végrehajtani.

21. §

Az MH kijelölt katonai szervezetei közhatalmi tevé-
kenységükön túl a szakorvosi és a fogorvosi járóbeteg-el-
látás szakágazatokba tartozó egészségügyi és a szakmai
középfokú oktatás szakágazatba tartozó közszolgáltatást is
végezhetnek.

22. §

A miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi intézet
és felsõoktatási intézmény a védelmi képességek fenntar-
tása, a haderõ kiképzése, felkészítése és a honvédelem
K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és
szervezése szakfeladatokat is ellát.

A közhatalmi költségvetési szervezetek kiegészítõ,
kisegítõ és vállalkozási tevékenységei

23. §

(1) A közhatalmi honvédelmi szervezet kiegészítõ tevé-
kenység keretében katonai vagy speciális szakértelmet és
speciális eszközöket igénylõ feladatokat láthatnak el.

(2) A 21. § szerinti egészségügyi ellátást végzõ MH ka-
tonai szervezet kiegészítõ tevékenység keretében szakor-
vosi járóbeteg-ellátás és a fogorvosi járóbeteg-ellátás
szakágazatba tartozó egészségügyi szolgáltatásokat, pá-
lya- és munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, továbbá
gépjármûvezetõi engedély kiadásához, vagy meghosszab-
bításához szükséges egészségügyi vizsgálatot és az ahhoz
kapcsolódó igazolás kiadását végezheti.

24. §

A közhatalmi honvédelmi szervezet kisegítõ tevékeny-
ség keretében:

a) munkahelyi étkeztetést biztosíthat;

14 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



b) elláthatja személyi állományuk (ideértve azok nyug-
díjasait is), valamint a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 2. § (28) bekezdése szerinti közeli
hozzátartozók (ideértve a közalkalmazotti és köztisztvise-
lõi állomány közeli hozzátartozóit), továbbá a miniszter
által támogatott társadalmi és sportszervezetek rendezvé-
nyeinek élelmezését;

c) a mûködéséhez szükséges eszközöket a b) pont sze-
rinti személyi állomány részére magáncélú igénybevételre
használatba adhatja, illetve biztosíthatja.

25. §

A központi (köz)beszerzési, importbeszerzési, fejlesz-
tési és beruházási feladatokat ellátó honvédelmi szervezet
katonai vagy speciális szakértelmet és speciális eszközö-
ket igénylõ feladatokat, illetve nemzetközi kötelezettség-
vállalás alapján szolgáltatásokat vállalkozási tevékeny-
ségként folytathat.

Egyéb szabályok

26. §

(1) A miniszter a vagyonkezeléssel összefüggõ felada-
tait az általa kijelölt honvédelmi szervezet útján gyako-
rolja.

(2) A kijelölt honvédelmi szervezet felügyeli az állami
feladat ellátásához rendelkezésre bocsátott állami vagyon
használatából eredõ kötelezettségek teljesítését.

27. §

(1) A fejlesztési, illetve az egyéb célú támogatásokra ki-
írt utófinanszírozású vagy önrészt igénylõ pályázatokon
honvédelmi szervezet csak a pénzügyi és számviteli fel-
adatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi
szervezet elõzetes – az elõirányzat fedezetre vonatkozó
likviditási vizsgálatát követõen kiadott – miniszteri enge-
dély alapján vehet részt.

(2) Az (1) bekezdés elõírásait nem kell alkalmazni a mi-
niszter irányítása alá tartozó felsõoktatási intézmény saját
bevételei terhére történõ pályázati részvétel esetében.

28. §

A HM költségvetési fejezetnél azon elõzõ évi elõirány-
zat-maradványok, melyek – a központi gazdálkodás és el-

látásból adódóan – a keletkezési helyüktõl eltérõ költség-
vetési címen, alcímen, illetve honvédelmi szervezetnél ke-
rülnek jóváhagyásra, ott számolhatók el teljesített bevétel-
ként és kiadásként, ahol az elõirányzat-maradvány tényle-
gesen felhasználásra kerül.

29. §

A Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba
az MH katonai szervezetei és a katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok – az Áht. 18/K. § (1) bekezdés b) és d) pontjai-
ban meghatározott, a telephelyre és az alapító okiratban
nem szereplõ feladatokra, továbbá az Áht. 18/K. § (2) be-
kezdés c) pontjában meghatározott – az általuk irányított
honvédelmi szervezetre vonatkozó információk kivételé-
vel kerülnek felvételre.

30. §

Az Ámr. 228. §-a szerinti adatszolgáltatások dokumen-
tumainak, illetve az adatokat elõállító és továbbító eljárá-
sok archiválása a pénzügyi és számviteli feladatok köz-
pontosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet
vezetõjének felelõssége.

Záró rendelkezések

31. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a honvédelmi szervek mûködésének
az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 1–10. §-a és
12–13. §-a.

(3) A honvédelmi szervek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésé-
ben az „az 5. § (4) bekezdésében meghatározott honvédel-
mi szervnek” szövegrész helyébe az „a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt szer-
vezetnek” szöveg lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter
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A honvédelmi miniszter
18/2009. (XII. 18.) HM rendelete

a honvédségi jármûvek fenntartásáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés m) pontjában, a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében megha-
tározott feladatkörömben eljárva – a közlekedési, hírköz-
lési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közleke-
dési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed:
a) a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Mi-

nisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében
lévõ, a HM, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és köz-
vetlen felügyelete alá tartozó szervezetek, a HM államtit-
kára által felügyelt szervezet, a katonai ügyészségek, vala-
mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédségi szerveze-
tek) által üzemeltetett honvédségi jármûvek üzemben tar-
tására, forgalomba helyezésére, forgalomban tartására,
forgalomból kivonására, mûszaki vizsgálatára és környe-
zetvédelmi felülvizsgálatára,

b) a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkeze-
lésében lévõ harckocsikra, harcjármûvekre (a továbbiak-
ban együtt: harcjármûvek) és az áramforrás aggregátokra
a nem honvédségi szervezetek részére történõ, alaptevé-
kenységen belüli kiegészítõ tevékenység keretében vég-
zett igénybevétel vonatkozásában.

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) honvédségi jármû: a rendeltetésszerû használat során

közutat is igénybevevõ, az MH-ban rendszeresített közúti
és terepjáró jármû, ide nem értve a kerekes harcjármû-
veket,

b) honvédségi vontatmány: a közúti jármûvek forgalom-
ba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltéte-
leirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben (a továb-
biakban: MR) a biztonsági fékezésre elõírt követelménye-

ket teljesítõ honvédségi jármûvel vontatott, olyan – pótko-
csinak nem minõsülõ – speciális, katonai célra készült, egy
vagy többtengelyû eszköz, amely – a saját mûködéséhez
szükséges felszerelés szállítását kivéve – teherszállításra
nem alkalmas, illetve rendeltetésszerûen ilyen igénybevéte-
le nem tervezett,

c) honvédségi jármûszerelvény: honvédségi jármûbõl és
hozzá kapcsolt pótkocsiból vagy honvédségi vontatmány-
ból álló, a forgalomban egy vezetõvel, egységként részt-
vevõ jármûkombináció,

d) üzemeltetõ szervezet: az állománytáblában, illetve
munkaköri jegyzékben rendszeresített honvédségi jármû-
veket rendeltetésszerûen fenntartó, alkalmazó honvédségi
szervezet.

A honvédségi jármûvek igénybevétele

3. §

(1) Honvédségi jármûvet a honvédségi szervezetek állo-
mányába tartozó személyek vezethetnek.

(2) Erre irányuló nemzetközi kötelezettségvállalás alap-
ján – a honvédségi jármûvek külföldi fegyveres erõk tagjai
által történõ használatának feltételeit rögzítõ két- vagy
többoldalú megállapodásban foglaltak teljesítése esetén –
a parancsnoka engedélyével külföldi fegyveres erõk állo-
mányába tartozó személy is vezethet honvédségi jármûvet,
ha rendelkezik az adott jármûkategóriára a közúti közleke-
dési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmá-
nyok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.
(XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 16. §
(1)–(2) bekezdésében meghatározottak szerinti érvényes
vezetõi engedéllyel.

4. §

(1) A honvédségi jármûveket a rendeltetésüknek és
igénybevételi jellegüknek megfelelõen szolgálati feladat
végrehajtására kell igénybe venni.

(2) A honvédségi jármûvek és áramforrás aggregátok
– külön jogszabályban meghatározott rendelkezések meg-
tartásával – a honvédségi szervezetek szolgálati tevékeny-
ségével, napi életével összefüggõ kulturális, sport, valamint
magáncélra is igénybe vehetõk.

(3) A honvédségi szervezetek állományába tartozó sze-
mélyek részére a honvédségi személygépkocsi lakás és
a munkahely közötti utazással kapcsolatos használatát, va-
lamint korlátozott személyes használatát a honvédelmi mi-
niszter engedélyezi. A honvédelmi miniszter által adott en-
gedélyek kiadását és nyilvántartását a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett jármûnyil-
vántartásba, a jármû törzskönyvébe és forgalmi enge-
délyébe tulajdonosként bejegyzett honvédségi szervezet
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(a továbbiakban: tulajdonosként bejegyzett szervezet)
végzi.

(4) A honvédségi társadalmi, érdekvédelmi és érdek-
képviseleti szervezetek a honvédségi jármûveket a
HM-mel kötött megállapodásban foglaltak szerint hasz-
nálhatják.

(5) A honvédségi jármûvek, áramforrás aggregátok és
harcjármûvek igénybevétele nem honvédségi szervezetek,
természetes személyek, jogi személyek részére egyedi
igény esetén kiegészítõ tevékenység keretében engedé-
lyezhetõ.

5. §

(1) A honvédségi jármû országhatáron kívüli igénybe-
vétele kizárólag szolgálati célból és csak abban az esetben
engedélyezhetõ, ha ez a megoldás a közforgalmú közleke-
dési eszköz igénybevételénél gazdaságosabb.

(2) A honvédségi jármû országhatáron kívüli igénybe-
vételét a kiutazást elrendelõ személy engedélyezheti.

(3) A honvédségi jármû országhatáron kívüli igénybe-
vételének engedélyezésérõl az igazolást és a nemzetközi
gépjármû-biztosítási kártyát az üzemeltetõ szervezetek ré-
szére a tulajdonosként bejegyzett szervezet adja ki és tartja
nyilván.

(4) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok (a továb-
biakban: KNbSZ-ek) által üzemeltetett honvédségi jármû-
vek országhatáron kívüli igénybevételére az érintett fõ-
igazgató által meghatározott szabályok irányadók.

6. §

A közlekedésbiztonsággal, kötelezõ gépjármû-felelõs-
ségbiztosítással és CASCO biztosítással kapcsolatos MH
szintû szakmai, nyilvántartási és adatszolgáltatási felada-
tokat a tulajdonosként bejegyzett szervezet végzi.

7. §

A honvédségi jármûvek, harcjármûvek és áramforrás
aggregátok kiegészítõ tevékenység keretében végzett
igénybevételét nem honvédségi szervezetek, természetes
személyek és jogi személyek részére a honvédelmi minisz-
ter engedélyezi.

8. §

(1) A kiegészítõ tevékenység keretében végzett igénybe-
vétel engedélyezése esetén a feladat végrehajtására csak a ki-
jelölt üzemeltetõ szervezet parancsnoka által saját hatáskör-

ben megkötött, az igénybevételre vonatkozó – a költségtérí-
tést is részletezõ – szerzõdés alapján kerülhet sor.

(2) Az igénybevétel minimális térítési költségét, a szo-
kásos piaci ár figyelembevételével, az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 255. §-a szerint
kell meghatározni.

(3) Az igénybevétel során felhasznált hajtóanyag (kilo-
méter, üzemóra) az üzemeltetõ szervezet éves keretét nem
terheli.

A honvédségi jármûvek forgalomba helyezése,
forgalomban tartása és forgalomból történõ kivonása

9. §

(1) A honvédségi szervezetek által üzemben tartott jár-
mûvek tekintetében az MR, az R1. és a gépkocsik környe-
zetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl szóló
7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet
(a továbbiakban: R2.) elõírásait az e rendeletben foglalt el-
térésekkel kell alkalmazni. A KNbSZ-ek üzemeltetésében
lévõ azon jármûvekre, amelyek hatósági engedélyébe tu-
lajdonosként vagy üzembentartóként a KNbSZ-ek kerül-
tek bejegyzésre, külön rendelkezések irányadók.

(2) A jármûvek honvédségi alkalmazásáról a rendszere-
sítési határozatot, illetve a szervezetbe állítási vagy az al-
kalmazásba vételi intézkedést kiadó személy dönt.

(3) A forgalomba helyezést megelõzõen a honvédségi
jármûvet típusbizonyítvánnyal kell ellátni, amely tanúsít-
ja, hogy a jármû a mûszaki, közlekedésbiztonsági, környe-
zetvédelmi és munkavédelmi követelményeknek, vala-
mint a gazdaságos üzemeltetés feltételeinek megfelel.

(4) A honvédségi jármû összeépítését, a már forgalomba
helyezett jármû átalakítását szaktervezõ által jóváhagyott
dokumentáció alapján a HM felsõszintû logisztikai terve-
zõ, irányító és végrehajtó szerv vezetõje engedélyezi.

10. §

(1) A honvédségi jármûvek forgalomba helyezésével,
forgalomban tartásával és forgalomból történõ kivonásá-
val kapcsolatos ügyekben a közlekedési igazgatási hatósá-
goknál csak a tulajdonosként bejegyzett szervezet képvi-
selõje járhat el. A jármûnyilvántartásba, a törzskönyvbe és
a forgalmi engedélybe tulajdonosként, illetve üzembentar-
tóként – mint jogi személyt – a tulajdonosként bejegyzett
szervezetet kell feltüntetni.

(2) A HM tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó gaz-
dasági társaságok használatában lévõ honvédségi jármû-
vek törzskönyvébe, forgalmi engedélyébe és a jármûnyil-
vántartásba tulajdonosként a tulajdonosként bejegyzett
szervezetet, üzembentartóként a jármûvet használó gazda-
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sági társaságot kell bejegyezni. Ezekre a jármûvekre a kö-
telezõ gépjármû-felelõsségbiztosítást üzembentartóként
a gazdasági társaság köti meg.

11. §

(1) Forgalomba helyezéskor a honvédségi szervezetek jár-
mûveire a H kezdõ betûjelû különleges rendszámtáblától el-
térõ, sorozatban elõállított (általános) rendszámtáblát csak
a HM felsõszintû logisztikai tervezõ, irányító és végrehajtó
szerv vezetõjének külön engedélyével lehet felszerelni.

(2) A különleges rendszámtáblákat a szükséges mennyi-
ségben a tulajdonosként bejegyzett szervezet szerzi be
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala Központi Okmányirodától, és a jármû for-
galomba helyezésekor adja át a közlekedési igazgatási ha-
tóság részére.

12. §

A honvédségi vontatmányokra hatósági jelzést nem kell
felszerelni.

13. §

A NATO Szabványosítási Ügynökség által kiadott –
a katonai szabványosítás sajátos szabályairól szóló kor-
mányrendelet alapján a HM hivatalos lapjában közzétett –
katonai nemzeti szabványokban meghatározott követel-
mények teljesítését úgy kell tekinteni, hogy azok az MR
rendelkezéseitõl való eltérés körében megfelelnek az
e rendelet követelményeinek.

14. §

(1) Az alapvetõen külföldi katonai missziós feladatok vég-
rehajtására – ahol a helyi (háborús) körülmények miatt
az EURO–4 környezetvédelmi elõírásokat teljesítõ jármûvek
szakszerû forgalomban tartása nem biztosított – tervezett
honvédségi jármûvek legalább EURO–3 környezetvédelmi
követelmények teljesítése esetén helyezhetõk forgalomba.

(2) A honvédségi jármûvek mentesülnek az MR A. Füg-
gelék A/41. számú mellékletében a fedélzeti diagnosztikai
(OBD) rendszerekre vonatkozó követelmények teljesítése
alól.

15. §

(1) Az MR-ben meghatározott össztömeget, tengelyter-
helést meghaladó, illetõleg a kormányozhatóságra elõírt
követelményeknek meg nem felelõ honvédségi jármû for-

galomba helyezésének engedélyezésekor a külön jogsza-
bályban meghatározott közútkezelõi hozzájárulást be kell
szerezni.

(2) A jármûtípus honvédségi jármûként történõ üzemel-
tetésére vonatkozó általános közútkezelõ hozzájárulás
esetén a forgalomba helyezési engedélyben a honvédségi
jármûre vonatkozóan nem kell elõírni az egyedi közútke-
zelõi hozzájárulás megszerzésének kötelezettségét. E ren-
delkezés nem érinti a 16. §-ban meghatározott kötelezett-
ségeket.

(3) A honvédségi jármûvön felszereléssel együtt szállí-
tott személy tömegét 110 kilogrammal kell számításba
venni. A szállítható személyek számát a jármû forgalmi
engedélyében fel kell tüntetni.

16. §

(1) Ha a honvédségi jármû vagy a honvédségi jármûsze-
relvény kormányozhatósága az MR-ben meghatározottak-
tól eltér, a közúti forgalomban csak útvonalengedély alap-
ján vehet részt.

(2) A túlsúlyos, illetve a túlméretes honvédségi jármû-
vekre, valamint a rendeltetésszerû használat során azzá
váló honvédségi jármûszerelvényre az útvonalengedély
igénylésére és kiadására vonatkozó külön rendelkezéseket
kell alkalmazni.

17. §

A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet (a továbbiakban: ER)
2. § (9) bekezdése szerinti N kategóriába tartozó új beszer-
zésû katonai terepjáró gépkocsik mentesülnek az MR
A. Függelék A/42., A/43. és A/49. számú mellékletében
foglalt követelmények teljesítése alól. A sajátos alkalma-
zási követelményekbõl adódóan – a jármûvek terepjárási
tulajdonságainak megtartása érdekében – olyan mértékû
konstrukciós eltérések engedélyezettek, amelyek nem kor-
látozzák a jármûvek funkcionális, valamint terepjárási tu-
lajdonságait alapvetõen befolyásoló paramétereket.

18. §

(1) A honvédségi vontatmányok mentesülnek az MR
25. § (4) bekezdése, 26–27. §-a, 31–32. §-a, 49–50. §-a
szerinti, valamint az A. Függelék A/3., A/4., A/9., A/18. és
A/24. számú mellékletében foglalt, a hátsó aláfutásgátlóra,
a hátsó rendszámtábla helyére és megvilágítására, a fékbe-
rendezésre és a gyári táblára vonatkozó követelmények
teljesítése alól.

(2) A féknélküli honvédségi vontatmány csak olyan
honvédségi jármûvel vontatható, amellyel a honvédségi
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vontatvány legalább az MR-ben, a biztonsági fékezésre
elõírt hatásossággal megállítható.

(3) Féknélküli honvédségi vontatmánnyal lakott terüle-
ten belül legfeljebb 40 km/óra, lakott területen kívül leg-
feljebb 50 km/óra sebességgel szabad haladni.

(4) A féknélküli honvédségi vontatmányok vontatását
végzõ honvédségi jármû vezetõülése közelében a vezetõ
által jól látható helyen a melléklet szerinti figyelmeztetõ
feliratot kell elhelyezni.

19. §

A vezetõfülkébõl változtatható gumiabroncs nyomású
honvédségi jármûvön a szilárd burkolatú útra vonatkozó
nyomásértékeket kell a kerekek közelében (pl. sárvédõn)
feltüntetni.

20. §

(1) A honvédségi jármû ellátható csökkentett fényû, illetve
fényálcázott világító és fényjelzõ berendezésekkel is.

(2) A közút igénybevételével járó gyakorlaton, vezetési
gyakorlaton – a közúti forgalomban való részvétel ide-
jéig – a jármûoszlop élén és végén, szabványosan szerelt
figyelmeztetõ jelzéssel ellátott olyan kísérõ jármûnek kell
közlekednie, amely az (1) bekezdésben megjelölt világító
és fényjelzõ berendezését nem mûködteti.

(3) Az egyedileg közlekedõ honvédségi jármû csak
az MR-ben meghatározott világító és fényjelzõ berende-
zést használhat.

21. §

A honvédségi jármû munkahely-megvilágító lámpái
a jármû helyzetjelzõ lámpáinak bekapcsolása nélkül is
mûködtethetõk.

22. §

(1) A megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó ké-
szülék honvédségi jármûre történõ felszerelésére, haszná-
latára vonatkozóan a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ
jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának
szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a to-
vábbiakban: R3.) szabályai szerint kell eljárni.

(2) A készülék felszerelésére, valamint a hatósági enge-
dély meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a honvédsé-
gi jármû forgalmi engedélyével együtt a tulajdonosként
bejegyzett szervezet részére kell felterjeszteni, amely eljár
az R3. szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban.

23. §

(1) Az államhatárt csak a nemzetközi minõsítõ vizsgálaton
alkalmasnak nyilvánított honvédségi autóbusz lépheti át.

(2) A honvédségi autóbusz akkor minõsíthetõ alkalmas-
nak, ha

a) a gyártása óta nyolc naptári évnél több nem telt el,
b) tartós lassító fékkel (retarder) látták el,
c) kényszerkormányzott tengelyén futózott gumiab-

roncs nincs felszerelve,
d) felépítménye hibátlan, karosszériája, utastere esztéti-

kailag megfelelõ,
e) a megtett út, a sebesség és a gépkocsivezetõ vezetési

idejének legalább 24 órás idõtartamra történõ rögzítésére
alkalmas menetíróval (tachográffal) van felszerelve, és

f) rendelkezik saját számlás utasszállítási igazol-
vánnyal.

24. §

(1) A mûveleti területen szolgálatot teljesítõ honvédségi
szervezetek jármûvein kívül más honvédségi jármû szél-
védõjén feliratot, ábrát vagy jelzést csak gyakorlat vagy
rendkívüli feladat végrehajtása esetén lehet elhelyezni
– legfeljebb 10×20 cm-es nagyságban – a jobb felsõ sarok-
ban.

(2) A jelképek, jelek és jelzések alkalmazására külön
rendelkezések irányadók.

25. §

Az egyedileg közlekedõ honvédségi jármûvön, vala-
mint a kötelékben közlekedõ jármûvek esetében tíz jármû-
venként egy darab szabványos kivitelû elakadást jelzõ há-
romszöget kell készenlétben tartani a technikai zárórész-
leg jármûvein.

26. §

A honvédségi csoportos személyszállítást végzõ teher-
gépkocsit háttámla nélküli rögzített ülésekkel is fel lehet
szerelni.

A honvédségi jármûvek mûszaki vizsgálata és
környezetvédelmi felülvizsgálata

27. §

Az új honvédségi jármûvek forgalomba helyezés elõtti
mûszaki vizsgálatát a HM felsõszintû logisztikai tervezõ,
irányító és végrehajtó szerv vezetõje által meghatalmazott
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vizsgálóállomásokon a gyártó vagy a forgalmazó végzi
a speciális katonai követelmények figyelembevételével.

28. §

A hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott honvédségi
jármûvek idõszakos vizsgálatát, a forgalmi engedélyek ér-
vényességi idejének meghosszabbítását elsõdlegesen
a honvédségi szervezetek kijelölt vizsgálóállomásai és
a vizsgabiztosi névjegyzékbe felvett vizsgabiztosai végez-
hetik. A honvédségi vizsgáztatás feltételeinek hiánya ese-
tén az idõszakos vizsgálatokat a közlekedési hatóság által
kijelölt vizsgálóállomásokon kell elvégezni.

29. §

A jármûvek mûszaki alkalmasságának érvényességét
jelzõ érvényesítõ címkéket és mûszaki adatlapokat a hon-
védelmi ágazat egésze részére a tulajdonosként bejegyzett
szervezet szerzi be, és ezekkel a szükséges mennyiségben
ellátja a vizsgabiztosokat.

30. §

(1) A vizsgabiztosok a mûszaki érvényesség igazolását
kizárólag a részükre kiadott bélyegzõvel, valamint a tulaj-
donosként bejegyzett szervezet által biztosított érvényesí-
tõ címkekészlettel és mûszaki adatlappal végezhetik.

(2) A vizsgabiztosok az érvényesítõ címkéket és mûsza-
ki adatlapokat kizárólag a honvédségi jármûvek vizsgála-
tánál használhatják fel.

31. §

A közlekedési igazgatási hatóság elõtt folytatott eljárá-
sokban csak a tulajdonosként bejegyzett szervezet képvi-
selõje járhat el.

32. §

A hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott honvédségi
jármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatát és ellenõrzé-
sét az üzemeltetõ szervezetek javítómûhelyeiben kell vé-
gezni. A vizsgáztatás feltételeinek hiánya esetén a felül-
vizsgálat nem honvédségi felülvizsgáló szervezetnél is el-
végeztethetõ.

33. §

Ha a vizsgált honvédségi jármû kipufogógázának meg-
engedett szennyezõanyag tartalmára gyári vagy a közleke-

dési hatóság által jóváhagyott adatbázisban szereplõ adat
nem áll rendelkezésre, akkor a jármû motorját az R2.
14. számú mellékletében szereplõ értékre, illetve a motor
normális mûködése mellett elérhetõ legalacsonyabb kibo-
csátási szintre kell beszabályozni.

34. §

A jármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatához szük-
séges plaketteket – szín és darabszám szerint –, valamint
az igazolólapokat a honvédelmi ágazat részére a tulajdo-
nosként bejegyzett szervezet szerzi be, és ezekkel a tanú-
sítványadókat a szükséges mennyiségben ellátja.

35. §

A tanúsítványadók a környezetvédelmi felülvizsgálat
érvényességének igazolását csak a tulajdonosként bejegy-
zett szervezet által biztosított plakettel és igazolólappal
végezhetik, kizárólag a honvédségi jármûveken.

36. §

Az R2. 14. számú mellékletében szereplõ, a tanúsítvá-
nyok interneten történõ továbbítására vonatkozó rendelke-
zéseket a honvédségi gépjármûvekre nem kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

37. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen in-
dult ügyekben kell alkalmazni.

38. §

A honvédségi jármûvek 2017. december 31-ig mente-
sülnek az EURO–5 környezetvédelmi követelmények tel-
jesítése alól.

39. §

A 2003. évet megelõzõen beszerzett – az ER 2. § (9) be-
kezdése szerinti – M3 és N3 kategóriába tartozó honvédsé-
gi jármûveket nem kell utólagosan felszerelni az MR

a) 72. § (6) bekezdésében meghatározott kiegészítõ
hangjelzõ berendezéssel, továbbá

b) 93/A. § (1) bekezdésében meghatározott sebesség-
korlátozó berendezéssel.
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40. §

Az ER 2. § (9) bekezdése szerinti M1 kategóriába tarto-
zó új beszerzésû katonai terepjáró gépkocsik hátsó ülései
esetében nem kell alkalmazni az MR 80. § (4) bekezdésé-
ben, valamint az MR A. Függelék A/31. számú mellékleté-
ben foglalt követelményeket.

41. §

(1) Hatályát veszti
a) a honvédségi közúti jármûvek üzemben tartásáról

szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet;

b) a honvédségi közúti jármûvek forgalomba helyezésé-
nek és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1992. (IV. 7.) HM rendelet, valamint

c) a honvédségi közúti jármûvek mûszaki vizsgálatáról,
valamint környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõr-
zésérõl szóló 7/1992. (IV. 7.) HM rendelet.

(2) Az (1) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalé-
pését követõ második napon hatályát veszti.

(3) A 38. § 2018. január 1-jén hatályát veszti. E bekez-
dés 2018. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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FIGYELMEZTETÕ FELIRAT

 
 
 
 
 

 
Féknélküli honvédségi vontatmánnyal lakott  

területen belül legfeljebb 40 km/óra,  
lakott területen kívül legfeljebb 50 km/óra  

sebességgel szabad haladni! 

40 50

A honvédelmi miniszter
19/2009. (XII. 29.) HM rendelete

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés f) pont fa)–fc) alpontjaiban, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI-
II. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont aj) alpontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendel-
kezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladat-
körömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet állapítja meg a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban Hjt.)
126. §-ában meghatározott lakhatási támogatásokra – be-
leértve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az el-
idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástör-
vény) hatálya alá tartozó lakások és személygépkocsi-tá-
roló helyiségek (állóhelyek) bérletére és elidegenítésére –



vonatkozó szabályoknak a Honvédelmi Minisztériumban
(a továbbiakban: HM), továbbá a honvédelemért felelõs
miniszter alárendeltségébe, közvetlen, valamint fenntartói
irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek-
nél, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szerv) történõ alkal-
mazását.

(2) A honvédelmi szerv lakás- és helyiségügyeiben, va-
lamint a lakás és helyiség elidegenítésekor a Lakástör-
vényt e rendelettel együtt kell alkalmazni.

(3) Ahol a Lakástörvény bérbeadói hozzájárulást ír elõ,
azt e rendelet szerint kell elbírálni. Az elbírálás során
a bérbeadói jogokat a lakás helye szerint illetékes honvé-
delmi szerv helyi lakásgazdálkodási szerve gyakorolja.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet alkalmazási köre kiterjed
a) a Magyar Honvédség állományába tartozó, és ott

vagy a Hjt. 46. § (3) bekezdésében meghatározott szervek-
nél szolgálatot teljesítõ, tiszti és tiszthelyettesi állományú
hivatásos és szerzõdéses katonára,

b) a honvédelmi szerv köztisztviselõjére, közalkalma-
zottjára és munkavállalójára, kivéve, ha a XII–XIII. feje-
zetben foglalt lakhatási támogatások tekintetében a kollek-
tív szerzõdés másként rendelkezik,

c) a HM rendelkezése alatt lévõ (a továbbiakban: HM
rendelkezésû) lakásra és szükséglakásra, nem lakás céljára
szolgáló, bérbeadás útján hasznosított helyiségre, vala-
mint honvédségi szállóra és garzonházra,

d) a honvédelmi szerv lakásbizottságára, lakásgazdál-
kodási és lakóházkezelõ szervére, valamint a személyügyi
és pénzügyi szervekre,

e) a szolgáltatási szerzõdésben vállalt feladatok tekinte-
tében a lakóházkezelést a HM megbízásából ellátó nem
honvédelmi szervre (a továbbiakban: Szolgáltató).

(2) A katonai bíróra és a katonai ügyészség hivatásos ál-
lományú tagjára e rendeletnek a honvédelmi szerv hivatá-
sos állományú tagjára vonatkozó rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

(3) A rájuk vonatkozó mértékig e rendeletet kell alkal-
mazni

a) a szolgálati, rokkantsági és baleseti rokkantsági
nyugellátásban részesülõ volt hivatásos katonára (a továb-
biakban együtt: szolgálati nyugállományú katona),

b) a hivatásos, valamint a szolgálati nyugállományú ka-
tonának a Hjt. 2. § (28) bekezdésében meghatározott kö-
zeli hozzátartozójára, továbbá özvegyére és túlélõ élettár-
sára.

Értelmezõ rendelkezések

3. §

(1) Lakhatási támogatások:
a) HM rendelkezésû bérlakás juttatása,
b) szálló- és garzonelhelyezés,
c) vissza nem térítendõ juttatás,
d) munkáltatói kölcsön,
e) lakbértámogatás (kiegészítés),
f) lakásüzemeltetési hozzájárulás,
g) albérletidíj-hozzájárulás.

(2) HM rendelkezésû:
a) a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkeze-

lésében lévõ lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, va-
lamint a szállóelhelyezést szolgáló helyiség,

b) a szövetkezeti vagy társasházban lévõ, a Magyar Ál-
lam tulajdonában álló olyan öröklakás, amelynek bérbe-
adására a honvédelmi szerv a vagyonkezelõi jog alapján
jogosult,

c) az önkormányzati tulajdonban levõ lakás és nem la-
kás céljára szolgáló olyan helyiség, amelyre a honvédelmi
szervnek e rendelet hatálybalépésekor bérlõkijelölési vagy
bérlõkiválasztási joga áll fenn, vagy azt megállapodással
utóbb megszerzi,

d) az olyan lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség,
amelyre a honvédelmi szerv magánbefektetõvel kötött
szerzõdés alapján – függetlenül attól, hogy az a Magyar
Állam tulajdonába és a HM vagyonkezelésébe kerül-e –
elhelyezési célú használati, hasznosítási jogot szerzett
(a továbbiakban: magánbefektetõi HM rendelkezésû la-
kás, nem lakás céljára szolgáló helyiség),

e) a magán- vagy vegyesvállalkozás keretében épített
lakás és helyiség, amelyre a honvédelmi szerv szerzõdés
alapján vevõkijelölési jogot szerzett.

(3) E rendelet értelmében
a) magánberuházásból létesített HM rendelkezésû az

olyan magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás, nem lakás
céljára szolgáló helyiség, ami az elhelyezési célú megálla-
podás alapján a Magyar Állam tulajdonába és a HM
vagyonkezelésébe kerül;

b) vállalkozói HM rendelkezésû az olyan magánbefek-
tetõi HM rendelkezésû lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiség, ami az elhelyezési célú megállapodás alapján
nem kerül a Magyar Állam tulajdonába és a HM vagyon-
kezelésébe.

(4) Elhelyezési célúnak minõsül minden olyan magán-
befektetõvel kötött megállapodás, amellyel a honvédelmi
szerv jogosulttá válik az e rendelet alapján arra jogosult
személynek mint a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérlõjének kijelölésére vagy kiválasztására.
A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás, nem lakás cél-
jára szolgáló helyiség bérbeadói jogát az elhelyezési célú
megállapodás alapján gyakorolhatja a honvédelmi szerv
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vagy a magánbefektetõ, illetve annak arra feljogosított
képviselõje.

(5) Munkakörhöz kötött lakás a házfelügyelõi, szálló- és
lõtérgondnoki, a mûterem-, valamint más, a honvédelmi
szerv területén lévõ lakás.

(6) Vezetõi lakás a vezetõi beosztáshoz rendelt lakás. E
tekintetben vezetõi beosztás:

a) a helyõrségparancsnoki megbízatással együtt járó pa-
rancsnoki beosztás,

b) az állami vezetõk juttatásairól szóló jogszabályban
megjelölt állami vezetõ által a honvédelmi szervnél betöl-
tött tisztség, illetve beosztás,

c) az országos parancsnoki beosztás.

(7) Honvédségi szálló:
a) a helyõrségi szálló, továbbá
b) a laktanyai tiszti és tiszthelyettesi szállás.

(8) A rendelet alkalmazásában
a) bérbeadó: az állami tulajdonú HM rendelkezésû laká-

sok és személygépkocsi-tároló helyiségek, illetve állóhe-
lyek tekintetében a helyi lakásgazdálkodási szerv, az álla-
mi tulajdonú HM rendelkezésû lakóépülethez tartozó nem
lakáscélú helyiségek tekintetében a területi lakásgazdálko-
dási szerv;

b) kezelõ: az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakó-
épületek (lakások) és nem lakáscélú helyiségek tekinteté-
ben a helyi lakóházkezelõ szerv;

c) magánbefektetõ: az olyan természetes vagy jogi sze-
mély, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ szer-
vezet, amellyel a honvédelmi szerv elhelyezési célú meg-
állapodást köt.

(9) E rendelet alkalmazásában
a) HM központi közgazdasági és pénzügyi feladatokat

ellátó szerve a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség,
b) HM központi lakásgazdálkodási szerv a HM Véde-

lemgazdasági Fõosztály,
c) területi lakásgazdálkodási szerv a HM Infrastrukturá-

lis Ügynökség,
d) területi lakásgazdálkodási szerv lakásügyi egysége

a HM Infrastrukturális Ügynökség Budapesti Lakásgaz-
dálkodási Osztály,

e) területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási
egysége a HM Infrastrukturális Ügynökség Lakhatás Tá-
mogató Osztály.

(10) A rendelet alkalmazásában szolgálati és lakásgaz-
dálkodási érdek:

a) a Magyar Honvédség strukturális változásaival
összefüggõ lakásellátási és lakásgazdálkodási feladatok
megvalósítása,

b) a honvédelmi szervek ellátásához szükséges mennyi-
ségû és minõségû HM rendelkezésû lakás megtartása,

c) a lakásállomány mobilitásának segítése,
d) az áthelyezésekkel, kinevezésekkel, vezénylésekkel

összefüggõ lakhatás megoldását célzó ellátás,

e) harckészültségi és biztonságpolitikai feladathoz kap-
csolt lakásellátás,

f) a honvédelmi szerv mûködõképességének szempont-
jából fontos beosztás, munkakör betöltése.

(11) E rendelet alkalmazásában a haderõ átalakításával,
átszervezéssel összefüggõ, helyõrségváltással együtt járó
áthelyezésnek kell tekinteni, ha az állomány tagját

a) megszûnõ katonai szervezet vagy annak legalább
századszintû szervezeti eleme állományából a megszûnés-
sel egyidejûleg vagy azt megelõzõen legfeljebb 6 hónap-
pal a beosztásából felmentették, és

b) más helyõrségben lévõ katonai szervezet állományá-
ba nevezték ki, helyezték át vagy vezényelték más – a ko-
rábbi beosztásáétól eltérõ településen lévõ – szervhez ha-
tározatlan idõtartamra.

(12) A haderõ átalakításával, átszervezéssel összefüg-
gõ, helyõrségváltással együtt járó áthelyezésnek kell te-
kinteni azt is, ha az állomány tagját

a) beosztásának (11) bekezdés a) pontja szerinti meg-
szûnését követõen rendelkezési állományba helyezték,
majd a rendelkezési állományból a (11) bekezdés b) pontja
szerint nevezték ki, helyezték át, vezényelték, vagy

b) beosztásának (11) bekezdés a) pontja szerinti meg-
szûnése nélkül, új katonai képesség létrehozásával össze-
függésben nevezték ki, helyezték át a korábbi beosztásáé-
tól eltérõ településen lévõ katonai szervezet állományába.

A lakások és helyiségek hasznosítása

4. §

(1) Lakás lakásgazdálkodási körbe vonásáról és haszno-
sításáról, továbbá a lakásgazdálkodási körbõl történõ ki-
vonásáról a HM központi lakásgazdálkodási szerv vezetõ-
je dönt.

(2) HM rendelkezésû lakás nem lakás céljára csak kivé-
telesen, a HM központi lakásgazdálkodási szerv elõzetes
engedélyével, az abban meghatározott feltételekkel hasz-
nosítható. Magánbefektetõi HM rendelkezésû lakást nem
lakás céljára nem lehet hasznosítani.

(3) A munkakörhöz kötött lakás más célra történõ hasz-
nosítása csak akkor engedélyezhetõ, ha egyidejûleg azo-
nos feltételek mellett a munkakörhöz kötött lakás céljára
másik lakás tartalékolható.

(4) Helyõrségi szálló elhelyezés céljára kizárólag állami
tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú lakás hasznosítása en-
gedélyezhetõ.

(5) HM rendelkezésû szálló férõhely, szálló vagy annak
egy része, valamint személygépkocsi-tároló helyiség, to-
vábbá állóhely más célra csak a HM központi lakásgazdál-
kodási szerv elõzetes engedélyével, az abban meghatáro-
zott feltételekkel használható vagy adható bérbe.
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(6) A HM vagyonkezelésében lévõ lakás munkakörhöz
kötött jellegûvé minõsítésérõl és e jelleg megszüntetésé-
rõl, továbbá a HM rendelkezésû lakás vezetõi lakássá
minõsítésérõl és e minõsítés megszüntetésérõl a HM köz-
ponti lakásgazdálkodási szerv vezetõje dönt.

II. FEJEZET
IGÉNYJOGOSULTSÁG

5. §
(1) HM rendelkezésû lakásra jogosult:
a) a hivatásos katona és az özvegye,
b) a hivatásos állományból szolgálati (rokkantsági, bal-

eseti rokkantsági) nyugállományba helyezett katona és az
özvegye,

c) a hivatásos és szolgálati nyugállományú katonát túl-
élõ élettársa, feltéve, hogy az együttélésbõl közös gyerme-
kük született, vagy a halál bekövetkezését megelõzõen az
együttélés folyamatosan legalább öt éven át tartott.

(2) A hivatásos katona özvegye, valamint a szolgálati
nyugállományba helyezett katona vagy özvegye a végle-
ges letelepedési helyét egy alkalommal megválaszthatja
olyan településen, ahol a honvédelmi szerv lakással ren-
delkezik. Budapesten csak akkor jogosult e címen lakásra,
ha korábban õ vagy a házastársa ott rendelkezett önálló la-
kással (tulajdon, bérlet), vagy ha az utolsó szolgálati helye
Budapest helyõrségben volt.

(3) Nem teljesíthetõ a (2) bekezdés szerinti végleges le-
telepedés iránt benyújtott lakásigény, ha a kérelmezõ ese-
tében a 9. § (1) és (2) bekezdésében megállapított okok va-
lamelyike fennáll. A 9. § (1) bekezdés b) pontját és (2) be-
kezdés c) pontját a végleges letelepedés helyéül választott
település vonatkozásában kell alkalmazni.

(4) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás a honvédelmi
szervvel szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, mun-
kajogi jogviszonyban álló hivatásos katona, szerzõdéses
katona, köztisztviselõ, közalkalmazott, munkavállaló ré-
szére adható bérbe.

6. §

(1) HM rendelkezésû lakás juttatható
a) a szerzõdéses állomány tagja részére, amennyiben

a szerzõdéses szolgálatban 5 évet már eltöltött és összesen
legalább 10 év szolgálatot vállalt,

b) a legalább öt éve folyamatosan a honvédelmi szerv
állományába tartozó köztisztviselõ, közalkalmazott és
munkavállaló részére, amennyiben azt beosztásának ellá-
tása feltétlenül indokolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ötéves idõfeltétel
alól két és fél év letöltését követõen – különös méltánylást ér-
demlõ esetben – az illetékes helyõrségi, Budapesten a keret-

gazda lakásbizottság felmentést adhat. Nem kell felmentés
a vezetõi és a munkakörhöz kötött lakás juttatásához.

7. §

(1) Az igényjogosult személy részére a szolgálati vagy
a munkahelye (a továbbiakban együtt: szolgálati hely) sze-
rinti lakásgazdálkodási körzetben lévõ és vonzáskörzetébe
is tartozó olyan településen juttatható HM rendelkezésû la-
kás, ahol azzal a honvédelmi szerv rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni a la-
kásfelajánlás és a magánszemélyek közötti lakáscsere ese-
tén is.

(3) E rendelet alkalmazásában lakásgazdálkodási kör-
zetnek kell tekinteni:

a) az 1. mellékletben meghatározott területileg illetékes
helyi lakásgazdálkodási szerv székhelye szerinti, továbbá
az illetékességébe utalt más helyõrségi és egyéb települé-
seket,

b) Budapest helyõrség viszonylatában a területi lakás-
gazdálkodási szerv lakásügyi egységének illetékességébe
tartozó Budapest fõvárost, valamint az illetékességébe
utalt településeket.

(4) E rendelet alkalmazásában vonzáskörzetnek kell te-
kinteni:

a) a HM rendelkezésû lakásra jogosult személy szolgá-
lati helye szerinti települést, továbbá

b) azokat a településeket, amelyek közelebb esõ köz-
igazgatási határa a szolgálati hely szerinti helyõrségi tele-
pülés közigazgatási határától közforgalom számára nyi-
tott, szilárd burkolatú úton mért legfeljebb 40 km-es távol-
ságra van, és

c) amelyektõl a szolgálati hely szerinti helyõrségi tele-
pülés menetrend szerint közlekedõ tömegközlekedési esz-
közzel – a járat üzemeltetõje által közzétett menetrend sze-
rint – legfeljebb egy óra alatt megközelíthetõ.

(5) Amennyiben a Hjt. 2. §-ának (11) bekezdésében
meghatározott szolgálati hely és a szolgálatteljesítés helye
szerinti település nem azonos, e rendelet alkalmazásában
szolgálati helynek azt a belföldi települést kell tekinteni,
ahol az állomány tagja – a Hjt. 52. §-a szerinti vezénylés
esetét kivéve – a szolgálatot kinevezéssel, áthelyezéssel,
rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idõ-
tartamra szóló vezényléssel teljesíti. Helyõrségi település
az a helység, amelyben katonai szervezet vagy annak szer-
vezeti eleme mûködik.

(6) A rendelkezési állományban lévõ, más szervhez nem
vezényelt személy esetében e rendelet alkalmazásában
szolgálati helynek azt az utolsó belföldi települést kell te-
kinteni, ahol az állomány tagja – a Hjt. 52. §-a szerinti ve-
zénylés esetét kivéve – a szolgálatot kinevezéssel, áthelye-
zéssel, rendelkezési állományból más szervhez határozat-
lan idõtartamra szóló vezényléssel teljesítette.
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(7) Vezetõi lakás kizárólag az arra jogosult személy
szolgálati helye szerinti helyõrségi településen juttatható.

(8) Munkakörhöz kötött lakás a szolgálat teljesítésének,
illetve a munkakör ellátásának helyén (helyszínén) adható
bérbe.

8. §

(1) Ha az 5. és 6. §-ban meghatározott személynek vagy
házastársának (élettársának) HM rendelkezésû bérlakása
van, részére csak akkor juttatható ugyanazon vagy más te-
lepülésen határozatlan idõtartamra másik lakás, ha a meg-
lévõ bérleményét a honvédelmi szerv rendelkezésére bo-
csátja. E feltétel vállalását a bérlõ a meglévõ lakásbérleti
szerzõdés közös megegyezéssel történõ térítésmentes
megszüntetésére irányuló bérlõi nyilatkozattal teheti meg,
amelyhez önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésû
lakás esetén csatolnia kell a bérbeadó hasonló tartalmú
nyilatkozatát is.

(2) Ha az 5. és 6. §-ban meghatározott személynek vagy
házastársának (élettársának) olyan önkormányzati bérla-
kása van, amely a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem
tekinthetõ HM rendelkezésûnek, részére – a (3) bekezdés-
ben meghatározott kivétellel – csak akkor juttatható HM
rendelkezésû lakás ugyanazon a településen, ha az önkor-
mányzati lakás bérlõkiválasztási joga a HM javára megál-
lapodással megszerezhetõ.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen juttatható HM rendelkezésû
lakás, ha az önkormányzati lakásra legfeljebb öt évre szóló,
pályázati úton megszerzett bérleti jog áll fenn, és a bérbeadó
önkormányzat úgy nyilatkozik, hogy a bérleti szerzõdést nem
kívánja meghosszabbítani, illetve az idõtartam elteltét köve-
tõen nem kíván bérleti szerzõdést kötni.

(4) Egy személy, vagy egy házaspár vagy egy élettársi
párkapcsolatban élõ személyek – önállóan vagy együtte-
sen – csak egy HM rendelkezésû lakást bérelhetnek hatá-
rozatlan idõtartamra vagy a 30. § (1) bekezdése szerinti
feltétel bekövetkezéséig.

9. §

(1) Nem teljesíthetõ a HM rendelkezésû lakás iránti
igény, ha a kérelmezõ

a) a honvédelmi szervtõl vissza nem térítendõ juttatás-
ban részesült, vagy a házastársa (élettársa) – a házasság
vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt – részesült e tá-
mogatásban;

b) a szolgálati helye szerinti településen vagy annak
vonzáskörzetében a 10. §-ban megállapított jogos igényé-
nek megfelelõ, beköltözhetõ lakás van a tulajdonában
vagy a haszonélvezetében, vagy ha a házastársa, élettársa,
továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke
(örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke) tulajdo-

nában, haszonélvezetében – beleértve a felsoroltak közös
tulajdonát, haszonélvezetét is – van ilyen lakás;

c) az általa önállóan vagy a házastársával (élettársával)
együttesen bérelt (jogcím nélkül használt) HM rendelke-
zésû, illetõleg a HM rendelkezési körébe nem tartozó álla-
mi vagy önkormányzati tulajdonú lakást a maga vagy más
személy részére megvásárolta, illetve az ilyen lakás meg-
vásárlásához más személy javára hozzájárult;

d) házastársa (élettársa) – a házasság vagy az élettársi
kapcsolat fennállása alatt – HM rendelkezésû, illetõleg
a HM rendelkezési körébe nem tartozó állami vagy önkor-
mányzati tulajdonú lakást elõvásárlási vagy vételi jog jo-
gosultjaként a maga vagy más személy részére megvásá-
rolt, illetve az ilyen lakás megvásárlásához más személy
javára hozzájárult;

e) a lakásügyének a 187. § (1)–(2) bekezdései, továbbá
a 188. § (2) bekezdése szerinti megoldásához a honvédel-
mi szervtõl munkáltatói kölcsönt kapott, vagy a házastársa
(élettársa) – a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennál-
lása alatt – részesült e támogatásban;

f) HM rendelkezésû lakásának bérleti jogáról 1994. ja-
nuár 1-jét megelõzõen térítés ellenében lemondott, vagy
1994. január 1-jét követõen a lakásbérleti szerzõdésének
közös megegyezéssel történt megszüntetése alapján kiürí-
tési térítésben (a továbbiakban: kiürítési térítés) részesült;

g) kérelmére a helyi lakásgazdálkodási szerv a HM ren-
delkezésû lakása HM szolgálati jellegét 1994. január 1-jét
megelõzõen megszüntette, vagy annak bérlõkijelölési, va-
lamint további bérlõkiválasztási jogáról 1994. január 1-jét
követõen lemondott;

h) a szolgálati helye szerinti településen vagy annak
vonzáskörzetében a 10. §-ban megállapított jogos igényé-
nek megfelelõ lakás lízingbe vevõi jogával rendelkezik,
vagy ha a házastársa, élettársa, vagy saját háztartásában
nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha vagy
nevelt gyermeke) kizárólagosan vagy közösen rendelkezik
e joggal.

(2) A lakásbérlet megszûnésének, a cseretérítés kifize-
tésének, az adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjá-
tól, illetõleg a jogcím nélküli lakáshasználat megszûnésé-
tõl számított öt éven belül nem teljesíthetõ a HM rendelke-
zésû lakás iránti igénye annak, aki

a) a HM rendelkezésû lakásra fennállott bérleti szerzõ-
désének megszûnését követõen a lakásban bérlõtársat
vagy jogcím nélküli használót hagyott hátra;

b) HM rendelkezésû lakás juttatásával összefüggésben
cseretérítésben részesült;

c) a szolgálati, illetõleg munkahelye szerinti településen
lévõ, a 10. §-ban megállapított jogos igényének megfelelõ,
beköltözhetõ, saját tulajdonú lakását elidegenítette;

d) a Lakástörvény 24. § (1) bekezdés a)–d) pontja sze-
rinti bérbeadói felmondás következtében vált a HM ren-
delkezésû lakás jogcím nélküli használójává.

(3) Az (1) bekezdés b)–h) pontjában, továbbá a (2) be-
kezdés a) pontjában meghatározott kizáró okok alól a HM

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 25



Központi Lakásbizottság, a (2) bekezdés b) pontjában fog-
lalt kizáró okok alól a helyõrségi – Budapesten az illetékes
keretgazda – lakásbizottság adhat felmentést a méltányol-
ható körülmények, valamint a szolgálati és lakásgazdálko-
dási érdek együttes mérlegelésével. Az eljáró bizottság ez-
zel egyidejûleg köteles meghatározni a lakásjuttatás e ren-
delet szerint megállapítható tartamát, amelyet a felmentõ
döntésrõl szóló értesítésben közöl a kérelmezõvel.

(4) A felmentés – beleértve a (2) bekezdés szerinti idõ-
tartam lejártával bekövetkezõ mentesülést követõ lakás-
juttatást is –

a) határozatlan idõtartamra vagy a 30. § (1) bekezdés
szerinti feltétel bekövetkezéséig kizárólag az (1) bekezdés
e) és f) pontjában, továbbá a (2) bekezdés a) és b) pontjá-
ban foglalt kizáró ok alól,

aa) a munkáltatói kölcsönbõl még fennálló tartozás, és
a kölcsönbõl addig nyújtott engedmények,

ab) lakásbérleti jogról történt lemondás címén kapott té-
rítés, továbbá kiürítési térítés,

ac) a meglévõnél nagyobb szobaszámú vagy magasabb
komfortfokozatú lakás juttatása esetére lakás-használatbavé-
teli díjkülönbözet vagy cseretérítés,
egyösszegben történõ visszafizetésének feltételével adható;

b) vállalkozói HM rendelkezésû lakás juttatása esetében
az a) pontban foglalt esetekben a 31. § (1) bekezdése sze-
rinti feltétellel adható.

(5) A másik helyõrségbe – különösen a haderõ átalakítá-
sa vagy átszervezés során – kinevezett, áthelyezett, rendel-
kezési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra
vezényelt (a továbbiakban: áthelyezett) személy részére az
(1) bekezdés b)–g) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés
b) pontjában foglalt kizáró okok alól

a) HM rendelkezésû lakás juttatására – a b) pontban fog-
lalt kivételekkel – az új szolgálati hely szerinti településen
betöltött beosztásának megszûnéséig, vagy

b) vállalkozói HM rendelkezésû lakás juttatására az új
szolgálati hely szerinti településen betöltött beosztásának,
de legfeljebb a honvédelmi szerv és a magánbefektetõ kö-
zött fennálló elhelyezési célú megállapodás megszûnéséig
mint feltétel bekövetkezéséig szólóan is adhat a HM Köz-
ponti Lakásbizottság felmentést. A felmentésben részesült
személyt a (4) bekezdés a) pontjának aa)–ac) alpontjában
megállapított visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(6) Vezetõi és munkakörhöz kötött lakásra jogosult sze-
mélyek tekintetében az (1) bekezdés b) pontját nem kell
alkalmazni.

(7) A (2) bekezdés c) pontját kell alkalmazni akkor is, ha
az igénylõ házastársának, élettársának, továbbá a saját
háztartásában nevelt kiskorú gyermekének (örökbe foga-
dott, mostoha vagy nevelt gyermekének) a tulajdonában
lévõ lakás elidegenítésére, vagy harmadik személy tulaj-
donában lévõ lakáson fennálló haszonélvezeti jog meg-
szüntetésére – beleértve a felsoroltak közös, illetõleg az
igénylõvel közös tulajdonát, haszonélvezetét is – került
sor.

(8) A felmentési kérelem elbírálása során méltányolható
körülményként lehet figyelembe venni különösen, ha a ké-
relmezõ

a) saját háztartásában kiskorú gyermeket nevel vagy
más, tartásra szoruló és vele együtt költözõ hozzátartozó
ellátásáról gondoskodik;

b) vagyoni helyzete alapján az általánosan elfogadott
szintû lakhatását önerõbõl vagy a HM által nyújtható más
lakhatási támogatás igénybevételével sem tudja megol-
dani;

c) új beosztásba helyezése, kinevezése másik helyõr-
ségbe nem saját kérelmére, a szolgálat érdekében – külö-
nösen a haderõ átalakításával összefüggésben – történt;

d) a korábbi szolgálati helyén vagy annak vonzáskörze-
tében lévõ köztulajdonú lakását a helyõrségváltással is
járó – nem saját kérelemre történt – beosztásba helyezése,
kinevezése elõtt vásárolta meg, illetve engedményezte
más személy javára az elõvásárlási jogát;

e) helyõrségváltással is járó – nem saját kérelemre tör-
tént – beosztásba helyezése elõtt a korábbi szolgálati helye
szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében a HM
által nyújtott lakáscélú támogatással saját tulajdonú lakást
épített, vásárolt;

f) nyugállományba helyezése folyamatban van vagy az
megtörtént, és családi vagy egészségi állapotával össze-
függésben a jelenlegi lakhelyétõl eltérõ településen kíván
véglegesen letelepedni;

g) házasságát bíróság jogerõs ítélettel felbontotta vagy
élettársi kapcsolata megszûnt, és ennek következménye-
ként lakással nem rendelkezik.

Az igény mértéke

10. §

(1) Az együtt lakó személyek számától függõen a lakás-
igény mértéke

– 2 személyig: egy-két és fél lakószoba,
– 3 személy esetén: másfél-három lakószoba,
– 4 személy esetén: kettõ-három és fél lakószoba,
– 5 személy esetén: két és fél-négy lakószoba,
– 6 személy esetén: három-négy és fél lakószoba,
– 7 személy esetén: három és fél-öt lakószoba,
– 8 személy esetén: négy-öt lakószoba,
– 8-nál több személy esetén: legalább négy és fél lakó-

szoba.
E rendelet alkalmazásában két fél lakószoba egy lakó-

szobának felel meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igény mértékét
meghaladó nagyságú lakás csak a HM Központi Lakásbi-
zottság elnökének elõzetes engedélyével juttatható. Nem
szükséges elõzetes engedély, ha az igény mértékét legfel-
jebb egy lakószobával meghaladó lakást tartósan beteg
személy elkülönítése vagy a bérlõ beosztásának, illetõleg
munkájának ellátása indokolja.
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(3) Ahol a rendelet a HM rendelkezésû lakás meghatá-
rozott személy részére történõ bérbeadását vagy a lakás-
bérleti jogviszony folytatását írja elõ, az (1) bekezdés ren-
delkezéseit nem kell alkalmazni.

(4) A lakásigény mértékének megállapításánál az együtt
lakó személyek körében a bérlõt (igénylõt), házastársát
(élettársát), gyermekét (örökbe fogadott, nevelt, mostoha-
gyermekét), unokáját, továbbá szülõjét, örökbe fogadó,
nevelõ- és mostohaszülõjét kell figyelembe venni. A la-
kásbérleti jogviszony tartama alatt beköltözött személy
csak akkor vehetõ figyelembe, ha befogadására a bérlõ
a bérbeadó hozzájárulása nélkül is jogosult volt, vagy ha
az arra jogosító hozzájárulást állandó jellegû befogadásra
(bejelentkezésre) kapta meg. A születendõ gyermeket
a terhesség megállapításától kell figyelembe venni.

(5) A (2) bekezdés szerint tartósan betegnek kell tekin-
teni azt, aki

a) fertõzõ vagy fertõzõképességre gyanús gümõkóros,
b) hastífusz vagy paratífusz bacilusgazda,
c) cselekvõképtelen elmebeteg.

(6) A (2) bekezdés alkalmazásában figyelembe vehetõ
beosztás, illetõleg munkavégzés

a) a hivatásos szolgálati viszonyban, az állománytábla
szerint I. besorolási osztályba VII. vagy annál magasabb
beosztási kategóriába besorolt beosztás,

b) köztisztviselõi jogviszony alapján fõosztályvezetõi
vagy ennél magasabb beosztás,

c) hivatásos szolgálati viszony, köztisztviselõi vagy
közalkalmazotti jogviszony alapján végzett rendszeres ku-
tatómunka, tudományos és publicisztikai tevékenység
a jogszabályban meghatározott tudományos minõsítés ese-
tén.

(7) Vezetõi lakás tekintetében az igény mértékét nem
kell figyelembe venni.

11. §

Ha az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakás
bérbeadására nem honvédelmi szervvel kötött megállapo-
dással kerül sor, a 10. § rendelkezéseit nem kell alkal-
mazni.

A lakásigénylés rendje

12. §

A HM rendelkezésû lakás iránti kérelmet (lakásigény-
lést) az arra a célra rendszeresített igénylõlapon – a honvé-
delmi szerv állományába tartozók esetében a szolgálati út
betartásával – a szolgálati (munka-) hely szerint illetékes
helyi lakásgazdálkodási szervhez, Budapesten az illetékes
keretgazda lakásbizottsághoz kell benyújtani.

13. §
(1) Az 5. § (2) bekezdésben meghatározott jogosultak,

valamint a szolgálati nyugállományba helyezését megelõ-
zõ öt évben a hivatásos katona, a végleges letelepedés he-
lyéül megválasztott település szerint illetékes helyi lakás-
gazdálkodási szervhez, Budapesten az illetékes keretgaz-
da lakásbizottsághoz nyújthatja be a kérelmét.

(2) A helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje és a buda-
pesti keretgazda lakásbizottságok elnökei a HM központi
lakásgazdálkodási szervhez nyújthatják be kérelmüket.

(3) A HM központi lakásgazdálkodási szerv, a területi
lakásgazdálkodási szerv és lakhatás-támogatási egységé-
nek, valamint a budapesti helyi lakásgazdálkodási szerv
vezetõi, továbbá a HM Központi Lakásbizottság titkára
a HM Központi Lakásbizottság elnökének elõzetes hozzá-
járulásával nyújthatja be kérelmét az illetékes keretgazda
lakásbizottsághoz.

(4) A HM Központi Lakásbizottság elnöke a honvédele-
mért felelõs miniszter elõzetes hozzájárulásával a HM
Központi Lakásbizottsághoz nyújthatja be kérelmét.

14. §

(1) A HM rendelkezésû lakás honvédelmi szerv állomá-
nyába tartozó bérlõje – a rendszeresített igénylõlapon –
kérheti a meglévõ bérleményénél kevesebb szobaszámú,
illetõleg a meglévõ bérleményével azonos szobaszámú, de
alacsonyabb komfortfokozatú HM rendelkezésû lakás bér-
beadását a szolgálati helye szerinti vonzáskörzet bármely
településén.

(2) A honvédelmi szerv állományába nem tartozó bérlõ
az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ HM rendelke-
zésû lakás bérbeadását az illetékes helyi lakásgazdálkodá-
si szervhez tartozó lakásgazdálkodási körzet bármely tele-
pülésén kérelmezheti.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt kérelmet nem lakás-
igénylésként, hanem lakásfelajánlásként kell elbírálni.

15. §

Az állományilletékes parancsnok – a kérelmezõ egyide-
jû tájékoztatása mellett – 15 napon belül köteles a szolgá-
lati úton benyújtott lakásigénylést az illetékes lakásgazdál-
kodási szervhez, illetve lakásbizottsághoz továbbítani.

A lakásigények nyilvántartása és besorolása

16. §

(1) A lakásgazdálkodási szerv (keretgazda lakásbizott-
ság) a lakásigénylést a benyújtást követõ 30 napon belül
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nyilvántartásba veszi, és az igénylõket helyõrségi telepü-
lésenként a következõ csoportokba osztja:

a) tiszti állományú katonák,
b) tiszthelyettesi állományú katonák,
c) köztisztviselõk, közalkalmazottak és munkavállalók,
d) nyugállományúak, valamint özvegyek és az 5. §

(1) bekezdés c) pontjában meghatározott túlélõ élettárs.

(2) Az (1) bekezdés szerinti csoportokon belül az igény-
lõket a következõ kategóriákba kell besorolni:

a) az I. kategóriába azt, aki
aa) a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben lévõ te-

lepülésen nem rendelkezik önálló lakással,
ab) az építési hatóság megállapítása szerint olyan lakás-

ban lakik, amely lakás céljára alkalmatlan,
ac) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-

lat megállapítása szerint egészségre ártalmas lakásban
lakik;

b) a II. kategóriába azt, aki
ba) a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben lévõ te-

lepülésén társbérletben lakik, vagy az ott lévõ lakása
a 10. § (1) bekezdésben meghatározott igény mértéke alatt
van,

bb) a saját és a vele jogszerûen együtt lakó személyek
egészségi állapotára a meglévõ HM rendelkezésû lakása
vagy annak emeleti szintje, elhelyezkedése, településen
belüli fekvése állami gyógyintézet szakfõorvosa által
igazoltan ártalmas;

c) a III. kategóriába azt, aki
ca) az I–II. kategóriába nem sorolható,
cb) a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben lévõ te-

lepülésen a 10. § (1) bekezdésben meghatározott igény
mértékének megfelelõ HM rendelkezésû lakásban lakik,
és annál nagyobb szobaszámú, magasabb komfortfokoza-
tú, vagy számára kedvezõbb fekvésû, beosztású, alapterü-
letû, jobb minõségû lakást kér.

(3) Az 5. § (2) bekezdésben meghatározott személy la-
kásigénylését

a) az I. kategóriába kell sorolni, ha a végleges letelepe-
dés helyéül választott településen nem rendelkezik önálló
lakással, vagy a meglévõ lakása a (2) bekezdés a) pont
aa) alpontja szerint lakás céljára alkalmatlan, illetve
egészségre ártalmas lakásban lakik,

b) a II. kategóriába kell sorolni, ha a végleges letelepe-
dés helyéül választott településen társbérletben lakik, vagy
az ott lévõ lakása a 10. § (1) bekezdésben meghatározott
igény mértéke alatt van, vagy meglévõ HM rendelkezésû
lakása a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint az igény-
lõ vagy vele együtt lakó személy egészségi állapotára ár-
talmas,

c) a III. kategóriába kell sorolni, ha a végleges letelepe-
dés helyéül választott településen a 10. § (1) bekezdésben
meghatározott igény mértékének megfelelõ HM rendelke-
zésû lakásban lakik, és annál nagyobb szobaszámú, maga-
sabb komfortfokozatú vagy számára kedvezõbb fekvésû,
beosztású, alapterületû, jobb minõségû lakást kér.

17. §

(1) A lakásbizottság évente március 1-jéig dönt a lakás-
igénylõk besorolási kategórián belüli sorrendjérõl. A sor-
rendiség kialakításakor figyelembe kell venni

a) az igénylõ beosztását, katonai rendfokozatát, köz-
szolgálati, illetve munkaviszonyának idõtartamát, továbbá
a lakásigénylésének nyilvántartásba vétele óta eltelt idõ-
tartamot,

b) az igénylõ lakáskörülményeit,
c) az igénylõvel egy háztartásban élõ eltartott szemé-

lyek, a háztartásában élõ különbözõ nemû és korú szemé-
lyek számát, egészségi állapotát, különös tekintettel a tar-
tósan betegekre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szempontok figyelembe-
vételével a helyõrségi lakásbizottságok a kategórián belül
pontrendszerû besorolást is alkalmazhatnak, amelyet hely-
õrségi parancsban kell közzétenni. Ahol a folyamatos la-
kásellátás biztosított, a kategórián belüli sorrendiség meg-
állapítása nem szükséges.

(3) A lakásbizottság által megállapított besorolástól
a tárgyévben eltérni csak pótbesorolás esetén lehet.

(4) A lakásigénylõt a besorolásról a kategória és azon
belüli sorszám közlésével a bizottsági döntést követõ
30 napon belül írásban kell értesíteni.

Lakáselosztási terv és személy szerinti lakáselosztás

18. §

(1) Az önálló lakásgazdálkodást folytató helyõrség éves
lakáselosztási tervet készít, amely tartalmazza a tárgyév-
ben felhasználható

a) központi feladatok végrehajtására szolgáló,
b) tartalékolt,
c) nyilvántartott lakásigények kielégítésére szolgáló,
d) intézményes lakásgazdálkodási feladatok ellátására

szolgáló
lakások számát és adatait.

(2) A lakáselosztási tervnek a lakásigények teljesítésére
tervezett keretében a besorolási csoportok szerinti, sze-
mély szerinti lakáselosztás arányát meg kell határozni.

(3) A lakáselosztási terv a besorolási csoportokon belüli
kategóriák közötti személy szerinti elosztás arányát is
meghatározhatja.

19. §

(1) Az éves besorolás alapján a lakások személy szerinti
elosztásáról a lakásbizottság dönt. A lakásbizottság két
ülése között a lakásgazdálkodási szerv vezetõje – a bizott-
sági besorolás alapján – dönt a felhasználhatóvá vált lakás
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bérlõjének kijelölésérõl, valamint a lakás bérbeadásáról,
és errõl a lakásbizottságnak a következõ ülésen beszámol.

(2) A lakások személy szerinti elosztását a parancsno-
kok, illetõleg a szervezetek vezetõi állományülésen vagy
a lakáselosztási névjegyzéken ismertetik.

(3) A lakások elosztása elleni panaszt a kihirdetést kö-
vetõ 30 napon belül a lakásbizottság elnökénél lehet elõ-
terjeszteni. Ha a panaszt a lakásbizottság elutasítja, az ar-
ról szóló döntés egy példányát a központi lakásgazdálko-
dási szervhez kell továbbítani.

(4) A munkakörhöz kötött lakás bérbeadásáról az
állományilletékes parancsnoknak vagy szervezet vezetõ-
jének személyi javaslata alapján a helyi lakásgazdálkodási
szerv vezetõje dönt.

(5) A helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje a 14. § sze-
rinti lakásfelajánlónak, a lakásgazdálkodási érdekek
figyelembevételével, megfelelõ cserelakást adhat bérbe
a sorrendiség betartása nélkül, azonban az nem haladhatja
meg a bérlõ e rendeletben meghatározott igényének mérté-
két.

(6) A HM Központi Lakásbizottság elnökének elõzetes
hozzájárulásával, a sorrendiség betartása nélkül juttatható
HM rendelkezésû lakás az állomány hõsi halottá nyilvání-
tott tagjának özvegye és az 5. § (1) bekezdés c) pontjában
foglalt feltételeknek megfelelõ túlélõ élettársa részére.

(7) A 12. § (3)–(4) bekezdéseiben meghatározott veze-
tõk részére történõ lakásjuttatásról az illetékes keretgazda
lakásbizottság vagy annak javaslatára a HM Központi La-
kásbizottság elnöke dönt. A HM Központi Lakásbizottság
elnökének lakásjuttatásáról a HM Központi Lakásbizott-
ság dönt. A bizottsági döntések meghozatalában a kérel-
mezõk a bizottság tagjaként nem mûködhetnek közre.

Budapest helyõrségre vonatkozó eltérõ rendelkezések

20. §

A lakásigénylések nyilvántartásba vételére, besorolásá-
ra, az éves lakáselosztási tervre és a lakások elosztására
vonatkozó rendelkezéseket Budapest helyõrségben és az
ide utalt településeken e rendelet 21–27. §-ban meghatáro-
zott eltérésekkel kell alkalmazni.

21. §

(1) A lakásigényléseket a keretgazda lakásbizottság
vagy a 13. § (2) bekezdése szerinti esetben a központi la-
kásgazdálkodási szerv ellenõrzi és veszi nyilvántartásba.

(2) A nyilvántartásba vett lakásigénylések éves besoro-
lásáról, valamint a tárgyévi lakáskeret és az annak felhasz-
nálásával felszabaduló HM rendelkezésû lakások elosztá-
sáról a keretgazda lakásbizottság dönt.

(3) A keretgazda lakásbizottság a lakáselosztásról ho-
zott döntésérõl 15 napon belül a személyi javaslatával érte-
síti a területi elhelyezési és fenntartási feladatokat ellátó
szerv (a továbbiakban: területi lakásgazdálkodási szerv)
lakásügyi egységét, amely a bérlõkijelölési, bérlõkiválasz-
tási, illetve bérbeadási eljárást lefolytatja.

(4) A lakásbizottságok a nyilvántartott és besorolt la-
kásigényekrõl folyamatosan tájékoztatják a területi lakás-
gazdálkodási szerv lakásügyi egységét.

22. §

A HM Központi Lakásbizottság évente március 31-ig
elkészíti Budapest helyõrség éves lakáselosztási tervét,
amely tartalmazza a tárgyévben felhasználható lakásokból

a) a központi tartalék,
b) a keretgazda lakásbizottságoknál nyilvántartott la-

kásigények teljesítése,
c) az intézményes gazdálkodási feladatok ellátása

céljára szolgáló kereteket.

23. §

(1) A meglévõ és az új lakások arányos megoszlásával
a tárgyévben felhasználható lakások legfeljebb 5%-ából
képezhetõ a központi tartalékkeret.

(2) A központi tartalék rendeltetése a soron kívüli és
azonnali intézkedést igénylõ feladatok végrehajtásához
kapcsolódó lakásügyek megoldása.

(3) A tartalékkeret felhasználásáról a HM Központi La-
kásbizottság dönt, az ülései közötti idõszakban pedig – be-
számolási és elszámolási kötelezettséggel – a HM Köz-
ponti Lakásbizottság elnöke intézkedik.

(4) Azt a HM rendelkezésû lakást, amely a tartalékke-
retbõl történt lakásjuttatás következtében megüresedett,
a tartalékkeretbe kell vonni.

(5) Ha a központi tartalékkeretbõl olyan személy jut la-
káshoz, akinek az igényét egyébként a budapesti keretgaz-
da lakásbizottságnak kellene teljesítenie, a lakást a keret-
gazda lakásbizottság a következõ évi keretébõl pótolja.

24. §

(1) A nyilvántartott lakásigények teljesítésére évente
a rendelkezésre álló lakások 80%-át kell a budapesti keret-
gazda lakásbizottságok között elosztani.

(2) A lakáselosztásra a tárgyévet megelõzõ évben a hi-
vatásos állományú I. kategóriába, valamint a nyugállomá-
nyú és özvegy I. kategóriába besorolt lakásigények ará-
nyában kerül sor, a meglévõ és az új, a különbözõ nagy-
ságrendû, illetõleg komfortfokozatú lakások arányos meg-
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osztásával. A nagyobb szobaszámú és alapterületû lakáso-
kat a három- vagy többgyermekes igénylõk arányában kell
elosztani.

25. §

Az intézményes lakáscserék elõmozdítása, valamint
a jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezése céljából
a tárgyévben felhasználható lakások 15%-át, továbbá
a szükségletnek megfelelõ számú házfelügyelõi és gond-
noki lakást el kell különíteni a budapesti helyi lakásgaz-
dálkodási szerv részére. Az intézményes keretbõl teljesít-
hetõek a 13. § (3)–(4) bekezdésben meghatározott szemé-
lyek lakásigényei is.

26. §

A 23–25. §-okban megállapított elosztási arányoktól
a HM Központi Lakásbizottság indokolt esetben a hon-
védelemért felelõs miniszter egyetértésével eltérhet.

27. §

A budapesti keretgazda lakásbizottságok elnökei, vala-
mint a lakáskerettel gazdálkodó szervek vezetõi az éves la-
káselosztást megelõzõen a Központi Lakásbizottságnak
beszámolnak az elõzõ évi keret felhasználásáról.

A bérlõ kijelölése és kiválasztása

28. §

(1) A HM rendelkezésû lakás juttatásáról a lakásgazdál-
kodási szerv bérlõkijelölés vagy bérlõkiválasztás formájá-
ban értesíti

a) a kijelölt vagy kiválasztott bérlõt, a bérlõtársat, to-
vábbá

b) a honvédelmi szerv által bérbe adott lakás esetében
a helyi lakóházkezelõ szervet,

c) önkormányzati tulajdonú lakás esetén a bérbeadó
szervet,

d) magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetén
a magánbefektetõt vagy – amennyiben a bérbeadás joga
nem a honvédelmi szervet illeti meg – a magánbefektetõn
túl az általa megjelölt és bérbeadásra felhatalmazott képvi-
selõjét, továbbá

e) az esetleges egyéb érdekelteket.

(2) A bérlõkijelölésrõl szóló értesítés az adat- és tény-
közlés mellett tartalmazza a bérbeadás feltételeit.

(3) Ha a helyi önkormányzat és a honvédelmi szerv
másként nem állapodott meg, a bérlõkiválasztásról szóló

értesítés a feltételek körében csak azt tartalmazza, hogy
a bérbeadás határozott vagy határozatlan idõtartamra, ille-
tõleg a nevesített feltétel bekövetkezéséig szól. E rendel-
kezést kell alkalmazni az olyan magánbefektetõi HM ren-
delkezésû lakás bérbeadása esetében is, amelynek nem
a honvédelmi szerv a bérbeadója.

(4) Ha a HM rendelkezésû, önkormányzati tulajdonú la-
kás bérbeadása a kijelölt (kiválasztott) bérlõ meglévõ HM
rendelkezésû bérlakása kiürítésének feltételével történik,
a bérlõkijelölésrõl (kiválasztásról) szóló értesítés csak
a HM vagyonkezelésû lakás bérleti szerzõdésének meg-
szüntetését követõen küldhetõ meg. Ha azonban a meglé-
võ lakás önkormányzati tulajdonú, vagy olyan magánbe-
fektetõi HM rendelkezésû lakás, amelynek nem a honvé-
delmi szerv a bérbeadója, a bérleti szerzõdés megkötésé-
nek feltételeként kell meghatározni a fennálló lakásbérleti
szerzõdés megszüntetését.

(5) A honvédelemért felelõs miniszter elõzetes engedé-
lyével, a HM rendelkezésû lakásra visszterhes megállapo-
dással, jogi személy részére legfeljebb 5 év idõtartamra
bérlõkiválasztási jog engedhetõ. Ha a HM rendelkezésû
lakás önkormányzati tulajdonú, a megállapodáshoz az
érintett önkormányzat hozzájárulása szükséges. Magánbe-
fektetõi HM rendelkezésû lakásra – a helyi lakásgazdálko-
dási érdek figyelembevételével – bérlõkiválasztási jog
a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodás
megszûnéséig, de legfeljebb 5 év idõtartamra, a magánbe-
fektetõ vagy annak arra jogosult képviselõje hozzájárulá-
sával engedhetõ.

(6) A HM központi lakásgazdálkodási szerv vezetõjé-
nek elõzetes engedélyével a házfelügyelõi vagy a gondno-
ki feladat, illetõleg a szolgáltatási szerzõdés megszûnésé-
ig, mint feltétel bekövetkezéséig szólóan külön megálla-
podással, térítésmentesen bérlõkiválasztási jogot lehet el-
ismerni a helyi lakóházkezelõ szerv (Szolgáltató) javára
azokra a HM vagyonkezelésben lévõ lakásokra, amelyek
a kezelõi tevékenység elvégzéséhez szükségesek. A bérlõ-
kiválasztási jog gyakorlása során a 8. § és a 19. § (4) be-
kezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

III. FEJEZET
A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE

29. §

(1) HM rendelkezésû lakásra az e rendelet keretei között
kijelölt vagy kiválasztott bérlõvel, az arról szóló értesítés-
ben közölt feltételekkel köthetõ meg a bérleti szerzõdés.

(2) Az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú és
a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti öröklakásra az illeté-
kes lakásgazdálkodási szerv, az önkormányzati tulajdonú
lakásra az illetékes helyi önkormányzat bérbeadó szerve
köti meg a bérleti szerzõdést. A 3. § (2) bekezdés d) pont-
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jában meghatározott lakásokra a megállapodás szerinti
szerv vagy személy köti meg a bérleti szerzõdést.

30. §

(1) A HM rendelkezésû lakás a hivatásos és szerzõdéses
katonának, továbbá a honvédelmi szerv állományába tar-
tozó köztisztviselõnek, közalkalmazottnak és munkaválla-
lónak – az e rendeletben meghatározott kivételektõl elte-
kintve – a honvédelmi szervvel fennálló szolgálati, illetve
köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonya, továbbá
munkaviszonya megszûnéséig mint feltétel bekövetkezé-
séig adható bérbe.

(2) A honvédelmi szerv állományában határozott idõtar-
tamra kinevezett köztisztviselõnek és közalkalmazottnak,
továbbá a határozott idõtartamra szóló munkaszerzõdéssel
foglalkoztatott munkavállalónak a kinevezési, illetve a
szerzõdéses határidõig szóló, meghatározott idõtartamra
adható bérbe HM rendelkezésû lakás.

(3) Legfeljebb 6 hónap idõtartamra adható bérbe a lakás
annak, akinek az arra korábban fennállott bérleti szerzõdé-
se közös megegyezéssel, kiürítési térítés fizetésével szûnt
meg, ha magántulajdonú lakást épít, és annak 80%-os ké-
szültségét az építési hatóság igazolja.

(4) A használatbavételi (lakhatási) engedély megszerzé-
sének a lakáscélú támogatást kérelmezõ által vállalt idõ-
pontjáig, de legfeljebb a támogatás nyújtásától számított
két év meghatározott idõtartamra adható bérbe ugyanaz
a lakás annak a személynek, aki a lakásbérleti szerzõdését
a munkáltatói kölcsönre vagy vissza nem térítendõ jutta-
tásra való igényjogosultság megszerzése érdekében a bér-
beadó szervvel megkötött megállapodásban közös meg-
egyezéssel megszüntette. A határozott idõtartamra létre-
jött lakásbérleti szerzõdés – kérelemre – indokolt esetben
egy alkalommal, legfeljebb egy évvel a területi lakásgaz-
dálkodási szerv lakhatás-támogatási egységének elõzetes
hozzájárulásával hosszabbítható meg.

(5) A honvédelmi szerv állományába nem tartozó, e ren-
delet alapján arra nem jogosult természetes személy részé-
re a honvédelemért felelõs miniszter elõzetes engedélyé-
vel, legfeljebb 5 évre szóló határozott idõtartamra adható
bérbe HM rendelkezésû lakás.

(6) A 28. § (6) bekezdés alapján a helyi lakóházkezelõ
szerv (Szolgáltató) által kiválasztott személy részére a he-
lyi lakóházkezelõ szervvel (Szolgáltatóval) vagy annak al-
vállalkozójával fennálló házfelügyelõi, illetõleg gondnoki
munkajogi jogviszony megszûnéséig, mint feltétel bekö-
vetkezéséig adható bérbe a HM vagyonkezelésében lévõ
lakás.

(7) A vezetõi lakást a beosztás (megbízatás), illetve
a tisztség betöltésének megszûnéséig mint feltétel bekö-
vetkezéséig kell bérbe adni.

(8) Amennyiben a honvédelmi szervvel fennálló köz-
tisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkavállalói jogvi-
szony hivatásos vagy szerzõdéses katonai állományba tör-
ténõ felvétel miatt szûnt meg, a köztisztviselõi, közalkal-
mazotti vagy munkavállalói jogviszony megszûnéséig
mint feltétel bekövetkezéséig bérelt lakást a honvédelmi
szervvel fennálló szolgálati viszony megszûnéséig mint
feltétel bekövetkezéséig kell bérbe adni.

31. §

(1) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás – a (2)–(4) be-
kezdésben foglalt kivételekkel – a hivatásos és szerzõdé-
ses katonának, továbbá a honvédelmi szerv állományába
tartozó köztisztviselõnek, közalkalmazottnak és munka-
vállalónak a honvédelmi szervvel fennálló szolgálati,
illetve köztisztviselõi, közalkalmazotti, továbbá munkavi-
szonya megszûnéséig, de legfeljebb a honvédelmi szerv és
a magánbefektetõ között fennálló elhelyezési célú megál-
lapodás megszûnéséig mint feltétel bekövetkezéséig adha-
tó bérbe.

(2) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás a 30. §
(2)–(5) bekezdései szerint csak akkor adható bérbe, ha az
ott meghatározott idõtartam a honvédelmi szerv és a ma-
gánbefektetõ között fennálló elhelyezési célú megállapo-
dás futamidejének vége elõtt lejár.

(3) A 9. § (5) bekezdés szerinti felmentés alapján jutta-
tott vállalkozói HM rendelkezésû lakás az új szolgálati
hely szerinti településen betöltött beosztás megszûnéséig,
de legfeljebb a honvédelmi szerv és a magánbefektetõ kö-
zött fennálló elhelyezési célú megállapodás megszûnéséig
mint feltétel bekövetkezéséig adható bérbe.

32. §

(1) A HM rendelkezésû lakást határozatlan idõtartamra
kell bérbe adni:

a) ha a lakásigény teljesítésére az 5. § (2) bekezdésben
meghatározott végleges letelepedés címén kerül sor,

b) ha a bérbeadásra felmondás következtében, vagy
megfelelõ elhelyezés címén kerül sor,

c) a magánszemélyek közötti lakáscsere esetén a HM
rendelkezésû lakásba költözõ félnek, ha elõzõ lakását ha-
tározatlan idõtartamra bérelte,

d) annak, aki a visszaadásra kerülõ vagy a korábban térí-
tés nélkül visszaadott HM rendelkezésû lakását határozat-
lan idõtartamra bérelte,

e) annak, aki a honvédelmi szerv által visszavásárolt la-
kásának a magántulajdon szerzése elõtt a bérlõje volt.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja a honvédelmi szerv állo-
mányába tartozó személy esetében nem alkalmazható. Ré-
szére a lakást – amennyiben a 9. § (1) bekezdés szerinti ki-
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záró ok nem áll fent – a 30. § (1) bekezdésben foglaltak
szerint kell bérbe adni.

33. §

A 30. § (1) bekezdés alapján vállalkozói HM rendelke-
zésû lakást határozatlan idõtartamra szólóan nem lehet
bérbe adni.

34. §

(1) Ha a 30. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezé-
séig szóló lakásbérleti szerzõdés azért szûnik meg, mert
a honvédelmi szerv állományába tartozó bérlõ

a) hivatásos katonai szolgálati viszonya a Hjt. 59. §
(1) bekezdése szerinti felmentéssel vagy 63. §-a szerinti
áthelyezéssel,

b) hivatásos katonai szolgálati viszonya a Hjt. 59. §
(2) bekezdésének a) pontja alapján egészségi vagy pszichi-
kai alkalmatlanság miatt felmentéssel,

c) hivatásos katonai szolgálati viszonya a Hjt. 59. §
(2) bekezdésének b) pontja szerinti felmentéssel,

d) hivatásos katonai szolgálati viszonya a Hjt. 62. §
(1) bekezdésének a) pontja alapján – a felsõ korhatár eléré-
sével, illetve a szolgálati viszony meghosszabbításának
megszüntetésével vagy lejártával – a törvény erejénél
fogva,

e) szerzõdéses katonai szolgálati viszonya legalább tíz
év szolgálat letöltését követõen, a Hjt. 62. § (1) bekezdés
a) pontja alapján a törvény erejénél fogva,

f) köztisztviselõi jogviszonya felmentéssel, továbbá –
70. életévének betöltésével – a törvény erejénél fogva,

g) közalkalmazotti jogviszonya a munkáltató jogutód
nélküli megszûnésével, rendkívüli lemondással, továbbá
felmentéssel,

h) munkaviszonya a munkáltató jogutód nélkül megszû-
nésével, továbbá a munkáltatói mûködéssel összefüggõ
okból történt munkáltatói felmondással, valamint a mun-
kavállaló rendkívüli felmondásával
szûnt meg, kérelmére ugyanazt a lakást – egyebekben vál-
tozatlan feltételekkel – határozatlan idõtartamra bérbe kell
adni, feltéve, hogy nem esik a 9. § (1) bekezdésben és
a 35. §-ban foglalt kizáró rendelkezések hatálya alá.

(2) Ha a köztisztviselõ és a közalkalmazott felmentésére
alkalmatlansága miatt került sor, az (1) bekezdés f) és
g) pontjaiban foglaltak akkor alkalmazhatók, ha az alkal-
matlanság megállapítása egészségügyi okból történt.

(3) A lakás határozatlan idõtartamra szóló bérbeadására
a jogviszony megszûnését – azzal összefüggõ jogvita ese-
tén a jogerõs munkaügyi döntést – követõen kerülhet sor.

(4) A jogviszony megszûnésérõl és annak módjáról, va-
lamint idõpontjáról az állományilletékes személyügyi

szerv vezetõje 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni
az illetékes helyi lakásgazdálkodási szervet.

(5) Ha a 30. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetke-
zéséig szóló bérleti szerzõdés a honvédelmi szerv állomá-
nyába tartozó bérlõ halálával szûnik meg, özvegyének –
kérelmére – a lakást határozatlan idõtartamra, egyebekben
változatlan feltételekkel bérbe kell adni. Így kell eljárni
akkor is, ha a bérlõ hivatásos katona volt, és az õt túlélõ
élettársa megfelel az 5. § (1) bekezdés c) pontjában meg-
határozott feltételnek.

(6) A szerzõdéses katona halála esetén az (5) bekezdés-
ben foglaltakat akkor lehet alkalmazni, ha az elhunyt bérlõ
a szerzõdéses katonai szolgálatban legalább 10 évet eltöl-
tött. E feltétel hiányában a lakást – kérelemre – legfeljebb
két év határozott idõtartamra lehet bérbe adni az özvegy,
illetve a túlélõ élettárs részére.

35. §

Ha a lakás feltétel bekövetkezéséig szóló bérbeadására
– felmentés vagy mentesülés alapján – ismételt juttatás-
ként került sor, a 32. § (1) bekezdés a) pontja, valamint
a 34. § (1) bekezdése csak akkor alkalmazható, ha a fel-
mentés a 9. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint
a (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt rendelkezés
hatálya alól történt, és a teljes összegû munkáltatói köl-
csön, valamint a lakás kiürítési és cseretérítés visszafizeté-
se teljesült.

36. §

(1) HM rendelkezésû lakás több bérlõnek együttesen csak
határozatlan idõtartamra szóló szerzõdéssel, a (2)–(5) bekez-
désben meghatározott esetekben adható bérbe.

(2) Bérlõtársi szerzõdés önkormányzati tulajdonú, HM
rendelkezésû lakásra házastársakkal akkor köthetõ, illetve
a hozzájárulás részükre akkor adható meg, ha azt honvé-
delmi szervvel szolgálati (köztisztviselõi, közalkalmazot-
ti) jogviszonyban nem álló, HM rendelkezésû lakásra
jogosult személy és házastársa együttesen kéri.

(3) A felmondás következtében a cserelakást – tekintet
nélkül annak tulajdoni jellegére – azoknak kell bérbe adni,
akik a felmondással érintett lakásban bérlõtársak voltak.
Ha a kiürítésre kerülõ lakásnak csak egy bérlõje volt, a cse-
relakást közös kérelmükre a házastársaknak – mint bérlõ-
társaknak – kell bérbe adni.

(4) A megfelelõ elhelyezés címén adott lakást – tekintet
nélkül annak tulajdoni jellegére – a jogcím nélkül használt
lakás volt bérlõjének és házastársának kell bérbe adni, ha
azt közösen kérik. Ha az elhelyezési igényt illetõen több
jogcím nélküli használó van egymással azonos jogállásban
– így különösen másik szülõ hiányában az elhunyt bérlõ
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gyermekei –, a megfelelõ elhelyezésként adott lakást ré-
szükre mint bérlõtársaknak kell bérbe adni.

(5) Magánszemélyek közötti lakáscsere esetén a HM
rendelkezésû lakást – tekintet nélkül annak tulajdoni jelle-
gére –, az abba költözõ cserélõ felek részére együttesen
kell bérbe adni, ha elõzõ lakásukban bérlõtársak voltak.

37. §

(1) A 34–36. §-okban foglalt rendelkezéseket vállalko-
zói HM rendelkezésû lakás esetében az e §-ban foglalt el-
térésekkel kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a vállalkozói HM rendelkezésû lakásra
a 31. § (1) bekezdés szerint létrejött bérlet a 34. § (1)–(2),
továbbá (5) bekezdésben foglaltak szerint szûnik meg,
a volt bérlõ, illetõleg annak házastársa vagy az 5. § (1) be-
kezdés c) pontja szerinti élettársa megfelelõ másik állami
vagy önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû lakás ha-
tározatlan idõtartamú bérbeadására tarthat igényt, feltéve,
hogy a (3) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fent.

(3) Ha a vállalkozói HM rendelkezésû lakásnak a 31. §
szerinti bérbeadására – felmentés vagy mentesülés alapján
– ismételt juttatásként került sor, a (2) bekezdés csak akkor
alkalmazható, ha a felmentés

a) a 9. § (1) bekezdés e)–f) pontjaiban, vagy
b) a 9. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró rendel-

kezés hatálya alól történt,
és a teljes összegû munkáltatói kölcsön, valamint a megha-
tározott térítés visszafizetése teljesült.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában megfelelõnek kell
tekinteni azt a lakást, amelyik a vállalkozói HM rendelke-
zésû lakással azonos településen van, és

a) azzal megegyezõ szobaszámú, valamint komfortfo-
kozatú, vagy

b) azzal megegyezõ komfortfokozatú, de legfeljebb
eggyel alacsonyabb – legalább azonban a 10. § (1) és
(4) bekezdés szerinti jogos igény mértékének megfelelõ –
szobaszámú.

38. §

(1) A hivatásos és szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes a ré-
szére bérbe adott HM rendelkezésû lakás részleges felújí-
tásához – kivéve, ha a lakás új, valamint részben vagy egé-
szében felújított – részleges lakásfelújítási átalányra
jogosult, ha a lakást

a) elsõ juttatásként,
b) helyõrség (település) változtatással is járó, szolgálati

érdekû kinevezés, áthelyezés vagy rendelkezési állomány-
ból más szervhez határozatlan idõtartamra történt vezény-
lés következtében,

c) mûszaki okok következtében lakhatatlanná vált la-
kásból történõ végleges kiköltöztetés céljából
kapta.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja csak akkor alkalmazható,
ha a kinevezett, áthelyezett vagy más szervhez vezényelt
hivatásos katona a részére juttatott lakásba nem az ugya-
nabba a vonzáskörzetbe tartozó helyõrségi vagy más tele-
pülésen meglévõ HM rendelkezésû lakás bérletébõl költö-
zik.

(3) A hivatásos állomány tagja részére bérbeadott veze-
tõi lakás tekintetében részleges lakásfelújítási átalány nem
állapítható meg. A vezetõi lakást – amennyiben az nem
új – szükség szerint részben vagy egészében felújított álla-
potban kell a bérlõ birtokába adni.

(4) Nem állapítható meg részleges lakásfelújítási áta-
lány a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében
akkor, ha a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú
megállapodás az idõszakos – így különösen meghatározott
idõtartamonként vagy a korábbi bérlõ lakásának kiürítését
követõen elvégzendõ – felújítására is kiterjed, vagy ennek
teljesítésére a honvédelmi szerv üzemeltetési, vállalkozási
szerzõdést kötött.

(5) A részleges lakásfelújítási átalányra való jogosultsá-
got a helyi lakásgazdálkodási szerv a bérlõkijelölésben
állapítja meg.

(6) A részleges lakásfelújítási átalány a lakás tisztasági
festése, tapétázása, mázolása, a parkettaburkolat védõke-
zelése, valamint a lakás takarítása számlával igazolt
anyag- és szolgáltatási költségeinek részleges visszatéríté-
sére szolgáló, a lakhatási támogatásokkal összefüggõ fel-
adatok ellátásáról szóló HM utasításban közzétett mérték
alapján számított pénzösszeg.

39. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû la-
kást a helyi önkormányzat bérbeadó szerve adja át a bérlõ-
nek. A lakás átadásában a honvédelmi szerv helyi lakóház-
kezelõ szerve nem mûködik közre.

(2) Az állami tulajdonú, HM rendelkezésû lakást a keze-
lõ a Lakástörvény 7. §-ában meghatározott, rendeltetés-
szerû használatra alkalmas állapotban köteles a bérlõnek
átadni. E kötelezettsége átvállalására a bérlõvel nem álla-
podhat meg.

(3) A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakást a ma-
gánbefektetõ vagy annak arra felhatalmazott képviselõje
adja át a bérlõnek. Amennyiben a magánbefektetõi HM
rendelkezésû lakás bérbeadója a honvédelmi szerv, az át-
adás tekintetében a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkal-
mazni azzal, hogy a lakás átadásának tényérõl a magánbe-
fektetõt az átadás-átvételi jegyzõkönyv egy példányának
megküldésével tájékoztatni kell.
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40. §

Az állami tulajdonú, HM rendelkezésû lakás átadásakor
jegyzõkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell
a lakás helyiségeinek, nyílászáróinak és berendezési tár-
gyainak mûszaki állapotára vonatkozó megállapításokat.
A jegyzõkönyvhöz csatolni kell a bérleményi leltárt, és
azok egy-egy példányát a bérlõ részére át kell adni.

IV. FEJEZET
A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

41. §

(1) Az állami tulajdonú HM vagyonkezelésû lakás keze-
lõje a Lakástörvényben meghatározott feladatokon túl
gondoskodni köteles:

a) a háztartási hulladék elszállításáról;
b) a személyfelvonók folyamatos felügyeletérõl;
c) a közös használatra szolgáló helyiségek és területek

megvilágításáról;
d) az utcai járda tisztán tartásáról;
e) a legalább háromlakásos lakóingatlanon a közös

használatra szolgáló zöldterület gondozásáról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kezelõi kötele-
zettségeket a helyi lakóházkezelõ szerv, illetõleg a 3. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti lakás esetében az állami tu-
lajdoni hányadot jogszabály, illetõleg a társasházközösség
határozata alapján terhelõ (közös) költség megfizetése ál-
tal kell teljesíteni.

42. §

Az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakás bér-
lõje az épület (lakás) központi berendezéseiben bekövet-
kezõ, illetve az azonnali beavatkozást igénylõ meghibáso-
dásokat – amennyiben észleli – haladéktalanul köteles be-
jelenteni a kezelõnek.

43. §

Az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakásban
a bérlõ távollétében bekövetkezett, azonnali beavatkozást
igénylõ meghibásodáskor a kezelõ (bérbeadó) intézkedik
a hiba elhárítására a bérlõ egyidejû értesítése mellett. A ke-
zelõ gondoskodik a hibaelhárítás befejeztével a lakás biz-
tonságos lezárásáról.

44. §

(1) Az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakás bérlõje
a lakbért, valamint a bérleti szerzõdés szerinti külön szol-

gáltatások díját havonta elõre, egy összegben a tárgyhó
15. napjáig köteles megfizetni.

(2) Teljes összegben kell megfizetni a lakbért, ha a bér-
let idõtartama a tárgyhóban a 15 napot meghaladta. A lak-
bért a tárgyhó felére kell megfizetni, ha a bérlet 15 nap
vagy annál rövidebb idõtartamú volt, de meghaladta az öt
napot. Ha a bérlet a tárgyhóban öt nap vagy annál rövidebb
idõtartamú volt, arra az idõtartamra a lakbért nem kell
megfizetni.

(3) A bérlõ a lakbér elengedését vagy mérséklését kér-
heti arra az idõre, amíg a kezelõ (bérbeadó)

a) a karbantartási, pótlási és cserekötelezettségét felszó-
lítás ellenére sem teljesíti, és emiatt a lakás vagy annak egy
része 30 napot meghaladó ideig rendeltetésszerûen nem
használható,

b) a bérlõt a lakás rendeltetésszerû használatában más
módon akadályozza, vagy jelentõsebb mértékben korlá-
tozza.

(4) Ha a bérbeadó a bér elengedésére, illetve mérséklé-
sére irányuló kérelmet 8 napon belül nem fogadja el, a bér-
lõ a kérelmével a bírósághoz fordulhat. A bérlõnek a bíró-
ság jogerõs határozatáig a korábbi bért kell fizetnie.

45. §

(1) A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás lakbérét,
amennyiben annak nem a honvédelmi szerv a bérbeadója,
a magánbefektetõ vagy annak a bérbeadásra felhatalma-
zott képviselõje állapítja meg (a továbbiakban: piaci lak-
bér). A honvédelmi szerv és a magánbefektetõ közötti el-
helyezési célú megállapodásban rögzíteni kell a piaci
lakbér mértékét és módosításának szabályait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti magánbefektetõi HM ren-
delkezésû lakás bérbeadása esetén a bérlõ az azzal azonos
alapterületû és komfortfokozatú állami tulajdonú, HM va-
gyonkezelésû lakásra az e rendelet alapján megállapítható
mértékû lakbér fizetésére köteles. A bérlõ az õt terhelõ lak-
bér megfizetését közvetlenül a magánbefektetõ vagy an-
nak arra feljogosított képviselõje részére teljesíti. Ebben
az esetben a piaci lakbér és a bérlõt terhelõ lakbér különbö-
zetét a honvédelmi szerv lakbér-kiegészítésként mint
a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapo-
dásban meghatározott ellenértéket a magánbefektetõ, ille-
tõleg annak arra jogosult képviselõje részére megfizeti.
Minderrõl a bérlõkijelölési vagy bérlõkiválasztási jogot
gyakorló helyi lakásgazdálkodási szerv a bérlõnek kijelölt
vagy kiválasztott személyt írásban tájékoztatja.

(3) A (2) bekezdés szerint megállapítható lakbér-kiegé-
szítés mértékét a helyi lakásgazdálkodási szerv a hozzá
megküldött magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásra
megkötött bérleti szerzõdés alapján hivatalból, soron kívül
állapítja meg és küldi meg a folyósító szervnek. A folyósí-
tó szerv a megállapított kiegészítést a magánbefektetõ
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vagy annak arra felhatalmazott képviselõje részére az
általa megadott pénzintézeti számlaszámra átutalja.

(4) Amennyiben a nem honvédelmi szerv által bérbe-
adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás üres, annak
bérbeadásáig a honvédelmi szerv a fizetési kötelezettségét
a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapo-
dásban rögzített módon teljesíti.

(5) Az (1)–(4) bekezdésekben foglaltakat a nem honvé-
delmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendel-
kezésû lakások beszerzésekor a magánbefektetõvel meg-
kötött elhelyezési célú megállapodásban rögzíteni kell.

46. §

A honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM
rendelkezésû lakás esetében az azzal azonos alapterületû és
komfortfokozatú állami tulajdonú, HM vagyonkezelésû la-
kásra az e rendelet szerint megállapítható lakbért a bérlõ
a honvédelmi szerv részére fizeti meg. Ebben az esetben –
függetlenül attól, hogy magánbefektetõi HM rendelkezésû
lakás bérlõ vagy jogcím nélküli lakáshasználó által lakott,
vagy üres – a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú meg-
állapodásban meghatározott pénzügyi kötelezettséget mint
ellenszolgáltatást a magánbefektetõ vagy annak képviselõje
részére a honvédelmi szerv teljesíti.

47. §

A Lakástörvény 13. §-ának (1) bekezdése szerinti bérlõi
kötelezettségektõl eltérõ megállapodást a helyi lakóházke-
zelõ szerv nem köthet.

48. §

(1) A bérlõ a határozatlan idõtartamra vagy a 30. §
(1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig bérelt laká-
sa átalakítását, korszerûsítését a bérbeadóval kötött írás-
beli megállapodás alapján végezheti el.

(2) Ha az átalakításhoz, korszerûsítéshez hatósági enge-
dély szükséges, ahhoz a bérbeadó elõzetes (elvi) vagyonke-
zelõi hozzájárulást adhat. Az (1) bekezdés szerinti megálla-
podás csak a hatósági engedély megadása után köthetõ.

(3) A lakás átalakításához, korszerûsítéséhez a hozzájá-
rulást meg kell tagadni, illetve megállapodás nem köthetõ,
ha a lakás olyan lakóépületben van, amelynek teljes felújí-
tását, korszerûsítését 2 éven belül, illetõleg lebontását
5 éven belül tervezik.

49. §

(1) A nem a honvédelmi szerv által bérbe adott magán-
befektetõi HM rendelkezésû lakás bérlõjének a bérleti jog-

viszonnyal összefüggõ jogaira és kötelezettségeire, a ma-
gánbefektetõvel kötött bérleti szerzõdés és a Lakástörvény
rendelkezései az irányadóak.

(2) A honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefekte-
tõi HM rendelkezésû lakás esetében a 41. §-ban foglalt ke-
zelõi feladatok ellátása tekintetében a magánbefektetõvel
kötött megállapodás az irányadó. A bérlõ ebben az esetben
is köteles a 42. §-ban foglalt bejelentési kötelezettségének
eleget tenni.

(3) A helyi lakásgazdálkodási szerv az (1) és (2) bekez-
dések vonatkozásában a magánbefektetõvel kötött elhe-
lyezési célú megállapodás tartalmáról a bérlõnek kijelölt
személyt köteles tájékoztatni.

(4) Ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásnak
nem a honvédelmi szerv a bérbeadója, a 48. §-ban foglalt
munkálatok elvégzéséhez a bérlõ köteles kikérni a helyi la-
kásgazdálkodási szerv elõzetes hozzájárulását. A honvé-
delmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendel-
kezésû lakás esetében a 48. §-ban foglalt bérbeadói hozzá-
járulás csak a magánbefektetõ elõzetes hozzájárulását
(engedélyét) követõen adható meg.

A lakás visszaadása

50. §

Az állami tulajdonú, HM rendelkezésû lakást a bérlõ ki-
ürítve, a Lakástörvény 17. §-ának (1) bekezdése szerinti
rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban köteles
visszaadni a kezelõnek.

51. §

(1) A lakás visszaadásakor, visszavételekor a kezelõ
a lakás berendezési tárgyainak és helyiségeinek mûszaki
állapotát jegyzõkönyvben rögzíti. A megállapított hibákat
és hiányosságokat úgy kell feltüntetni, hogy megállapítha-
tó legyen a lakás visszavételkori mûszaki állapota.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a jegyzõ-
könyvnek tartalmaznia kell azt is, hogy a hibák és hiányos-
ságok közül melyeket köteles a bérlõ (használó) megszün-
tetni.

(3) A bérlõ (használó) a jegyzõkönyvben köteles nyilat-
kozni arról, hogy az õt terhelõ hibák és hiányosságok meg-
szüntetését a jegyzõkönyv aláírásától számított 30 munka-
napon belül elvégzi, vagy kéri, hogy azt a kezelõ helyette
és költségére végezze (végeztesse) el.
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52. §

(1) Ha a hibák és a hiányosságok megszüntetését a lakás
visszaadója végezteti el:

a) a szerelési engedélyhez kötött munkákat (gáz-, vil-
lanyszerelés stb.) csak engedéllyel rendelkezõ kivitelezõ-
vel végeztetheti el, amit a szerelési igazolás tanúsít,

b) az általa végeztetett munkákra szavatossági és garan-
ciális kötelezettség terheli.

(2) A bérlõ (használó) a hiányosságok megszüntetését
írásban jelenti be a kezelõnek. A kezelõ az elkészült mun-
kákat – ha a bérlõ a rögzített kötelezettségét teljesítette –
jegyzõkönyvben átveszi.

53. §

(1) Ha a lakást visszaadó bérlõ (használó) a kötelezett-
ségét önhibáján kívül 30 napon belül nem teljesíti, a bérbe-
adó a kezelõ útján e munkákat helyette és költségére jogo-
sult elvégezni, illetve elvégeztetni.

(2) Ha a bérlõ (használó) kötelezettségi körébe tartozó
munkákat – akár kérelmére, akár az (1) bekezdés szerinti
esetben – a kezelõ végzi, illetve végezteti el, annak költsé-
geirõl a kötelezett részére számlát állít ki.

54. §

A lakást visszaadó bérlõ (használó) a kezelõ által kiállí-
tott számla összegét a kézhezvételétõl számított 30 napon
belül köteles kiegyenlíteni.

55. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû la-
kást visszaadó bérlõ (használó) kötelezettségeit az illeté-
kes bérbeadó határozza meg, ezért ilyenkor az 50. § (1) be-
kezdés, valamint a 42–45. §-ok rendelkezései nem alkal-
mazhatóak.

(2) Az önkormányzati tulajdonú lakásnak a bérbeadó ré-
szére történõ visszaadása a bérlõ kötelezettsége.

56. §

Ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérbe-
adója honvédelmi szerv, a lakás visszaadása tekintetében
az 50–54. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a lakás vissza-
adásának tényérõl, a visszaadás során megállapított bérlõt
és/vagy a bérbeadót terhelõ kötelezettségekrõl a bérbeadó
honvédelmi szerv a helyi lakóházkezelõ szerv által felvett
jegyzõkönyv egy példányának megküldésével értesíti
a magánbefektetõt.

57. §

(1) A szolgálati érdekû kinevezés, áthelyezés, továbbá
a más szervhez határozatlan idõtartamra történt vezénylés
következtében az új szolgálati helye szerinti vonzáskörzet-
be tartozó helyõrségi, illetve egyéb (utalt) településre át-
költözõ hivatásos katonát a HM rendelkezésû lakása, to-
vábbá a HM rendelkezési körén kívül esõ önkormányzati
lakása visszaadásakor a bérbeadó (kezelõ) által jogszerûen
megállapított karbantartási kötelezettségek (munkák) tel-
jesítésének számlával igazolt költségeire lakás karbantar-
tási költségtérítés illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti térítés nem terjed ki a lakás
nem rendeltetésszerû használatából és a lakásberendezési
tárgyak pótlásából eredõ, továbbá a kártérítési felelõssé-
gen alapuló bérlõi kötelezettségek teljesítésének költsé-
geire.

(3) A lakás karbantartási költségtérítés mértéke nem ha-
ladhatja meg a visszaadott lakásra e rendelet szerint meg-
állapítható részleges felújítási átalány összegét.

(4) Az (1)–(3) bekezdések nem alkalmazhatóak az
olyan magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásra, amely-
nek az idõszakos felújítására a magánbefektetõvel kötött
elhelyezési célú megállapodás kiterjed, vagy annak teljesí-
tésére üzemeltetési, vállalkozási szerzõdést kötött a hon-
védelmi szerv a magánbefektetõvel.

58. §

A jogcím nélküli lakáshasználó által használt lakás
visszaadására a 50–57. §-ok elõírásait kell alkalmazni.

Lakáshasználati díj

59. §

(1) Az a jogcím nélküli lakáshasználó, aki e rendelet
alapján megfelelõ elhelyezésre nem tarthat igényt, a jog-
cím nélküli használat kezdetétõl számított 6 hónap eltelté-
vel a lakásra a 81. § (1) és (3) bekezdés szerint megállapít-
ható lakbér négyszeresére növelt összegét köteles lakás-
használati díjként megfizetni. További 6 hónap elteltével
a lakáshasználati díj a lakásra megállapítható lakbér össze-
gének hatszorosa.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit az 1994. január 1-je
elõtt rosszhiszemû jogcím nélkülivé vált lakáshasználó
esetében is alkalmazni kell.

(3) A lakáshasználati díjat a helyi lakásgazdálkodási
szerv állapítja meg, és errõl a kötelezettet, a lakóházkeze-
lõt, valamint önkormányzati tulajdonú lakás esetén a bér-
beadó szervet értesíti.
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(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni ak-
kor is, ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásnak
nem a honvédelmi szerv a bérbeadója, azzal, hogy a köte-
lezetten és a lakóházkezelõn túl a magánbefektetõt vagy
annak képviselõjét is haladéktalanul értesíteni kell. Az ér-
tesítésnek tartalmaznia kell az (5)–(6) bekezdésekben
foglaltakat is.

(5) A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás jogcím
nélküli használója az e rendelet szerint megállapított la-
káshasználati díjat a honvédelmi szerv részére fizeti meg.
Ezzel egyidejûleg a honvédelmi szerv a fizetési kötelezett-
ségét a jogcím nélküli lakáshasználat keletkezésétõl a la-
kás kiürítéséig az elhelyezési célú megállapodás alapján

a) a nem a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbe-
fektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a 45. § (4) bekez-
dés, vagy

b) a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi
HM rendelkezésû lakás esetében a 46. § alapján
teljesíti.

(6) Az (5) bekezdés a) pontja esetén a helyi lakásgazdál-
kodási szerv haladéktalanul értesíti a folyósító szervet a fi-
zetési kötelezettség teljesítésének módjáról, illetve annak
megváltozásáról.

(7) Az (1) bekezdés szerinti lakáshasználati díj 50%-át
köteles megfizetni az a hivatásos és szerzõdéses katona,
akinek a helyõrségben betöltött beosztása megszûnéséig
mint feltétel bekövetkezésig szóló lakásbérleti szerzõdése
azért szûnt meg, mert a haderõ átalakításával vagy átszer-
vezéssel összefüggésben más helyõrségbe helyezték át.

Hozzátartozók beköltözése, befogadása

60. §

(1) A HM rendelkezésû lakásba a bérlõvel együtt a 10. §
(4) bekezdésben meghatározott közeli hozzátartozók köl-
tözhetnek be, feltéve, hogy már korábban is közös háztar-
tásban éltek, vagy a lakás juttatására összeköltözésük cél-
jából került sor. Más hozzátartozó – a bérlõ kiskorú gyer-
meke (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke) kivé-
telével – akkor költözhet be, ha korábban HM rendelkezé-
sû lakásban állandó jelleggel, jogszerûen a bérlõvel együtt
lakott.

(2) A bérleti jogviszony tartama alatt a lakás bérlõje
a kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt
gyermeke), valamint a befogadott gyermekének az együtt-
lakás tartama alatt született gyermeke (unokája) kivételé-
vel más személyt csak a helyi lakásgazdálkodási szerv
hozzájárulásával, határozatlan (állandó) vagy határozott
(ideiglenes) idõtartamra fogadhat be.

(3) A bérbeadói hozzájárulás nem tagadható meg, ha
a bérlõ a házastársának, valamint a saját vagy házastársa

tartásra, gondozásra szoruló szülõjének (örökbefogadó,
mostoha- és nevelõszülõjének), továbbá a nála vagy há-
zastársánál elhelyezett kiskorú unokának és testvérnek
a befogadását kéri, feltéve, hogy a 9. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn.

(4) A (3) bekezdés szerinti szülõ részére határozatlan
idõtartamra szóló befogadásra a hozzájárulás akkor adható
meg, ha a szülõ önálló lakással nem rendelkezik.

(5) A (3) bekezdésben nem említett hozzátartozó hatá-
rozatlan idõtartamú befogadásához csak indokolt esetben
és akkor adható meg a hozzájárulás, ha a lakásban lakó,
valamint a befogadni kívánt személyek együttes létszáma
nem haladja meg a lakószobák számának kétszeresét.

(6) Indokolt esetnek kell tekinteni, ha a bérlõ a hozzátar-
tozó befogadásához azért kéri a hozzájárulást, mert az sa-
ját vagy házastársa egészségi állapota miatt a folyamatos
készenlét, gondozás vagy ápolás céljából vált szükségessé.

(7) A bérlõ élettársának határozatlan idõtartamú befoga-
dásához csak akkor adható meg a hozzájárulás, ha azt
megelõzõen legalább 1 évig határozott idõtartamra szóló
hozzájárulás alapján (ideiglenes bejelentkezéssel) a lakás-
ban lakott, vagy a bérlõtõl idõközben gyermeke született.

(8) A bérlõ a befogadási hozzájárulás iránti kérelme in-
dokát köteles hitelt érdemlõen igazolni.

Tartási szerzõdés

61. §

(1) A HM rendelkezésû lakás bérleti jogának folytatásá-
ért kötött tartási szerzõdéshez a hozzájárulás a körülmé-
nyek és a lakásgazdálkodási érdekek együttes mérlegelé-
sével akkor adható meg, ha az eltartó természetes személy,
és az eltartandó

a) a honvédelmi szervvel szolgálati (köztisztviselõi,
közalkalmazotti) jogviszonyban nem álló, önkormányzati
tulajdonú lakást határozatlan idõtartamra bérlõ személy,
vagy

b) felmondás vagy elhelyezés következtében bérbeadott
állami tulajdonú lakás bérlõje, vagy

c) magánszemélyek közötti lakáscsere címén határozat-
lan idõtartamra bérbe adott állami tulajdonú lakásnak
a honvédelmi szerv szolgálati (köztisztviselõi, közalkal-
mazotti) jogviszonyába nem tartozó bérlõje.

(2) A hozzájárulás elbírálásakor vizsgálni kell, hogy
a lakás rendelkezési jogának megtartásához a honvédelmi
szervnek fûzõdik-e jelentõs gazdálkodási vagy egyéb
érdeke.

(3) A hozzájárulás az eltartó befogadására is kiterjed.
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V. FEJEZET
A LAKÁSBÉRLET MEGSZÛNÉSE

62. §

(1) A HM rendelkezésû lakás bérletének közös meg-
egyezéssel történõ megszüntetését tartalmazó szerzõdést
a bérlõvel (bérlõtársakkal)

a) állami tulajdonú HM vagyonkezelésû lakás esetében
a helyi lakásgazdálkodási szerv,

b) önkormányzati tulajdonú lakás esetében a helyi ön-
kormányzat bérbeadó szerve,

c) a nem a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbe-
fektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a magánbefekte-
tõ vagy annak arra jogosult képviselõje,

d) a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi
HM rendelkezésû lakás esetében – a magánbefektetõ vagy
annak képviselõje egyidejû értesítésével – a helyi lakás-
gazdálkodási szerv
köti meg.

(2) Az (1) bekezdés b)–c) pontjaiban foglalt esetekben
a bérleti szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszün-
tetésének szándékáról és annak tényérõl a bérlõ köteles ér-
tesíteni a helyi lakásgazdálkodási szervet.

(3) A lakásbérleti szerzõdés közös megegyezéssel törté-
nõ megszüntetése során

a) önkormányzati tulajdonú, HM bérlõkijelölési vagy
ismételten gyakorolható bérlõkiválasztási jogú lakás ese-
tén a 64. § szerint megállapított pénzbeli térítések,

b) HM rendelkezésû állami tulajdonú lakás esetén
a 64. § szerint megállapított kiürítési vagy cseretérítés fi-
zethetõ.

(4) Az önkormányzati tulajdonú, HM bérlõkijelölési
vagy ismételten gyakorolható bérlõkiválasztási jogú lakás
bérlete – pénzbeli térítés kikötésével – a bérlõ (bérlõtár-
sak), a bérbeadó és a bérlõkijelölési jogot gyakorló helyi
lakásgazdálkodási szerv közös megállapodásával szüntet-
hetõ meg. A nem a honvédelmi szerv által bérbe adott ma-
gánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérlete a bérlõ (bér-
lõtársak), a bérbeadó magánbefektetõ, vagy annak arra jo-
gosult képviselõje és az elhelyezési célú megállapodás
alapján megszerzett bérlõkijelölési vagy bérlõkiválasztási
jogot gyakorló helyi lakásgazdálkodási szerv közös meg-
állapodásával szüntethetõ meg.

(5) Ha a lakásbérlet megszüntetésekor a felek pénzbeli
térítésben is megállapodtak, a szerzõdéshez a területi la-
kásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységének
a hozzájárulása is szükséges. A hozzájárulás megadása
esetén a szerzõdés a megkötése idõpontjától jön létre.

63. §

(1) Ha a lakásbérlet közös megegyezéssel történõ meg-
szüntetésére másik lakás bérbeadása nélkül kerül sor,

a bérlõ részére kiürítési térítés, másik lakás egyidejû bér-
beadása esetén cseretérítés fizethetõ a 64–66. §-okban
meghatározott feltételekkel.

(2) Ha az 1994. január 1-jét megelõzõen vásárolt több-
szörös bérlõkiválasztási jogát a honvédség még nem merí-
tette ki, vagy ha a további bérlõkiválasztást a helyi önkor-
mányzat arra jogosult szerve elismeri, a lakásbérlet közös
megegyezéssel történt megszüntetésérõl szóló megállapo-
dás alapján fizetett térítést a honvédség a helyi önkor-
mányzatnak visszatéríti. Az 1994. január 1. után szerzett
bérlõkiválasztási joggal érintett lakást illetõ térítés
módjára a honvédség és a lakás tulajdonosa közti megálla-
podás az irányadó.

A térítések mértéke és feltételei

64. §

(1) A térítés mértékének alapja a lakásra vagy lakásokra
a 81. § (1) bekezdése alapján kiszámított lakbérnek megfe-
lelõ összeg vagy összegek különbözete.

(2) A kiürítési térítés a lakbér egy évre kiszámított
összegének

a) helyõrségi településeken az ötvenszerese,
b) más helységben a harmincötszöröse.

(3) A cseretérítés a két lakás egy évre kiszámított lakbé-
reinek különbözetét képezõ összegnek

a) helyõrségi településeken a negyvenszerese,
b) más helységben a harmincszorosa.

65. §

(1) Kiürítési térítésben – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – csak a határozatlan idõtartamra szóló lakásbérlet
megszüntetése esetén lehet megállapodni.

(2) A 30. § (1) bekezdés vagy a 31. § (1) bekezdés sze-
rinti feltétel bekövetkezéséig szóló lakásbérlet megszünte-
tésekor a kiürítési térítésben akkor lehet megállapodni, ha
a bérlõ

a) korábban a lakásbérleti jogról való lemondásért pénz-
beli térítésben vagy kiürítési térítésben nem részesült, és

b) a lakást legalább három éve folyamatosan bérli.

(3) A 30. § (1) bekezdéstõl eltérõen kikötött feltétel be-
következéséig szóló, valamint a határozott idõtartamú la-
kásbérlet megszüntetése esetén kiürítési térítésben nem
lehet megállapodni.

(4) A kiürítési térítés kifizetését követõen HM rendelke-
zésû lakás iránti igény – a 30. § (3) és (4) bekezdésben fog-
lalt esetek kivételével – nem teljesíthetõ. A megállapodás
megkötésekor a bérlõt a jogkövetkezményekrõl tájékoz-
tatni kell.
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(5) A 64. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti kiürí-
tési térítés összegével megegyezõ térítés fizethetõ annak
a bérlõnek, akinek a vállalkozói HM rendelkezésû lakásra
a 31. § (1) bekezdés szerint létrejött bérlete a magánbefek-
tetõvel kötött elhelyezési célú megállapodás megszûnése
miatt szûnik meg, feltéve, hogy a (2) bekezdésben foglalt
feltételek fennállnak.

66. §

(1) A határozatlan idõtartamra és a 30. § (1) bekezdés,
illetõleg a 31. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezé-
séig szóló bérlet megszüntetése esetén cseretérítés akkor
fizethetõ, ha a bérlõ részére egyidejûleg a 14. §-ban foglal-
tak szerinti lakásfelajánlás címén kerül sor olyan másik
lakás bérbeadására,

a) amely a visszaadásra kerülõ lakással azonos vagy an-
nál kevesebb szobaszámú és alacsonyabb komfortfokoza-
tú, továbbá kevesebb szobaszámú és azonos komfortfoko-
zatú, valamint,

b) amelynek a 81. § (1) bekezdés alapján kiszámított
havi lakbér összege kevesebb, mint a visszaadásra kerülõ
lakás ugyanígy kiszámított havi lakbérösszege.

(2) A 64. § (3) bekezdés a) pontját kell alkalmazni ab-
ban az esetben is, ha csak a visszaadásra kerülõ lakás van
helyõrségi településen.

(3) A végleges letelepedés címén történõ lakásjuttatás
esetén cseretérítés akkor fizethetõ, ha a bármely más tele-
pülésen lévõ lakás megfelel az (1) bekezdés a)–b) pontjai-
ban meghatározott feltételeknek.

Jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezése

67. §

A HM rendelkezésû lakás jogcím nélküli használója –
a 69. §-ban foglalt kivétellel – e rendelet szerinti megfelelõ
elhelyezési igényét csak akkor érvényesítheti, ha

a) õ maga vagy házastársa, élettársa vagy saját háztartá-
sában nevelt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha
vagy nevelt gyermeke) – beleértve a felsoroltak közös tu-
lajdonát is – ugyanazon a településen nem rendelkezik
a 62. § (1) bekezdésben meghatározott, beköltözhetõ lakás
tulajdonjogával vagy

b) önkormányzati, illetõleg állami tulajdonú lakás hatá-
rozatlan idõtartamra vagy a 30. § (1) bekezdés, illetõleg
a 31. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló
bérleti jogával.

68. §

(1) Ha a lakásbérlet megszûnését követõen a 34. §
(1) bekezdés szerinti bérbeadás nem lehetséges, a lakás

volt bérlõje a (2)–(4) bekezdésben foglalt esetek kivételé-
vel e rendeletben meghatározott megfelelõ elhelyezésre
tarthat igényt.

(2) Nem tarthat igényt megfelelõ elhelyezésre az, aki-
nek a lakásbérlete a Lakástörvény 24. §-a (1) bekezdés
a)–d) pontjában, valamint a 30. §-ban foglalt felmondással
szûnt meg.

(3) Nem tarthat igényt megfelelõ elhelyezésre az a volt
bérlõ, akinek a HM szolgálati lakásra 1994. január 1-je
elõtt határozatlan idõtartamra, továbbá a HM rendelkezésû
lakásra a 30. § (1) bekezdés, továbbá a 31. § (1) bekezdés
szerinti feltétel bekövetkezéséig szólóan kötött bérleti
szerzõdése azért szûnt meg, mert

a) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszo-
nya, köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkavállalói
jogviszonya a létesítéstõl számított tíz éven belül közös
megegyezéssel,

b) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszo-
nya lemondás címén,

c) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszo-
nya – az egészségi és pszichikai ok kivételével – alkalmat-
lanság, továbbá méltatlanná válás miatt felmentéssel,

d) szolgálati viszonya büntetõ vagy fegyelmi eljárás kö-
vetkezményeként,

e) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszo-
nya jogszabályban elõírt képzési kötelezettség önhibából
történõ nem teljesítése, továbbá összeférhetetlenség meg-
szüntetésének elmulasztása, valamint eskü letételének
megtagadása, magyar állampolgárság elvesztése, más ál-
lam állampolgárságának a megszerzése, és vagyonnyilat-
kozat tételi kötelezettség szándékos elmulasztása miatt
a törvény erejénél fogva,

f) köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonya le-
mondás címén,

g) köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonya –
az egészségügyi ok kivételével – alkalmatlanná válás miatt
felmentéssel,

h) köztisztviselõi jogviszonya hivatalvesztéssel, közal-
kalmazotti jogviszonya elbocsátással,

i) köztisztviselõi jogviszonya összeférhetetlenség meg-
szüntetésének elmulasztása, továbbá vagyonnyilatkozat
megtételének szándékos elmulasztása miatt a törvény
erejénél fogva,

j) munkaviszonya a munkavállalói képességével, mun-
kaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggõ ok-
ból a munkáltató rendes vagy rendkívüli felmondásával

szûnt meg. A hivatásos katona esetében az a)–e) ponto-
kat akkor kell alkalmazni, ha a szolgálati viszony megszû-
nésével egyidejûleg nem került szolgálati nyugállo-
mányba.

(4) Nem igényelhet megfelelõ elhelyezést az a személy,
akinek a lakásbérlete a

a) szerzõdésben kikötött határozott idõ elteltével,
b) 9. § (1) bekezdésben foglalt kizáró ok alóli felmentés

alapján kapott lakás tekintetében, a 30. § (1) bekezdés, to-
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vábbá a 31. § (1) bekezdés szerint kikötött feltétel
bekövetkezésével,

c) 30. § (1) bekezdéstõl, továbbá a 31. § (1) bekezdéstõl
eltérõen kikötött feltétel bekövetkezésével
szûnt meg.

69. §

(1) Nem teljesíthetõ a megfelelõ elhelyezés iránti
igény, ha

a) a lakáshasználó a lakáshasználati díjat vagy valamely
közüzemi díjat a fizetésre megállapított idõpontig nem
teljesíti;

b) a lakáshasználó jogszabályban elõírt egyéb lényeges
kötelezettségét nem teljesíti;

c) a lakáshasználó vagy a vele együttlakó személyek
a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés kö-
vetelményeivel ellentétes, botrányos, tûrhetetlen magatar-
tást tanúsítanak;

d) a lakáshasználó vagy a vele együttlakó személyek
a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetõleg
területet rongálják, vagy a rendeltetésével ellentétesen
használják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a Lakástörvény
25. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal,
hogy a bérleti szerzõdés felmondása helyett a helyi lakás-
gazdálkodási szerv a megfelelõ elhelyezésre nem jogosult
jogcím nélküli lakáshasználatot állapítja meg, és errõl a
használót írásban tájékoztatja.

70. §

(1) A lakásban hátramaradt személyek megfelelõ elhe-
lyezésre akkor tarthatnak igényt, ha e jog a volt bérlõt,
mint jogcím nélküli használót is megillette.

(2) Nem tarthat igényt megfelelõ elhelyezésre az a sze-
mély, akit a lakás volt bérlõje a bérbeadó határozott idõtar-
tamra szóló hozzájárulásával, vagy a bérbeadó – e rendelet
szerint szükséges – hozzájárulása nélkül fogadott be
a lakásba.

71. §

(1) A HM rendelkezésû lakás bérlõjének (használójá-
nak) a vele együtt lakó volt házastársa a honvédelmi szerv-
tõl nem tarthat igényt önálló elhelyezésre. Ha viszont
a volt házastársak mindketten jogosultak HM rendelkezé-
sû lakásra, a szétköltözésük céljából közösen kérhetik két
másik lakás bérbeadását.

(2) Ha a bérleti szerzõdés – másik lakás bérbeadása és
térítés nélküli – közös megegyezéssel történt megszünteté-
sét követõen a volt bérlõ a lakást azért nem tudja kiüríteni,

mert abban a volt házastársát hátrahagyta, a volt házastárs
megfelelõ elhelyezésérõl a honvédelmi szerv gondosko-
dik. Így kell eljárni akkor is, ha a bérlõ már a szerzõdés
megszüntetésekor nyilatkozik a volt házastárs hátrahagyá-
sáról.

(3) Ha a bérleti szerzõdés megszûnését követõen a meg-
felelõ elhelyezésre jogosult volt bérlõ a lakás használatá-
val végleg felhagyott, a volt házastárs elhelyezésérõl a
honvédelmi szerv gondoskodik.

72. §

Amennyiben a vállalkozói HM rendelkezésû lakásra
a 31. § (1) bekezdés szerint létrejött bérlet a magánbefekte-
tõvel kötött elhelyezési célú megállapodás megszûnése
miatt szûnt meg, a honvédelmi szerv állományába tartozó
bérlõ részére ugyanazon a településen lévõ, a 10. § (1) és
(4) bekezdés szerinti jogos igény mértékének megfelelõ
másik

a) állami vagy önkormányzati tulajdonú HM rendelke-
zésû lakást e rendelet 30. § (1) bekezdés szerinti feltétel
bekövetkezéséig szólóan, vagy

b) magánbefektetõi HM rendelkezésû lakást e rendelet
31. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig
szólóan
kell bérbe adni.

73. §

Ha a lakásbérlet a bérlõ halálával szûnt meg, és e rende-
let alapján nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult
vagy olyan személy, akinek a lakást bérbe kell adni, az
együtt lakók körébõl megfelelõ elhelyezésre az tarthat
igényt, aki

a) a bérbeadáskor a bérlõvel együtt költözött a lakásba,
b) a bérlet tartama alatt határozatlan idõtartamú befoga-

dásra szóló bérbeadói hozzájárulással költözött be a lakás-
ba, vagy a befogadására a bérlõ bérbeadói hozzájárulás
nélkül is jogosult volt,

c) a bérlõnek, továbbá az a) és b) pontban meghatározott
személyeknek a bentlakás tartama alatt született gyermeke
(örökbe fogadott gyermeke), unokája.

74. §

(1) E rendelet alapján az elhelyezésre jogosult jogcím
nélküli lakáshasználó másik önálló lakásra tarthat igényt.
A másik lakás akkor megfelelõ, ha lakószobáinak száma
a jogosult 10. § (1) bekezdésben meghatározott igénye
mértékének alsó határával megegyezik, továbbá a jogcím
nélkül használt lakással azonos vagy eggyel alacsonyabb
komfortfokozatú, és ugyanazon a településen van.
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(2) Az igény mértékének megállapításánál az együttla-
kó, megfelelõ elhelyezésre jogosultak együttes létszámát
kell figyelembe venni.

(3) A megfelelõ elhelyezésre jogosult részére – kérel-
mére – a HM központi lakásgazdálkodási szerv engedélyé-
vel az (1) bekezdés szerinti lakás más településen is bérbe
adható, ha az lakásgazdálkodási érdeket nem sért. Ha
azonban a lakás a lakásgazdálkodási szerv illetékességébe
utalt településen van, a központi lakásgazdálkodási szerv
engedélye nem szükséges.

(4) Ha a jogcím nélkül használt lakás a megfelelõ másik
lakás követelményeinek felel meg, vagy annál legfeljebb
fél lakószobával nagyobb, megfelelõ elhelyezés címén
a jogosultnak bérbe lehet adni, ha az nem sérti a lakásgaz-
dálkodási érdekeket.

(5) Megfelelõ elhelyezésként lehetõség szerint önkor-
mányzati tulajdonú lakást kell adni; ilyenkor a bérlõkijelö-
lés (kiválasztás) csak a bérlõ (bérlõtársak), a vele együtt
költözõk megnevezésére és a bérbeadás határozatlan idõ-
tartamra szóló jellegére tartalmazhat kikötést.

(6) HM rendelkezésû önkormányzati lakás hiányában
a jogcím nélküli használók elhelyezését lehetõség szerint
az e célra kijelölt állami tulajdonú HM vagyonkezelésû la-
kóépületben lévõ lakásokkal kell megoldani. A vállalko-
zói HM rendelkezésû lakást megfelelõ elhelyezés címén
nem lehet bérbe adni.

(7) A megfelelõ elhelyezésre nem jogosult személy részé-
re – különösen akkor, ha háztartásában 18. életévét be nem
töltött gyermeke vagy tartósan fogyatékos hozzátartozója el-
látásáról gondoskodik – kivételes méltányosságból legfel-
jebb másfél szobás lakás adható elhelyezésként, amennyiben
a 9. § (1) bekezdésben foglalt lakásjuttatást kizáró ok eseté-
ben nem áll fent. Ha a jogcím nélküli használó a honvédelmi
szerv állományába tartozó személy, részére a lakást a 30. §
(1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig lehet bérbe
adni. A lakás a helyi lakásgazdálkodási szerv illetékességi te-
rületéhez tartozó (utalt) településen vagy méltányolható kére-
lem alapján – a HM központi lakásgazdálkodási szerv enge-
délyével – az ország más településén is lehet.

(8) Jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezésére kijelölt
állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú lakóépületnek
kell tekinteni az e célra a HM központi lakásgazdálkodási
szerv által nevesítetten kijelölt, valamint – a 113. § (3) be-
kezdés szerinti lakóépület kivételével – a honvédelemért
felelõs miniszter által e rendelet szerint elidegenítésre kije-
lölt lakóépületet.

75. §

(1) A jogosult részére a megfelelõ másik lakás bérbe-
adása helyett a jogcím nélkül használt lakás kiürítéséért
a 64. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott térítésben is
meg lehet állapodni.

(2) A térítésekre vonatkozó megállapodást – a jogcím
nélkül használt lakás tulajdoni jellegétõl függetlenül –
a lakásgazdálkodási szerv köti meg, és errõl az önkor-
mányzati tulajdonú lakás esetében az illetékes bérbeadó
szervet értesíti.

(3) A megállapodáshoz a területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatás-támogatási egységének hozzájárulása szük-
séges. A térítés kifizetésére csak a lakás kiürítésének iga-
zolását követõen kerülhet sor.

(4) Nem lehet térítésben megállapodni azzal, aki a jog-
cím nélkül használt lakásból a lakásgazdálkodási szerv
hozzájárulásával HM rendelkezésû lakásba kíván a bérlõ
hozzátartozójaként beköltözni.

Magánszemélyek közötti lakáscsere

76. §

(1) A HM rendelkezésû lakás bérleti joga állami és ön-
kormányzati tulajdonú lakás bérleti jogára cserélhetõ el.
A lakáscserére vonatkozó szerzõdés a helyi lakásgazdál-
kodási szerv hozzájárulásával érvényes.

(2) A honvédelmi szerv szolgálati (köztisztviselõi, köz-
alkalmazotti, munkavállalói) jogviszonyába tartozó sze-
mélyek között a 30. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekö-
vetkezéséig szóló bérleti jog csak ezzel azonos feltételû
bérleti jogra cserélhetõ el.

(3) A határozott idõtartamra és a 30. § (1) bekezdéstõl
eltérõ feltétel bekövetkezéséig szóló bérleti jog nem
cserélhetõ el.

(4) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás bérlete ma-
gánszemélyek között nem cserélhetõ el.

77. §

(1) A lakáscseréhez megtagadható a hozzájárulás, ha
a) az lakásgazdálkodási érdeket sért, különösen ha

a cseréhez történõ hozzájárulás megadását követõen
a honvédelmi szervet megilletõ rendelkezési jog megszûn-
ne, vagy

b) azzal a cserélõ felek egyike aránytalanul hátrányos
helyzetbe kerülne.

(2) A felmondás következtében vagy megfelelõ elhelye-
zés címén bérbeadott lakást érintõ cseréhez a hozzájárulás
csak akkor tagadható meg, ha a lakáscsere a lakásgazdál-
kodási érdeket sérti vagy veszélyezteti.

(3) Meg kell tagadni a hozzájárulást, ha
a) a szerzõdés jogszabályba ütközõ kikötést tartalmaz,
b) a felek nem tudtak megegyezni a lakáscserével kap-

csolatos minden kérdésben,
c) a szerzõdés nem felel meg az alaki és tartalmi köve-

telményeknek,
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d) a HM rendelkezésû lakásba beköltözni kívánó fél
nem természetes személy.

(4) Ha a szerzõdéshez más személy vagy szerv hozzájá-
rulása is szükséges, HM rendelkezésû lakás csak e hozzá-
járulás megadása után adható bérbe.

A lakásbérleti jog folytatása

78. §

(1) A HM rendelkezésû lakás határozatlan idõtartamra
szóló bérleti jogát a bérlõ halála esetén

a) a bérlõ házastársa (özvegye) vagy
b) az 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfe-

lelõ élettársa folytathatja,
feltéve, hogy a bérlõ halálát megelõzõen lakáshaszná-

lati jogot szerzett, és azt életvitelszerûen gyakorolja.

(2) A szolgálati nyugállományú bérlõ halálát követõen
– a házastársat vagy élettársat követõ sorrendben – a bérle-
ti jogot gyermeke és unokája akkor folytathatja, ha már
a bérlet fennállása alatt, a „bérlõ közeli hozzátartozója” cí-
men, határozatlan tartamú lakáshasználati jogot szerzett,
és e jogot befogadással történt megszerzése esetén leg-
alább egy éve gyakorolja.

(3) Az eltartó a Lakástörvény 32. §-ában meghatározott
feltételek fennállása esetén folytathatja a bérleti jogot.

(4) A felmondás következtében és a megfelelõ elhelye-
zés címén bérbe adott lakás bérleti jogát az állandó jelleg-
gel együtt lakók a következõ sorrendben folytathatják:

a) az elhunyt bérlõ házastársa vagy az 5. § (1) bekezdés
c) pontjában foglaltaknak megfelelõ élettársa,

b) gyermeke (örökbe fogadott, nevelt és mostoha gyer-
meke),

c) unokája.

(5) Ha a lakásbérleti jog folytatásának több jogosultja
van, eltérõ megállapodásuk hiányában a Lakástörvény
32. §-ának (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint kell
a bérleti jog folytatását elismerni.

(6) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás bérleti jogát
e rendelet szabályai szerint folytatni nem lehet. Azon sze-
mélyek, akik vállalkozói HM rendelkezésû lakásban lak-
nak és az (1)–(5) bekezdés szabályai szerint a lakás bérleti
jogát folytathatnák, e rendelet szabályai szerint megfelelõ
elhelyezésre vagy kiürítési térítésre tarthatnak igényt.

Albérlet

79. §

(1) A HM rendelkezésû lakás egy része a bérbeadó la-
kásgazdálkodási szerv írásos hozzájárulásával adható al-
bérletbe.

(2) A hozzájárulást meg kell tagadni, ha
a) a lakásbérleti szerzõdés határozott idõtartamra vagy

feltétel bekövetkezéséig szól,
b) a lakás bérlõje a honvédelmi szervvel szolgálati (köz-

tisztviselõi, közalkalmazotti, munkavállalói) jogviszony-
ban áll,

c) a lakás egyszobás,
d) a lakás a bentlakók és a befogadni kívánt albérlõ

együttes létszáma alapján a 10. § (1) bekezdésben megha-
tározott mérték alsó határának felel meg vagy az alatt van,

e) a bérlõvel a 10. § (5) bekezdésben meghatározott tar-
tósan beteg személy is lakik,

f) a befogadni kívánt albérlõ nem rendelkezik lakó-
hellyel,

g) a lakás állami tulajdonban és HM vagyonkezelésben
van, kivéve, ha bérbeadására felmondás, megfelelõ elhe-
lyezés vagy magánszemélyek közötti lakáscsere következ-
tében került sor.

(3) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás nem adható
albérletbe.

80. §

(1) Az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakás
egy részét a honvédelmi szerv szolgálati (köztisztviselõi,
közalkalmazotti, munkavállalói) jogviszonyban álló, hatá-
rozott idõtartamú külszolgálatra beosztott bérlõje albérlet-
be adhatja a külszolgálat idõtartamára a honvédelmi szerv-
vel szolgálati (köztisztviselõi, közalkalmazotti, munkavál-
lalói) jogviszonyban álló személynek, ha a lakása ezen
idõszak alatt lakatlanul maradna. Az albérletbe adáshoz
a helyi lakásgazdálkodási szerv hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás akkor adható meg, ha az albérlõ szol-
gálati vagy munkahelye a lakással azonos településen van,
és nem rendelkezik állandó lakóhellyel, vagy lakásigény-
lését a helyi lakásgazdálkodási szerv az I. besorolási kate-
góriában tartja nyilván.

Lakbér és szolgáltatási díjak

81. §

(1) Az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakás havi
lakbére az alapterület és komfortfokozat szerint:

a) az összkomfortos lakásé 80 Ft/m2,
b) a komfortos lakásé 60 Ft/m2,
c) a félkomfortos lakásé 40 Ft/m2,
d) a komfort nélküli lakásé 35 Ft/m2.

(2) A 28. § (5) bekezdés vagy a 30. § (5) bekezdés sze-
rinti elõzetes miniszteri engedély alapján bérbe adott lakás
lakbére az (1) bekezdésben meghatározott összeg kétsze-
rese.
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82. §

(1) A havi lakbér mértékét 50%-kal kell növelni az
olyan egy- vagy kétlakásos lakóépület esetében, amelyhez
legalább 150 m2 nagyságú udvar vagy kert tartozik.

(2) A havi lakbér mértékét 5%-kal csökkenteni kell, ha
a lakás

a) a három- vagy ennél többszintes lakóépület földszint-
jén vagy I. emeletén van, és valamennyi lakószobájának
ablaka az épület zárt udvarára néz,

b) az országos közforgalmú vasútvonal szélsõ vágányá-
tól 50 méter, illetõleg autópálya (autóút) bevezetõ szaka-
szának szélétõl 15 méter távolságon belül fekvõ épületben
van, és legalább egy lakószobájának ablaka a vasútvonal-
ra, illetõleg az autópályára (autóútra) néz,

c) a felvonó nélküli lakóépület IV. vagy ennél magasabb
emeletén van,

d) összkomfortos vagy komfortos, de közlekedõhelyi-
sége nincs.

(3) A havi lakbér mértékét 10%-kal csökkenteni kell, ha
a lakás

a) az állandó jellegû repülõtéri kifutópályának két kilo-
méteres körzetén belül van,

b) a település belterületi határán kívül helyezkedik el,
c) a komfortfokozatra megállapított feltételeknek meg-

felel, de a lakásban konyha (fõzõfülke) helyett fõzõszek-
rény vagy a fürdõszoba helyett zuhanyozó- (mosdó-) fülke
van,

d) összkomfortos vagy komfortos és fûtése szilárd tüze-
lésû etázskazánnal, illetve szilárd tüzelésû egyedi fûtõbe-
rendezéssel ellátott.

(4) A havi lakbér mértékét 15%-kal csökkenteni kell, ha
a lakás alagsorban (a lakószoba padlószintje legalább
15 cm-rel, de a belmagasság 2/3-át meg nem haladó mér-
tékben a terepszint alatt) van.

(5) Ha a lakás mûszaki állapota különösen kedvezõtlen
(aláducolt, az egészségügyi hatóság megállapítása szerint
egészségre ártalmas, nedves), e helyzet fennállásának idõ-
tartamára a kezelõ a lakbért 50%-kal köteles mérsékelni.

(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti mérséklés együttes mér-
téke a 70%-ot nem haladhatja meg.

83. §

(1) Az 1971. január 1-je elõtt épült lakásoknál a lakbér
megállapításánál számításba vehetõ lakásalapterület felsõ
határa:

a) az 1 szobás lakásnál 50 m2;
b) a 2 szobás lakásnál 80 m2;
c) a 3 szobás lakásnál 100 m2;
d) a 4 szobás lakásnál 120 m2.

(2) A négynél több szobás lakások esetében a lakásalap-
terület felsõ határa lakószobánként 20 m2 -rel növelhetõ.

(3) Ha a lakásban félszoba is van, az (1) bekezdésben
megállapított alapterület felsõ határát félszobánként a fel-
sõ határok közötti különbözet felével kell növelni.

84. §

(1) A lakás havi lakbérének összege a számításba vehe-
tõ alapterület (m2) és a 83. § szerinti módosítások figye-
lembevételével megállapított havi lakbér mértékének a
szorzata (m2 × Ft/m2).

(2) A lakás helyiségei alapterületének megállapításánál
a vakolt belsõ falsíkok között – a padlószint felett 1 méter
magasságban – mért méreteket, továbbá a beépített búto-
rok által elfoglalt területet kell számításba venni. Nem szá-
mítható a helyiség alapterületébe a falsíkokon kívül esõ
(az ajtóknál és ablakoknál lévõ beugrások, a 0,5 m2 -nél ki-
sebb alapterületû falfülkék stb.) és a falsíkokból kiugró
falpillérek által elfoglalt terület.

(3) A lakás alapterületének meghatározásánál
a) a lakás összes (lakó-, fõzõ-, egészségügyi, közleke-

dõ- és tároló-) helyisége teljes területének az 1,90 m sza-
bad belmagasságot elérõ részét – figyelmen kívül hagyva
a lakás belsõ lépcsõje felsõ szintjének az alapterületét –,
továbbá

b) a loggia és a zárt (fedett és oldalról átlátást gátló mó-
don kialakított) erkély területének a felét kell figyelembe
venni oly módon, hogy a számított alapterületet 0,5 m2-ig
lefelé, 0,5 m2 felett pedig felfelé kell kerekíteni.

(4) A lakbér összegét – a (2) és (3) bekezdés figye-
lembevételével – forintra kerekítve kell megállapítani.

85. §

Az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakás bérlõje és
jogcím nélküli használója a külön szolgáltatások díját a jog-
szabályokban, valamint az e rendeletben meghatározottak
szerint köteles megfizetni a bérbeadó által megjelölt helyi
lakóházkezelõ szerv részére. A szolgáltatásokat érintõ fo-
gyasztói árváltozásokat a bérbeadó – a kezelõ szerv útján –
egyoldalúan jogosult érvényesíteni.

86. §

(1) Az állami tulajdonú HM rendelkezésû lakások bér-
lõi (használói) által fizetendõ víz- és csatornahasználati díj
megállapításához

a) a lakásonként mellékmérõvel mért vízfogyasztást,
b) egyedi mérhetõség hiányában – a bérlõkkel (hasz-

nálókkal) kötött írásbeli megállapodás szerint – az ingatlan
fõmérõjén mért fogyasztás megosztásával egy lakásra
kiszámított vízmennyiséget,
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c) az a) és b) pontokban foglalt feltételek hiányában –
Budapest kivételével – az illetékes helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott norma szerint felszámítandó
vízfelhasználást,

d) a helyi önkormányzat rendeletének hiányában, to-
vábbá Budapesten az ingatlan elõzõ évi tényleges vízfel-
használásának, a lakások közötti, alapterület arányos meg-
osztással egy lakásra kiszámított vízfogyasztást,

e) a HM vagyonkezelésbe újonnan bekerült lakás eseté-
ben az üzembe helyezés idõpontjától számított egy év idõ-
tartamra az MH elhelyezési feladatokat ellátó központi
szerve által meghatározott normatív vízmennyiséget
kell alapul venni, amit a díjközlésnek is tartalmaznia kell.

(2) Ha a szolgáltatás kizárólag a szennyvíz elvezetése,
a vízfogyasztással megegyezõ szennyvízmennyiséget kell
a díj alapjának tekinteni.

(3) Az állami tulajdonú HM rendelkezésû társasházi és
szövetkezeti lakás bérlõje (használója) által fizetendõ víz-
és csatornahasználati díj megállapításához a tulajdonkö-
zösség által meghatározott, a közös költségviselés körébe
nem tartozó, kizárólag a lakásra esõ vízmennyiséget kell
alapul venni.

(4) Az (1)–(3) bekezdések szerint meghatározott víz-
mennyiség alapján fizetendõ víz- és csatornahasználati dí-
jat a területileg illetékes helyi vagy regionális, ezek hiá-
nyában a településhez legközelebb esõ polgári víz-, illetve
csatorna-szolgáltató víziközmû által mindenkor alkalma-
zott egységár felszámításával kell megállapítani. A díjat
akkor is így kell megállapítani, ha a szolgáltatás a HM
vagyonkezelésében lévõ közmûrendszerrõl vagy hálózat-
ról történik.

87. §

(1) A honvédelmi szerv vagyonaként nyilvántartott hõ-
ellátó berendezés, rendszer és hálózat felhasználásával,
illetve ezek útján – az etage fûtés, illetve melegvíz ellátás
kivételével – biztosított hõ és használati melegvíz szolgál-
tatásért

a) az állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú lakás
bérlõjének (használójának) a lakás helyiségei légköbmé-
terben kifejezett térfogata arányában fûtési, továbbá a fo-
gyasztott – mérés vagy számítás útján meghatározott
mennyiségû – használati melegvíz szolgáltatásért kizáró-
lag a víz felmelegítésének költségeit tartalmazó vízmele-
gítési vagy a felhasznált hõmennyiség mérése esetén hõ-
szolgáltatási,

b) az állami tulajdonú HM rendelkezésû társasházi és
szövetkezeti lakás bérlõjének (használójának), a tulajdon-
közösség által meghatározott elszámolás alapján megálla-
pított, a közös költségviselés körébe nem tartozó, kizáró-
lag a lakásra esõ költséggel megegyezõ
díjat kell fizetnie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási díjakat a köz-
ponti fûtésû lakóépületekben lévõ lakásokra a hatályos
jogszabályok alapján, egyéb lakásokra pedig a településen
lévõ polgári – ennek hiányában a fõvárosi – távhõszolgál-
tató által mindenkor alkalmazott egységárak és fizetési
szabályok alkalmazásával kell megállapítani.

88. §

(1) Az állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú lakás
bérlõje (használója) a bérleti szerzõdés vagy a helyi lakó-
házkezelõ szervvel kötött külön megállapodás alapján

a) a hagyományos rendszerû magyar és más országok
televíziós adásainak vételére szolgáló központi antenna
csatlakozásáért 10 Ft,

b) a mûholdas, AM mikro vagy kábeltelevíziós adások
vételére alkalmas központi antenna csatlakozásáért a tény-
legesen felmerülõ fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási
költségek szerint megállapított
havi használati díjat köteles fizetni, kivéve, ha igazolja,
hogy külön jogszabály szerint mentesül a televízió- üzem-
bentartási díj megfizetése alól.

(2) A felvonó használatáért – az alagsori, földszinti és ma-
gasföldszinti lakás kivételével – a bérlõ (használó) a lakásban
állandó jelleggel lakó személyek után a 14 évesnél fiatalabb
és 65 évesnél idõsebb, továbbá a rokkant és a mozgássérült,
valamint a vak és gyengénlátó személyek kivételével, havon-
ta és személyenként – általános forgalmi adó nélkül – 100 Ft
felvonóhasználati díjat köteles megfizetni.

VI. FEJEZET
A LAKÓINGATLANBAN LÉVÕ ÁLLAMI

TULAJDONÚ, HM VAGYONKEZELÕI JOGÚ
HELYISÉG BÉRLETE

89. §

(1) A lakóingatlanban lévõ állami tulajdonú HM va-
gyonkezelésû nem lakáscélú helyiség bérbeadója a területi
lakásgazdálkodási szerv.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérbeadás céljára szolgáló
helyiség bérlõjét a helyi lakóházkezelõ szerv kezdeménye-
zésére nyilvános pályáztatás útján a területi lakásgazdál-
kodási szerv választja ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmaz-
hatók az állami tulajdonú HM vagyonkezelésû személy-
gépkocsi-tároló helyiségekre és állóhelyekre.

90. §

A helyiség nem adható bérbe olyan célra, amely a lakó-
épületben lakók nyugalmát, a közösségi együttélést zavar-
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ja, vagy az általános erkölcsi felfogással ellentétes tevé-
kenységgel jár (kimért szeszes ital forgalmazása, diszkó,
jelentõs zajjal záró tevékenység, játékautomata üzemelte-
tése stb.).

91. §

A nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérbeadásának
engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket külön jogsza-
bály tartalmazza.

92. §

(1) A kezelõ a helyiséget a bérleti szerzõdésben megha-
tározott állapotban és felszereltséggel, a kikötött idõpont-
ban leltár szerint adja át a bérlõnek.

(2) A helyiség bérlõje köteles gondoskodni
a) a helyiség és az átadott berendezési tárgyak karban-

tartásáról, felújításáról és cseréjérõl,
b) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kira-

katszekrény, védõ(elõ-)tetõ, ernyõs szerkezet, biztonsági
berendezések karbantartásáról, továbbá a bérlõ tevékeny-
sége érdekében szükséges felújításáról, pótlásáról, illetõ-
leg cseréjérõl,

c) az épület olyan központi berendezésének karbantar-
tásáról, amelyet a bérlõ kizárólagosan használ vagy üzem-
ben tart,

d) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyi-
ségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, ha az
a bérlõ tevékenysége miatt szükséges,

e) a bérlõ tevékenysége során keletkezett nem háztartási
szemét elszállításáról.

93. §

A bérlõ és a bérbeadó megállapodhat a helyiség közmû-
vesítésében, átépítésében és a használati értékét növelõ
egyéb építési, szerelési munkák elvégzésében. Ha a mun-
kák elvégzéséhez hatósági engedély szükséges, annak be-
szerzésérõl a bérlõ gondoskodik.

94. §

A bérlõ a helyiséget a bérleti jogviszony megszûnésekor
– ha a felek másként nem állapodtak meg – az átadáskori
mûszaki állapotban és felszereltséggel köteles a bérbeadó-
nak visszaadni.

95. §

(1) A bérlõ részére cserehelyiség a bérleti jog szünetel-
tetésének idõtartamára csak akkor adható bérbe, ha a bérlõ

tevékenységéhez a honvédelmi szervnek érdeke fûzõdik,
és az nem jár a bérbeadó részérõl költségkihatással.

(2) Ha a bérlõ a helyiséget azért kénytelen elhagyni,
mert annak állapota az állékonyságot, az egészséget, az
élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, illetõleg an-
nak felújítása, átalakítása vagy bõvítése csak a helyiség ki-
ürítése esetén végezhetõ el, a költözéssel kapcsolatos
költségeket maga köteles viselni.

96. §

(1) A helyiség éves bérleti díját a hasonló bérlemények
bérleti díjára figyelemmel kell meghatározni, amely nem
lehet kevesebb a helyiség üres állapotban történõ értékesí-
tése szerinti forgalmi értékének 5%-ánál. A bérbeadó
a bérleti díj összegét évenként, a KSH által az elõzõ évre
megállapított inflációs rátával azonos mértékben köteles
megnövelni.

(2) A külön szolgáltatások díjait – eltérõ megállapodás
hiányában – az e rendelet lakásokra vonatkozó szabályai
szerint kell megállapítani, melyeket a bérlõ (használó)
a bérbeadónak (kezelõnek) köteles megfizetni.

(3) A bérlõ (használó) a helyiség bérét és a szolgáltatá-
sok díját havonta egy összegben elõre, a tárgyhó 5. napjáig
köteles megfizetni.

97. §

(1) A helyiségre bérlõtársi szerzõdés nem köthetõ,
a bérlet tartama alatt a helyiségbe más személy befogadása
nem engedélyezhetõ.

(2) A bérlõ a helyiséget nem adhatja albérletbe.

98. §

A helyiség bérleti jogának átruházásához vagy cseréjé-
hez a bérbeadó csak akkor járulhat hozzá, ha a fél

a) a bérleti jog folytatását változatlan vagy a bérbeadó
számára kedvezõbb feltételekkel vállalja, és

b) a helyiségben a korábbi bérlõvel azonos vagy más –
de a bérbeadó által megengedett – tevékenységet kíván
folytatni.

99. §

(1) Amennyiben a magánbefektetõi HM rendelkezésû
lakóépületben található nem lakás céljára szolgáló helyi-
ség bérbeadója a honvédelmi szerv, a bérbeadás során e fe-
jezet szabályait kell alkalmazni a (2)–(6) bekezdésben
foglalt eltérésekkel.
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(2) A 89. § (2) bekezdés szerinti pályáztatás megindítá-
sáról és a helyiségbérleti szerzõdés megkötésérõl a területi
lakásgazdálkodási szerv értesíti a magánbefektetõt.

(3) A 92. § (1) bekezdés, valamint a 94. § szerinti helyi-
ség átadásról és átvételrõl a lakóházkezelõ a területi lakás-
gazdálkodási szerv útján értesíti a magánbefektetõt.

(4) Az éves bérleti díj nem lehet kevesebb a 96. § (1) be-
kezdés szerint meghatározott értéknél és a magánbefekte-
tõt megilletõ elhelyezési célú megállapodásban rögzített
és a honvédelmi szervet terhelõ pénzbeli ellenszolgáltatás
egy évre lebontott, az év közben történõ bérbeadás esetén
ennek arányosan kiszámított összegénél.

(5) A 98. § szerinti hozzájárulás tényérõl a területi la-
kásgazdálkodási szerv tájékoztatja a magánbefektetõt.

(6) A vállalkozói HM rendelkezésû nem lakás céljára
szolgáló helyiség legfeljebb a magánbefektetõi megálla-
podás megszûnéséig adható bérbe.

100. §

(1) Amennyiben a magánbefektetõi HM rendelkezésû
lakóépületben lévõ nem lakás céljára szolgáló helyiségnek
nem a honvédelmi szerv a bérbeadója, a bérbeadás tekinte-
tében e fejezet szabályait a (2)–(5) bekezdésben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 89. § szerinti pályázati eljárást a helyiség bérlõjé-
nek kiválasztására kell lefolytatni. A pályázatot nyert sze-
mélyt a területi lakásgazdálkodási szerv köteles bérlõként
kiválasztani és errõl a magánbefektetõt értesíteni.

(3) A pályázati eljárás csak akkor indítható meg, ha
a magánbefektetõi megállapodásban foglalt feltételek
fennállnak. A megállapodásban foglalt feltétel hiányában
pályázati eljárás abban az esetben indítható meg, ha azt
a magánbefektetõ írásban engedélyezi, vagy a honvédelmi
szerv ez irányú megkereséséhez írásban hozzájárul. Az en-
gedélynek, hozzájárulásnak tartalmaznia kell a bérbeadás
magánbefektetõ által kikötött feltételeit, így különösen
a bérleti szerzõdés tartamát és a bérleti díj mértékét.

(4) A helyiség bérbeadója a magánbefektetõ, vagy an-
nak a bérbeadásra jogosult szerve, szervezeti egysége
vagy az általa megjelölt és a bérbeadásra felhatalmazott
képviselõje.

(5) A helyiségbérleti szerzõdés alapján a magánbefekte-
tõt megilletõ bérleti díjból el kell számolni a honvédelmi
szervet megilletõ hányaddal. E hányad nem lehet kevesebb
a pályázati eljárás során felmerülõ és a honvédelmi szervet
terhelõ költségek összegénél. Errõl a magánbefektetõvel
kötött elhelyezési célú megállapodásban, vagy ilyen tartal-
mú rendelkezése hiányában a (3) bekezdés szerinti enge-
délyben, hozzájárulásban rendelkezni kell.

VII. FEJEZET
A SZEMÉLYGÉPKOCSI-TÁROLÓKRA

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

101. §

(1) A HM rendelkezésû személygépkocsi-tároló helyi-
séget (állóhelyet) a személygépkocsi-tulajdonnal, illetõleg
– megállapodás alapján vagy a gépjármû forgalmi engedé-
lyében jogszabály alapján üzembentartóként bejegyzett –
tartós használattal rendelkezõ személyek között, elosztás
útján, a következõ sorrendben lehet bérbe adni:

a) a honvédelmi szerv állományába tartozó hivatásos és
szerzõdéses tisztnek, tiszthelyettesnek,

b) a hivatásos állományból szolgálati nyugállományba
helyezett személynek,

c) a honvédelmi szerv köztisztviselõjének, közalkalma-
zottjának.

Az azonos sorrendben állók között azok élveznek el-
sõbbséget, akik HM rendelkezésû lakásban bérlõként
laknak.

(2) Ahol igénylõ hiányában – a szükséges tartalékon fe-
lül – HM rendelkezésû üres személygépkocsi tároló helyi-
ség van, azt legfeljebb 2 év idõtartamra, a helyi viszonyok
szerinti bérleti díjjal, más természetes személynek a helyi
lakásgazdálkodási szerv bérbe adhatja személygépkocsi
tárolás céljára. Ha a magánbefektetõi megállapodás lejár-
táig 2 év vagy annál kevesebb idõ van hátra, a bérlet tarta-
mát legfeljebb a magánbefektetõi megállapodás megszû-
néséig szólóan lehet meghatározni.

102. §

A HM rendelkezésû személygépkocsi tároló helyiség
igénylésének és elosztásának rendjét a helyi lakásgazdál-
kodási szerv elõterjesztése alapján a helyõrségi lakásbi-
zottság, Budapesten a Központi Lakásbizottság, a helyi sa-
játosságok figyelembevételével, szabályzatban határozza
meg. A helyõrségi szabályzatot parancsban, a budapesti
szabályzatot a Honvédelmi Közlönyben ki kell hirdetni.

103. §

A személygépkocsi tároló helyiség bérbeadására a HM
rendelkezésû lakás bérletére vonatkozó szabályokat – e fe-
jezetben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.

104. §

(1) Az önálló lakóingatlanban vagy az ahhoz tartozó te-
rületen lévõ személygépkocsi tárolót a lakás bérlõje részé-
re kell bérbe adni, ha személygépkocsi van az õ vagy vele
jogszerûen, állandó jelleggel együtt lakó hozzátartozója
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tulajdonában, vagy megállapodás alapján tartós használa-
tában. Így kell eljárni a sorházi lakáshoz tartozó ilyen
helyiség esetében is.

(2) Személygépkocsi-tároló helyiséget csak egy bérlõnek
lehet bérbe adni, arra bérlõtársi szerzõdés nem köthetõ.

(3) A két- vagy többállású személygépkocsi-tároló he-
lyiséget azonosító jellel meghatározott állóhellyel lehet
bérbe adni.

105. §

A bérlõ a helyiséget kizárólag a saját, vagy a vele jog-
szerûen, állandó jelleggel együtt lakó hozzátartozója tulaj-
donában, illetõleg tartós használatában lévõ személygép-
kocsi tárolására használhatja. A bérlõ a helyiségbe más
személyt nem fogadhat be, használatát másnak nem en-
gedheti át.

Bérleti és használati díjak

106. §

(1) Az állami tulajdonú, HM rendelkezésû személygép-
kocsi-tároló helyiség havi – általános forgalmi adó nél-
küli – bérleti díja 120 Ft/m2.

(2) Az állóhely havi – általános forgalmi adó nélküli –
bérleti díja 60 Ft/m2.

(3) Az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakó-
épülethez tartozó zárt területen lévõ személygépkocsi vá-
rakozó helyet a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje ké-
relemre, a lakóépületben lévõ lakás személygépkocsi tá-
roló helyiséggel (állóhellyel) nem rendelkezõ bérlõje vagy
vele jogszerûen együttlakó hozzátartozója tulajdonában
lévõ – lakásonként egy darab – személygépkocsi parkolá-
sára kijelölheti és kizárólagos használatba adhatja. A vára-
kozó hely havi – általános forgalmi adó nélküli – használa-
ti díja 40 Ft/m2.

(4) A lakóépülethez tartozó zárt területen lévõ, kizáróla-
gos használatba nem adott (üres) várakozóhelyet a lakó-
épületben lévõ lakások bérlõi közül – a saját vagy vele jog-
szerûen együtt lakó hozzátartozója tulajdonában lévõ sze-
mélygépkocsi parkolására – bárki használhatja, ahhoz en-
gedély nem szükséges. A várakozóhely használata ebben
az esetben térítésmentes.

107. §

(1) A bérleti szerzõdés megszûnését követõen a sze-
mélygépkocsi-tároló helyiséget jogcím nélkül használó
személy cserehelyiségre nem tarthat igényt.

(2) Személygépkocsi-tároló helyiség esetében a 34. §
(1) és (2) bekezdés csak akkor alkalmazható, ha a bérlõ
vagy a vele jogszerûen állandó jelleggel együtt lakó hoz-
zátartozója személygépkocsi tulajdonjogával, illetõleg
megállapodás alapján tartós használati jogával rendel-
kezik.

(3) Vállalkozói HM rendelkezésû személygépkocsi-tá-
roló helyiség esetében a 34. § (1) és (2) bekezdés nem al-
kalmazható. A volt bérlõ ebben az esetben másik cserehe-
lyiségre tarthat igényt. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha
a bérleti szerzõdés azért szûnt meg, mert a magánbefekte-
tõi megállapodás tartama lejárt.

108. §

A határozatlan idõtartamra szóló bérletet a honvédelmi
szerv állományába tartozó vagy szolgálati, illetve öregségi
nyugállományba helyezett bérlõ halála után a házastársa
(özvegye), valamint az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
feltételeknek megfelelõ élettársa akkor folytathatja, ha
a saját vagy a vele jogszerûen, állandó jelleggel együtt
lakó közeli hozzátartozója tulajdonában személygépkocsi
van. Más személy a bérleti jogot nem folytathatja.

109. §

(1) Az állami tulajdonú, HM rendelkezésû személygép-
kocsi tároló helyiségre határozatlan idõtartamra szóló bér-
leti szerzõdés cserehelyiség bérbeadása nélkül a Lakástör-
vény 24. §-a (1) bekezdésének a)–d) pontjában meghatáro-
zott esetek fennállása nélkül is felmondható. A felmondási
idõ egy év.

(2) Az (1) bekezdés szerint fel kell mondani a határozat-
lan idõtartamra szóló bérleti szerzõdést, ha a bérlõnek
a honvédelmi szervvel fennálló jogviszonya a 68. § (3) be-
kezdésben meghatározottak szerint szûnik meg.

110. §

(1) A HM rendelkezésû személygépkocsi-tároló helyi-
ség határozatlan idõtartamra szóló bérleti joga csak HM
rendelkezésû vagy önkormányzati tulajdonú személygép-
kocsi-tároló helyiségre cserélhetõ el, a helyi lakásgazdál-
kodási szerv hozzájárulásával.

(2) A személygépkocsi-tároló helyiségek bérlõi a 30. §
(1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló bér-
leti jogot csak ezzel azonos bérleti jogra cserélhetik el.

(3) A vállalkozói HM rendelkezésû személygépko-
csi-tároló helyiség bérleti joga nem cserélhetõ el.
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111. §

A HM vagyonkezelõi jogú személygépkocsi-tárolót
a kezelõ a bérleti szerzõdésben meghatározott idõpontban
és rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban köte-
les átadni a bérlõ részére. A bérlõ a szerzõdés megszûnése
után a helyiséget kiürítve, az átadáskori állapotban köteles
visszaadni.

112. §

Amennyiben a magánbefektetõi HM rendelkezésû sze-
mélygépkocsi-tároló helyiség bérbeadója a honvédelmi
szerv, annak átadására, átvételére a 111. §-ban meghatáro-
zottak az irányadók azzal, hogy az átadásról és az átvétel-
rõl a helyi lakóházkezelõ szerv a honvédelmi szerv útján
tájékoztatja a magánbefektetõt.

VIII. FEJEZET
AZ ELIDEGENÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

113. §

(1) Az állami tulajdonban és a HM vagyonkezelésében
lévõ lakóépület, lakás, továbbá a lakóépülethez tartozó
nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre kijelöl-
hetõ, ha

a) az elidegenítés nem ellentétes a vagyongazdálkodási,
továbbá a szolgálati és a lakásgazdálkodási érdekekkel,

b) a lakások és helyiségek tulajdoni hányadának több,
mint 50%-át az arra jogosultak meg kívánják vásárolni,

c) a létesítéstõl, a vagyonkezelésbe kerüléstõl vagy az
épület egészére kiterjedõ – a bérlõk és használók átmeneti
kiköltöztetésével is járó – felújítástól számított 10 év eltelt,

d) az épület és a hozzá tartozó földterület az ingatlan-
nyilvántartásban rendezett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint, a mû-
szaki állapotától függetlenül elidegenítésre kijelölhetõ az
üresen álló lakóépület.

(3) Az elidegenítésre történõ kijelölésrõl a HM központi
lakásgazdálkodási szerv javaslatára a honvédelemért fele-
lõs miniszter dönt. A miniszteri döntést közlemény formá-
jában kell közzétenni.

114. §

A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében
a 113. § (1) bekezdés c) pontja szerinti idõtartamot a ma-
gánbefektetõi megállapodás alapján a honvédelmi szervet
megilletõ rendelkezési jog megszerzésétõl kell számítani
azzal, hogy az elidegenítésére történõ kijelölésre csak ak-
kor kerülhet sor, ha a lakás (lakóépület) a Magyar Állam
tulajdonába és a HM vagyonkezelésébe került.

115. §

(1) Nem idegeníthetõ el a lakóépület (lakás), ha
a) a bérlõ a lakást határozott idõtartamra, vagy valamely

feltétel bekövetkezéséig bérli,
b) legfeljebb 6 lakást foglal magába, és a létesítéstõl

vagy a vagyonkezelésbe kerüléstõl számított 15 év még
nem telt el, kivéve, ha a településen katonai szervezet nem
mûködik, vagy más helységben lévõ katonai szervezet
lakásellátását nem szolgálja,

c) a mûemléki hatóság mûemlékké nyilvánította, és az
elidegenítéshez nem járul hozzá,

d) érvényes helyi településrendezési tervben bontásra
van kijelölve, vagy a vagyonkezelõ a felújításáról döntött.

(2) A honvédelemért felelõs miniszter
a) a 113. § (1) bekezdés b) pontjában,
b) amennyiben a létesítéstõl, vagyonkezelésbe kerülés-

tõl legalább 5 év eltelt, a 113. § (1) bekezdés c) pontjában,
c) amennyiben a létesítéstõl, vagyonkezelésbe kerülés-

tõl legalább 10 év eltelt, a 115. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feltételtõl – kellõen megalapozott va-

gyon- és lakásgazdálkodási érdek esetén – eltekinthet, és
a lakóépületet (lakást) elidegenítésre kijelölheti.

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés a) pontját, ha
az elidegenítésre kijelölt lakást a 30. § (1) bekezdés szerin-
ti feltétel bekövetkezéséig bérlõ személy legalább 10 év,
a honvédelmi szervnél ténylegesen és folyamatosan eltöl-
tött hivatásos vagy szerzõdéses szolgálati, köztisztviselõi,
közalkalmazotti, munkavállalói jogviszonnyal rendelke-
zik, feltéve, hogy a lakás juttatására nem a 8. § (1) bekez-
dés b)–d), továbbá g) pontjában foglalt rendelkezés hatá-
lya alóli felmentés vagy mentesülés alapján került sor.

116. §

(1) Lakóépületnek kell tekinteni az ingatlan-nyilvántar-
tásba önálló ingatlanként bejegyzett olyan építményt,
amelyben kizárólag vagy az épület alapterülete 50%-át
meghaladó mértékben lakás van.

(2) A lakóépülethez tartozik a lakóépületben lévõ,
illetve a lakóépülettel azonos helyrajzi számon bejegyzett
nem lakás céljára szolgáló helyiség.

(3) Az azonos helyrajzi számon nyilvántartott, mûszaki-
lag egymástól független, legfeljebb 6 lakást magába fogla-
ló lakóépületeket a 115. § (1) bekezdés b) pontja szerint
kell elbírálni, kivéve, ha az ingatlan-nyilvántartásba kü-
lön-külön önálló ingatlanként nem jegyezhetõk be.

117. §

(1) Az elidegenítésre kijelölt lakóépületben lévõ lakást
megvásárolhatják:

a) a bérlõ,
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b) a bérlõtársak, egyenlõ arányban,
c) az a) és b) pontban felsoroltak hozzájárulásával azok

egyenes ági rokona, valamint örökbe fogadott gyermeke.

(2) Az a jogcím nélküli lakáshasználó, aki cserelakásra
tarthat igényt, ha elhelyezésére a társasház alapító okirat
ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzéséig nem került
sor, az általa használt lakást a bérlõre irányadó feltételek-
kel megvásárolhatja.

(3) Az a bérlõbõl olyan jogcím nélküli lakáshasználóvá
vált személy, aki cserelakásra nem tarthat igényt, ha kiköl-
tözésre való felszólítására – a bérbeadó honvédelmi szerv-
nek felróható okból – a társasház alapító okirat ingat-
lan-nyilvántartásba történõ bejegyzéséig nem került sor, és
az elidegenítés nem ellentétes a szolgálati és lakásgazdál-
kodási érdekkel, az általa használt lakást a forgalmi érté-
ken megvásárolhatja.

(4) Amennyiben a bérlõnek (használónak) lakbér (la-
káshasználati díj), egyéb szolgáltatási vagy közüzemi díj
tartozása áll fenn, az adásvételi szerzõdést a tartozások ki-
egyenlítéséig nem lehet megkötni vele.

(5) A honvédelmi szerv állományába tartozó, fegyelmi
vagy büntetõeljárás hatálya alatt álló személy részére a la-
kást az (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételekkel elidegení-
teni csak akkor lehet, ha az eljárás a jogviszony megszûné-
se vagy megszüntetése nélkül fejezõdik be. A hivatásos
katona esetében e rendelkezést nem kell alkalmazni, ha
a jogviszony megszûnésével egyidejûleg szolgálati nyug-
állományba helyezik.

118. §

(1) Az elidegenítésre kijelölt lakóépülethez tartozó,
nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlõ vásárolhatja
meg.

(2) A 115. § (1) bekezdés a) pontját, (2) és (3) bekezdé-
sét, valamint a 117. § (1) bekezdését kell alkalmazni a sze-
mélygépkocsi-tároló helyiség elidegenítésére is.

119. §

(1) Ha a 117. § (1) bekezdés szerint a lakás megvásárlá-
sára jogosult személy e jogával nem kíván élni, kérelmére
a lakásgazdálkodási szerv a jogos lakásigénye mértékének
megfelelõ, de legfeljebb a meglévõ lakás szobaszámával
azonos szobaszámú cserelakást adhat bérbe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti cserét szolgálati érdekbõl
történõ költözésnek kell minõsíteni, és költségeit ennek
megfelelõen kell elszámolni.

(3) Ha a bérlõ elõvásárlási jogával nem él, és az (1) be-
kezdés szerinti cserelakásra sem tart igényt, az általa lakott
lakást állami tulajdonban, HM rendelkezésben kell meg-

tartani. Ez esetben a lakásbérlet változatlan tartalommal
fennmarad.

Elidegenítésre történõ kijelölés

120. §

(1) A lakóépület (lakás) és a lakóépülethez tartozó nem
lakáscélú helyiség, továbbá személygépkocsi-tároló helyi-
ség (állóhely) elidegenítésre kijelölését a helyi lakásgaz-
dálkodási szerv az illetékes haderõnemi parancsnok útján,
az e célra rendszeresített „Lakóépület (lakás) elidegenítési
adatlap” három példányban történõ elõterjesztésével a te-
rületi lakásgazdálkodási szervnél kezdeményezheti.

(2) A területi lakásgazdálkodási szerv az (1) bekezdés
szerinti adatlapok tartalmát érdemben felülvizsgálja és ja-
vaslatával ellátva, évenként egy alkalommal május 31-ig
a HM központi lakásgazdálkodási szervhez felterjeszti.

(3) A HM központi lakásgazdálkodási szerv vezetõje
a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtit-
kár és a HM Honvéd Vezérkar fõnök útján tesz javaslatot
a honvédelemért felelõs miniszternek az elidegenítésre
történõ kijelölésre vagy a kijelölési javaslat elutasítására.

(4) A honvédelemért felelõs miniszter a vagyongazdál-
kodási, szolgálati és lakásgazdálkodási érdekek együttes
mérlegelése alapján a kezdeményezõ és javaslattevõ hon-
védelmi szervek álláspontjától eltérõ döntést is hozhat.

(5) Vagyongazdálkodási és lakásgazdálkodási tekintet-
ben egyaránt indokolt esetben a (2) bekezdés szerinti idõ-
ponttól eltérõ eseti (egyedi) elõterjesztés is lehetséges.

A vételár megállapítása és megfizetése

121. §

(1) Az elidegenítésre kijelölt lakások és helyiségek a he-
lyi beköltözhetõ forgalmi érték figyelembevételével kiala-
kított áron értékesíthetõk.

(2) A lakás forgalmi értékét csökkenteni kell a bérlõnek
vagy használónak a lakásra fordított és meg nem térített ér-
téknövelõ beruházásai értékével.

(3) Ha a forgalmi érték megállapítása és a vételi ajánlat
közötti idõtartam az egy évet meghaladja, a vételi ajánlat
elkészítéséhez új forgalmi értékbecslést kell elvégeztetni,
és a vételi ajánlatot annak alapján kell megtenni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni ab-
ban az esetben is, ha a vásárlásra jogosult a vételi ajánlatra
nemlegesen nyilatkozott, azonban e szándékát megváltoz-
tatva az általa bérelt, illetve használt lakás vagy helyiség
megvásárlását kezdeményezi.

(5) A (3) bekezdés szerint készített forgalmi értékbecs-
lés költsége a honvédelmi szervet, a (4) bekezdés szerint
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készítetté a vásárlásra jogosult személyt terheli. A vásár-
lásra jogosult személyt elõzetesen tájékoztatni és nyilat-
koztatni kell a várható költségekrõl, valamint azok vállalá-
sáról.

122. §

(1) A lakóépület vagy lakás 117. § (1) és (2) bekezdés-
ben említett természetes személy által történõ megvásárlá-
sa esetén a vételárat a 121. § szerint megállapított forgalmi
érték sávosan növekvõ arányában kell meghatározni. Ha
a forgalmi érték

a) 5 000 000 Ft vagy annál kevesebb, a vételár a forgal-
mi érték 30%-a;

b) 5 000 001–7 500 000 Ft, a vételár 1 500 000 Ft és az
5 000 000 Ft feletti rész 35%-a;

c) 7 500 001–10 000 000 Ft, a vételár 2 375 000 Ft és
a 7 500 000 Ft feletti rész 40%-a;

d) 10 000 001–12 500 000 Ft, a vételár 3 375 000 Ft és
a 10 000 000 Ft felett rész 45%-a;

e) 12 500 001–15 000 000 Ft, a vételár 4 500 000 Ft és
a 12 500 000 Ft feletti rész 50%-a;

f) 15 000 001–17 500 000 Ft, a vételár 5 750 000 Ft és
a 15 000 000 Ft feletti rész 55%-a;

g) 17 500 001–20 000 000 Ft, a vételár 7 125 000 Ft és
a 17 500 000 Ft feletti rész 60%-a;

h) 20 000 000–25 000 000 Ft, a vételár 8 625 000 Ft és
a 20 000 000 Ft feletti rész 65%-a;

i) 25 000 001–30 000 000 Ft, a vételár 11 875 000 Ft és
a 25 000 000 Ft feletti rész 70%-a;

j) 30 000 000 Ft-nál több, a vételár 15 375 000 Ft és
a 30 000 000 Ft feletti rész 80%-a.

(2) Ha a lakóépület vagy lakás megvásárlója nem
a 117. § (1)–(2) bekezdésben említett természetes személy,
a vételár a 121. § szerint megállapított forgalmi érték
100%-a.

(3) Ha a nem lakás céljára szolgáló helyiséget a 117. §
(1) bekezdésben említett természetes személy vásárolja
meg, a vételár a 121. § szerint megállapított forgalmi érték
80%-a, minden egyéb esetben 100%-a.

(4) Az üres állapotban értékesítésre kerülõ lakás és he-
lyiség vételára a forgalmi érték, ha azonban a pályázat so-
rán azt meghaladó összegû ajánlat érkezik, a vételár a for-
galmi értéket meghaladó mértékû is lehet.

(5) Ha az elsõ pályázat során nem érkezik a forgalmi ér-
téket elérõ érvényes ajánlat, az újabb pályázaton a meghir-
detett vételár legfeljebb a forgalmi érték 80%-ára mérsé-
kelhetõ. Amennyiben az újabb pályázaton érvényes ajánlat
a forgalmi érték 80%-át elérõ vételárra sem érkezik, új ér-
tékbecslést kell készíttetni, és annak alapján a pályázatot
ismételten lefolytatni.

123. §

(1) A 117. § (1)–(2) bekezdésben említett személyt
a honvédelmi szervnél ténylegesen és folyamatosan eltöl-
tött hivatásos és szerzõdéses szolgálati, köztisztviselõi,
közalkalmazotti, továbbá munkavállalói jogviszonya után
a lakóépület vagy lakás 122. § (1) bekezdés szerint megál-
lapított vételárából árengedmény illeti meg.

(2) Az árengedmény mértéke
a) öt évnél több, de legfeljebb tíz év idõtartamú jogvi-

szony esetében 2,5%,
b) tíz évnél több, de legfeljebb tizenöt év idõtartamú

jogviszony esetében 5%,
c) tizenöt évnél több, de legfeljebb húsz év idõtartamú

jogviszony esetében 10%,
d) húsz évnél több, de legfeljebb huszonöt év idõtarta-

mú jogviszony esetében 12,5%,
e) huszonöt évnél hosszabb idõtartamú jogviszony ese-

tében 15%.

(3) Az (1)–(2) bekezdés alkalmazásában a honvédelmi
szervnél különbözõ jogviszonyokban folyamatosan eltöl-
tött szolgálati idõt egybe kell számítani.

(4) A honvédelmi szervnél szolgálati, köztisztviselõi,
közalkalmazotti, továbbá munkavállalói jogviszonyban az
(1) bekezdés szerint eltöltött idõtartam

a) a személyügyi alapnyilvántartást vezetõ személyügyi
szerv igazolásával,

b) a honvédelmi szerv állományából történt kiválás ese-
tében a szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, továb-
bá munkavállalói jogviszony megszüntetésérõl rendelke-
zõ okirattal vagy az illetékes hadkiegészítõ parancsnokság
által kiállított igazolással
igazolható.

(5) Az árengedmény csak akkor érvényesíthetõ, ha
a meghatározott idõtartamú szolgálati (köztisztviselõi,
közalkalmazotti, munkavállalói) jogviszonnyal rendelke-
zõ személy a lakóingatlan tulajdonjogát legalább 50%-ban
megszerzi.

124. §

(1) Ha a lakást a 117. § (1) és (2) bekezdésben, illetve
a helyiséget a 118. §-ban meghatározott jogosult vásárolja
meg, részére – kérelmére – legalább tizenöt, de legfeljebb
huszonöt évi részletfizetési kedvezményt kell adni. Rész-
letfizetés esetén a jogosult – az (5) bekezdésben meghatá-
rozott kivétellel – a vételár 10%-át egy összegben köteles
megfizetni. A vételár fennmaradó részét a törlesztés idõ-
tartama alatt havi egyenlõ részletekben kell megállapítani.

(2) Ha a vevõ a 117. § (1)–(2) bekezdésben, illetve
a 118. §-ban meghatározott természetes személy és az
adásvételi szerzõdés megkötésekor

a) a vételárat egy összegben megfizeti, a teljes vételárra,
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b) 10%-ot meghaladó fizetést teljesít, a 10% feletti
többletfizetés összegére,
40% árengedmény illeti meg.

(3) A vételárhátraléknak a természetes személy által az
adásvételi szerzõdésben vállalt határidõ elõtt történõ egy-
összegû kiegyenlítése esetén a fennálló tartozását

a) a szerzõdés megkötésétõl számított öt éven belül
40%-kal,

b) a szerzõdés megkötésétõl számított öt év eltelte után
30%-kal,

c) a szerzõdés megkötésétõl számított tíz év eltelte után
20%-kal
csökkenteni kell.

(4) Ha a vevõnek vételárhátraléka van, de nincs részlet-
fizetési késedelemben és az egyösszegû befizetés az egy-
éves törlesztõ részletet meghaladja (rendkívüli törlesztés),
a vételárhátralékából az egyösszegû befizetésnek a (3) be-
kezdés szerinti arányában a fennmaradó tartozását csök-
kenteni kell.

(5) A nyugállományú vevõt az általa lakott lakás meg-
vásárlásakor – kérelmére – a vételár egészére legalább ti-
zenöt, de legfeljebb huszonöt évig tartó, havi részletfizeté-
si kedvezmény illeti meg.

125. §

Ha az üres lakás vagy helyiség vevõje a vételárat rész-
ben vagy egészben kiegyenlíti, õt a 124. § (2)–(4) bekez-
dése szerint árengedmény nem illeti meg.

126. §

A hatályos jogszabály alapján a lakások értékesítése so-
rán a vételár kiegyenlítésére a vevõtõl, a vevõ házastársá-
tól a saját jogán szerzett kárpótlási jegyet névértéken el
kell fogadni.

127. §

Ha a lakás vételárát a vevõ részletfizetéssel egyenlíti ki,
a fennálló vételárhátralék és járulékai erejéig a lakásra (in-
gatlanra) a HM javára jelzálogjogot, valamint elidegeníté-
si és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyeztetni.

128. §

A vételárhátralékot évi 4,5%-os kamattal terhelten kell
megfizetni.

129. §
(1) A törlesztési határidõ elmulasztása esetén az adóst

a fizetési kötelezettségének teljesítésére határidõ kitûzésé-
vel írásban fel kell szólítani. A határidõ eredménytelen le-
jártát követõen az esedékes tartozás behajtása iránti – pe-
ren kívüli vagy peres – eljárás megindítására haladéktala-
nul intézkedni kell.

(2) A kötelezett az (1) bekezdés szerinti tartozásának
összege után a késedelembe esés idõpontjától számított
törvényes kamatot köteles megfizetni.

A lakások és helyiségek értékesítésének elõkészítése

130. §

(1) A kijelölést követõen az elidegenítési eljárás lebo-
nyolítására a területi lakásgazdálkodási szerv saját hatás-
körében intézkedik. Az elidegenítés teljes körû lebonyolí-
tására megbízási szerzõdést köthet ingatlanközvetítésre
jogosult szervvel vagy a honvédelmi szervvel szolgálati
(köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti) jogviszonyban
nem álló magánszeméllyel (a továbbiakban: megbízott).
A megbízási szerzõdésben a rendeletnek a megbízottakra
vonatkozó elõírásait is ki kell kötni.

(2) A megbízottat nyilvánosan meghirdetett pályázat út-
ján kell kiválasztani, a vállalt határidõ és a gazdasági
szempontok figyelembevételével.

(3) A teljes körû lebonyolítás magában foglalja a lakó-
épület mûszaki felmérését és annak dokumentálását, helyi
forgalmi értékének és vételárának megállapítását, az ingat-
lan-nyilvántartással összefüggõ esetleges helyesbítést,
illetve a telekrendezést, a társasházzá történõ alakítást és
a lakások, helyiségek értékesítését.

131. §

A társasház-alapító okirat tervezetének elõkészítésébe
a leendõ tulajdonostársakat be kell vonni. Az alapító okirat
tervezetének meg kell felelni a leendõ tulajdonostársak
többségi akaratának.

132. §

A területi lakásgazdálkodási szerv vezetõje ellenjegyez-
ni köteles a helyi forgalmi érték és vételár megállapítását,
továbbá a társasház-alapító okiratot.

133. §

(1) A megbízott a társasház földhivatali ingatlan-nyil-
vántartásba történt bejegyzését követõ 30 napon belül kö-
teles vételi ajánlatot tenni a vásárlásra jogosultaknak.

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 51



(2) A vásárlásra jogosultság tényét a lakásra és a sze-
mélygépkocsi-tárolóra vonatkozóan a helyi lakásgazdál-
kodási szerv, nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében
a bérbeadó írásban köteles igazolni a jogosultnak.

134. §

A vásárlásra jogosult személy a vételi ajánlat kézhezvé-
telét követõ 60 napon belül köteles írásbeli nyilatkozatot
tenni a megbízottnál az ajánlat elfogadásáról vagy vissza-
utasításáról.

Az üresen álló lakóépület, lakás és helyiség elidegenítése

135. §

(1) Az elidegenítésre kijelölt üres lakóépületet, vala-
mint a részben lakott lakóépületben lévõ, a lakásgazdálko-
dás körében felhasználásra nem tervezett üres lakást és
nem lakás céljára szolgáló helyiséget a sajtó vagy más tájé-
koztató eszköz útján, illetve a helyben szokásos módon 30
napos jelentkezési határidõvel és a pályázati feltételek
ismertetésével együtt kell meghirdetni.

(2) Vásárlásra magánszemély, magánszemélyek jogi
személyiség nélküli társasága és jogi személy egyaránt
pályázhat.

136. §

(1) A pályázatra meghirdetett üres lakásra és nem lakás
céljára szolgáló helyiségre zárt borítékban érkezõ vételi
ajánlatokat a beérkezés sorrendjében a helyi lakóházkeze-
lõ szerv veszi nyilvántartásba.

(2) A vételi ajánlatot a pályázat megnyitásától számított
30 nap leteltéig lehet bejegyezni a nyilvántartásba. A ha-
táridõ leteltével a nyilvántartást le kell zárni, és ennek
megtörténtét a helyi lakóházkezelõ szerv vezetõje köteles
aláírásával ellenjegyezni.

137. §

(1) A pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül
az e célra kijelölt bizottság közjegyzõ jelenlétében a beér-
kezett vételi ajánlatokat – annak tényét jegyzõkönyvben
rögzítve – felbontja. A bizottság az ajánlatokat a felbontá-
suk napját követõ 15 napon belül – közjegyzõ közremûkö-
dése nélkül – bírálja el.

(2) A bizottság a helyi lakóházkezelõ szervnek, a helyi
lakásgazdálkodási szervnek és a területi lakásgazdálkodá-
si szervnek egy-egy képviselõjébõl áll.

138. §

(1) Az üres lakásra benyújtott pályázatok elbírálásakor
a jelentkezõket a következõ jogosultsági sorrend szerint
kell figyelembe venni

a) a honvédelmi szervvel hivatásos, köztisztviselõi,
közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek azonos
feltételekkel,

b) a hivatásos állományból szolgálati nyugállományba
helyezett személy,

c) az a) és b) pontban meghatározott személy özvegye,
d) szerzõdéses katona,
e) az a)–d) pontban nem említett más személy vagy vé-

telre jogosult szervezet.

(2) Az azonos sorrendi kategóriába tartozó pályázók kö-
zül elsõbbséget élvez az, aki magasabb összegû elõtörlesz-
tést vállal.

(3) A nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek értéke-
sítése során az (1) bekezdésben megállapított sorrend nem
alkalmazható. A helyiséget a legkedvezõbb vételi ajánla-
tot tevõ pályázó részére kell értékesíteni.

139. §

(1) A pályázó részére – a helyi önkormányzat kivételé-
vel – az adott településen csak egy lakás (helyiség) értéke-
síthetõ.

(2) Ha több lakásra nyer pályázatot, a helyi lakóházke-
zelõ szerv nyilatkoztatja, hogy az általa megpályázott la-
kások közül melyiket kívánja megvásárolni. A többi, általa
megpályázott, de meg nem vásárolható lakást a pályázati
sorrendben õt követõ személy, illetve személyek részére
kell értékesíteni.

(3) A pályázók sorrendjének a (2) bekezdés szerinti vál-
tozását a pályázatok elbírálásakor jegyzõkönyvben kell
megállapítani.

140. §

(1) Ha több pályázó azonos fizetési feltételeket vállal,
a pályázatot az nyeri meg, aki a 136. § szerinti nyilvántar-
tás alapján korábban nyújtotta be a pályázatát.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti idõpont is megegyezik,
az azonos tartalommal pályázók számára árverést kell
tartani.

141. §

A helyi lakóházkezelõ szerv köteles a pályázat eredmé-
nyét a pályázókkal külön-külön közölni, a megbízott ré-
szére megküldeni, valamint a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozni.
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Az adásvételi szerzõdés megkötése és a birtokba adás

142. §

(1) Az adásvételi szerzõdést a vevõkkel a megbízott ak-
kor kötheti meg, ha

a) a 132. § szerinti ellenjegyzés megtörtént,
b) a vevõ a vételi jogosultságát a 133. § (2) bekezdés

szerint igazolta,
c) pályázat útján történõ értékesítés esetén a helyi lakó-

házkezelõ szerv vezetõje a pályázat eredményét számára
megküldte,

d) a házfelügyelõi munkakörrel kapcsolatos lakást és
a házfelügyelõt érintõ kérdések a 152. § szerint rendezettek,

e) a lakóépület több, mint 50%-os tulajdoni hányadára
érkezett be vételi szándéknyilatkozat.

(2) A helyi lakóházkezelõ szerv az adásvételi szerzõdés ér-
vényes létrejöttét követõ hónap elsõ napjával a lakóépületet
a vevõk birtokába adja, és ezzel egyidejûleg a vevõket terheli
a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása.

143. §

(1) A 142. § (2) bekezdés szerinti birtokba adás napjával
megszûnik:

a) a vevõt terhelõ lakbér, használati és bérleti díj fizetési
kötelezettség,

b) a helyi lakásgazdálkodási és lakóházkezelõ szerv
bérbeadói kötelezettsége.

(2) Ha a társasházi közösség alakuló közgyûlésének
idõpontja a 142. § (2) bekezdéstõl eltér, a helyi lakóházke-
zelõ szerv kezelõi kötelezettsége a társasházi közösség
megalakulását követõ hónap elsõ napjával szûnik meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti idõtartamra esõ kezelõi be-
vételekkel és kiadásokkal a lakóházkezelõ szerv a kezelõi
kötelezettség megszûnését követõ 60 napon belül köteles
a társasházi közösség tagjaival írásban elszámolni.

144. §

(1) Ha a lakóépület vegyes tulajdonba kerül, kezelõi fel-
adatainak elvégzését és a közös képviselet ellátását a terü-
letileg illetékes MH elhelyezési szolgálat nem vállalhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az állami tulajdoni
hányad tulajdonosi képviseletét a társasházi közösség köz-
gyûlésén a helyi lakóházkezelõ szerv látja el.

145. §

A megbízott a szerzõdés alapján jegyezteti be az ingat-
lan-nyilvántartásba:

a) a vevõnek a megvásárolt ingatlanra vonatkozó tulaj-
donjogát,

b) a vevõ kérelmére – ha az adásvétel a 117. § (1) bekez-
dés c) pontjában meghatározott személlyel történt – a ha-
szonélvezeti jogot,

c) a még ki nem egyenlített vételárhátralék és járulékai
erejéig a 127. § szerinti esetben a HM javára a jelzálogjo-
got, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat.

AHM vagyonkezelésében lévõ közmûrendszerekrõl
üzemeltetett lakóépületek társasházzá alakítása

146. §

(1) A lakóépületekkel együtt értékesíteni kell az üze-
meltetésüket és közmûellátásukat biztosító, a HM vagyon-
kezelésében lévõ közmûrendszereket is (ivóvíz, csatorna,
központi fûtés, melegvíz-ellátó rendszerek).

(2) A katonai szervezetek (létesítmények) közmûellátá-
sát is biztosító közmûrendszereknek csak olyan elemei ad-
hatók társasházi tulajdonba, amelyek kizárólag a lakóépü-
letek közmûellátását szolgálják, és a katonai szervezet
telekhatárán kívül vannak.

(3) A közmûrendszerek tulajdonosi megosztásáról is
a társasház alapító okiratban kell rendelkezni. Közös tulaj-
donba kell adni a közmûrendszereknek azt a részét (ele-
mét), amelynek a fenntartása és üzemeltetése a Lakástör-
vény és e rendelet szerint a bérbeadó feladata.

(4) A társasházi tulajdonba a (2) bekezdés szerint nem
adható közmûrendszerek üzemeltetése és a folyamatos
közmûszolgáltatás a katonai szervezetek feladata. A kato-
nai szervezetek szolgáltatási kötelezettségét az adásvételi
szerzõdésben rögzíteni kell.

(5) A katonai szervezet akkor mentesül szolgáltatási kö-
telezettsége alól, ha az ingatlan katonai célú használata
végleg megszûnt, és az ingatlan új tulajdonosa (használó-
ja) a honvédelmi szerv lakóépületei közmûellátására vo-
natkozó kötelezettséget szerzõdésszerûen átvállalta.

Hozzájárulás az önkormányzati tulajdonú,
HM rendelkezésû lakás és helyiség elidegenítéséhez

147. §

(1) Az önkormányzati tulajdonban levõ HM rendelke-
zésû lakást és helyiséget a helyi önkormányzat az általa
megállapított feltételek szerint idegeníti el.

(2) A Lakástörvény 55. §-ának (1) bekezdése szerinti
hozzájárulást a következõ szervek adhatják meg:

a) lakás és személygépkocsi-tároló vonatkozásában
a helyi lakásgazdálkodási szerv,

b) helyiségre vonatkozóan a területi lakásgazdálkodási
szerv.
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148. §

Az önkormányzat által történõ elidegenítéshez, illetve
a lakás megvásárlásához a helyi lakásgazdálkodási szerv
a 115. § (3) bekezdés kivételével csak akkor járulhat hoz-
zá, ha a lakás nem esik a 115. § (1) bekezdés a)–b) pontjá-
nak hatálya alá.

149. §

Az önkormányzat által elidegenítésre kijelölt, HM bér-
lõkijelölési vagy ismételten gyakorolható bérlõkiválasztá-
si jogú lakás és helyiség megvásárlásához adott hozzájáru-
lásban az önkormányzattal közölni kell az 1991. évi
XXXIII. törvény 43. §-ában meghatározott vételárhányad-
ra vonatkozó igényt is.

150. §

A HM rendelkezésû önkormányzati lakás és személy-
gépkocsi-tároló helyiség megvásárlásához a 147. § (2) be-
kezdés a) pontja szerint adott hozzájárulásról a helyi lakás-
gazdálkodási szerv értesíteni köteles a területi lakásgaz-
dálkodási szervet.

Hozzájárulás magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás és
helyiség elidegenítéséhez

151. §

A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás elidegeníté-
séhez a magánbefektetõi megállapodás tartama (futamide-
je) alatt a területi lakásgazdálkodási szerv járulhat hozzá.
A hozzájárulás abban az esetben adható meg, ha

a) az értékesítést a magánbefektetõ kezdeményezi,
b) azzal a céllal, hogy a lakást a bérlõ javára elidegenít-

se, és
c) az elidegenítés a helyi lakásgazdálkodási érdekeket

nem sérti.

Házfelügyelõi lakás elidegenítése

152. §

(1) Ha az elidegenítésre kijelölt lakóépületben munka-
körhöz kötött házfelügyelõi lakás van, a lakóépület elide-
genítésére csak akkor kerülhet sor, ha a helyi lakóházkeze-
lõ szerv, a leendõ társasház tulajdonosok és a házfelügyelõ
a lakást és a házfelügyelõt érintõ kérdésekben elõzetesen,
írásban megegyeztek.

(2) A társasház alapító okiratba a munkakörhöz kötött
házfelügyelõi lakást:

a) külön tulajdonként kell felvenni, ha a leendõ társas-
ház tulajdonosok a házfelügyelõi szolgáltatásra nem
tartanak igényt,

b) osztatlan közös tulajdonként kell felvenni, ha a leen-
dõ társasház tulajdonosok a házfelügyelõi szolgáltatásra
igényt tartanak.

(3) A (2) bekezdés a) pontja esetén a házfelügyelõnek
a munkajogi jogviszonyát a vonatkozó jogszabályi rendel-
kezések szerint meg kell szüntetni, és – ha azt a Szolgálta-
tóval kötött szerzõdés nem zárja ki – számára

a) az általa lakott lakás megvásárlását a 117. § (2) be-
kezdése szerint lehetõvé kell tenni,

b) lakásvásárlási szándékának hiányában a Lakástör-
vény 26. §-ának (2) bekezdése szerinti cserelakást kell bér-
be adni, és az így megüresedõ lakásra másik bérlõt kell
kijelölni.

(4) A (2) bekezdés b) pontja esetén, ha a leendõ társas-
háztulajdonosok:

a) a házfelügyelõ személyét elfogadják, és õ vállalja
a társasház tulajdonostársainak közösségével történõ meg-
állapodással a házfelügyelõi feladatok elvégzését, a ház-
felügyelõi munkajogi jogviszonyát a vonatkozó jogszabá-
lyi rendelkezések szerint meg kell szüntetni,

b) a házfelügyelõ személyét nem fogadják el, vagy
a házfelügyelõ nem kíván munkaszerzõdést kötni a társas-
ház tulajdonostársi közösségével, a házfelügyelõ munka-
jogi jogviszonyát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
szerint meg kell szüntetni, és – ha azt a Szolgáltatóval kö-
tött szerzõdés nem zárja ki – számára az (1) bekezdés sze-
rinti megállapodásban kikötött határidõre a Lakástörvény
26. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelelõ cserelakást kell biztosítani.

(5) A (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés b) pontja
szerinti esetben a cserelakás biztosítása helyett a volt bér-
lõnek a 64. § (2) bekezdésben megállapított kiürítési térí-
tés is fizethetõ.

153. §

A társasházi közös tulajdonba kerülõ, munkakörrel kap-
csolatos házfelügyelõi lakás vételára a becsült forgalmi ér-
ték 100%-a. A vételárat a leendõ társasház-tulajdonosok
a tulajdoni hányaduk arányában kötelesek megfizetni.

Az elidegenítésre vonatkozó egyéb rendelkezések

154. §

(1) Ha az elidegenítésre kijelölt lakóépületben lévõ la-
kást az elidegenítésre történt kijelölést megelõzõen a bérlõ
részére lakás-használatbavételi díj fizetésének kötelezett-
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ségével utalták ki, és a bérlõ a lakás-használatbavételi díj
megfizetésére halasztást, részletfizetési vagy szociálpoliti-
kai kedvezményt kapott, e fizetési kötelezettségének a la-
kás megvásárlása után is köteles eleget tenni a lakáskiutaló
határozatban foglaltak szerint.

(2) A lakás-használatbavételi díj tartozás összegét az
adásvétel során nem lehet figyelembe venni.

155. §

(1) Az a bérlõ, aki a lakásbérleti szerzõdését közös meg-
egyezéssel pénzbeli térítés ellenében azért szüntette meg,
hogy lakásigényét lakásépítés vagy -vásárlás útján oldja
meg, és bérlõként továbbra is a lakásban marad, ez idõ
alatt vásárlási jogával csak akkor élhet, ha a pénzbeli térí-
tést a honvédelmi szervnek visszafizeti.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni a lakásbérleti jog-
viszonyról pénzbeli térítés ellenében korábban történt
lemondás esetén is.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazható jogcím
nélküli lakáshasználat esetén.

156. §

Az elidegenítésbõl származó bevételnek a honvédelmi
szervnél maradó részét a költségvetés pénzforgalmára vo-
natkozó szabályok szerint kell elszámolni.

157. §

(1) A lakóépület, lakás és helyiség e rendelet szerint tör-
ténõ elidegenítésébõl származó – az elidegenítés költsé-
geivel csökkentett és a honvédelmi szerv által felhasznál-
ható – bevételt lakhatás támogatási célra kell felhasználni.

(2) A tervezett bevétel felhasználásáról a területi lakás-
gazdálkodási szerv vezetõjének javaslatára a HM központi
lakásgazdálkodási szerv vezetõje dönt.

158. §

(1) A HM javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elide-
genítési és terhelési tilalom fennállása alatt a lakás (helyi-
ség) tulajdonjogának átruházásához – a házasság felbontá-
sával és az örökléssel összefüggõ tulajdonközösség meg-
szüntetése kivételével – hozzájárulni csak a vételárhátra-
lék és annak járulékai egy összegben történõ kiegyenlíté-
sének vagy másik lakóingatlanra történõ átterhelésének
feltételével lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást a területi la-
kásgazdálkodási szerv adja meg.

159. §

A területi lakásgazdálkodási szerv hozzájárulhat az
olyan, elidegenített lakóingatlan további megterheléséhez,
amelyen a HM javára jelzálogjog, valamint elidegenítési
és terhelési tilalom áll fent. Követelés biztosítékának
a Honvédelmi Minisztériumot megelõzõ ranghelyen törté-
nõ ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájárulni
csak akkor lehet, ha azt jogszabály kifejezetten elrendeli.
Nem adható hozzájárulás, ha a bejegyezni kívánt újabb te-
her nem lakáscélú támogatásnyújtás biztosítékául szolgál-
na, vagy a lakóingatlanra bejegyzett és bejegyezni kívánt
terhek együttes összege meghaladná az aktuális forgalmi
érték 70%-át.

IX. FEJEZET
A LAKÁSBÉRLETRE VONATKOZÓ EGYÉB

RENDELKEZÉSEK

160. §

(1) A Lakástörvény 67. §-ának (2) és (3) bekezdésében
meghatározott jóhiszemû jogcím nélküli használó részére
a lakásbérlet megszûnésekor hatályos jogszabály szerint
kell megfelelõ másik lakást felajánlani, ha a jogcím nélkül
használt lakás kiürítését a lakásgazdálkodási szempont in-
dokolja.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti lakást a jogcím nélküli
használó nem fogadja el, az általa tett írásbeli nyilatkoza-
tot követõ 8 napon belül a helyi lakásgazdálkodási szerv az
ügyre vonatkozó összes iratot peresítési javaslattal köteles
felterjeszteni a területi lakásgazdálkodási szervhez.

161. §

A Lakástörvény 71. §-ának (1) bekezdése szerinti eset-
ben a bérlõ által korábban befizetett lakáshasználatbavé-
teli díjat és díjkülönbözetet a területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatás-támogatási egységétõl kell igényelni.
A visszafizetésre a felmondással érintett lakás kiürítésé-
nek igazolását követõ 8 napon belül kell intézkedni.

162. §

(1) A lakás-használatbavételi díj címén fennálló tartozá-
sok és a megelõlegezett szociálpolitikai kedvezményeken
alapuló kötelezettségek e rendelet hatálybalépése után is
fennmaradnak.

(2) A kötelezett kérelmére a tartozás elengedésérõl,
részletfizetési és halasztási kedvezményrõl a helyi lakás-
gazdálkodási szerv javaslatának figyelembevételével a te-
rületi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége
dönt.
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163. §

(1) A HM szolgálati lakásra 1994. január 1-je elõtt, ha-
tározatlan idõtartamra kötött bérleti szerzõdés nem szûnik
meg, ha a bérlõt öregségi nyugdíjba, továbbá szolgálati
nyugállományba helyezik, kivéve, ha arra fegyelmi vagy
büntetõeljárással összefüggésben kerül sor, valamint, ha
a lakás munkakörhöz kötött.

(2) A fegyelmi vagy büntetõeljárás során nyugállo-
mányba helyezett személy a 74. § (1) bekezdés szerinti
megfelelõ elhelyezésre, a munkakörhöz kötött lakás öreg-
ségi nyugdíjba helyezett volt bérlõje a Lakástörvény 26. §
(2) bekezdése szerinti cserelakásra tarthat igényt. Egyéb
esetekben a 34. § (1) bekezdésben foglaltak szerint kell el-
járni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett esetekben
a lakás volt bérlõje, vagy az általa hátrahagyott személy
megfelelõ elhelyezésre akkor tarthat igényt, ha az õt e ren-
delet alapján megilleti.

Lemondás a lakás HM rendelkezési jogáról

164. §

Azokon a településeken, ahol katonai szervezet vagy
annak – legalább 15 fõ állománytáblában (munkaköri
jegyzékben) rendszeresített létszámmal rendelkezõ – szer-
vezeti eleme nem mûködik, az igénylõ hiányában üresen
álló önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû lakás bér-
lõkiválasztási, bérlõkijelölési jogát a honvédelmi szerv
visszterhes megállapodás alapján a honvédelemért felelõs
miniszter elõzetes engedélyével megszüntetheti, vagy más
jogi személy részére az önkormányzat hozzájárulásával át-
ruházhatja.

A lakásbérleti szerzõdés megkötésével kapcsolatos
feladatok

165. §

(1) A HM rendelkezésû állami lakás bérleti szerzõdésé-
nek megkötése elõtt szerzõdés elõkészítõ ívet kell kiállíta-
ni, amelyen a lakásgazdálkodási szerv megkeresésére az
illetékes lakóházkezelõ szerv köteles 8 napon belül közöl-
ni a lakás:

a) mûszaki adatait (helyiségek, alapterület, komfortfo-
kozat stb.),

b) beköltözhetõségének, birtokbaadhatóságának idõ-
pontját,

c) a lakbér és a szolgáltatások díját, fizetésének módját.

(2) A lakásbérleti szerzõdést a helyi lakásgazdálkodási
szerv köti meg. A szerzõdést 2 tanú jelenlétében írásba kell
foglalni, amelyet a szerzõdõ feleknek és a tanúknak saját-

kezûleg alá kell írniuk. A szerzõdés kiadott iratmintán is
írásba foglalható.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni
akkor is, ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás
bérbeadója honvédelmi szerv.

Bérbeadói hozzájárulások

166. §

(1) A bérbeadói hozzájárulás iránti kérelmet a helyi la-
kásgazdálkodási szerv vezetõje bírálja el. A hozzájárulást
indokolni nem szükséges, a hozzájárulás megtagadását
azonban meg kell indokolni, és tájékoztatni kell a kérelme-
zõt, hogy jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat.

(2) A bérlõ hozzátartozójának befogadásához a bérbe-
adó elõzetes hozzájárulást ad.

(3) A bérleti jog folytatásáért kötött tartási szerzõdés-
hez, valamint az albérleti szerzõdéshez és a magánszemé-
lyek közötti lakáscsere-szerzõdéshez elõzetes bérbeadói
nyilatkozat nem adható, a hozzájárulás iránti kérelmet
a szerzõdés tartalma szerint kell elbírálni. A bérbeadói
hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat a szerzõdés példá-
nyaira rávezetett záradék formájában is megtehetõ. Ilyen
esetben rögzíteni kell, hogy a bérlõ a záradékolt szerzõdés
mely példányait, és mikor vette át.

(4) A (3) bekezdés szerinti szerzõdéshez megadott hoz-
zájárulással egyidejûleg fel kell hívni a bérlõt, hogy más
személy vagy szerv hozzájáruló nyilatkozatát 60 napon
belül csatolja be, és addig az eltartót, albérlõt a lakásba
nem fogadhatja be, továbbá a magánszemélyek közötti la-
káscsere-szerzõdés alapján bérleti szerzõdés megkötésére
nem kerülhet sor.

(5) Az állami tulajdonú lakás átalakítására, korszerûsí-
tésére vonatkozó bérbeadói hozzájárulás iránti kérelem
esetén elõzetesen be kell szerezni a lakóházkezelõ szerv
írásbeli szakvéleményét. Így kell eljárni akkor is, ha több
bérlõ, több lakást szolgáló berendezés létesítéséhez kéri
a bérbeadói hozzájárulást.

X. FEJEZET
SZÁLLÓGAZDÁLKODÁS, SZÁLLÓBÉRLET

167. §

(1) A honvédelmi szerv az állományába tartozó szemé-
lyek lakhatásának átmeneti megoldása és a szolgálati fel-
adatokhoz rendelt tartózkodási helyen történõ elhelyezése
céljából helyõrségi szállókat mûködtet.

(2) A helyõrségi szálló a honvédelmi szerv intézményi te-
rületén belül elkerített, közterületrõl önállóan megközelíthetõ
vagy az intézményi területen kívül elhelyezkedõ, állami tu-
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lajdonú HM vagyonkezelésû vagy a honvédelmi szerv által
bérelt olyan szállóépület (épületrész) – kivételesen HM ren-
delkezésû lakás –, amelyben a szállodai jelleggel berendezett
szobákban a fekvõhelyek száma szerinti férõhelyek (a továb-
biakban együtt: szálló férõhely) vannak.

(3) A helyõrségi szállókon biztosítani kell a nemek, az
állománycsoportok és rendfokozati kategóriák szerinti el-
különítést.

168. §

(1) Helyõrségi szálló elhelyezésre sorrendben
a) a tiszti,
b) a tiszthelyettesi, továbbá
c) a szerzõdéses legénységi

állomány tagja jogosult, ha a szolgálati helye vonzáskör-
zetében nem rendelkezik önálló lakással.

(2) A honvédelmi szerv köztisztviselõje, közalkalma-
zottja és munkavállalója részére az (1) bekezdésben meg-
határozott személyeket követõ sorrendben, a beosztására
figyelemmel adható a helyõrségi szállón elhelyezés, ha
a munkahelye szerinti településen vagy annak vonzáskör-
zetében önálló lakással nem rendelkezik.

(3) A szolgálati, illetõleg munkahelye vonzáskörzeté-
ben önálló lakással rendelkezõ, az (1)–(2) bekezdésben
felsorolt személyek részére – legfeljebb egy év meghatáro-
zott idõtartamra – akkor adható szállóelhelyezés, ha egyé-
ni és családi körülményei miatt átmenetileg arra rászorul-
nak, és laktanyai szálláson nem helyezhetõek el.

169. §

(1) A honvédelmi szerv állományába tartozó személy
részére – a HM rendelkezésû lakásra való igényjogosultsá-
gától függetlenül – szálló férõhely adható, ha

a) a szolgálati helye szerinti – a 7. § (4) bekezdésben
meghatározott – vonzáskörzetben,

b) a Hjt. 52. §-ában foglalt, határozott idõtartamra szóló
vezénylés esetén a szolgálatteljesítés helye szerinti telepü-
lésen,

c) a munkahelye szerinti településen vagy annak von-
záskörzetében
nem rendelkezik önálló lakással, illetõleg a honvédelmi
szervtõl albérleti (lízing-) díj hozzájárulásban nem részesül.

(2) A honvédelmi szerv állományából szolgálati nyug-
állományba vagy öregségi nyugdíjba helyezett személy ré-
szére szálló férõhely akkor adható, ha lakáshasználati
joggal sehol nem rendelkezik.

(3) Amennyiben a szálló használatának rendjét nem za-
varja, kivételesen szállóelhelyezést kaphat:

a) a tiszti és tiszthelyettesi állományú katona szolgálati
helye szerinti vonzáskörzetben önálló lakással nem ren-
delkezõ házastársa (élettársa), valamint

b) a helyõrségi szálló önálló WC-vel és fürdõhelyiség-
gel rendelkezõ lakóegységében a honvédelmi szerv állo-
mányába tartozó jogosulttal közösen, annak gyermeke és
házastársa (élettársa),

c) a hivatásos katona felsõfokú oktatási intézmény nap-
pali tagozatán tanulmányait folytató gyermeke önállóan,
ha az oktatási intézmény székhelyén lakáshasználati jog-
gal nem rendelkezik, és kollégiumi elhelyezésben sem ré-
szesülhet.

(4) Szálló férõhelyen lehet elhelyezni alkalomszerû
szállás céljából a honvédelmi szerv állományába tartozó
személyt és közvetlen hozzátartozóit, továbbá a honvédel-
mi szerv állományába tartozó személyt, ha a szállást szol-
gálati úttal összefüggésben igényli. Alkalomszerû szállás-
nak kell tekinteni a nem rendszeres, legfeljebb 5 éjszaka
idõtartamú elhelyezést.

(5) Az (1)–(4) bekezdésekben nem említett személyek
részére a HM központi lakásgazdálkodási szerv elõzetes
engedélyével, legfeljebb egy év határozott idõtartamra ad-
ható szálló férõhely. Az önkéntes tartalékos tiszt és tiszt-
helyettes szállóelhelyezését a területileg illetékes helyi la-
kásgazdálkodási szerv vezetõje engedélyezheti az önkén-
tes tartalékos szolgálat idõtartamára azzal, hogy a szálló
férõhely bérlõje a 172. § (2) bekezdésben meghatározott
mértékû bérleti díjat köteles fizetni.

(6) A szálló férõhely elosztásáról, illetve az ott történõ
elhelyezésrõl a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje
dönt.

(7) A szállók házirendjét a területi lakásgazdálkodási
szerv vezetõje a központi lakásgazdálkodási szerv vezetõ-
je által jóváhagyott intézkedésben határozza meg.

170. §

(1) A szálló férõhelyet az arra jogosult személy az e cél-
ra rendszeresített igénylõlapon kérheti az illetékes helyi la-
kásgazdálkodási szervtõl. Az igénylést a kérelmezõ
állományilletékes parancsnokával vagy munkahelyi veze-
tõjével véleményeztetni kell.

(2) A szolgálati úton benyújtott igénylést az állományil-
letékes parancsnok, indokolt véleményével ellátva, hala-
déktalanul, de legkésõbb tizenöt napon belül köteles a he-
lyi lakásgazdálkodási szervnek továbbítani és arról egy-
idejûleg a kérelmezõt tájékoztatni.

(3) A 169. § (4) bekezdésben foglalt esetben az
(1)–(2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
A szállás levélben (telefaxon) vagy távbeszélõn kérhetõ,
amelyre a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje – a kére-
lemmel azonos módon – haladéktalanul köteles választ
adni.

(4) A szálló férõhelyen történõ elhelyezésrõl és a bérbe-
adásról a helyi lakásgazdálkodási szerv értesíti a kérelme-
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zõt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a bérlet minden lé-
nyeges feltételét, így különösen:

a) a bérlõ nevét és személyazonosító adatait,
b) a férõhely pontos megnevezését és elfoglalhatóságá-

nak kezdõ idõpontját,
c) a bérlet tartamát (határozott idõre vagy feltétel bekö-

vetkezéséig szóló),
d) a lakcímbejelentés jellegét,
e) a bérleti díj összegét, fizetésének módját vagy a fize-

tés alóli mentességet,
f) a házirend betartásának kötelezettségét,
g) a rendeltetésellenes használatból eredõ kártérítési fe-

lelõsséget,
h) a szállóbérlet megszûnésének jogkövetkezményét

(kiköltözési kötelezettség),
i) a felmondási jogot és annak idõtartamát.

(5) A szállóbérleti szerzõdés a bérbeadásról szóló értesí-
tésben foglalt tartalommal, az igénylõ (bérlõ) arra vonat-
kozó elfogadó nyilatkozatával jön létre.

(6) Az elfogadó nyilatkozatot az értesítés kézhezvételét
követõ 15 napon belül írásban kell megtenni; a határidõ le-
jártával az értesítés a helyi lakásgazdálkodási szervet nem
köti. Az elfogadó nyilatkozat személyes átvétel esetén az
értesítésre is rávezethetõ.

(7) A 169. § (4) bekezdésben meghatározott esetben az
(1)–(6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

171. §

(1) A szállóbérlet a honvédelmi szerv állományába tar-
tozó személy és vele elhelyezett hozzátartozója esetében
a 168. § (1) és (3) bekezdésben meghatározott jogosult
helyõrségben betöltött beosztásának megszûnéséig, min-
den más esetben legfeljebb egy év meghatározott idõtar-
tamra szólhat.

(2) A szállóbérlõ a bérlet tartama alatt a használat körében:
a) jogosult a számára meghatározott férõhelyhez köz-

vetlenül hozzátartozó bútorzat és egyéb használati tárgyak
kizárólagos használatára, valamint a szálló közös helyisé-
geinek, és az azokban levõ berendezéseknek, eszközöknek
a használatára oly módon, hogy azzal más szállóbérlõk
használatát ne korlátozza és a rendeltetésszerû használat-
nak megfeleljen,

b) köteles a szálló házirendjét betartani és az együttélés
általánosan elfogadott normái szerint viselkedni,

c) az általa okozott, rendeltetésellenes használatból eredõ
kárt vagy helyreállítási, pótlási költséget köteles megtéríteni.

172. §

(1) A honvédelmi szerv állományába tartozó köztisztvi-
selõ, közalkalmazott és munkavállaló, valamint a hivatá-
sos állományból szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugál-
lományba helyezett személy, továbbá a hivatásos katona

felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmá-
nyait folytató gyermeke a 2. mellékletben megállapított és
a bérlõkijelölésben közölt összegû szálló férõhely bérleti
díjat köteles havonta megfizetni a kikötött határnapig.

(2) A szállóelhelyezésre jogosult tiszti, tiszthelyettesi és
szerzõdéses legénységi állományú katona az (1) bekezdés
szerint megállapított összeg 50%-át köteles szálló férõhely
bérleti díjként havonta megfizetni.

(3) A honvédelmi szerv állományába nem tartozó, szál-
lóelhelyezésre nem jogosult személy – a hivatásos állo-
mányból szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállomány-
ba helyezett személy, továbbá a hivatásos katona felsõfo-
kú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait
folytató gyermeke kivételével – az (1) bekezdés szerint
megállapított összeg kétszeresét köteles szálló férõhely
bérleti díjként havonta megfizetni.

(4) A szálló elhelyezésre jogosult személy a vele együt-
tesen – engedéllyel – elhelyezett házastárs (élettárs) és
gyermek után a rá vonatkozó mértékkel megegyezõ össze-
gû bérleti díjat köteles fizetni.

(5) A haderõ-átalakítással összefüggésben másik lakás-
gazdálkodási körzetben lévõ településre kinevezett, áthe-
lyezett, rendelkezési állományból más szervhez határozat-
lan idõtartamra vezényelt és szállón elhelyezett katonának
a kinevezéstõl, áthelyezéstõl, vezényléstõl számított 9 hó-
napig nem kell szálló férõhely bérleti díjat fizetnie.

(6) A Hjt. 52. §-a alapján, meghatározott idõtartamra
vezényelt katonának a vezénylés helye szerinti településen
juttatott szálló férõhelyért nem kell bérleti díjat fizetnie.

(7) A szállón alkalomszerûen elhelyezett személy
a 2. mellékletben megállapított összegû szálló férõhely
használati díjat köteles fizetni.

(8) A szolgálati úttal összefüggésben a szálló férõhely
menetlevél alapján térítésmentesen vehetõ igénybe.
Egyéb, magáncélú alkalmi igénybevétel esetén férõhely
használati díjat kell fizetni.

(9) Ha a szálló férõhely igények kielégítését az nem ve-
szélyezteti, írásbeli kérelemre a helyi lakásgazdálkodási
szerv vezetõje a tiszti állomány tagja részére a legfeljebb
két férõhelyes szállószobában a második férõhely kizáró-
lagos használatát – térítésmentesen – engedélyezheti.

(10) A bérleti (használati) díjat a tárgyhó felére kell
megfizetni akkor is, ha a bérlet (használat) annál rövidebb
idõtartamú volt, de meghaladta az öt napot. Ha a tárgyhó-
ban, a bérlet öt nap, vagy annál rövidebb idõtartamú volt,
arra az idõre bérleti (használati) díjat nem kell fizetni.

173. §

(1) A szállóbérlet megszûnik, ha:
a) a felek a bérleti szerzõdést közös megegyezéssel

megszüntetik,
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b) a szálló megsemmisül, vagy bármilyen oknál fogva
szállóként tovább nem mûködtethetõ,

c) az arra jogosult felmond,
d) a szállóbérlõ meghal,
e) a szállóbérlõt a Magyar Köztársaság területérõl kiuta-

sították, vagy végrehajtható szabadságvesztésre ítélték,
f) a szerzõdésben meghatározott idõtartam lejár vagy

feltétel bekövetkezik.

(2) Ha a szállóbérlet az (1) bekezdés f) pontja szerint
szûnik meg, a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje
15 napon belül köteles írásban felszólítani a volt bérlõt
arra, hogy a szállóból haladéktalanul költözzön ki.

(3) A bérlet megszûnése esetén a volt szállóbérlõ hala-
déktalanul köteles a férõhelyet kiüríteni, a leltár szerint ki-
zárólagos használatába adott berendezésekkel, használati
tárgyakkal a szálló gondnokának elszámolni.

(4) Ha a szállóbérlõ meghal, a helyi lakásgazdálkodási
szerv azonnal köteles írásban felszólítani a legközelebbi
hozzátartozót az elhunyt személy tulajdonát képezõ, szál-
lón tartott ingóságoknak átvételére és elszállítására. Ennek
megtörténtéig az elhunyt által szabadon hagyott tárgyakat
két tanú jelenlétében jegyzõkönyvi leltárba kell venni, és
gondoskodni kell biztonságos tárolásukról. Az elhunyt ál-
tal lezárva tartott berendezést le kell pecsételni, és azt
a hozzátartozó jelenlétében kell jegyzõkönyv felvételével
felnyitni. A hozzátartozónak leltár szerint kell átadni az in-
góságokat, azok átvételének írásbeli tanúsításával. Hozzá-
tartozó hiányában az illetékes gyámhatóságtól eseti gond-
nok kirendelését kell kérni.

(5) A (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni ak-
kor is, ha a szállóbérlet az (1) bekezdés e) pontja alapján
szûnt meg, és a volt bérlõ nem gondoskodott személyes in-
góságainak elszállításáról.

174. §

(1) A szállóbérletet érvényesen írásban lehet felmon-
dani.

(2) A bérlõ a szerzõdést indokolás nélkül, azonnali ha-
tállyal is felmondhatja.

(3) A bérbeadó a szerzõdést akkor mondhatja fel, ha
a bérlõ:

a) szállóelhelyezésre való jogosultsága megszûnt,
b) lakhatása az új szolgálati (munka-) helye szerinti te-

lepülésen vagy annak vonzáskörzetében biztosított,
c) a szállót rendeltetésellenesen használja, a házirendet

rendszeresen vagy súlyosan megsérti,
d) a bérleti díjat nem fizeti meg,
e) a bérbeadástól számított 30 napon belül nem igazolja,

hogy a külön jogszabályban foglalt lakcím-bejelentési kö-
telezettségét teljesítette, és nem igazolja azt, hogy a szálló-
tól eltérõen bejelentett lakcímrõl történõ napi munkába já-

ráshoz a honvédelmi szervtõl utazási költségtérítésben
nem részesül,

f) laktanyai szálláshelyen kapott elhelyezést.

(4) A bérbeadói felmondás a 15. napra szólhat. Ha vi-
szont a helyi lakásgazdálkodási szerv a bérlõt a hátralékos
bérleti díj megfizetésére határidõ kitûzésével és a követ-
kezményekre való figyelmeztetéssel írásban felszólította,
a fizetési határidõ lejártával a szállóbérlet azonnali ha-
tállyal is felmondható.

(5) A szálló férõhely jogcím nélküli használója a hasz-
nálat kezdetétõl számított 2 hónap elteltével a részére meg-
állapítható bérleti díj háromszorosára, 4 hónap elteltével
hatszorosára növelt összegét köteles használati díjként
megfizetni. A használati díj összegét a szálló fekvése sze-
rint illetékes helyi lakásgazdálkodási szerv közli a jogcím
nélküli használóval.

175. §

A 167–174. §-ban foglalt rendelkezéseket a honvédelmi
szerv által üzemeltetett külügyi szállókra, szállodákra és
szállodai részlegekre, továbbá a laktanyai szálláshelyekre
nem kell alkalmazni.

XI. FEJEZET
LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSI FORMÁK PÉNZÜGYI

FORRÁSAI ÉS SZÁMLAKEZELÉSE

176. §

(1) A lakáscélú támogatás finanszírozása pénzintézeti,
valamint költségvetési számlák útján történik.

(2) A központi költségvetésben megállapított lakástá-
mogatási elõirányzat pénzforgalmának lebonyolítására
a HM az arra jogosult pénzintézetnél „Lakásépítés és -vá-
sárlás munkáltatói támogatása” elnevezésû számlát vezet.

(3) Az e rendeletben megállapított, a (2) bekezdés sze-
rinti körbe nem tartozó támogatások és térítési kötelezett-
ségek teljesítése az arra illetékes honvédelmi szerv által
vezetett kincstári számláról történik.

177. §

(1) A 176. § (1) bekezdés szerinti számla javára, illetve
terhére a külön jogszabályban megállapított bevételeket és
kiadásokat lehet elszámolni.

(2) A 176. § (2) bekezdés szerinti lakástámogatási elõ-
irányzat tervezését és felhasználását a fejezeti kezelésû
elõirányzatok éves felhasználásának rendjérõl szóló HM
rendelet szabályai szerint, az abban kijelölt honvédelmi
szerv végzi.
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178. §

A lakáscélú támogatások pénzügyi forrásai:
a) a központi költségvetésben megállapított lakástámo-

gatási elõirányzat,
b) a „Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása”

számla – külön jogszabályban megállapított – bevételei,
c) az elõzõ évben az erre a célra rendelkezésre állt keret

pénzmaradványa,
d) a HM rendelkezésû lakóépületek, lakások elidegení-

tésébõl és egyéb hasznosításából származó, jogszabály
alapján a honvédelmi szerv költségvetését megilletõ bevé-
tel,

e) jogszabályi felhatalmazás alapján a honvédelmi szerv
költségvetésébõl e célra átcsoportosított keret.

XII. FEJEZET
VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ JUTTATÁS

179. §

(1) A végleges letelepedés, illetve a lakhatás végleges
megoldásának elõsegítésére, a szolgálati viszony fennállá-
sának tartama alatt, a 187. § (1) bekezdés a)–b) pontjai-
ban meghatározott célra, vissza nem térítendõ juttatásra jo-
gosult

a) az 52. életévét betöltött hivatásos katona, és
b) életkorától függetlenül a szolgálati (baleseti, rokkant-

sági) nyugállományba helyezés alatt álló hivatásos katona,
ha a kérelmét a nyugállományba helyezésérõl szóló pa-
rancs kézhezvételét követõen a jogviszonya megszûnéséig
benyújtotta,
amennyiben a lakás tulajdonát legalább 50%-os tulajdoni
hányad arányában szerzi meg.

(2) A szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba
helyezés esetén a vissza nem térítendõ juttatás csak akkor ál-
lapítható meg, ha a kérelmezõ szolgálati viszonya a Hjt. 59. §
(1) bekezdésében, és a (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban, to-
vábbá a Hjt. 62. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban, vala-
mint a Hjt. 63. § (1) bekezdésében foglaltak szerint szûnik
meg. A támogatás a szolgálati (rokkantsági, baleseti) nyugál-
lományba helyezésrõl rendelkezõ parancs (határozat) aláírá-
sát követõen, a szolgálati viszony megszûnésének napjáig
terjedõ idõszakban nyújtható, illetve állapítható meg. A kére-
lem benyújtására nyitva álló határidõrõl az állományilletékes
parancsnok a nyugállományba helyezõ parancs kihirdetésé-
vel egyidejûleg tájékoztatást ad.

(3) Nem teljesíthetõ a vissza nem térítendõ juttatás iránti
igény, ha a kérelmezõ

a) vagy házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt
kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha, nevelt gyer-
meke) lakásának tulajdonjogát az igénylés benyújtását
megelõzõ öt éven belül ingyenesen átruházta,

b) korábban vissza nem térítendõ juttatásban részesült,
vagy a házastársa (élettársa) a családjogi kapcsolat fennál-
lása alatt részesült e támogatásban.

180. §

A haderõ strukturális változásainak elõsegítése érdeké-
ben – a 179. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével –
vissza nem térítendõ juttatást kaphat a hivatásos katona
akkor is, ha

a) másik helyõrségbe (településre) a haderõ átalakításá-
val vagy átszervezéssel összefüggésben került kinevezés-
re, áthelyezésre, rendelkezési állományból más szervhez
határozatlan idõtartamra vezénylésre, és

b) a juttatást a helyõrség változtatást követõ egy éven
belül az új szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben lévõ
beköltözhetõ (használatbavételi engedéllyel rendelkezõ)
lakás vásárlásához kéri, továbbá

c) a helyõrségváltoztatással összefüggésben az új szol-
gálati helye vonzáskörzetébe nem tartozó településrõl köl-
tözik az ahhoz tartozó településre.

181. §

(1) A vissza nem térítendõ juttatás összege az igazolt
építési költségnek vagy vételárnak a 188. § vagy a 189. §
alapján számítható munkáltatói kölcsönnel csökkentett
összege, amely azonban az adóterhet nem viselõ járandó-
ság törvényben megállapított felsõ határa mellett nem ha-
ladhatja meg a köztisztviselõi illetményalap

a) 70-szeres összegét az 52. életévének betöltése elõtt
szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba helye-
zett jogosult esetében, illetve

b) 140-szeres összegét minden más esetben.

(2) A korábban munkáltatói kölcsönben részesült és arra
a 195. § f) pontja alapján a továbbiakban már nem jogosult
személy esetében az építési költséget vagy vételárat a ka-
pott kölcsön jóváírt engedmény nélküli összegével kell
csökkenteni. A vissza nem térítendõ juttatás összegét
egyebekben az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevéte-
lével kell kiszámítani.

(3) A támogatásra egyaránt jogosult házastársak a
vissza nem térítendõ juttatás iránti kérelmüket együttesen
nyújthatják be. Esetükben a vissza nem térítendõ juttatás
(1)–(2) bekezdés szerint kiszámított összege 25%-kal
növelhetõ.

(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján számított összeg 50%-a
nyújtható vissza nem térítendõ juttatásként, ha a kérel-
mezõ

a) az általa önállóan vagy a házastársával (élettársával)
együttesen bérelt (jogcím nélkül használt) HM rendelke-
zésû lakást a maga vagy más személy részére megvásá-
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rolta, illetve az ilyen lakás megvásárlásához más személy
javára hozzájárult;

b) házastársa (élettársa) – a házasság vagy az élettársi
kapcsolat fennállása alatt – HM rendelkezésû lakást elõvá-
sárlási vagy vételi jog jogosultjaként a maga vagy más sze-
mély részére megvásárolt, illetve az ilyen lakás megvásár-
lásához más személy javára hozzájárult.

(5) A honvédelmi szervtõl korábban munkáltatói köl-
csönben részesült személy részére megállapítható vissza
nem térítendõ juttatásból le kell vonni a kölcsönbõl részére
jóváírt engedmények összegét.

(6) A juttatás összegének megállapításakor a köztisztvi-
selõi illetményalapnak az igénylés elbírálására jogosult
szervhez történõ beérkezésekor hatályos összegét kell
figyelembe venni.

182. §

(1) Lakásvásárlás céljából, kompenzatív jelleggel élet-
kori korlátok nélkül vissza nem térítendõ juttatásra jogo-
sult az a hivatásos és szerzõdéses katona, továbbá a honvé-
delmi szervvel jogviszonyban álló köztisztviselõ, közal-
kalmazott és munkavállaló, akinek a 31. § (1) bekezdés
szerinti lakásbérleti szerzõdése azért szûnik meg, mert

a) a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megálla-
podás megszûnt, és másik – a 72. §-ban foglalt feltételek-
nek megfelelõ – HM rendelkezésû lakás a szolgálati hely
szerinti vonzáskörzetben a bérlet megszûnésével egyide-
jûleg nem juttatható;

b) a szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti jogvi-
szonya a 34. § (1)–(2), továbbá (5) bekezdésben foglaltak
szerint, a magánbefektetõvel kötött megállapodás lejárta
elõtt szûnik meg, és másik – a 37. § (5) bekezdés szerinti
feltételeknek megfelelõ – HM rendelkezésû lakás részére
a bérlet megszûnésével egyidejûleg nem juttatható;

c) a honvédelmi szervvel fennálló jogviszonya olyan
okból szûnik meg, amelynek következtében a megfelelõ
elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználat szabá-
lyai alapján kell eljárni, de másik – a 74. § (1) bekezdésben
megállapított feltételeknek megfelelõ – HM rendelkezésû
lakás részére a bérlet megszûnésével egyidejûleg nem jut-
tatható.

(2) Az (1) bekezdés szerint nyújtott juttatás mértéke
a 181. § (1) bekezdésben megállapított mindenkori legma-
gasabb összeg 1,75-szerese, de nem haladhatja meg az
igénylõ által vásárolt lakás vételárát.

183. §

(1) A vissza nem térítendõ juttatás és a munkáltatói köl-
csön támogatás egyidejûleg azonos célra igénybe vehetõ,
de együttes összegük ez esetben sem haladhatja meg az
épített vagy vásárolt lakás létesítési költségét (vételárát).

(2) Korábban nyújtott munkáltatói kölcsön esetén
a vissza nem térítendõ juttatás akkor állapítható meg,
illetve akkor folyósítható, ha

a) a munkáltatói kölcsönnel már támogatott lakásépítés
vagy lakásvásárlás az arra irányadó jogszabályi rendelke-
zések szerint nem minõsül befejezettnek;

b) a munkáltatói kölcsöntartozás átterhelésével, továb-
bá azzal együtt az újabb, kiegészítõ munkáltatói kölcsön
támogatást másik lakásingatlan építéséhez vagy vásárlásá-
hoz kérik.

184. §

A vissza nem térítendõ juttatásban részesülõ személy
– részben vagy egészben – tulajdonába kerülõ lakásra a tá-
mogatás nyújtásától számított öt év idõtartamra a Honvé-
delmi Minisztérium javára elidegenítési és terhelési tilal-
mat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

185. §

(1) A vissza nem térítendõ juttatás iránti kérelmet az
e célra, valamint a munkáltatói kölcsönre rendszeresített
„Lakáscélú támogatás igénylõ lap”-on, a területi lakásgaz-
dálkodási szerv lakhatástámogatási egységéhez lehet be-
nyújtani a kérelmezett támogatás vagy támogatások meg-
jelölésével.

(2) Ha a vissza nem térítendõ juttatásra irányuló kére-
lem elbírálására már csak a jogosult szolgálati viszonyá-
nak megszûnése után kerül sor, az egyéb feltételek meglé-
te esetén az igényét teljesíteni kell, és intézkedni kell a jut-
tatás részére történõ folyósítására.

186. §

A vissza nem térítendõ juttatás vonatkozásában
a 179–185. §-ban megállapított feltételeken túl a munkál-
tatói kölcsön feltételeire, igénylésére, felmondására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelõen
alkalmazni.

XIII. FEJEZET
MUNKÁLTATÓI KÖLCSÖN

187. §

(1) Munkáltatói kölcsön adható az igénylõnek:
a) a tulajdonába kerülõ lakás vásárlásához – kivéve az

állami tulajdonban lévõ lakás megvásárlását –, cseréjéhez,
b) a tulajdonába kerülõ lakás építéséhez, ideértve az ön-

álló lakást eredményezõ emeletráépítést és a nem lakás
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céljára szolgáló helyiség lakássá történõ átalakítását,
amennyiben annak legalább 50%-os készültségét igazolja,

c) lakástulajdona legalább egy lakószobával való bõví-
téséhez, ha a lakás szobáinak száma nem éri el a lakáscélú
állami támogatásokról szóló külön jogszabályban megál-
lapított méltányolható lakásigény alsó határát,

d) lakásnak további, egy önálló lakást eredményezõ mû-
szaki megosztásához, ha az így létrehozott lakás a tulajdo-
nába kerül,

e) lakás tulajdoni hányadának az öröklés útján létrejött
tulajdonközösség megszüntetése céljából történõ megvá-
sárlásához,

f) lakástulajdonnak az a) és b) pontok szerinti megszer-
zéséhez igénybe vett lakáscélú pénzintézeti kölcsönbõl
fennálló tartozás összegének csökkentéséhez, kiegyenlíté-
séhez, amennyiben a kölcsönszerzõdés megkötésétõl szá-
mított 10 év még nem telt el.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a köl-
csönt igénylõ a lakásnak legalább 1/4-ed részben tulajdo-
nosa.

188. §

(1) A munkáltatói kölcsön összege a kölcsönszámítási
alap 60%-a, de legfeljebb a 187. § (1) bekezdés

a) a)–b) és f) pontja szerinti esetekben a külön jogsza-
bályban megállapított mindenkori köztisztviselõi illet-
ményalap 110-szeres,

b) c)–e) pontjai szerinti esetekben a külön jogszabály-
ban megállapított mindenkori köztisztviselõi illetmény-
alap 70-szeres
összege lehet.

(2) Az önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlásához
az abban bent lakó részére nyújtott munkáltatói kölcsön
a kötelezõen fizetendõ vételárhányad összege, de legfel-
jebb a külön jogszabályban megállapított mindenkori köz-
tisztviselõi illetményalap 10-szeres összege lehet.

(3) Az (1) bekezdés, továbbá a 189. § szerint számított
kölcsön összege növelhetõ:

a) 25%-kal, ha az együtt költözõ és tulajdonostárssá
váló családtagok (hozzátartozók) közül 2 személy,
50%-kal, ha az együtt költözõ és tulajdonostárssá váló csa-
ládtagok (hozzátartozók) közül kettõnél több személy áll
a honvédelmi szervvel szolgálati, köztisztviselõi, közal-
kalmazotti vagy munkavállalói jogviszonyban, a támoga-
tást együttesen igénylik és külön-külön rendelkeznek
a kölcsönnyújtás feltételeivel,

b) az igénylõ számára már elbírált munkáltatói kölcsön
és az a) pont alapján számított összeg különbözete adható
munkáltatói kölcsönként az együtt költözõ, a 10. § (4) be-
kezdésben meghatározott hozzátartozó részére, ha köl-
csönigénylését külön vagy utólagosan nyújtja be.

(4) A kölcsönszámítási alap a 187. §-ban felsoroltak
igazolt költségének vagy vételárának

a) az igénylõ vagy a házastársa (élettársa), valamint
a vele együttköltözõ családtagja által bérelt lakás bérleti
szerzõdésének (jogcím nélküli használatának) a kölcsön-
igénylést megelõzõ öt éven belül történt megszüntetéséért
kapott pénzbeli térítéssel, továbbá

b) a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tulajdo-
nában lévõ lakáson az igénylõ vagy a házastársa (élettár-
sa), saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe
fogadott, mostoha és nevelt gyermeke), valamint a vele
együttköltözõ családtagja javára fennálló haszonélvezeti
és egyéb használati jognak a kölcsönigénylést megelõzõ öt
éven belül történt megszüntetéséért kapott pénzbeli térí-
téssel, valamint

c) az igénylõ vagy a házastársa (élettársa), saját háztar-
tásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mosto-
ha és nevelt gyermeke), valamint a vele együttköltözõ csa-
ládtagja – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is – tu-
lajdonát képezõ lakás elidegenítésébõl származó tiszta
bevétellel

csökkentett összege. A tulajdont eredményezõ lakáscsere
esetén pedig a cserélni kívánt lakások szerzõdésben kikö-
tött értékének az igénylõt terhelõ különbözete.

(5) Az elidegenítésbõl származó tiszta bevételként kell
számításba venni a kölcsönigénylést megelõzõ öt éven be-
lül értékesített lakásnak az azt terhelõ és visszafizetett ön-
kormányzati, valamint munkáltatói támogatás, továbbá ki-
egyenlített lakáscélú pénzintézeti kölcsön összegével
csökkentett eladási árát.

189. §

A kölcsönszámítási alap összegével megegyezõ, de
a 187. § (1) bekezdés a)–b) és f) pont szerinti esetek-
ben legfeljebb a külön jogszabályban megállapított min-
denkori köztisztviselõi illetményalap 140-szeresének,
c)–e) pont szerinti esetekben 110-szeresének megfelelõ
összegû munkáltatói kölcsön nyújtható a hivatásos katoná-
nak, ha

a) másik helyõrségbe (településre) a haderõ átalakításá-
val vagy átszervezéssel összefüggésben került kinevezés-
re, áthelyezésre, rendelkezési állományból más szervhez
határozatlan idõtartamra vezénylésre, és

b) a kölcsönt a helyõrség változtatást követõ egy éven
belül az új szolgálati helye szerinti településen lévõ beköl-
tözhetõ (használatbavételi engedéllyel rendelkezõ) lakás
vásárlásához kéri, továbbá

c) a helyõrség változtatással összefüggésben az új szol-
gálati helye vonzáskörzetébe nem tartozó településrõl köl-
tözik az ahhoz tartozó településre.
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190. §

(1) A 182. § (1) bekezdésben foglalt esetekben lakásvásár-
lás céljából, kompenzatív jelleggel munkáltatói kölcsön ad-
ható az azt kérelmezõ részére, feltéve, hogy megfelel a köl-
csönnyújtás e rendeletben foglalt egyéb feltételeinek.

(2) Az (1) bekezdés szerint nyújtott munkáltatói köl-
csön legfeljebb a 188. § (1) bekezdés a) pontja sze-
rint megállapítható támogatás legmagasabb értékének
1,75-szerese lehet.

(3) A kompenzatív jellegû munkáltatói kölcsön
a 182. §-ban foglalt kompenzatív jellegû vissza nem térí-
tendõ juttatással együttesen is igénybe vehetõ. Az együtte-
sen nyújtott támogatások azonban ebben az esetben sem
haladhatják meg a kérelmezõ által vásárolt lakás vételárát.

191. §

(1) A 188. § (1) és (2) bekezdés, valamint a 189. § alkal-
mazása során a köztisztviselõi illetményalapnak az igény-
lés elbírálására jogosult szervhez történõ beérkezésekor
hatályos összegét kell figyelembe venni.

(2) A munkáltatói kölcsön – a 188. § (2) bekezdés sze-
rinti önkormányzati tulajdonú lakásvásárlás esete kivéte-
lével – a lakhatási engedély kiadásának, illetve az adásvé-
teli szerzõdés megkötésének évét követõ naptári év végéig
adható, ha az építkezés mûszakilag indokolt befejezõ
munkálataihoz, vagy az adásvételi szerzõdésben kikötött
vételárrészlet kifizetéséhez szükséges.

192. §

(1) A munkáltatói kölcsön kamatmentes, a folyósító pénz-
intézet által felszámított kezelési költség az igénylõt terheli.

(2) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének idõtartama
legfeljebb 25 év, a futamidõt azonban úgy kell megállapí-
tani, hogy a havi törlesztõrészlet 10 000 Ft-nál kevesebb
nem lehet.

(3) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének idõtartama
alatt – indokolt esetben és kérelemre – a törlesztés legfel-
jebb 2 éves idõtartamra felfüggeszthetõ, ez esetben a fu-
tamidõ változatlanul hagyása mellett a tartozás havi
törlesztõ összegét kell megnövelni.

(4) A munkáltatói kölcsönbõl fennálló tartozás összegét
elengedni – a 196–197. §-ban megállapított engedmények
és kedvezmények, valamint a Hjt. 126/B. § (1) bekezdésé-
ben foglaltak kivételével – nem lehet.

193. §

(1) Az özvegy, túlélõ élettárs és örökös az állomány hõsi
halottá nyilvánított tagja részére nyújtott munkáltatói köl-

csönbõl fennálló tartozás elengedése iránti, a honvédele-
mért felelõs miniszternek címzett kérelmet a területi lakás-
gazdálkodási szerv lakhatástámogatási egységénél nyújt-
hatja be.

(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a házassági anyakönyvi kivonat, illetõleg az élettársi

kapcsolatot hitelt érdemlõen igazoló okirat másolatát,
b) a jogerõs hagyatékátadó végzés másolatát.

(3) A kérelmet a területi lakásgazdálkodási szerv lakha-
tás-támogatási egysége a kölcsönbõl fennálló tartozás
összegének megjelölésével a központi lakásgazdálkodási
szerv útján terjeszti elõ a honvédelemért felelõs miniszter-
hez.

(4) A miniszter döntésérõl a területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatástámogatási egysége útján értesíti a kérelme-
zõt. Fizetési kötelezettségének – lakáscélra nyújtott hitel
törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alapján
elengedett részének minõsülõ – megszûnésérõl a területi
lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége érte-
síti a folyósító pénzintézetet, valamint a pénzügyi nyilván-
tartásokból (mérlegbõl) a tartozást kivezeti.

194. §

(1) Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv ál-
lományába tartozó személynek, ha

a) a 187. § (1) bekezdés a)–b) és d)–e) pontjai szerinti
igénylés esetében õ maga, házastársa (élettársa), saját ház-
tartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott,
mostoha és nevelt gyermeke), valamint együtt költözõ csa-
ládtagja lakás tulajdonjogával, állandó használati jogával,
haszonélvezeti jogával vagy önkormányzati, továbbá álla-
mi tulajdonú lakás bérleti jogával nem rendelkezik, illetõ-
leg a meglévõt az újabb lakás megszerzése érdekében el-
idegeníti, állandó használati jogát, haszonélvezeti jogát,
bérleti jogviszonyát megszünteti,

b) a 187. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igénylés eseté-
ben õ maga, házastársa (élettársa), saját háztartásában ne-
velt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt
gyermeke), valamint együtt költözõ családtagja a bõvíteni
kívánt lakás kivételével más lakás tulajdonjogával, állan-
dó használati jogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti
jogával nem rendelkezik, illetõleg a munkáltatói kölcsönre
való igényjogosultság megszerzése érdekében a lakást el-
idegeníti, állandó használati jogát, haszonélvezeti jogát,
bérleti jogviszonyát megszünteti,

c) megfelel a személyi jövedelemadóról, valamint a la-
káscélú állami támogatásokról szóló jogszabályban a mél-
tányolható lakásigényre és építési költségre (vételárra)
megállapított feltételeknek,

d) a kérelmezõ a kölcsönnel a szolgálati, illetõleg mun-
kahelye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében
oldja meg a lakhatását,
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e) az állományilletékes parancsnok (munkahelyi veze-
tõ), valamint az illetékes helyõrségi (budapesti keretgaz-
da) lakásbizottság a kérelem teljesítését javasolja,

f) a 187. § (1) bekezdés f) pont szerinti igénylés eseté-
ben õ maga, házastársa (élettársa), saját háztartásában ne-
velt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha és nevelt
gyermeke), valamint együtt költözõ családtagja a lakáscé-
lú pénzintézeti kölcsönnel megszerzett lakás kivételével
más lakás tulajdonjogával, állandó használati jogával, ha-
szonélvezeti jogával vagy bérleti jogával nem rendelkezik,
illetõleg a munkáltatói kölcsönre való igényjogosultság
megszerzése érdekében a lakást elidegeníti, állandó
használati jogát, haszonélvezeti jogát, bérleti jogviszonyát
megszünteti,

g) a szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes a szerzõdéses szol-
gálatban 5 évet már eltöltött, és összesen legalább 10 év
szolgálatot vállalt,

h) a honvédelmi szerv igénye szerint adóstársat vagy
meghatározott számú kezest állít.

(2) Munkáltatói kölcsön nyújtható akkor is, ha az igény-
lõnek, házastársának (élettársának), saját háztartásában
nevelt kiskorú gyermekének (örökbe fogadott, mostoha és
nevelt gyermekének), valamint a vele együtt költözõ csa-
ládtagjának

a) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van
egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszünteté-
se vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy

b) a tulajdonában lévõ lakás lebontását a települési ön-
kormányzat jegyzõje elrendelte vagy engedélyezte, vagy

c) lakása az igénylés benyújtásától számított két évnél
korábban öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélve-
zettel terhelten került a tulajdonába, és a haszonélvezõ
a lakásban lakik.

(3) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni, ha
az igénylõ a szolgálat felsõ korhatárát 5 éven belül eléri,
illetve szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba
helyezése folyamatban van feltéve, hogy a munkáltatói
kölcsön felhasználásával a végleges letelepedéséhez szük-
séges lakásigényét kívánja megoldani.

(4) Ha a jogosult munkáltatói kölcsönre vonatkozó
igénylésének elbírálására vagy a kölcsön összegének fo-
lyósítására a nyugállományba helyezés megtörténte után
kerül sor, az egyéb feltételek megléte esetén az igényt ér-
demben el kell bírálni, és intézkedni kell a kölcsönnek
a jogosult részére történõ folyósítására.

195. §

Nem adható munkáltatói kölcsön annak, aki
a) a részére korábban adott munkáltatói kölcsönt határ-

idõre nem fizette vissza, és arra új határidõs kötelezettsé-
get sem vállal,

b) a támogatással nem a saját lakáshelyzetét kívánja
rendezni,

c) HM rendelkezésû lakását megvásárolta, és annak vé-
telárát még nem egyenlítette ki,

d) a 194. § (1) bekezdésben meghatározott feltételekkel
nem rendelkezik, illetve azokat nem vállalja,

e) a hivatásos tiszti állomány tagja, és szolgálati nyugál-
lományba helyezésére

ea) a szolgálati viszonyának a Hjt. 56. § b), e) és f) pont-
jai, továbbá a Hjt. 62. § (1) bekezdés d), e), g), h) és i) pont-
jai szerint, továbbá

eb) az általa kezdeményezett közös megegyezéssel, va-
lamint – az egészségi, pszichikai ok kivételével – alkal-
matlanság, vagy méltatlanná válás miatt felmentéssel tör-
ténõ megszûnésével egyidejûleg
kerül sor,

f) korábban – beleértve a kiegészítést is – legalább két
alkalommal munkáltatói kölcsön támogatásban részesült,

g) az újabb igénylés benyújtását megelõzõ 5 éven belül
munkáltatói kölcsön egyösszegû visszafizetése során ked-
vezményben részesült,

h) a 187. § (1) bekezdés e) pont kivételével a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.)
szerinti közeli hozzátartozója vagy hozzátartozója lakásá-
nak megvásárlásához kéri a munkáltató támogatását,

i) lakástulajdonát gazdasági társaság tagja által a társa-
ság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatja, vagy
azt ilyen céllal értékesítette, továbbá ha azt üzleti céllal
mûködteti. Minderrõl az igénylõ nyilatkozni köteles.

196. §

(1) A munkáltatói kölcsön támogatásban részesült sze-
mélyt a honvédelmi szervnél folyamatosan eltöltött hiva-
tásos vagy szerzõdéses szolgálati, köztisztviselõi, közal-
kalmazotti, továbbá munkavállalói jogviszonyának idõtar-
tama alapján – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel –
a tartozására

a) 5 év után 25 000 Ft,
b) 10 év után további 50 000 Ft,
c) 15 év után további 75 000 Ft,
d) 20 év után további 100 000 Ft,
e) 25 év után további 150 000 Ft,

összesen legfeljebb 400 000 Ft – lakáscélra nyújtott hitel
törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alapján
elengedett részének minõsülõ – engedmény illeti meg.

(2) Az engedmény a még fennálló tartozás összegét nem
haladhatja meg.

(3) A honvédelmi szervnél jogviszonyban eltöltött ide-
jük alapján a közös kölcsöntámogatásban részesült szemé-
lyeket az engedmény külön-külön is megilleti.

(4) Az engedményre való jogosultság megállapításakor
a honvédelmi szervnél különbözõ közszolgálati (szolgála-
ti, köztisztviselõi, közalkalmazotti és munkavállalói) jog-
viszonyokban megszakítás nélkül (folyamatosan) eltöltött
idõtartamot egybe kell számítani.

64 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



(5) A munkáltatói kölcsön folyósításakor a támogatás-
ban részesült személy tartozását a már figyelembe vehetõ,
ténylegesen betöltött idõnek megfelelõ összegû enged-
ménnyel csökkenteni kell.

(6) Az engedményre jogosító szolgálati idõ elérésérõl az
állományilletékes személyügyi szerv értesíti a területi la-
kásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységét. A te-
rületi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egysé-
ge a személyügyi értesítés kézhezvételét követõen a folyó-
sító pénzintézetnél intézkedik az engedmény jóváírására
oly módon, hogy a havi törlesztõ összeg változatlanul ha-
gyása mellett a törlesztés idõtartama változik meg.

(7) Ismételt munkáltatói kölcsön adása esetén a megál-
lapítható engedmény összegébõl le kell vonni a korábban
már jóváírt engedmény összegét. Ha az újabb kölcsön
összege az adható engedménynél kevesebb, az engedmény
a két kölcsön együttes összegébõl írható jóvá.

(8) Nem illeti meg engedmény azt a személyt, aki a hon-
védelmi szervtõl vissza nem térítendõ juttatásban is ré-
szesült.

197. §

(1) A folyósítástól számított öt év elteltével a tartozás
egyösszegû, határidõ elõtti kiegyenlítése esetén a munkál-
tatói kölcsönben részesült személyt a (2) bekezdés szerinti
– lakáscélra nyújtott hitel törvény felhatalmazása alapján
kiadott jogszabály alapján elengedett részének minõsülõ –
kedvezmény illeti meg.

(2) A kedvezmény mértéke a kölcsönbõl fennálló tar-
tozás

a) 25%-a, ha a futamidõbõl 20 év vagy annál több van
hátra,

b) 20%-a, ha a futamidõbõl 15 évnél több, de 20 évnél
kevesebb van hátra,

c) 15%-a, ha a futamidõbõl 5 évnél több, de 15 évnél ke-
vesebb van hátra.

(3) Az egyösszegû visszafizetési szándékot a kedvez-
ményezettnek a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-
támogatási egységével kell írásban közölnie. A területi la-
kásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egysége a
szándéknyilatkozat kézhezvételétõl számított 15 napon
belül az adós részére a kedvezmény (2) bekezdés szerinti
mértékérõl igazolást állít ki.

(4) A honvédelmi szerv állományába tartozó, fegyelmi
vagy büntetõ eljárás hatálya alatt álló személy részére az
igazolás csak akkor állítható ki, ha az eljárás a jogviszony
megszûnése vagy megszüntetése nélkül fejezõdik be. A hi-
vatásos katona esetében e rendelkezést nem kell alkalmaz-
ni, ha a jogviszony megszûnésével egyidejûleg szolgálati
nyugállományba helyezik.

(5) Amennyiben a kedvezményezett a kölcsönbõl fenn-
álló tartozását szándékának elõzetes közlése nélkül, egy

összegben visszafizeti, a (2) bekezdés szerinti kedvez-
mény utólag nem érvényesíthetõ, illetõleg annak összege
nem téríthetõ vissza.

198. §

(1) A munkáltatói kölcsön iránti kérelmet – rendszeresí-
tett formanyomtatványon – az állományilletékes parancs-
nokhoz (munkahelyi vezetõhöz) kell benyújtani, aki azt ja-
vaslatával ellátva a helyõrségi (budapesti keretgazda) la-
kásbizottság útján továbbítja érdemi elbírálásra a területi
lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egységéhez.

(2) A kérelemhez csatolni kell
a) az elbírálás szempontjából lényeges tényeket és

a kölcsön célját hitelesen igazoló iratokat, így különösen
az adásvételi szerzõdést vagy elõszerzõdést, jogerõs ható-
sági engedélyt, költségvetést, ingatlan-nyilvántartási ok-
iratot,

b) a kinevezési, áthelyezési, más szervhez határozatlan
idõtartamra történt vezénylési parancs (határozat, munka-
szerzõdés) másolatát, valamint

c) a 194. § (3) bekezdés szerinti igénylõ kivételével az
állományilletékes parancsnok (munkahelyi vezetõ) igazo-
lását arról, hogy a tervezett lakásépítés (lakásvásárlás)
a szolgálati hely szerinti településen vagy annak vonzás-
körzetében valósul meg, vagy

d) a 189. § szerinti kölcsönigénylés esetében az állo-
mányilletékes parancsnok igazolását arról, hogy a terve-
zett lakásépítés (lakásvásárlás) az új szolgálati hely sze-
rinti vonzáskörzetben valósul meg.

199. §

(1) A lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelmeket
a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egy-
sége a beérkezést követõ 15 napon belül nyilvántartásba
veszi, és azokat az igénylõket, akiknek a kérelme nem szo-
rul hiánypótlásra, a beérkezés sorrendjében a (2)–(3) be-
kezdés szerinti kategóriákba sorolja.

(2) I. kategóriába kell sorolni azt, aki
a) korábban munkáltatói kölcsönben vagy vissza nem

térítendõ juttatásban nem részesült, illetõleg akinek házas-
társa (élettársa) sem részesült – a házastársi (élettársi) kap-
csolat fennállása alatt – e támogatásokban,

b) korábban HM rendelkezésû lakást nem vásárolt meg,
és a vásárláshoz más személy javára sem járult hozzá,

c) határozatlan idõtartamra vagy a 30. § (1) bekezdés
szerinti feltétel bekövetkezéséig bérelt HM rendelkezésû
lakást ad vissza, és
a szolgálati (munka-) helye vonzáskörzetében saját tulaj-
donú lakással nem rendelkezik, továbbá a házastársa (élet-
társa), saját háztartásban nevelt kiskorú gyermeke (örökbe
fogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke) tulajdonában –
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beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is – sem rendelke-
zik ilyen lakással.

(3) II. kategóriába kell sorolni az I. kategóriába nem so-
rolható lakáscélú támogatási igényeket.

(4) A beérkezett igényeket az arra jogosult szerv a beso-
rolási kategóriákon belül a besorolás sorrendjében, a ren-
delkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében teljesíti.

(5) A tárgyévben rendelkezésre álló pénzügyi források,
beleértve a várható bevételek 65%-át – a (6) bekezdés al-
kalmazása esetén a pénzügyi források miniszteri döntés
szerinti mértékkel csökkentett részét – az I. kategóriába
sorolt kérelmek teljesítésére kell felhasználni.

(6) A tárgyévben rendelkezésre álló pénzügyi fedezet
legfeljebb 25%-át a HM Központi Lakásbizottság javasla-
tára a honvédelemért felelõs miniszter egyes helyõrsége-
ket érintõ, a honvédség átalakításával vagy más központi
lakásgazdálkodási feladat megvalósításával összefüggõ
lakáscélú támogatásra elkülönítheti.

(7) A (6) bekezdés szerinti feladatra rendelkezésre álló
pénzügyi fedezet felhasználása során a (2)–(4) bekezdés-
ben megállapított kategóriákba sorolástól, továbbá sorren-
diségtõl való eltérésrõl és annak módjáról a HM központi
lakásgazdálkodási szerv vezetõje dönt.

(8) Az okirati hiányosság miatt érdemben el nem bírál-
ható igénylést benyújtó személyt a területi lakásgazdálko-
dási szerv lakhatás-támogatási egysége a beérkezést köve-
tõ 30 napon belül hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra
nyitva álló határidõ legfeljebb 6 hónap lehet, amely indo-
kolt esetben, kérelemre egy alkalommal újabb 6 hónappal
meghosszabbítható.

(9) Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlási kötelezett-
ségét teljesítette, az igénylés a teljesítés idõpontjával so-
rolható a (2)–(3) bekezdés szerinti kategóriába. Amennyi-
ben a hiánypótlásra nyitva álló határidõ eredménytelenül
telt el, az igénylést el kell utasítani.

200. §

Vissza kell vonni a munkáltatói kölcsönt attól, aki fel-
használását a pénzintézethez történt átutalástól számított
6 hónapon belül nem kezdte meg.

201. §

(1) Fel kell mondani a munkáltatói kölcsönt és vissza
kell vonni a már jóváírt engedményt, ha a kedvezménye-
zett

a) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszo-
nya, köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkavállalói
jogviszonya a létesítéstõl számított tíz éven belül közös
megegyezéssel,

b) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszo-
nya lemondás címén,

c) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszo-
nya – az egészségi és pszichikai ok kivételével – alkalmat-
lanság, továbbá méltatlanná válás miatt felmentéssel,

d) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszo-
nya fegyelmi vagy büntetõeljárás keretében kiszabott szol-
gálati viszony megszüntetése vagy lefokozás címén,

e) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszo-
nya jogszabályban elõírt képzési kötelezettség önhibából
történõ nemteljesítése, továbbá összeférhetetlenség meg-
szüntetésének elmulasztása, valamint eskü letételének
megtagadása, magyar állampolgárság elvesztése, más ál-
lam állampolgárságának a megszerzése, és vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség szándékos elmulasztása miatt
a törvény erejénél fogva,

f) köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonya le-
mondás címén,

g) köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonya –
az egészségügyi ok kivételével – alkalmatlanná válás miatt
felmentéssel,

h) köztisztviselõi jogviszonya hivatalvesztéssel, közal-
kalmazotti jogviszonya elbocsátással,

i) köztisztviselõi jogviszonya összeférhetetlenség meg-
szüntetésének elmulasztása, továbbá vagyonnyilatkozat
megtételének szándékos elmulasztása miatt a törvény ere-
jénél fogva,

j) munkaviszonya a munkavállalói képességével, mun-
kaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggõ ok-
ból a munkáltató rendes vagy rendkívüli felmondásával
szûnt meg. Hivatásos katona esetében az a)–e) pontokat
nem kell alkalmazni, ha a szolgálati viszony megszûnésé-
vel egyidejûleg nyugállományba helyezték.

(2) Fel kell mondani a munkáltatói kölcsönt és vissza
kell vonni a már jóváírt engedményt, ha a kedvezménye-
zett

a) a kölcsönt nem a saját lakhatása megoldására fordí-
totta, vagy azzal más módon visszaélt,

b) kérelmében azért közölt valótlan adatot, vagy valós
adatot, körülményt azért hallgatott el, hogy azzal jogtalan
vagyoni elõnyre tegyen szert,

c) az építkezés befejezését a kölcsönkérelmében vállalt
idõpontig, de legkésõbb a támogatás folyósításától számí-
tott két éven belül használatbavételi (lakhatási) enge-
déllyel, az önkormányzati lakás megvásárlását a támoga-
tás folyósításától számított hat hónapon belül érvényes
adásvételi szerzõdéssel nem igazolta,

d) a kölcsön megfizetésével késedelembe esik, és a fel-
szólításban megjelölt határidõig sem tesz eleget a hátralé-
kos részletfizetési kötelezettségének,

e) a lakáscélú pénzintézeti kölcsönbõl fennálló tartozás
csökkentéséhez, kiegyenlítéséhez nyújtott munkáltatói
kölcsön felhasználását a támogatási megállapodás megkö-
tésétõl számított három hónapon belül pénzintézeti igazo-
lás bemutatásával nem igazolja,
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f) lakásvásárlás esetén a támogatási szerzõdés megköté-
sétõl számított három hónapon belül, lakásépítés esetén
a használatbavételi engedély megküldésével egyidejûleg
nem igazolja, hogy a támogatással megszerzett lakóingat-
lan vonatkozásában a külön jogszabályban foglalt lak-
cím-bejelentési kötelezettségét teljesítette, és nem igazolja
azt, hogy az attól eltérõen bejelentett lakó- vagy tartózko-
dási helyrõl történõ napi munkába járáshoz vagy az arra
történõ hétvégi hazautazáshoz a honvédelmi szervtõl uta-
zási költségtérítésben nem részesül,

g) egyéb, jogszabályban vagy a lakáscélú támogatási
megállapodásban elõírt lényeges kötelezettségének nem
tesz eleget.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában megállapított határidõ
az eltelte elõtt benyújtott kérelemre – indokolt esetben –
építés esetén egy évvel, vásárlás esetén három hónappal
hosszabbítható meg.

(4) A kölcsönt írásban kell felmondani és errõl a folyó-
sító pénzintézetet is értesíteni kell.

202. §

(1) A 201. § (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben a jó-
váírt engedménnyel megnövelt, még vissza nem térített
kölcsönt az adós egy összegben köteles visszafizetni.

(2) A felmondott kölcsön késedelmes megfizetése ese-
tén a kölcsönadós a tartozás teljes összege után a törvényes
kamatot köteles megfizetni.

203. §

A pénzügyi fedezet hiányában nem teljesíthetõ, a vissza
nem térítendõ juttatásra vagy a munkáltatói kölcsönre irá-
nyuló igényeket az érdemi elbírálás mellett folyamatosan
nyilvántartásba kell venni és arról, valamint a teljesítés
várható idejérõl a kérelmezõt írásban értesíteni kell.

204. §

Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a kölcsön folyósításá-
tól számított 10 éven belül a hivatásos és szerzõdéses katona,
valamint a köztisztviselõ és a közalkalmazott nem honvédel-
mi szervhez történõ áthelyezésében, továbbá e jogviszonyok
és a munkavállaló munkaviszonyának közös megegyezéssel
történõ megszüntetésében állapodik meg, egyidejûleg köte-
les a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási
egységét a megállapodás megküldésével értesíteni.

205. §

Ha a támogatásban részesített személy szolgálati, köz-
tisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkavállalói jogviszo-
nya a kölcsön teljes kiegyenlítése elõtt megszûnt, az új

munkáltatója a még ki nem egyenlített teljes kölcsöntarto-
zást átvállalhatja. Ebben az esetben a 201. § (1) bekezdés
a), b) és f) pontjaiban, továbbá a 202. §-ban meghatározot-
takat nem lehet alkalmazni.

206. §

(1) A támogatásban részesülõ személy tulajdonában
lévõ, vagy tulajdonába kerülõ lakásra a kölcsönt folyósító
pénzintézettel a tartozás erejéig és fennállásának tartamára
– meglévõ tulajdon esetén külön megállapodás alapján –
a HM javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhe-
lési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.

(2) A területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogat-
ási egysége hozzájárulhat az olyan, lakáscélú támogatással
megszerzett lakóingatlan további megterheléséhez, ame-
lyen a HM javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és
terhelési tilalom áll fent. Követelés biztosítékának a Hon-
védelmi Minisztériumot megelõzõ ranghelyen történõ in-
gatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájárulni csak ak-
kor lehet, ha azt jogszabály kifejezetten elrendeli. Nem ad-
ható hozzájárulás, ha a bejegyezni kívánt újabb teher nem
lakáscélú támogatásnyújtás biztosítékául szolgálna, vagy
a lakóingatlanra bejegyzett és bejegyezni kívánt terhek
együttes összege meghaladná az aktuális forgalmi érték
70%-át.

(3) A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési
tilalom fennállása alatt a lakást csak a kölcsönt nyújtó hon-
védelmi szerv hozzájárulásával lehet elidegeníteni. A hoz-
zájárulás akkor adható meg, ha

a) az elidegenítés olyan, a honvédelmi szervvel szolgá-
lati, köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkavállalói
jogviszonyban álló személy részére történik, aki a teljes
kölcsöntartozást átvállalja és esetében a munkáltatói köl-
csön nyújtásának e rendelet szerinti feltételei fennállnak;

b) a támogatásban részesített személy vállalja, hogy az
elidegenítéssel egyidejûleg a kölcsöntartozás teljes össze-
gét visszafizeti;

c) a támogatásban részesített személy a támogatással lé-
tesített lakást elidegeníti, és a kölcsönnyújtást követõen tu-
lajdonába került másik lakásra a munkáltatói kölcsön alap-
ján a HM jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom átjegyezhetõ.

(4) A (3) bekezdés a) pontja esetén a kölcsöntartozást
átvállaló személyt a honvédelmi szervnél eltöltött ideje
alapján az engedmény megilleti.

(5) A (3) bekezdés c) pontját kell alkalmazni akkor is, ha
a támogatásban részesített személy a kölcsönnyújtást
követõen tulajdonába került olyan ingatlanra kéri a HM
jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom át-
jegyzését, amelyen lakást épít.

(6) Az (1) bekezdés szerinti jelzálogjogot, valamint el-
idegenítési és terhelési tilalmat akkor kell töröltetni, ha
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a kedvezményezett a 196. § (1) bekezdés szerinti enged-
ménnyel csökkentett kölcsöntartozását kiegyenlítette.

207. §

(1) A házassági vagyonközösség megszüntetése során
a munkáltatói kölcsöntartozás megtérítését a lakásban ma-
radó volt házastárs – változatlan törlesztési feltételek mel-
lett – átvállalhatja. Ez esetben a volt házastársat enged-
mény nem illeti meg.

(2) Ha a lakásban maradó és a kölcsöntartozást átvállaló
volt házastárs is rendelkezik a kölcsönnyújtás e rendelet
szerinti feltételeivel, az engedmény megilleti.

208. §

A kölcsöntámogatásban együttesen részesített hozzátar-
tozókat úgy kell tekinteni, mintha a kölcsönt egymás kö-
zött egyenlõ arányban kapták volna, de a visszafizetéséért
egyetemleges felelõsséggel tartoznak.

209. §

(1) A kölcsöntámogatásban részesült személy halála
esetén a túlélõ házastárs, illetve az örökösök a kölcsöntar-
tozást változatlan feltételek mellett fizethetik vissza.

(2) Ha a lakásban életvitelszerûen bent lakó, illetve oda
ilyen céllal beköltözõ túlélõ házastárs vagy örökös a honvé-
delmi szervvel szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti
vagy munkaviszonyban áll, õt a reá átszállt tartozásra a szol-
gálati (munkajogi) jogviszonyban töltött idõtartam szerint so-
ron következõ engedmény megilleti, amennyiben

a) korábban a honvédelmi szervtõl munkáltatói kölcsönt
nem kapott, és

b) HM rendelkezésû vagy önkormányzati lakás bérleté-
vel nem rendelkezik, továbbá

c) HM rendelkezésû vagy önkormányzati lakást bentlakó-
ként a maga vagy más személy részére nem vásárolt meg.

(3) A túlélõ házastársat vagy örököst megilletõ enged-
ményt a 196. § (1) bekezdésben meghatározott idõtar-
tam(ok) letöltésekor kell a tartozásból jóváírni.

XIV. FEJEZET
LAKÁSFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁSOK

210. §

(1) A hivatásos katonát, továbbá azt a szerzõdéses kato-
nát, aki a szerzõdéses szolgálatban 5 évet már eltöltött, és
összesen legalább 10 év szerzõdéses szolgálatot vállalt,
a lakóhelye szerinti lakása fenntartási kiadásainak mérsék-

lése érdekében – kérelemre – lakásfenntartási hozzájárulás
címén lakbértámogatás, valamint lakásüzemeltetési hoz-
zájárulás illeti meg.

(2) A lakásfenntartási hozzájárulásokat havonta, az il-
letménnyel egyidejûleg kell az arra jogosult részére kifi-
zetni.

211. §

(1) Lakbértámogatás az arra jogosult, szolgálati érdek-
bõl áthelyezett hivatásos és szerzõdéses tiszt, tiszthelyet-
tes részére akkor állapítható meg, ha

a) önkormányzati tulajdonú lakásban bérlõként (bérlõ-
társként), a bérlõ házastársaként, továbbá az 5. § (1) bekez-
dés c) pontja szerinti feltételeknek megfelelõ élettársaként
lakik, és

b) a lakás helyi önkormányzat által megállapított lakbé-
rének a mértéke (forint/m2) meghaladja az azonos kom-
fortfokozatú lakásra a 69. § (1) bekezdésben meghatáro-
zott lakbér mértékét.

(2) A lakbértámogatásra való jogosultság szempontjá-
ból szolgálati érdekû áthelyezésnek minõsül:

a) a Hjt. 52. §-a szerinti vezénylés kivételével a korábbi
beosztásétól eltérõ helyõrségben lévõ szolgálati beosztás-
ba helyezés,

b) a Hjt. 46. §-a szerint más szervhez történt vezénylés,
c) az ugyanazon helyõrségben (szolgálati helyen) lévõ

más beosztásba helyezés, továbbá
d) az elsõ beosztásba kinevezés.

(3) Nem kaphat lakbértámogatást, aki
a) a szolgálati helye szerinti településen a 10. §-ban

megállapított jogos lakásigény mértéke alsó határának
megfelelõ, beköltözhetõ, saját tulajdonú lakással rendel-
kezik, vagy a házastársa (élettársa), továbbá a saját háztar-
tásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mosto-
ha és nevelt gyermeke) tulajdonában – beleértve a felsorol-
tak közös tulajdonát is – van ilyen lakás,

b) a szolgálati helye szerinti településen másik – állami
vagy önkormányzati tulajdonú – lakás bérleti jogával ren-
delkezik, vagy házastársa (élettársa) rendelkezik e joggal.

(4) A lakbértámogatás mértéke a lakás tényleges – a bér-
beadó által kikötött – lakbérének és a 81. § (1) bekezdés
szerint kiszámított lakbérnek a különbözete, de nem halad-
hatja meg az (5) bekezdésben meghatározott mértékét.

(5) Amennyiben a jogosult esetében a 10. § (1) és (4) be-
kezdés szerinti jogos lakásigény mérték alsó határa

a) 1 lakószoba, a lakbértámogatás összege
a 12 000 Ft-ot,

b) 1,5 lakószoba, a lakbértámogatás összege
a 15 000 Ft-ot,

c) 2 lakószoba, a lakbértámogatás összege
a 18 000 Ft-ot,
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d) 2,5 lakószoba, a lakbértámogatás összege
a 21 000 Ft-ot,

e) 3 lakószoba, a lakbértámogatás összege a 24 000 Ft,
f) 3,5 lakószoba, a lakbértámogatás összege

a 27 000 Ft-ot,
g) 4 lakószoba, a lakbértámogatás összege

a 30 000 Ft-ot,
h) 4,5 vagy annál több lakószoba, a lakbértámogatás

összege a 33 000 Ft-ot
nem haladhatja meg.

(6) A lakbértámogatás iránti kérelmet a lakásbérleti
szerzõdés csatolásával az illetékes helyi lakásgazdálkodá-
si szervhez lehet benyújtani. A helyi lakásgazdálkodási
szerv a kérelmet érdemben megvizsgálja, és az (1) bekez-
désben megállapított feltételek fennállása esetén a
(4)–(5) bekezdés szerint megállapított lakbértámogatás
összegének közlésével megküldi a folyósító szervnek.

(7) A lakbértámogatásra való jogosultság a kérelem be-
nyújtásának idõpontját megelõzõ hatállyal nem állapítható
meg, illetõleg nem igazolható. A lakbértámogatás folyósí-
tása számla leadása ellenében történik.

212. §

(1) Lakásüzemeltetési hozzájárulás az arra jogosult hi-
vatásos és szerzõdéses katona részére akkor állapítható
meg, ha a 10. § (1) bekezdésben meghatározott igény mér-
tékét legfeljebb egy lakószobával meghaladó nagyságú

a) HM rendelkezése alatt lévõ állami és önkormányzati,
továbbá egyéb önkormányzati lakásban bérlõként (bérlõ-
társként) vagy a bérlõ házastársaként, illetve az 5. § (1) be-
kezdés c) pontja szerinti feltételeknek megfelelõ
élettársaként,

b) magántulajdonú lakásban tulajdonosként (tulajdo-
nostársként), a tulajdonos házastársaként vagy – az 5. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeknek megfelelõ –
élettársaként, továbbá közös háztartásban eltartott tulajdo-
nos szülõjeként (nevelõ és örökbe fogadó szülõjeként)
lakik, és a (2) bekezdés szerinti szolgáltatási díjak egy hó-
napra számított összege a Hjt. 106. § (1) bekezdés szerinti
illetménye bruttó összegének 15%-át meghaladja.

(2) A lakásüzemeltetési hozzájárulás szempontjából
a fûtési és melegvíz-ellátási díj, illetve költség, valamint
a víz- és szennyvíz- (csatornahasználati) díj (e § alkalma-
zásában együtt: szolgáltatási díj) elõzõ évi – általános for-
galmi adót is tartalmazó – összege vehetõ figyelembe.

(3) A lakásüzemeltetési hozzájárulás mértéke a (2) be-
kezdés szerinti éves szolgáltatási díjösszeg 1/12-ed ré-
szének

a) 75%-a, ha a szolgáltatási díj a havi illetmény 30%-át,
b) 50%-a, ha a szolgáltatási díj a havi illetmény 20%-át,
c) 25%-a, ha a szolgáltatási díj a havi illetmény 15%-át

meghaladja.

(4) Amennyiben egy lakásban több arra jogosult sze-
mély lakik, a lakásüzemeltetési hozzájárulás csak egy sze-
mély részére állapítható meg.

(5) Az állomány illetményben nem, de gyermekgondo-
zási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy ápolási díj-
ban részesülõ tagja esetében a lakásüzemeltetési hozzájá-
rulásra való jogosultság megállapítása során illetménynek
a díj, illetõleg segély összegét kell tekinteni.

Albérletidíj-hozzájárulás

213. §

(1) E rendelet alkalmazásában albérleti díj a honvédelmi
szerv állományába tartozó hivatásos, valamint a (2) bekez-
dés szerinti feltételnek megfelelõ szerzõdéses szolgálati
viszonyban álló tiszt, tiszthelyettes helyett viselt (átvállalt)
albérleti (szállás) díj vagy lízingdíj.

(2) A 211. § (2) bekezdés szerint, szolgálati érdekbõl át-
helyezett hivatásos, továbbá öt év szolgálatot már eltöltött
és összesen legalább tíz év szolgálatot vállalt szerzõdéses
tisztet, tiszthelyettest – a Hjt. 52. §-a szerinti vezénylés
esetét kivéve – a szolgálati helye szerinti településen vagy
annak vonzáskörzetében kérelmére albérleti díj hozzájáru-
lás illeti meg, ha szálló férõhelyen történõ elhelyezése nem
lehetséges.

(3) A szállóférõhelyen történõ elhelyezés lehetõségének
kizárásáról – helyhiány vagy a kérelmezõ egyéni és családi
körülményeinek vizsgálata alapján – az állományilletékes
parancsnok dönt. Nem kell vizsgálni az elhelyezés lehetõ-
ségét abban az esetben, ha házastársi (élettársi) kapcsolat-
ban élõ vagy háztartásában kiskorú gyermekének (ideértve
a mostoha, nevelt, örökbe fogadott gyermekét is) eltartásá-
ról gondoskodó igénylõ lakáslízinghez kéri az albérleti-
díj-hozzájárulást.

214. §

(1) Nem kaphat albérletidíj-hozzájárulást, aki
a) a honvédelmi szervtõl vissza nem térítendõ juttatás-

ban részesült;
b) a honvédelmi szervtõl munkáltatói kölcsönt kapott;
c) a szolgálati helye szerinti településen vagy annak

vonzáskörzetében a 10. §-ban megállapított jogos igényé-
nek megfelelõ, beköltözhetõ lakás van a tulajdonában
vagy a haszonélvezetében, vagy ha a házastársa, élettársa,
továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke
(örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke) tulajdo-
nában, haszonélvezetében – beleértve a felsoroltak közös
tulajdonát, haszonélvezetét is – van ilyen lakás;

d) a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben állami
vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával ren-
delkezik, vagy házastársa (élettársa) rendelkezik e joggal;
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e) az általa önállóan vagy a házastársával (élettársával)
együttesen bérelt állami vagy önkormányzati tulajdonú la-
kást a maga vagy más személy részére megvásárolta,
illetve a lakás megvásárlásához más személy javára hozzá-
járult;

f) házastársa (élettársa) – a házasság vagy az élettársi
kapcsolat fennállása alatt – állami vagy önkormányzati tu-
lajdonú bérlakást elõvásárlási vagy vételi jog jogosultja-
ként a maga vagy más személy részére megvásárolt, illetve
a lakás megvásárlásához más személy javára hozzájárult;

g) a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy hozzátarto-
zója lakásának – vagy lakása egy részének – bérletéhez, lí-
zingeléséhez kéri a hozzájárulást;

h) azt a saját vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
által korábban elidegenített lakás – vagy lakás egy részé-
nek – bérletéhez, lízingeléséhez kéri;

i) azt a saját vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
tulajdonában lévõ gazdasági társaság, egyéni cég vagy
vállalkozás lakásának – vagy lakása egy részének – bérle-
téhez, lízingeléséhez kéri.

(2) Az (1) bekezdés b) és e)–f) pontjait nem kell alkal-
mazni azon helyõrség vonatkozásában, ahová a hivatásos
vagy szerzõdéses katona helyõrség- (település-) és lakó-
hely-változtatással is járó másik beosztásba kinevezésére,
áthelyezésére, rendelkezési állományból más szervhez ha-
tározatlan idõtartamra történt vezénylésére a haderõ átala-
kításával vagy átszervezéssel összefüggésben, a szolgálat
érdekében került sor, és a munkáltatói kölcsönnyújtás
vagy a lakásvásárlás azt megelõzõen történt.

215. §

(1) A hozzájárulás szempontjából albérletnek kell tekin-
teni:

a) a magán-, állami, továbbá önkormányzati tulajdonú
lakás egy részének bérletét;

b) a magántulajdonú lakás bérletét;
c) a szállodai vagy szállodai jellegû szobabérletet;
d) lakásnak lízingbe adására jogosult gazdasági társa-

ságtól való lízingjét.
(2) A hozzájárulás mértéke a szerzõdéssel és számlával,

illetõleg az (1) bekezdés c) pontja esetében a számlával
igazolt, rezsiköltséget nem tartalmazó albérleti vagy bérle-
ti díj, de legfeljebb a jogosult a 10. § (1) és (4) bekezdései
alapján megállapítható jogos lakásigény mértékének alsó
határával megegyezõ szobaszámú lakásra a (3)–(5) be-
kezdés szerint számított összeg.

(3) Amennyiben a jogosult esetében a 10. § (1) és (4) be-
kezdés szerinti jogos lakásigény mérték alsó határa

a) 1 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi
illetményalap 1,4-szeresét,

b) 1,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztvise-
lõi illetményalap 1,75-szorosát,

c) 2 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi
illetményalap 2,1-szeresét,

d) 2,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztvise-
lõi illetményalap 2,45-szorosát,

e) 3 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi
illetményalap 2,8-szeresét,

f) 3,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztvise-
lõi illetményalap 3,15-szorosát,

g) 4 lakószoba, a hozzájárulás mértéke a köztisztviselõi
illetményalap 3,5-szeresét,

h) 4,5 vagy annál több lakószoba, a hozzájárulás mérté-
ke a köztisztviselõi illetményalap 3,85-szorosát
nem haladhatja meg.

(4) Az albérleti díj hozzájárulás (3) bekezdés szerint
számított összegét annak további 10–10%-ával meg kell
növelni, ha

a) a 10. § (1) és (4) bekezdés szerinti jogos lakásigény
mérték megállapításánál figyelembe vehetõ családtagjai-
val együtt költözõ jogosult által a szolgálati helye szerinti
településen bérelt, lízingelt lakás Budapesten vagy annak
e rendelet szerinti vonzáskörzetében lévõ helyõrségi
településen vagy megyei jogú városban van;

b) az új szolgálati helye szerinti településen bérelt, lízin-
gelt lakásba a 10. § (1) és (4) bekezdés szerinti jogos lakás-
igény mérték megállapításánál figyelembe vehetõ család-
tagjaival együtt költözõ jogosult helyõrségváltással együtt
járó kinevezése, áthelyezése, rendelkezési állományból
más szervhez határozatlan idõtartamra szóló vezénylése
nem saját kérelemre történt;

c) a jogosult helyõrségváltással együtt járó kinevezése,
áthelyezése, rendelkezési állományból más szervhez hatá-
rozatlan idõtartamra szóló vezénylése nem saját kérelemre
történt.

(5) A (2)–(4) bekezdések alapján megállapított, illetve
kiszámított albérleti díj hozzájárulás összegét a szociális
körülmények figyelembevételével az állományilletékes
parancsnok további 10%-kal kiegészítheti, ha a jogosult
nevelési ellátásban részesül.

216. §

(1) A hozzájárulás iránti kérelmet rendszeresített forma-
nyomtatványon, az állományilletékes parancsnok (munkahe-
lyi vezetõ) útján az igénylõ szolgálati helye (munkahelye)
szerint illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez kell be-
nyújtani. A hozzájárulás lakásügyi feltételeinek fennállását

a) a 214. § (1) bekezdés a)–c) és e)–h) pontjai vonatko-
zásában a kérelmezõ nyilatkozata alapján;

b) a 214. § (1) bekezdés d) pontja vonatkozásában a la-
kásgazdálkodási körzetében lévõ HM rendelkezésû lakás
esetében saját nyilvántartása, egyéb lakás esetében a kérel-
mezõ nyilatkozata alapján
a helyi lakásgazdálkodási szerv igazolja. Ha a helyi lakás-
gazdálkodási szerv – a megtett nyilatkozat vagy saját nyil-
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vántartásai, továbbá a rendelkezésére álló egyéb adatok
alapján – azt állapítja meg, hogy az albérleti díj hozzájáru-
lás folyósításának feltételei nem állnak fent, errõl a kizáró
ok megjelölésével az állományilletékes parancsnokot
(munkahelyi vezetõt) – a kérelmezõ egyidejû tájékoztatása
mellett – értesíti.

(2) A hozzájárulás összegérõl, annak folyósításáról az
állományilletékes parancsnok (munkahelyi vezetõ) a ké-
relmezõ nyilatkozata és a helyi lakásgazdálkodási szerv
igazolása alapján dönt és gondoskodik.

217. §

(1) A folyósítást meg kell szüntetni, ha
a) a hozzájárulásban részesülõ személy a részére idõ-

közben a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben fel-
ajánlott szállóférõhelyet vagy – ha jogos lakásigényléssel
is rendelkezik – a jogos igénye mértékének megfelelõ HM
rendelkezésû lakást legalább két esetben nem fogadta el,

b) a hozzájárulásban részesülõ személy részére a honvé-
delmi szerv lakásvásárláshoz idõközben munkáltatói köl-
csönt vagy vissza nem térítendõ juttatást nyújt, vagy a há-
zastársát (élettársát) részesíti e támogatások valamelyi-
kében,

c) a szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben a hozzájá-
rulásban részesülõ személy vagy házastársa (élettársa), to-
vábbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke
(örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermeke) – beleértve
a felsoroltak közös tulajdonszerzését is – idõközben be-
költözhetõ lakás tulajdonjogát, illetve állami vagy önkor-
mányzati tulajdonú lakás bérleti jogát megszerzi,

d) a hozzájárulásban részesülõ személy vagy házastársa
(élettársa) az önállóan vagy együttesen bérelt (jogcím nél-
kül használt) állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást
idõközben a maga vagy más személy részére megvásá-
rolja, illetve a megvásárláshoz más személy javára hozzá-
járul,

e) az albérleti díj hozzájárulásban részesülõ személyt
idõközben egy évet meghaladó idõtartamú külföldi szol-
gálatra vezénylik feltéve, hogy családját az általa bérelt
lakásban nem hagyja hátra,

f) az albérleti (bérleti) szerzõdés megszûnik, vagy azt
a felek – közös megegyezéssel vagy az arra jogosult fel-
mondásával – megszüntetik,

g) a hozzájárulásban részesülõ személy a folyósítás
megkezdésétõl számított 30 napon belül nem igazolja,
hogy a bérbe (lízingbe) vett lakóingatlan vonatkozásában
a külön jogszabályban foglalt lakcím-bejelentési kötele-
zettségét teljesítette, és nem igazolja azt, hogy az attól elté-
rõen bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyrõl történõ
napi munkába járáshoz a honvédelmi szervtõl utazási
költségtérítésben nem részesül.

(2) Az albérleti díj hozzájárulásban részesülõ személy
az (1) bekezdés b)–d) és f) pontjaiban meghatározott meg-

szüntetõ okok bekövetkezését haladéktalanul köteles a he-
lyi lakásgazdálkodási szervnek és az állományilletékes pa-
rancsnokának (munkahelyi vezetõjének) bejelenteni.
E kötelezettségének elmulasztása esetén a jogosulatlanul
felvett albérleti díj hozzájárulást egyösszegben köteles
visszafizetni. Erre az igazolás kiadásakor figyelmeztetni
kell.

218. §

(1) A helyi lakásgazdálkodási szerv az albérleti díj hoz-
zájárulásra való jogosultság fennállását szükség szerint, de
évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja. Ennek so-
rán a köztisztviselõi illetményalap változásából eredõ kü-
lönbözettel történõ kiegészítés vagy csökkentés érdekében
eljár, továbbá a 217. § (1) bekezdés b)–d) és f) pontjaiban
meghatározott okok vonatkozásában az albérleti díj hozzá-
járulásban részesülõ személyt – 30 napos határidõvel –
nyilatkozattételre hívja fel. Amennyiben az albérleti díj
hozzájárulásban részesülõ személy a nyilatkozattételt el-
mulasztja, vagy a helyi lakásgazdálkodási szerv – a meg-
tett nyilatkozat vagy saját nyilvántartásai, továbbá a ren-
delkezésére álló egyéb adatok alapján – azt állapítja meg,
hogy a hozzájárulásra való jogosultság feltételei már nem
állnak fent, errõl az állományilletékes parancsnokot (mun-
kahelyi vezetõt) a folyósítás megszüntetése érdekében ha-
ladéktalanul értesíti.

(2) A 217. § (1) bekezdés e) pontja szerinti megszüntetõ
ok bekövetkezése esetén az állományilletékes parancsnok
– a helyi lakásgazdálkodási szerv egyidejû tájékoztatása
mellett – önállóan intézkedik a hozzájárulás megszünteté-
sére. Ugyanígy kell eljárnia, ha a 217. § (1) bekezdés
b)–d) és f) pontjaiban foglalt okok bekövetkezésérõl a he-
lyi lakásgazdálkodási szerv értesítését megelõzõen szerez
tudomást.

(3) A lakásépítéshez munkáltatói kölcsönben vagy
vissza nem térítendõ juttatásban részesített személy részé-
re – feltéve, hogy egyéb megszüntetõ ok nem következett
be – a támogatás nyújtása elõtt már megállapított hozzájá-
rulást a használatbavételi (lakhatási) engedély megszerzé-
sének vállalt idõpontjáig, de legfeljebb a támogatási meg-
állapodás megkötésétõl számított egy évig még folyósítani
kell.

(4) A lakásvásárláshoz munkáltatói kölcsönben vagy
vissza nem térítendõ juttatásban részesülõ személyt a la-
káscélú támogatás odaítélését követõ hónap utolsó napjáig
még megilleti a részére a támogatás nyújtása elõtt már
megállapított hozzájárulás.

(5) A HM rendelkezésû lakás juttatásában részesülõ
személyt az albérleti díj hozzájárulással bérelt lakás (lak-
rész, szállodai vagy szállodai jellegû szoba) bérleti szerzõ-
désében kikötött felmondási idõre, de legfeljebb a HM
rendelkezésû lakás bérlõjéül történõ kijelölést követõ hó-
nap végéig illeti meg a hozzájárulás. Ugyanígy kell eljárni
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akkor is, ha a jogosult házastársa (élettársa) részére juttat
a honvédelmi szerv az albérleti díj hozzájárulásban
részesülõ személy szolgálati helye szerinti vonzáskörzet-
ben HM rendelkezésû lakást.

(6) Az eltérõ vonzáskörzetben lévõ településre kineve-
zett, áthelyezett, rendelkezési állományból határozatlan
idõtartamra más szervhez vezényelt hivatásos és szerzõdé-
ses katona részére – kérelmére – az új szolgálati helyre tör-
ténõ tényleges átköltözéséig, de legfeljebb a személyügyi
határozatban (parancsban) megállapított kinevezési, áthe-
lyezési, vezénylési határnaptól számított 3 hónapig folyó-
sítható a korábban megállapított albérleti díj hozzájárulás,
feltéve, hogy az állományilletékes parancsnok az új szol-
gálati helyen, valamint az annak vonzáskörzetén kívüli
lakhatáshoz erre az idõtartamra a Hjt. 18. §-a szerinti
engedélyt megadta. Ebben az esetben az (5) bekezdés nem
alkalmazható.

219. §

(1) Albérletidíj-hozzájárulás állapítható meg a honvé-
delmi szerv állományába tartozó köztisztviselõ részére, ha

a) a munkahelye szerinti településen vagy annak von-
záskörzetében õ maga vagy a házastársa (élettársa), továb-
bá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe
fogadott, mostoha és nevelt gyermeke) nem rendelkezik
önálló, beköltözhetõ lakással, és

b) a munkahelye szerinti településen honvédségi szál-
lón történõ elhelyezése egyéni és családi körülményei
miatt nem lehetséges.

(2) A köztisztviselõ az albérletidíj-hozzájárulás iránt
benyújtott – a helyi lakásgazdálkodási szerv által igazolt –
kérelmét a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ bírálja el,
és amennyiben a kérelemnek helyt ad, intézkedik a hozzá-
járulás folyósítására.

(3) Az albérletidíj-hozzájárulás mértékére és egyéb felté-
teleire a 213. § (3) bekezdésben, a 214. § (1) bekezdés
b)–i) pontban, a 215. § (1)–(3) bekezdésben, (4) bekezdés
a) pontban és (5) bekezdésben, a 216–217. §-ban és a 218. §
(1)–(5) bekezdésben foglaltakat megfelelõen – a munka-
hely szerinti településre és vonzáskörzetére kiterjedõ ha-
tállyal – kell alkalmazni.

(4) A hozzájárulás folyósítását meg kell szüntetni, ha
a) a köztisztviselõ a munkahelye szerinti településen

felajánlott szálló férõhelyet legalább két esetben nem fo-
gadta el;

b) a köztisztviselõ vagy házastársa (élettársa) részére
a honvédelmi szerv HM rendelkezésû lakást juttat, vagy
lakásvásárláshoz munkáltatói kölcsönt nyújt;

c) a munkahelye szerinti településen vagy annak von-
záskörzetében a köztisztviselõ vagy házastársa (élettársa),
továbbá saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke
(örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermeke) – beleértve
a felsoroltak közös tulajdonszerzését is – beköltözhetõ la-

kás tulajdonjogát, illetve a HM rendelkezési körén kívül
esõ állami vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti
jogát szerzi meg;

d) a köztisztviselõ vagy házastársa (élettársa) az önálló-
an vagy együttesen bérelt (jogcím nélkül használt) állami
vagy önkormányzati tulajdonú lakást a maga vagy más
személy részére megvásárolja, illetve a megvásárláshoz
más személy javára hozzájárul. Lakásépítéshez nyújtott
munkáltatói kölcsön támogatás esetén a hozzájárulás
a 218. § (3) bekezdésben foglaltak szerint folyósítható.

XV. FEJEZET
A LAKÁSELLÁTÁS SZERVEZETE

220. §

A honvédelmi szerv lakásellátási feladatait a lakásgaz-
dálkodási, lakóházkezelési szervek és a lakásbizottságok
valósítják meg.

A lakásgazdálkodás szervezete

221. §

(1) Helyi lakásgazdálkodási szerv a területileg illetékes,
önálló lakásgazdálkodást folytató helyõrség-parancsnok-
ság, Budapesten a területi lakásgazdálkodási szerv lakás-
ügyi egysége.

(2) A helyi lakásgazdálkodási szerv a feladatait a HM
központi lakásgazdálkodási szerv irányításával önálló ha-
táskörben, a lakásgazdálkodási körzetére kiterjedõ illeté-
kességgel látja el.

(3) A helyi lakásgazdálkodási szerveket és az utalt hely-
õrségeket (településeket) e rendelet 1. melléklete határoz-
za meg.

(4) A helyi lakásgazdálkodási szerv:
a) elõkészíti a helyõrségi, Budapesten a keretgazda la-

kásbizottságok döntési jogkörébe tartozó ügyeket, és vég-
rehajtja az azokkal kapcsolatos feladatokat,

b) az illetékességi területén lévõ HM rendelkezésû laká-
sok és személygépkocsi tároló helyiségek, valamint szálló
férõhelyek tekintetében gyakorolja a bérbeadói jogokat,

c) véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a lakásellátásra,
d) vezeti az elõírt nyilvántartásokat, a központi, a terüle-

ti és a társszervek részére adatokat szolgáltat,
e) együttmûködik a területileg illetékes lakóházkezelõ

szervvel, a magánbefektetõvel vagy annak bérbeadásra jo-
gosult képviselõjével, kapcsolatot tart a katonai, rendvé-
delmi és önkormányzati szervekkel,

f) Az állományba történõ felvétel, vagy helyõrségvál-
tással is járó áthelyezés esetén az állományilletékes pa-
rancsnok megkeresésére információt szolgáltat a honvé-
delmi szervhez érkezõ személy részére nyújtható lakhatási
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támogatásról, valamint a megoldás (lakásjuttatás) várható
idõpontjáról.

222. §

A budapesti helyi lakásgazdálkodási szerv további sajá-
tos feladatai:

a) javaslatot tesz a Központi Lakásbizottságnak a buda-
pesti éves lakáskeret elosztására, tartalék lakáskeret kép-
zésére és a bizottság hatáskörébe utalt budapesti lakás-
ügyek megoldására,

b) felülvizsgálja a keretgazda lakásbizottságok személy
szerinti lakáselosztásának jogszerûségét,

c) a rendelet 5. és 6. §-ában meghatározott személyek
részére lakóingatlan-közvetítést végezhet illetékességi te-
rületén, lakásgondjuk megoldása érdekében.

223. §

(1) A területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogat-
ási egysége lakásgazdálkodási feladatait a HM központi
lakásgazdálkodási szerv szakmai irányításával önálló ha-
táskörben, az egész ország területére kiterjedõ illeté-
kességgel látja el.

(2) A területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogat-
ási egysége:

a) központi lakásgazdálkodási döntéseket elõkészítõ,
b) a lakáscélú támogatás elõirányzat-gazdálkodási,
c) a HM lakhatástámogatási információs rendszereit ke-

zelõ és feldolgozó,
d) a vonatkozó jogszabályok betartásával lakóingat-

lan-közvetítési,
e) tájékoztató jellegû ügyfélszolgálati

feladatokat lát el.

224. §

(1) A területi lakásgazdálkodási szerv a lakásgazdálko-
dással összefüggõ feladatait a HM központi lakásgazdál-
kodási szerv szakmai irányításával, önálló hatáskörben, az
ország egészére kiterjedõ illetékességgel látja el.

(2) A területi lakásgazdálkodási szerv
a) a fejezeti kezelésû lakástámogatási elõirányzat terve-

zésével és felhasználásának nyilvántartásával összefüggõ
adminisztratív,

b) a központi lakásgazdálkodási döntéseket elõkészítõ,
c) a HM rendelkezésû lakások vásárlásával és elidege-

nítésével összefüggõ elõkészítõ és végrehajtó,
d) a lakáselidegenítési és egyéb, lakásellátásra fordítha-

tó bevételek, elõirányzatok felhasználásával összefüggõ
elõkészítõ és végrehajtó
feladatokat lát el.

225. §

A HM központi lakásgazdálkodási szerv a lakásgazdál-
kodási feladatokat ellátó központi szerv, amely a feladatait
önálló hatáskörben, az ország egész területére és a lakás-
ügyi feladatokat ellátó szervekre kiterjedõ illetékességgel
látja el. A hatáskörében hozott intézkedései, döntései az
alárendelt lakásgazdálkodási szervekre kötelezõek.

226. §

A HM központi lakásgazdálkodási szerv lakásgazdál-
kodási feladatai:

a) szervezi és irányítja a HM lakhatástámogatási rend-
szerét, a lakásellátást, a lakás-, személygépkocsi-tároló,
továbbá a honvédségi szálló férõhely gazdálkodást,

b) véleményezi a lakhatás támogatásával és a lakásellá-
tással összefüggõ jogszabálytervezeteket, kezdeményezi
azok módosítását, részt vesz a HM lakásügyi szabályozá-
sának kialakításában,

c) gondoskodik a lakásgazdálkodási feladatokat ellátó
személyek szakmai képzésérõl,

d) ellenõrzi a helyi és területi lakásgazdálkodási szervek
tevékenységét,

e) szakmailag közremûködik a lakás, személygépko-
csi-tároló és szálló férõhely bérletével összefüggõ jogviták
bíróság elõtti képviseletében,

f) elbírálja az irányítása alá tartozó szervek által hozott
döntések ellen benyújtott kérelmeket, panaszokat, közér-
dekû bejelentéseket, elõkészíti az ezekkel összefüggõ
felsõbb szintû vezetõi döntéseket,

g) a HM Honvéd Vezérkar fõnökének írásbeli közlése
alapján meghatározza a központi feladat végrehajtásához
szükséges lakásszámot, azt zárolja, illetõleg a zárolás alól
feloldja,

h) javaslatot tesz a honvédelemért felelõs miniszternek
a HM rendelkezésû lakásnak kívülálló személy vagy szer-
vezet részére történõ bérbeadására,

i) dönt a HM fõosztályvezetõ, valamint a vele azonos
vagy magasabb besorolású vezetõi (parancsnoki) beosz-
tást ellátó személy, továbbá a helyi lakásgazdálkodási
szerv vezetõjének és a keretgazda lakásbizottság elnöké-
nek, valamint a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-
támogatási egysége vezetõjének munkáltatói kölcsön és
vissza nem térítendõ juttatási ügyeiben,

j) elbírálja a helyi és területi lakásgazdálkodási szervek
lakások bérletére, vásárlására, építésére, a HM rendelkezé-
sû lakásállomány magánbefektetõi megállapodással törté-
nõ fejlesztésére, valamint a lakáselidegenítési és más lak-
hatási támogatási célra fordítható bevételek (többletbevé-
telek) felhasználására tett javaslatait,

k) véleményezi és kijelölésre elõkészíti az állami tulaj-
donban és a HM rendelkezésében lévõ lakóépületek (laká-
sok) elidegenítésére tett javaslatokat,
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l) adatokat összesít, elemez és szolgáltat a lakásellátás-
ról a felsõ vezetés számára,

m) dönt a HM rendelkezésû lakás és személygépko-
csi-tároló helyiség, szálló és szálló férõhely más célra tör-
ténõ hasznosításáról,

n) dönt a HM rendelkezésû lakás vezetõi, továbbá az ál-
lami tulajdonú HM rendelkezésû lakás munkaköri jellegû
lakássá minõsítésérõl és e minõsítés megszüntetésérõl,

o) dönt a lakóházkezeléshez szükséges házfelügyelõi és
gondnoki lakás bérlõkiválasztási jogának a Szolgáltató ja-
vára történõ elismerésérõl,

p) döntést hoz a település(ek) másik helyi lakásgazdál-
kodási szerv ideiglenes illetékességébe utalásáról, illetõ-
leg helyõrségparancsnokság helyi lakásgazdálkodási
szervvé történõ ideiglenes kijelölésérõl,

q) dönt lakóépület, lakás lakásgazdálkodási körbe voná-
sáról és hasznosításáról, valamint a lakásgazdálkodási kör-
bõl történõ kivonásáról,

r) dönt lakóépület (lakás) garzonházzá (lakássá) vagy
honvédségi szállóvá minõsítésérõl,

s) intézkedik a lakás, személygépkocsi tároló, szálló fé-
rõhely bérbeadására a helyi lakásgazdálkodási szerv veze-
tõje (helyõrségparancsnok), a keretgazda lakásbizottság
elnöke, továbbá a 232. § d) pont szerinti lakásjuttatás
esetében,

t) dönt a honvédelmi szerv állományába nem tartozó,
a 169. § (5) bekezdésben meghatározott személy részére
történõ szálló férõhely juttatás ügyében.

XVI. FEJEZET
A LAKÓHÁZKEZELÉS SZERVEZETE

227. §

(1) Helyi lakóházkezelõ szerv
a) ha az elhelyezési ellátás hadrenden belüli szervezet

útján történik, a területileg illetékes MH elhelyezési szol-
gálat,

b) ha az elhelyezési ellátás nem honvédelmi szerv útján
történik, a lakóházkezelési feladatokat megbízási szerzõ-
dés alapján ellátó Szolgáltató és annak alvállalkozója.

(2) A helyi lakóházkezelõ szerv a feladatait önálló ha-
táskörben

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a helyõrség-pa-
rancsnokság, illetõleg honvédelmi szerv mûködési terüle-
tére,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében a szolgáltatási
szerzõdésben, valamint szakmai intézkedésben meghatá-
rozott helyõrség-parancsnokságra (településre)
kiterjedõ illetékességgel látja el.

(3) A lakóházkezelés szakmai irányító szerve a területi
lakásgazdálkodási szerv.

XVII. FEJEZET

LAKÁSBIZOTTSÁGOK

228. §

A lakásellátás megvalósítása, a lakás- és támogatási igé-
nyek társadalmi elbírálása érdekében a lakásgazdálkodás
szervezete mellett lakásbizottságok mûködnek.

229. §

(1) Helyõrségi lakásbizottságot kell létrehozni az önálló
lakásgazdálkodást folytató helyõrség-parancsnokságnál.

(2) Keretgazda lakásbizottságot kell létrehozni Buda-
pesten a lakáskeret-gazdálkodást folytató katonai szerve-
zeteknél.

(3) A helyõrségi és a keretgazda lakásbizottság legalább
3 tagból áll.

(4) A helyõrségi bizottságot a helyõrségben és lakás-
gazdálkodás szempontjából utalt helyõrségekben (telepü-
léseken) elhelyezett, illetve Budapesten a keretgazdához
tartozó katonai szervezetek parancsnokaiból és személy-
ügyi szerveinek vezetõibõl kell megalakítani. Az illeté-
kességi területén mûködõ, a Honvédelmi Érdekegyeztetõ
Fórum munkájában részt vevõ katonai és közalkalmazotti
érdek-képviseleti szervek egy-egy tagot jelölhetnek a bi-
zottságba.

(5) Ha a helyõrséghez, illetve a keretgazdához lakásgaz-
dálkodás szempontjából csak egy katonai szervezet tarto-
zik, a bizottságot a katonai szervezet parancsnokából, sze-
mélyügyi szervének vezetõjébõl és az ellátást végzõ pénz-
ügyi szerv vezetõjébõl kell megalakítani.

(6) A helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje nem lehet
tagja a bizottságnak. Az általa vezetett katonai szervezet
képviseletében szervezetszerû helyettesét kell delegálni
a bizottságba.

(7) A bizottság megalakításáért az önálló lakásgazdál-
kodást folytató helyõrség parancsnoka, a keretgazda kato-
nai szervezet parancsnok, ha a lakáskeret-gazdálkodást
több katonai szervezet együtt végzi, a legmagasabb szintû
katonai szervezet parancsnoka a felelõs.

(8) A bizottság alakuló ülésén saját tagjaiból elnököt vá-
laszt. A titkári teendõk ellátásával a helyõrségi lakásgaz-
dálkodási elõadót, illetve a keretgazda lakásbizottságnál
arra alkalmas személyt kell megbízni. A titkár nem tagja
a bizottságnak.

(9) Ha a beosztás megszûnése vagy visszahívás miatt
a bizottsági tagság megszûnik, 30 napon belül új tagot kell
választani, illetve kijelölni.
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230. §

(1) A bizottság önálló hatáskörben, a helyi lakásgazdál-
kodási szerv illetékességi területére, illetve az érintett ka-
tonai szervekre kiterjedõen:

a) dönt az éves lakáselosztási tervrõl és a lakásigénylõk
besorolásáról,

b) személy szerint elosztja a rendelkezésére álló lakáso-
kat és az elosztás során felszabaduló lakásokat,

c) dönt a 6. § (2) bekezdésben, valamint a 9. § (2) bekez-
désben meghatározott feltétel és kizáró okok alóli felmen-
tés iránti kérelmekben,

d) javaslatot tesz az egyéni lakásépítés és lakásvásárlás
munkáltatói kölcsönnel, valamint vissza nem térítendõ jut-
tatással történõ támogatására,

e) véleményezi az állami tulajdonban, a HM vagyonke-
zelésben lévõ lakóépület, lakás és nem lakás céljára szol-
gáló helyiség elidegenítésére tett helyõrség-parancsnoki
kezdeményezést.

(2) A bizottság az (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti
ügyek kivételével a döntést két bizottsági ülés közötti idõ-
szakra a helyõrségi (keretgazda) lakásbizottság elnökének
hatáskörébe utalhatja. Ez esetben az elnök a döntéseirõl
a bizottság soron következõ ülésén beszámolni köteles.

(3) A bizottság döntéseit a helyi lakásgazdálkodási
szerv (titkár) készíti elõ és hajtja végre. A budapesti keret-
gazda lakásbizottság döntéseit a titkár készíti elõ.

(4) A bizottság mûködésére a 231. § (2)–(5) és (7) be-
kezdéseit kell megfelelõen alkalmazni.

231. §

(1) A HM-ben Központi Lakásbizottságot kell létre-
hozni.

(2) A honvédelmi szervek szervezeti változásaival
összefüggésben a HM Központi Lakásbizottság elnöke
dönt a HM Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi,
továbbá a 229. § (2) bekezdés szerinti keretgazda lakásbi-
zottságok ideiglenes szervezeti összetételérõl, amit közle-
mény formájában tesz közzé.

(3) A bizottság a rendes üléseit félévenként egy alka-
lommal tartja. Rendkívüli ülést tarthat az elnök javaslatára
vagy ha azt a tagok több, mint 50%-a – napirendi javaslat-
tal – az elnöknél írásban kezdeményezi.

(4) A bizottsági ülés idõpontját és napirendjét az elnök
határozza meg. A napirend anyagának elõkészítéséért a bi-
zottság titkára felelõs. A bizottsági ülés napirendjét és elõ-
készített írásos anyagát az elnök a bizottság tagjainak az
ülés idõpontja elõtt 10 nappal küldi meg.

(5) A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha a tagok
kétharmada jelen van. A hatáskörébe tartozó ügyekben
nyílt szavazással, egyszerû szavazattöbbséggel dönt. Sza-
vazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(6) A bizottság az ülésére a tagjain kívül más érdekelt
személyt is meghívhat, illetve – a hatáskörébe tartozó fel-
adatokról – tõle tájékoztatást kérhet. A meghívott személy
az ülésen tanácskozási joggal vehet részt, szavazati joggal
nem rendelkezik.

(7) A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben a dön-
tést az elnök hatáskörébe utalhatja. Az elnök a döntéseirõl
a bizottságnak beszámolni köteles.

(8) A bizottsági ülésrõl jegyzõkönyvet kell vezetni, amit
a bizottság minden tagjának meg kell küldeni.

232. §

A bizottság a hatáskörében:
a) dönt a katonai rehabilitációval, az aktív vagy nyugál-

lományú tagként külföldrõl hazatelepülõ személyek elhe-
lyezésével összefüggõ lakásügyekben,

b) dönt budapesti lakóépületre kiterjedõ elemi csapás
vagy mûszaki meghibásodás következtében szükséges ki-
költöztetés végrehajtásáról és annak megoldásáról,

c) a budapesti keretgazda lakásbizottság kezdeménye-
zésére dönt a három- és annál több gyermekes lakásigény-
lõk, valamint az állomány hõsi halottá nyilvánított tagja
özvegyének (túlélõ élettársának) lakásjuttatásáról,

d) dönt a HM fõosztályvezetõi, valamint a velük azonos
vagy magasabb besorolású vezetõi (parancsnoki) beosz-
tást ellátó személyek, továbbá a HM Központi Lakásbi-
zottság elnökének, titkárának és az MH vezénylõ zászlósá-
nak a lakásügyeiben,

e) meghatározza a budapesti éves lakáselosztási tervet,
f) dönt a 9. § (1) bekezdés b)–h) pontjában és (2) bekez-

dés a) pontjában meghatározott kizáró okok alóli felmen-
tési kérelmek tárgyában,

g) véleményezi a lakásellátási terveket, a lakáscélú
pénzügyi források felhasználását,

h) titkára útján irányítja a helyõrségi és a keretgazda la-
kásbizottságok mûködését.

XVIII. FEJEZET
GARZONELHELYEZÉS

233. §

(1) A lakásigénylõk lakhatásának átmeneti megoldására
– garzon jellegû elhelyezés céljára – a HM garzonházat
(lakást) mûködtet.

(2) Garzonháznak minõsül a nevesítetten e célra létesí-
tett vagy kijelölt, több lakást magában foglaló lakóépület,
illetve többlakásos vagy vegyes rendeltetésû lakóépület-
ben lévõ, a HM központi lakásgazdálkodási szerv által
e célra kijelölt lakás.
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(3) Garzonelhelyezés céljára a helyi lakásgazdálkodási
szerv javaslatára átlagos vagy annál kisebb alapterületû,
legfeljebb 2 szobás HM rendelkezésû lakás jelölhetõ ki.

234. §

(1) Garzonelhelyezést kaphat az illetékes lakásbizottság
javaslatára az a személy, akinek a lakásigénylése az adott
évi besorolásban a besorolási csoporton belül, az I. kategó-
riában nyert besorolást.

(2) A garzonelhelyezésre szolgáló lakást az (1) bekez-
désben meghatározott személy részére 3 év meghatározott
idõtartamra lehet bérbeadni. Ez az idõtartam – az illetékes
lakásbizottság javaslatára – indokolt esetben további
egy év meghatározott idõtartamra szóló bérbeadással meg-
hosszabbítható.

235. §

E rendeletnek a HM rendelkezésû lakásra vonatkozó
rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni a garzonházi
lakásra, a következõ eltérésekkel:

a) a garzonlakás üresen vagy másik HM rendelkezésû
lakás juttatása fejében történõ visszaadása estén nem illeti
meg a garzonlakás bérlõjét az e rendelet szerinti lakáski-
ürítési és cseretérítés,

b) a garzonlakás bérletének megszûnése esetén a volt
bérlõ vagy a lakásban általa hátrahagyott személy megfe-
lelõ elhelyezésre nem tarthat igényt.

XIX. FEJEZET
A LAKHATÁS TÁMOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÕ

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

236. §

(1) A magántulajdonú lakást és személygépkocsi-tároló
helyiséget akkor is beköltözhetõnek, illetve használható-
nak kell tekinteni, ha azt a tulajdonos bérbeadás útján
hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható kényszerbérlet
esetén, vagy ha a bérlet már a tulajdon megszerzésekor is
fennállt.

237. §

(1) A próbaidõ tartama alatt a honvédelmi szerv állomá-
nyába tartozó személyt a honvédségi szállón történõ elhe-
lyezés kivételével más lakhatási támogatás nem illeti meg.

(2) Az állomány tagja – a rendeletben foglalt kivételek-
kel – vezénylésének tartama alatt is jogosult lakhatási
támogatásokra.

(3) A szolgálati viszony jogszabályban meghatározott
szünetelésének idõtartama alatt a hivatásos és szerzõdéses
katonát – a lakbértámogatás (kiegészítés), a lakásüzemel-
tetési hozzájárulás és az albérleti díj hozzájárulás, továbbá
a szállóbérlet kivételével – a már megszerzett lakhatási tá-
mogatás továbbra is megilleti, azonban a már megszerzet-
ten túl más lakhatási támogatást nem kaphat.

(4) A honvédelmi szerv állományába tartozó közszolgá-
lati munkavállalót az általa köztisztviselõi vagy közalkal-
mazotti jogviszony alapján megszerzett lakhatási támoga-
tás jogfolytonosan megilleti. A jogviszony változása elõtt,
lakhatási támogatás iránt benyújtott és még nem teljesített
kérelmét (igénylését) pedig jogfolytonosan kell az állo-
mánycsoportjába átsorolni, illetve azon belül nyilvántar-
tani.

(5) A lakhatási támogatások tekintetében a továbbszol-
gálatban folyamatosan eltöltött idõtartamot is figyelembe
kell venni, ha a továbbszolgálói viszony a fegyveres szer-
vek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény. 334. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján alakult át szerzõdéses szolgálati vi-
szonnyá.

(6) A hivatásos állományba és egyidejûleg a honvédel-
mi szerv állományába visszavett személyt a lakhatási tá-
mogatásokra való jogosultságokat, valamint az azokat ki-
záró okokat illetõen úgy kell tekinteni, mintha a szolgálati
viszonya a kiesõ idõtartam alatt folyamatosan fennállt
volna.

(7) A szerzõdéses katona kérheti az 1994. január 1-jét
követõen létrejött lakásbérleti szerzõdésének a kikötött ha-
tározott idõtartam tekintetében a 30. § (1) bekezdése sze-
rinti feltétel bekövetkezéséig szóló, közös megegyezéssel
történõ módosítását.

(8) Az igényjogosult részére juttatott HM rendelkezésû
lakás és személygépkocsi-tároló helyiség honvédelmi
szervvel fennálló köztisztviselõi vagy közalkalmazotti
jogviszony megszûnéséig szóló, bérleti szerzõdésben ki-
kötött feltételét a munkavállaló esetében a jogviszonyban
beállt változást követõen a honvédelmi szervvel fennálló
munkaviszony megszûnéséig szóló feltételnek kell tekin-
teni.

(9) A szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti jogvi-
szonyról történt lemondás, továbbá a munkavállaló által
történt rendes felmondás idõtartama alatt a lemondó,
illetve felmondó nyilatkozat megtételéig megszerzett lak-
hatási támogatásokon túl további újabb támogatás nem
nyújtható, illetve nem állapítható meg a le-, illetve felmon-
dó személy részére.

(10) A honvédelmi szerv tartalékállományba helyezett
köztisztviselõje részére a tartalékállomány idõtartama
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alatt a már megszerzett lakhatási támogatásokon túl újabb
lakhatási támogatásként kizárólag albérletidíj-hozzájáru-
lás és honvédségi szállóelhelyezés nyújtható, illetve álla-
pítható meg. A köztisztviselõ által korábban benyújtott la-
kásigénylést vagy munkáltatói kölcsön iránti kérelmet
a tartalékállomány idõtartama alatt függõben kell tartani,
annak lejártát követõen pedig a köztisztviselõi jogviszony
alakulásának megfelelõen kell eljárni.

(11) A lakhatási támogatásra való jogosultság megálla-
pításakor a fennálló jogviszony idõtartamába be kell szá-
mítani a honvédelmi szervnél más közszolgálati (szolgá-
lati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, munkavállalói) jog-
viszonyban folyamatosan eltöltött idõt.

(12) A munkáltatói kölcsönbõl a honvédelmi szervnél
folyamatosan eltöltött közszolgálati jogviszony utáni en-
gedmény jóváírása vonatkozásában – a 196. § (8) bekez-
désben foglalt kivétellel – a kölcsönnyújtás idõpontjában
hatályos szabályok az irányadók.

(13) A honvédelmi szerven kívül, más közszolgálati
jogviszonyba áthelyezett személynek a lakhatási támoga-
tásokra való jogosultsága megszûnik. A honvédelmi szerv
megállapodhat az áthelyezett személy számára általa nyúj-
tott támogatásnak a fogadó szerv által történõ átvállalásá-
ban vagy annak egymás közötti elszámolásában.

238. §

(1) A lakhatási támogatásban részesített személy szol-
gálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti vagy munkaviszo-
nya bármilyen jogcímen történõ megszûnésérõl – felmen-
tés, lemondás, felmondás esetén már az ezekre megállapí-
tott felmentési, lemondási és felmondási idõ megkezdésé-
vel egyidejûleg –, valamint a jogviszony szünetelésérõl az
állományilletékes parancsnok (vezetõ) 15 napon belül ér-
tesíteni köteles:

a) HM rendelkezésû lakás-, szálló- és személygépkocsi-
tároló-bérlõ esetén a területileg illetékes helyi lakásgaz-
dálkodási szervet,

b) vissza nem térítendõ juttatásban vagy munkáltatói
kölcsönben részesült személy esetén a területi lakásgaz-
dálkodási szerv lakhatástámogatási egységét,

c) lakbértámogatásban, lakásüzemeltetési hozzájárulás-
ban vagy albérletidíj-hozzájárulásban részesülõ személy
esetén az illetékes pénzügyi szolgálatot (referatúrát).

(2) A tájékoztatásban közölni kell a megszûnés jogcí-
mét, idõpontját és – a nyugállományba helyezés vagy elha-
lálozás kivételével – az új munkáltató megnevezését.

239. §

A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási tá-
mogatásokkal összefüggõ feladatok ellátását – beleértve
a HM Központi Lakásbizottság személyi összetételét és
titkárának feladatait – HM utasítás állapítja meg.

XX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

240. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 199. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

241. §

(1) A 6. § (1) bekezdés b) pontját, továbbá a 7. § (4) be-
kezdés a) és b) pontját a rendelet hatálybalépését követõen
benyújtott lakhatástámogatási kérelmek vonatkozásában
kell alkalmazni. A hatálybalépést megelõzõen benyújtott,
de még nem teljesített igények esetében a vonzáskörzetbe,
illetõleg lakásellátási körzetbe tartozás alapján a jogosult-
ságot a benyújtás idõpontjában hatályos rendelkezések
szerint kell megállapítani.

(2) A 9. § (1) bekezdés b) és h) pontját, (2) bekezdés
d) pontját, továbbá (7) bekezdését a hatálybalépést köve-
tõen benyújtott HM rendelkezésû lakás iránti kérelmek vo-
natkozásában kell alkalmazni.

(3) A 38. § (1) bekezdés alapján a szerzõdéses tiszt és
tiszthelyettes részére a részleges lakásfelújítási átalány
csak akkor állapítható meg, ha a lakás bérlõjéül történt ki-
jelölésére a rendelet hatálybalépését követõen került sor.

(4) A megfelelõ elhelyezésre nem jogosult jogcím nél-
küli lakáshasználó esetében az 59. § (1) és (7) bekezdését
a lakáshasználati díj következõ emelésének esedékessége-
kor kell elsõ alkalommal alkalmazni. Amennyiben a jog-
cím nélküli lakáshasználat kezdetétõl számított egy év el-
teltével fizetendõ használati díj megállapítása megtörtént,
a használati díjat 2010. április 1-jétõl kezdõdõen kell az új
mérték szerint megállapítani.

(5) A 68. § (3) bekezdés a) pontját a hatálybalépést
követõen keletkezett jogcím nélküli lakáshasználat eseté-
ben kell alkalmazni.

(6) A 117. § (4) és (5) bekezdését, a 121. § (5) bekezdé-
sét, továbbá a 123. § (3) bekezdését a hatálybalépést meg-
elõzõen megtett vételi ajánlat esetén – amennyiben az
ajánlati kötöttség még fennáll – nem lehet alkalmazni.

(7) Ha az eladási ajánlatot a rendelet hatálybalépését
követõen közlik, az adásvételt a jelen rendelet szerint kell
lebonyolítani.

(8) Ha az elidegenítésre korábban kijelölt lakóépületben
lévõ lakás bérlõje, illetõleg jogcím nélküli használója vagy
helyiség bérlõje a lakást vagy helyiséget – szándékát meg-
változtatva – csak a rendelet hatálybalépése után kívánja
megvásárolni, esetében a lakást, illetve helyiséget a jelen
rendelet szerinti feltételekkel lehet értékesíteni.

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 77



(9) Az állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú lakásra
a rendelet hatálybalépését megelõzõen létrejött adásvételi
szerzõdés vonatkozásában továbbra is a szerzõdés megkö-
tésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(10) A 139. §-t és a 206. § (2) bekezdését a hatálybalé-
pést követõen benyújtott terhelési és átjegyzési kérelem el-
bírálása során kell alkalmazni.

(11) A 179. § (3) bekezdés b) pontját, a 180. § b) és
c) pontját, valamint a 181. §-t a 2009. december 31-ét
követõen benyújtott vissza nem térítendõ juttatás iránti ké-
relmek vonatkozásában kell alkalmazni. A 2010. január
1-jét megelõzõen benyújtott, de még nem teljesített kérel-
meket a benyújtáskor hatályos rendelkezések alapján kell
elbírálni.

(12) A 187. § (1) bekezdés b)–d) és f) pontját, a 189. § b)
és c) pontját, a 192. § (2) bekezdését, valamint a 195. § c)
és f)–g) pontját a 2009. december 31-ét követõen benyúj-
tott munkáltatói kölcsön iránti kérelmek vonatkozásában
kell alkalmazni. A 2010. január 1-jét megelõzõen benyúj-
tott, de még nem teljesített kérelmeket a benyújtáskor hatá-
lyos rendelkezések alapján kell elbírálni.

(13) A rendelet hatálybalépését megelõzõen benyújtott
és a teljesítés várható idõpontja vonatkozásában már
visszaigazolt munkáltatói kölcsön és vissza nem térítendõ
juttatás iránti kérelmek besorolására, teljesítésére, továbbá
a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet meghatározott ré-
szének célfeladatra történõ átcsoportosítása esetén a 199. §
hatálybalépéséig a Honvédelmi Minisztérium rendelkezé-
se alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegeníté-
sérõl, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994.
(IV. 30.) HM rendelet 166. §-át kell alkalmazni. A 199. §
szerinti besorolást az e rendelet hatálybalépését megelõzõ-
en benyújtott, és a teljesítés várható idõpontja vonatkozá-
sában még vissza nem igazolt kérelmekre is kiterjedõen
kell elvégezni. A be-, illetõleg átsorolásról a kérelmezõket
az ok megjelölésével kell tájékoztatni.

(14) A 201. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdés
e)–g) pontját a rendelet hatálybalépését követõen megkö-
tésre kerülõ támogatási megállapodásokban kell alkal-
mazni.

(15) A 214. § (1) bekezdés c) és h)–i) pontját, továbbá
a 219. § (1) bekezdés a) pontját a rendelet hatálybalépését
követõen benyújtott albérletidíj-hozzájárulás iránti kérel-
mek elbírálása során kell alkalmazni. Ha a hatálybalépést
megelõzõen megállapított hozzájárulás esetében a helyi
lakásgazdálkodási szerv vagy az állományilletékes pa-
rancsnok a 218. § szerinti ellenõrzés során azt állapítja
meg, hogy a kedvezményezettel szemben a kizáró ok fent
áll, a hozzájárulás folyósítását 2010. május 31. napjával
bezárólag meg kell szüntetni, de a már folyósított hozzájá-
rulás összegének visszatérítésére intézkedni nem kell.
A megszüntetés okáról és idõpontjáról a kedvezményezet-
tet 2010. március 31-ig tájékoztatni kell.

(16) A rendelet hatálybalépése elõtt benyújtott kérelem
alapján megállapított albérleti díj hozzájárulást 2010. má-
jus 31-ig kell folyósítani, ha a jogosultat az emelt összegû
hozzájárulás a 215. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján
már nem illeti meg. Ez esetben a jogosultat 2010. március
31-ig írásban kell tájékoztatni az emelt összegû támogatás-
ra való jogosultság megszûnésérõl és az albérleti díj hoz-
zájárulás összegének változásáról.

(17) Az illetékes helyi lakásgazdálkodási szerv a hatály-
balépéstõl számított három hónapon belül az állományille-
tékes parancsnok bevonásával köteles megvizsgálni, hogy
a 217. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt megszüntetõ ok
az albérletidíj-hozzájárulásban részesülõ személy vonat-
kozásában fennáll-e. Amennyiben a megszüntetõ ok fenn-
áll, a helyi lakásgazdálkodási szerv az albérletidíj-hozzá-
járulásban részesülõ személyt 30 napos határidõvel írás-
ban hívja fel igazolási kötelezettségének teljesítésére.
A határidõ eredménytelen elteltét követõen az albérleti-
díj-hozzájárulás folyósításának megszüntetésére haladék-
talanul intézkedni kell.

(18) A 218. § (3) bekezdését a rendelet hatálybalépését
követõen nyújtott vissza nem térítendõ juttatás és munkál-
tatói kölcsön esetében kell alkalmazni.

242. §

(1) A 2010. január 1-jét megelõzõen benyújtott, de addig
nem teljesített vissza nem térítendõ juttatás iránti kérelem ese-
tén a 181. § szerinti maximális mérték és az adóterhet nem vi-
selõ járandóság törvényben megállapított felsõ határa közötti
különbözet juttatás helyett – a 187. §-ban és a 189. §-ban fog-
laltakat meghaladó mértékben – kiegészítõ munkáltatói köl-
csönként nyújtható, amennyiben azt az igénylõ kéri. Az igény-
lést benyújtó személyt e rendelet hatálybalépését követõen –
az adójogi változásokra kiterjedõ tájékoztatással – 30 napos
határidõvel haladéktalanul nyilatkoztatni kell arról, hogy
a vissza nem térítendõ juttatás iránti kérelmét változatlan for-
mában fenntartja, vagy a kiegészítõ munkáltatói kölcsönre tér
át. A kérelem elmulasztását a korábban benyújtott igénylés
változatlan formában történõ fenntartásának kell tekinteni.

(2) A rendelet hatálybalépése elõtt garzonházi elhelye-
zés céljából vállalt lakásbizottsági kötelezettségekre, to-
vábbá a garzonházi lakás bérletére, a juttatásra vonatkozó
döntés meghozatalakor, illetve a bérleti szerzõdés létrejöt-
tekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

243. §

A helyõrségi és a keretgazda lakásbizottságokat 2010.
január 31-ig kell a 229. § rendelkezéseinek megfelelõen
újjáalakítani. A 17. § szerinti besorolásról a 2010. évre vo-
natkozóan már az új összetételû bizottságoknak kell
döntést hozni.
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244. §

A rendelet hatálybalépését megelõzõen bérbe adott csa-
ládi szálló lakóegységre a bérleti szerzõdés megszûnését
követõen a garzonházi lakások bérletére vonatkozó ren-
delkezéseket kell alkalmazni.

245. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet,

b) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 9/2000. (III. 22.) HM ren-
delet,

c) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM

rendelet módosításáról szóló 29/2002. (IV. 19.) HM
rendelet,

d) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 19/2004. (VIII. 16.) HM
rendelet,

e) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 10/2006. (III. 27.) HM ren-
delet,

f) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 27/2006. (XII. 5.) HM
rendelet,

g) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 2/2008. (I. 30.) HM rendelet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

A helyi lakásgazdálkodási szervek és az azokhoz utalt települések

Helyi lakásgazdálkodási szerv Utalt település

1. Debrecen helyõrség-parancsnokság Erdõbénye,

Gönc,

Hajdúsámson,

Hajdúhadház,

Mátészalka,

Mezõkövesd,

Miskolc,

Nyíregyháza,

Sárospatak,

Telkibánya,

Tiszavasvári,

2. Gödöllõ helyõrség-parancsnokság

3. Gyõr helyõrség-parancsnokság Körmend,

Kõszeg,

Mosonmagyaróvár,

Szombathely,

4. Hódmezõvásárhely helyõrség-parancsnokság Békéscsaba,

Szeged



5. Kalocsa helyõrség-parancsnokság Baja,

Öregcsertõ-Csornapuszta

6. Kaposvár helyõrség-parancsnokság Homokszentgyörgy,

Kapoly,

Marcali,

Nagyatád,

Nagykanizsa,

Pécs,

Pincehely,

Siklós,

Tab,

Taszár

7. Kecskemét helyõrség-parancsnokság Izsák,

Jánoshalma,

Kiskõrös,

Kiskunfélegyháza,

Kiskunhalas,

Szabadszállás

8. Pápa helyõrség-parancsnokság Celldömölk,

Kup

9. Pusztavacs helyõrség-parancsnokság Táborfalva

10. Szentendre helyõrség-parancsnokság Esztergom

11. Szentes helyõrség-parancsnokság Csongrád,

Orosháza

12. Székesfehérvár helyõrség-parancsnokság Alcsútdoboz,

Balatonkenese,

Dunaújváros,

Mór,

Pét,

Sárbogárd,

Szekszárd,

Várpalota,

Velence

13. Szolnok helyõrség-parancsnokság Boconád,

Cegléd,

Eger,

Gyöngyös,

Jászberény,

Kál,

Mátraháza,

Mezõtúr,

Salgótarján

14. Tata helyõrség-parancsnokság Kisbér,

Tatabánya
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15. Tápiószecsõ helyõrség-parancsnokság

16. Veszprém helyõrség-parancsnokság Balatonfüred,

Devecser,

Hévíz,

Lenti,

Tapolca,

Újdörögd,

Zalaegerszeg

17. Területi lakásgazdálkodási szerv lakásügyi egysége
– Budapest

Aszód,

Budakeszi,

Budaörs,

Buják,

Dunakeszi,

Dunavarsány,

Ercsi,

Gyömrõ,

Jobbágyi,

Nagyoroszi,

Nagytarcsa,

Százhalombatta,

Szigethalom,

Vác,

Verõce

2. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

A helyõrségi szállók bérleti (használati) díja
(2010. 01. 01.–2010. 06. 30.)

1. Nõtlen- és nõvérszálló férõhely egyhavi bérleti díja szállókategória szerint:

A B C
1 ágyas szobában 5 000 Ft 4 500 Ft 4 000 Ft
2 ágyas szobában 4 500 Ft 4 000 Ft 3 000 Ft
3 ágyas szobában 4 000 Ft 3 000 Ft 2 500 Ft
4 ágyas szobában 3 500 Ft 2 500 Ft 2 000 Ft
5 vagy többágyas szobában 3 000 Ft 2 000 Ft 1 000 Ft

2. A családi (garzon) szálló lakóegységek egyhavi bérleti díja: 6000 Ft.

3. A nõtlen- és nõvérszálló férõhely egynapi (éjszakai) használati díja szállókategóriától függetlenül 1000 Ft.

4. Az 1–3. pontokban foglalt bérleti és használati díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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A helyõrségi szállók bérleti (használati) díja
(2010. 07. 01-jétõl)

1. Szálló férõhely egyhavi bérleti díja

Önálló fürdõhelyiséggel és WC-vel
rendelkezõ

Önálló fürdõhelyiséggel és WC-vel
nem rendelkezõ

1 ágyas szobában 10 000 Ft 6 000 Ft
2 ágyas szobában 6 000 Ft 5 000 Ft
3 ágyas szobában 5 000 Ft 4 500 Ft
4 vagy több ágyas szobában 4 000 Ft 3 500 Ft

2. A családi (garzon) szálló lakóegységek egyhavi bérleti díja: 10 000 Ft.
3. A szálló férõhely használati díja alkalomszerû szállás esetén: 1000 Ft/éjszaka.
4. A bérleti és használati díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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A honvédelmi miniszter
20/2009. (XII. 29.) HM rendelete

az étkezési utalvánnyal való ellátásról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. §-a (2) bekezdésének a) pont ag) alpontjában és
f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés
q) pontjában és (7) bekezdés a) pont aj) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezése-
inek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra, a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen
irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen felügyelete
alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezet), illetõleg a honvédelmi szervezet állományába
tartozó hivatásos és szerzõdéses katonákra, a tényleges
szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katonákra, vala-
mint a közalkalmazottakra.

(2) E rendeletet kell alkalmazni a Magyar Honvédség hi-
vatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. §
(3) bekezdésében megjelölt más szervezetekhez vezényelt
hivatásos és szerzõdéses katonára is, ha illetményét közvet-
lenül a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetése
személyi kiadások elõirányzata terhére kapja.

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) parancsnok: a Hjt. 2. § (3) bekezdésében meghatáro-

zott állományilletékes parancsnok, valamint a jogi sze-
mélynek minõsülõ honvédelmi szervezet munkáltatói jog-
kört gyakorló vezetõje,

b) személyi állomány: az 1. §-ban meghatározottak sze-
rint foglalkoztatott személyek összessége,

c) pénzügyi és számviteli szerv:
ca) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel

rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és
számviteli szervezeti elem,

cb) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel
nem rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi
és számviteli feladatok központosított végrehajtására kije-
lölt honvédelmi szervezet állományából kikülönített, pénz-
ügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti elem,

d) élelmiszer-utalvány: kizárólag fogyasztásra kész élel-
miszer vásárlására jogosító utalvány,

e) melegétkezési utalvány: a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szabályainak megfelelõ, kizárólag étkezõhe-
lyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés vagy közétkeztetés
igénybevételére jogosító utalvány.

3. §

(1) A személyi állomány tagját abban a hónapban,
amelyben a jogviszonya legalább egy naptári napon fenn-
állt – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – étkezési
utalvánnyal kell ellátni. Az étkezési utalvány a honvédelmi
miniszter döntése szerint élelmiszer-utalvány vagy meleg-
étkezési utalvány formájában biztosítható.



(2) Az étkezési utalvány személyenkénti havi értéke
a honvédelmi miniszter által meghatározott összeg.

(3) Nem jogosult az (1)–(2) bekezdés szerinti étkezési
utalványra az, aki

a) 30 napot meghaladóan illetmény nélküli szabadságon
tartózkodik,

b) 30 napot meghaladóan beosztásából fel van függeszt-
ve, elõzetes letartóztatásban van, vagy jogellenesen van
távol,

c) a teljes hónapban felmentési idejét tölti, és mentesítve
van a szolgálatteljesítés (munkavégzés) alól,

d) a teljes hónapban tartós vagy ideiglenes külföldi szol-
gálatot teljesít, vagy külföldi tanulmányokat folytat,

e) a teljes hónapban a külön jogszabályban meghatáro-
zott II. és III. számú élelmezési norma szerint térítésmen-
tes természetbeni ellátást, vagy ehelyett a külön jogsza-
bály alapján a norma pénzértékének megfelelõ összegben
élelmiszer-utalványt kap, továbbá

f) az a szerzõdéses, illetve tényleges szolgálatteljesítés-
re behívott önkéntes tartalékos katona, aki a napi egyszeri
természetben, térítésmentesen biztosított ebéd lehetõségét
választotta, valamint

g) az a szerzõdéses, illetve a tényleges szolgálatteljesí-
tésre behívott önkéntes tartalékos katona, aki étkezéstérí-
tésre kötelezett.

(4) A (2) bekezdés szerinti értékû étkezési utalványra
jogosult az is, akinek a jogviszonya hónap közben kezdõ-
dik, illetve szûnik meg, valamint az, aki csak a hónap egy
részében tartozik a (3) bekezdés a)–b) pontjainak hatálya
alá.

4. §

(1) Az étkezési utalványt a honvédelmi szervezet sze-
mélyügyi szerve által készített jegyzék alapján elõre, min-
den hónap 5. munkanapjáig – ha a jogosultság késõbb ke-
letkezik, a jogosultság keletkezését követõ három munka-
napon belül – kell a jogosultnak átadni. A jegyzék tartal-
mazza az igényjogosult nevét, rendfokozatát, az étkezési
utalvány címletenkénti darabszámát, sorszámát, összérté-
két, az átvevõ aláírását, valamint a jegyzéket készítõ nevét
és a jogosultságot igazoló parancsnok jóváhagyását.

(2) Az étkezési utalvány számadásköteles nyomtatvány.
A jogosultak által aláírt jegyzéket a számadásköteles
nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni és azzal
együtt megõrizni.

(3) Az étkezési utalvány beszerzéséhez szükséges elõ-
irányzat tervezése, az utalványok megrendelése, tárolása,
nyilvántartása a pénzügyi és számviteli szerv feladata.

5. §

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

6. §

A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A szerzõdéses, valamint a tényleges szolgálat-
teljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona – az étke-
zéstérítésre kötelezett kivételével – választása szerint jo-
gosult

a) a munkában töltött napokon a napi egyszeri termé-
szetben, térítésmentesen biztosított, az I. számú élelmezési
norma részértékének megfelelõ ebédre, vagy

b) az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló honvé-
delmi miniszteri rendeletben meghatározott étkezési utal-
ványra.

(2) Azoknál a honvédelmi szervezeteknél, ahol az üze-
mi étkeztetés feltételei nem biztosítottak, a szerzõdéses és
a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalé-
kos katona részére étkezési utalványt kell kiadni.

(3) A szerzõdéses és a tényleges szolgálatteljesítésre be-
hívott önkéntes tartalékos katona természetbeni, térítés-
mentes ebédétkeztetésben csak egy jogcímen részesülhet.
Azok a szerzõdéses és a tényleges szolgálatteljesítésre be-
hívott önkéntes tartalékos katonák, akik munkakörükbõl
adódóan kedvezményes térítési díj megfizetése mellett ét-
kezéstérítésre kötelezettek, étkezési utalvány választására
– a 6. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem
jogosultak.

(4) A szerzõdéses és a tényleges szolgálatteljesítésre be-
hívott önkéntes tartalékos katona nyilatkozatot tesz az ál-
tala választott ellátási formáról. A választott ellátási for-
mára vonatkozó nyilatkozatot évente egy alkalommal, leg-
késõbb a tárgyévet megelõzõ év december hónapjának 15.
napjáig – továbbá az állományba vételkor, vagy az önkén-
tes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítésre történõ
behívásakor – kell megtennie. A nyilatkozat év közben
a szerzõdéses és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott
önkéntes tartalékos katona kezdeményezésére

a) más beosztásba történõ áthelyezéskor,
b) a várhatóan három hónapot meghaladó vezénylés

esetén,
c) a várhatóan 28 napot meghaladó egészségügyi sza-

badság esetén
módosítható.

(5) A nyilatkozat módosítását a szerzõdéses és a tényle-
ges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos kato-
na a személyügyi parancs (határozat) kézhezvételét köve-
tõen kérheti az állományilletékes személyügyi szervnél.
A (4) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott esetek idõ-
tartamának lejártát követõ 30 napon belül a szerzõdéses és
a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalé-
kos katona ismételten módosíthatja nyilatkozatát a részére
elõnyösebb ellátási formára. Az általa választott új ellátási
forma szerinti ellátásra a módosítást tartalmazó parancs
megjelenését követõ hónap elsõ napjától jogosult.
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(6) Az a szerzõdéses katona, aki a (4) bekezdés szerinti,
következõ évre vonatkozó nyilatkozatot határidõn belül, ön-
hibáján kívül nem tette meg, azt az akadályoztatás elhárulását
követõ 15 napon belül pótolhatja. A nyilatkoztatást a HM és
MH szervezetek személyügyi szervei hajtják végre.

(7) A nyilatkozat megtételének hiányában a szerzõdéses
és a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tarta-
lékos katona részére – az étkezéstérítésre kötelezett kivéte-
lével – étkezési utalványt kell biztosítani.

(8) Az érintett honvédelmi szervezet személyügyi fõnö-
ke elkészíti a napi egyszeri természetbeni, térítésmentes
ebédet választó szerzõdéses és tényleges szolgálatteljesí-
tésre behívott önkéntes tartalékos állomány névsorát, ame-
lyet parancsban (határozatban) kell rögzíteni.

(9) A nyilatkozat tartalmát érintõ, a jogszabályi környe-
zetben évközben bekövetkezõ változás esetén HM és
az MH szervezetek személyügyi szervei a szerzõdéses és
a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalé-
kos katonát a változás hatálybalépésétõl számított 30 na-
pon belül ismételten nyilatkoztatják. A nyilatkozat alapján
az új ellátási forma szerinti ellátásra az érintettek a módo-
sítást tartalmazó parancs kiadását követõ hónap elsõ nap-
jától jogosultak.”

7. §

Az R. 21. § (1) bekezdésének j) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A személyi állomány élelmezési feljavítási normára
jogosult:]

„j) a szerzõdéses katonák alapozó kiképzésének és
az önkéntes tartalékos katonák alapfelkészítésének befeje-
zõ napjain;”

8. §

Az R. 1. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint
módosul.

9. §

Az R. 4. számú melléklete a 2. számú melléklet szerint
módosul.

10. §

(1) Az R.
a) 6. § (3) bekezdés második mondatában a „hivatásos

katona” szövegrész helyébe a „személyi állomány”
szöveg,

b) 8. § (5) és a (7)–(8) bekezdéseiben, a 9. § (1) bekezdé-
sében, a 11. §-ban, a 13. §-ban, a 15. § (1) bekezdés

b) pontjában, a 32. § a) pontjában, a 33. § (1) bekezdés
b) pontjában, az 1. számú melléklet 2., 3. és 32. pontjaiban,
a 2. számú melléklet 1–4. és 6. pontjaiban, a 3. számú mel-
léklet felvezetõ szövegében, továbbá az 1., 3–4. pontjai-
ban, a 4. számú melléklet 5., 6. és 17. pontjaiban, az 5. szá-
mú melléklet 9–10. pontjaiban, valamint a 6. számú mel-
léklet 3. pontjában a „hivatásos és szerzõdéses” szöveg-
rész helyébe a „hivatásos, szerzõdéses és tényleges szolgá-
latteljesítésre behívott önkéntes tartalékos” szöveg,

c) 9. § (2) bekezdésében, a 10. §-ban, a 19. § (1) bekez-
désében, a 4. számú melléklet 2. pontjában a „hivatásos,
szerzõdéses” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerzõdé-
ses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes
tartalékos” szöveg,

d) 32. § c) pontjában a „hivatásos állományú katonák”
szövegrész helyébe a „személyi állomány” szöveg,

e) 33. § (1) bekezdés a) pontjában a „hivatásos és szer-
zõdéses katonák, valamint közalkalmazottak” szövegrész
helyébe a „személyi állomány” szöveg,

f) 33. § (2) bekezdésben a „jogosultak a hivatásos és
szerzõdéses állományú katonák, valamint közalkalmazot-
tak” szövegrész helyébe a „jogosult a személyi állomány”
szöveg,

g) 33. § (4) bekezdésben a „szerzõdéses” szövegrész he-
lyébe a „szerzõdéses és tényleges szolgálatteljesítésre be-
hívott önkéntes tartalékos” szöveg,

h) 1. számú melléklet 2. pontjában az „elsõ beosztásba
helyezés” szövegrész helyébe az „elsõ beosztásba helye-
zés, valamint a tényleges szolgálatteljesítésre történõ
behívás” szöveg,

i) az 1. számú melléklet 15. pontjában a „szerzõdéses”
szövegrész helyébe a „szerzõdéses és önkéntes tartalékos”
szöveg,

j) 1. számú melléklet 31. pontjában a „szerzõdéses le-
génységi” szövegrész helyébe a „szerzõdéses legénységi
és önkéntes tartalékos katonai” szöveg
lép.

(2) Az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló
15/2000. (VI. 20.) HM rendelet hatályát veszti.

(3) 2010. február 1-jén a hatályát veszti a (1) és (2) be-
kezdés, a 6–9. §-ok, valamint az 1. és 2. számú melléklet.
E bekezdés 2010. február 2-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1. számú melléklet
a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet 1. pontjának helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„1. A hivatásos, szerzõdéses és tényleges szolgálattel-
jesítésre behívott önkéntes tartalékos katonák – a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
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nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 52. §
(1)–(3) bekezdése alapján történt – vezénylés idejére (a
külföldre vezénylés kivételével), ha a hivatásos, szerzõdé-
ses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tar-
talékos katona vezénylés szerinti szolgálati helye az erede-
ti szolgálati hellyel és az állandó lakhellyel nem esik egy-
be, a szolgálatteljesítés napjain. Nem jár a természetbeni
élelmezési ellátás a rendes, pót, tanulmányi és rendkívüli
szabadság, valamint a fogvatartás idejére, továbbá ha
a vezényeltek nem a családjuktól külön élõk, vagy a ve-
zénylés szerinti szolgálati helyükrõl (helyõrségbõl) na-
ponta hazautaznak.”

2.Az R. 1. számú melléklet 20. pontjának helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„20. Az egyszeri alapfelkészítésre és az évenkénti fel-
készítésre behívott önkéntes tartalékos állomány a kikép-
zés napjain. A természetbeni élelmezési ellátást élelmi-
szer-utalvánnyal megváltani nem lehet.”

2. számú melléklet
a 20/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

Az R. 4. számú melléklet 4. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„4. A hivatásos és szerzõdéses katonák a terepen leve-
zetésre kerülõ alap- és szakalapozó kiképzés, átképzés,
szaktanfolyam idõtartama alatt, valamint az alapfelkészí-
tésre és éves felkészítésre behívott önkéntes tartalékos ka-
tonák a terepen levezetésre kerülõ foglalkozások idõtarta-
ma alatt.”

A honvédelmi miniszter
21/2009. (XII. 29.) HM rendelete

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának
kiadásáról szóló

9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdésének k) pontjában, valamint a katonai
és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, ok-
tatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi
XLV. törvény 50. § (2) bekezdés b) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezé-
seinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren-
delet 32/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának ki-
adásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) mellékletének 15. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„15. a) A Hjt. 46. § alapján más szervezetnél szolgála-
tot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses katona szolgálati he-
lyén viselendõ öltözetét – az Öltözködési Szabályzat ren-
delkezéseinek figyelembevételével – a más szervezet ve-
zetõje határozza meg.

b) A szervezet vezetõje egyes meghatározott feladatok
teljesítéséhez kapcsolódóan az Öltözködési Szabályzat
rendelkezéseitõl eltérõ öltözet viselését rendelheti el

ba) a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok,
bb) a katonai ügyészségek,
bc) a Honvéd Együttes Budapest,
bd) a Magyar Köztársaság Elnökének Katonai Irodája,
be) a Tábori Lelkészi Szolgálat állományába tartozó hi-

vatásos és szerzõdéses katonák részére.
c) A honvédelmi miniszter a hivatásos és szerzõdéses

katonák részére a szolgálati feladatok ellátása során az Öl-
tözködési Szabályzat rendelkezéseitõl eltérõ öltözet
viselését elõírhatja.

d) A katonának az a)–c) alpontok alapján eltérõ öltözet vi-
selésének meghatározása esetén rendelkeznie kell hadi- (gya-
korló-), köznapi, ünnepi, illetve társasági öltözettel is.”

2. §

Az R. mellékletének 27. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„27. A nyugállományba helyezett katona az egyenruhá-
ján nyugállományt kifejezõ hímzett jelvényt visel.”

3. §

Az R. mellékletének 40. pontja a következõ u) alponttal
egészül ki:

[A katonának tilos:]
„u) a megengedett hosszú haját úgy hordania, hogy

az a viselt rendfokozati jelzését eltakarja, illetve fedje.”

4. §

Az R. mellékletének 42. pontja, valamint az azt megelõ-
zõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A haj, bajusz és szakáll viselés szabályai

42. a) A katona hajviseletének ki kell elégítenie a gon-
dozott, rendezett, konszolidált megjelenés kritériumait.
Haja legfeljebb olyan hosszú legyen, hogy az a sapka sze-
gélyétõl a nyak érintkezéséig lefelé haladva fokozatosan
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csökkenjen. A katonanõknek olyan – az egyenruhához
méltó – hajat kell viselniük, hogy az ne akadályozza fel-
adatuk végrehajtását, illetõleg tábori körülmények között
is könnyen ápolható legyen, továbbá feleljen meg a
40. pont u) alpontjában elõírtaknak.

b) A Szolgálati Szabályzatban meghatározott magatar-
tási szabályokkal, a tényleges katonai szolgálatot telje-
sítõ katona szájszél vonaláig érõ ápolt bajuszt, 1,5 cm-nél
nem hosszabb ápolt szakállat, pofaszakállat, pajeszt visel-
het.”
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5. §

Az R. melléklete 45. pontja A) alpontjának „Az öltözet változatai:” alcímét követõ szövegrész helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„Télen

1. változat
90 M téli gyakorló sapka
Csõsál
0008 M gyakorló esõvédõ kabát
2008 M polárpulóver (kabátbélés)
Gyakorlókesztyû
90 M gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
90 M gyakorlónadrág
2008 M téli felsõ
2008 M téli alsó
Téli gyakorló zokni
Általános bakancs
Hevederöv

Átmeneti idõszakban

2. változat 2/A. változat
Gyakorlókalap Gyakorlókalap
2008 M gyakorló esõvédõ kabát 90 M gyakorlózubbony
90 M gyakorlózubbony Gyakorlópóló
Gyakorlópóló 90 M gyakorlónadrág
90 M gyakorlónadrág Nyári gyakorló zokni
Nyári gyakorló zokni Általános bakancs
Általános bakancs Hevederöv
Hevederöv

Nyáron

3. változat 4. változat
Gyakorlókalap Gyakorlókalap
2000 M nyári gyakorlózubbony 2000 M nyári gyakorlózubbony
Gyakorlópóló 2000 M nyári gyakorlónadrág
2000 M nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorló zokni
Nyári gyakorló zokni Nyári bakancs
Nyári bakancs Hevederöv
Hevederöv



Nyáron

5. változat

Gyakorlókalap

Gyakorlópóló

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorló zokni

Nyári bakancs

Hevederöv”

6. §

(1) Az R. melléklete 45. C) alpontjának 15. változatát
követõ felsorolás a)–f) alpontjai helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93
M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód válto-
zatai:]

„a) télen:
aa) 2008 M gyakorló esõvédõ kabát polárpulóverrel,

zárt gallérral, csõsállal,
ab) 2008 M gyakorló esõvédõ kabát polárpulóverrel,

nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt,
illetve zárt gallérral,

ac) 90 M téli gyakorlókabát béléssel begombolt gallér-
ral, csõsállal, illetve 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli
gyakorlókabát zárt gallérral, csõsállal,

ad) 90 M téli gyakorlókabát felsõ gombja kigombolva,
illetve 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli gyakorlókabát
nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt
gallérral, 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli gyakorló-
zubbony zárt gallérral,

b) átmeneti idõszakban:
ba) 2008 M gyakorló esõvédõ kabát – polárpulóver

nélkül – nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony be-
gombolt, illetve zárt gallérral,

bb) 90 M téli gyakorlókabát – bélés nélkül – felsõ
gombja kigombolva, illetve 93 M ejtõernyõs és repülõsze-
relõ téli gyakorlókabát nyitott gallérral, alatta 90 M gya-
korlózubbony begombolt gallérral, illetve 93 M ejtõernyõs
és repülõszerelõ téli gyakorlózubbony zárt gallérral,

bc) 90 M gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva,
illetve 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli gyakorlózub-
bony nyitott gallérral, alatta póló,

c) nyáron:
ca) 90 M gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva,

93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli gyakorlózubbony
nyitott gallérral, alatta gyakorlópóló,

cb) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ
gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cc) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ
gombja kigombolva,

cd) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ
gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ce) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ
gombja kigombolva, ujja felhajtva,

cf) gyakorlópóló tépõzáras hímzett gyakorló rendfoko-
zati jelzéssel,

d) átmeneti idõszakban az általános bakancs helyett
a nyári bakancs, nyáron a nyári bakancs helyett az általá-
nos bakancs viselhetõ,

e) a 2008 M polárpulóver, valamint a 95 M gyakorló-
pulóver a tényleges állomány – a gyakorlópulóver eseté-
ben a próbaidejét töltõ szerzõdéses katona kivételével –
hímzett névvel, államjelzõvel és gyakorló rendfokozati
jelzéssel ellátott, megengedett öltözetként viselt, felsõ
ruhadarabja,

ea) a 2008 M polárpulóver, illetõleg a 95 M gyakorló-
pulóver a 90 M gyakorlózubbony helyett – a gyakorlópóló,
a téli ing vagy a 2008 M téli felsõ fölött – a 90 M gyakorló-
nadrágon kívül viselendõ,

eb) a 2008 M polárpulóver, illetve a 95 M gyakorlópu-
lóver felsõ ruhadarabként történõ viselése esetén fegyver,
málha és egyéb eszköz, felszerelés nem hordható,

f) az állomány a hevederövet a 2008 M gyakorló esõvé-
dõ kabáton, illetõleg a 90 M téli gyakorlókabáton csak kü-
lön parancsra viseli,”

(2) Az R. melléklete 45. C) alpontjának 15. változatát
követõ felsorolás h)–j) alpontjai helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és
a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód
változatai:]

„h) a felderítõ és az ejtõernyõs szakbeosztású állomány
ejtõernyõs szakfeladata végrehajtása során ejtõernyõs ba-
kancsot hord, valamint a gyakorlókalap helyett, hímzett
felderítõ, ejtõernyõs jelvénnyel ellátott zöld barett sapkát
viselhet,

i) a harckocsizó és a hadihajós szakbeosztású állo-
mány, valamint a tábori lelkész a gyakorlókalap helyett,
hímzett harckocsizó, hadihajós, illetõleg tábori lelkészi
jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet. A HM Tá-
bori Rabbinátus állománya a gyakorlókalap, illetõleg a fe-
kete barett sapka helyett a 2000 M nyári gyakorlóöltözet
alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal
ellátott kipát viselhet,

j) a tüzér, légvédelmi tüzér és a katonai rendész szakbe-
osztású állomány a gyakorlókalap helyett, hímzett tüzér,
légvédelmi tüzér, illetve katonai rendész jelvénnyel ellá-
tott skarlátpiros barett sapkát viselhet,”
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(3) Az R. melléklete 45. C) alpontjának 15. változatát
követõ felsorolás n) alpontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és
a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód
változatai:]

„n) a repülõszerelõ állomány szakfeladat végrehajtá-
sakor

na) 2000 M nyári gyakorlóöltözetet, 2008 M polárpu-
lóvert, valamint 95 M gyakorlópulóvert felsõ ruhadarab-
ként nem viselhet,

nb) megengedettként repülõszerelõ nyári cipõt, szan-
dált hordhat,

nc) a vonatkozó munkavédelmi elõírások betartása
mellett – a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet
megkímélése céljából – munkaruhát, overallt, valamint
munkalábbelit viselhet,”

(4) Az R. melléklete 45. C) alpontjának 15. változatát
követõ felsorolás v) alpontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és
a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód
változatai:]

„v) sorakozó, illetve kiemelkedõ fontosságú katonai
rendezvények alkalmával a 90 M és 2000 M általános, a 93
M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öl-
tözetet viselõ állomány – télen az ab) és ad), átmeneti idõ-
szakban a ba)–bc), nyáron a ca)–ce) alpontok szerinti
hordmód változathoz – fegyvernemi hovatartozását kifeje-
zõ, illetõleg beosztásának megfelelõ

va) légvédelmi tüzér tábornok kivételével világoskék
szakmai sálat visel a légierõ öltözetét viselõ tábornok és
zenész, a repülõszerelõ, a repülésirányító, a meteorológus,

vb) sötétkék szakmai sálat visel a hadihajós,
vc) búzavirágkék szakmai sálat visel a híradó, az elekt-

ronikai harcász, az informatikus,
vd) „lövész” zöld szakmai sálat visel a lövész, a nem-

zetközi mûveletekben résztvevõ katonai szervezet –
amennyiben a kontingensre vonatkozó más eltérõ szabá-
lyozás nincs – állománya,

ve) acélzöld szakmai sálat visel a mûszaki, a vegyivé-
delmi, a pénzügyi,

vf) fehér szakmai sálat visel a felderítõ,
vg) fekete szakmai sálat visel a harckocsizó, a HM Tá-

bori Lelkészi Szolgálat teljes személyi állománya, vala-
mint a díszelgõ és zenéz állomány katonai temetés alkal-
mával,

vh) kármin szakmai sálat visel a hadtáp, a logisztikus,
a térképész, a mérnök, a technikus, a jogi- és igazgatási,
az egészségügyi, a gépkocsiszállító, a közlekedési, a KBH
szakállománya,

vi) a tábori lelkész tábornok kivételével skarlátpiros
szakmai sálat visel az általános öltözetet viselõ tábornok,
a tüzér, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros, a ze-
nész, a díszelgõ, a katonai rendész, a hallgató, továbbá
a va)–vh) alpontban nem nevesített végzettséggel rendel-
kezõ, illetõleg beosztást betöltõ katona,

vj) a fegyvernemi egység, alegység teljes személyi állo-
mánya a fegyvernemnek megfelelõ színû szakmai sálat vi-
selhet,

vk) +25 °C feletti hõmérséklet esetén a szakmai sál vi-
selése – a feladatot elrendelõ állományilletékes parancsok
külön parancsa alapján – mellõzhetõ,”

(5) Az R. melléklete 45. C) alpontjának 15. változatát
követõ felsorolás a következõ z) alponttal egészül ki:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és
a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód
változatai:]

„z) a 90 M gyakorlózubbony és a 90 M gyakorlónadrág
alatt

za) télen és átmenetei idõszakban a gyakorlópólón
2008 M téli vékony felsõ, vagy 2008 M téli vastag felsõ,
a 90 M gyakorlónadrág alatt 2008 M téli vékony alsó, vagy
2008 M téli vastag alsó,

zb) télen a gyakorlópóló és a 2008 M téli vékony felsõ
fölött 2008 M téli vastag felsõ, a 90 M gyakorlónadrág
alatt a 2008 M téli vékony alsón 2008 M téli vastag alsó.”

7. §

(1) Az R. melléklete 45. D) alpontjának 18. változatát
követõ felsorolás b) alpontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[A 2003 M repülõhajózó hadi- (gyakorló-) védõöltözet
hordmód változatai:]

„b) a repülõhajózó állomány télen és átmenetei idõ-
szakban a 2003 M repülõhajózó dzsekihez, nyáron a 2003
M repülõhajózó overallhoz a századának megfelelõ nyak-
sálat hord, továbbá sorakozó, illetve kiemelkedõ fontossá-
gú katonai rendezvények alkalmával világoskék szakmai
sálat visel,”

(2) Az R. melléklete 45. D) alpontjának 18. változatát
követõ felsorolás a következõ e) alponttal egészül ki:

[A 2003 M repülõhajózó hadi- (gyakorló-) védõöltözet
hordmód változatai:]

„e) a repülõhajózó állomány a 2003 M repülõhajózó
overall fölött, megengedett felsõ ruhadarabként, repülõha-
józó fekete bõrdzsekit viselhet. A repülõhajózó fekete bõr-
dzseki viselésének részletes szabályait a HM Honvéd Ve-
zérkar fõnöke intézkedésben határozza meg.”
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8. §

(1) Az R. melléklete 45. E) alpontjának 23. változatát
követõ felsorolás a)–c) alpontjai helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

[A 2003 sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód vál-
tozatai:]

„a) télen:
aa) sivatagi kabát, (esõvédõ) zárt gallérral,
ab) sivatagi kabát (esõvédõ) nyitott gallérral, sivatagi

gyakorlózubbony begombolt gallérral,
b) átmeneti idõszakban:
ba) sivatagi kabát (esõvédõ) – bélés nélkül – nyitott

gallérral, sivatagi gyakorlózubbony begombolt gallérral,
bb) sivatagi gyakorlózubbony felsõ gombja kigombol-

va, alatta gyakorlópóló,
c) nyáron:
ca) sivatagi gyakorlózubbony felsõ gombja kigombol-

va, alatta gyakorlópóló,
cb) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felsõ

gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,
cc) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felsõ

gombja kigombolva,
cd) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felsõ

gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,
ce) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felsõ

gombja kigombolva, ujja felhajtva,
cf) gyakorlópóló tépõzáras hímzett barna rendfokozati

jelzéssel,”

(2) Az R. melléklete 45. E) alpontjának 23. változatát
követõ felsorolás a következõ p) alponttal egészül ki:

[A 2003 sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód vál-
tozatai:]

„p) a nemzetközi mûveletekben résztvevõ katonai szer-
vezet állománya sorakozó, illetve kiemelkedõ fontosságú
katonai rendezvények alkalmával – amennyiben a kontin-
gensre vonatkozó más eltérõ szabályozás nincs – télen
az ab), átmeneti idõszakban a ba)–bb), nyáron a ca)–ce) al-
pontok szerinti hordmód változathoz „lövész” zöld,
az egyéni beosztást betöltõ katona – e szabályzat 45.
C) pontjának v) alpontja elõírásai szerint – a fegyvernemi
hovatartozásának megfelelõ szakmai sálat visel.”

9. §

(1) Az R. melléklete 45. F) alpontjának 25. változatát
követõ felsorolás a) alpontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változa-
tai:]

„a) nyáron és átmeneti idõszakban:
aa) 2000 M nyári gyakorlózubbony felsõ gombja ki-

gombolva, alatta gyakorlópóló,
ab) 2000 M nyári gyakorlózubbony felsõ gombja ki-

gombolva,

ac) 2000 M nyári gyakorlózubbony felsõ gombja ki-
gombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ad) 2000 M nyári gyakorlózubbony felsõ gombja ki-
gombolva, ujja felhajtva,

ae) gyakorlópóló tépõzáras hímzett rendfokozati jel-
zéssel,”

(2) Az R. melléklete 45. F) alpontjának 25. változatát
követõ felsorolás a következõ k) alponttal egészül ki:

[A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]
„k) a nemzetközi mûveletekben résztvevõ katonai szer-

vezet állománya sorakozó, illetve kiemelkedõ fontosságú
katonai rendezvények alkalmával – amennyiben a kontin-
gensre vonatkozó más eltérõ szabályozás nincs – nyáron és
átmeneti idõszakban az aa)–ad) alpontok szerinti hordmód
változathoz „lövész” zöld, az egyéni beosztást betöltõ ka-
tona – e szabályzat 45. C) pontjának v) alpontja elõírásai
szerint – a fegyvernemi hovatartozásának megfelelõ szak-
mai sálat visel.”

10. §

Az R. melléklete 46. pontjának bevezetõ szövege helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„Az öltözetet viseli a hivatásos és a szerzõdéses tiszti,
tiszthelyettesi, viselheti a szerzõdéses legénységi és az ön-
kéntes tartalékos állomány a napi szolgálati tevékenysége
során, valamint viseli a hallgató tantermi foglalkozások al-
kalmával, ha más öltözetet nem rendeltek el, továbbá
ügyeleti szolgálatban, ha annak jellege nem teszi szüksé-
gessé a hadi- (gyakorló-) öltözetet.”

11. §

(1) Az R. melléklete 46. B) alpontjának 14. változatát
követõ felsorolás a) és b) alpontjai helyébe a következõ
rendelkezések lép:

[A köznapi öltözet hordmód változatai:]
„a) a hallgató, valamint az általános köznapi öltözetet

viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állo-
mány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós
köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkén-
tes tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord
a köznapi öltözet valamennyi változatához,

b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és
szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes szakállomány a sötétkék
köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadiha-
jós köznapi tányérsapkát visel,”

(2) Az R. melléklete 46. B) alpontjának 14. változatát
követõ felsorolás d) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A köznapi öltözet hordmód változatai:]
„d) a hallgató, valamint az általános köznapi öltözetet

viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állo-
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mány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légi-
erõ által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselõ szer-
zõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állomány a sö-
tétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot
hord,”

(3) Az R. melléklete 46. B) alpontjának 14. változatát
követõ felsorolás u) alpontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[A köznapi öltözet hordmód változatai:]
„u) az általános köznapi öltözetet viselõ állomány –

a szerzõdéses legénységi, és az önkéntes tartalékos katona,
valamint a hallgató kivételével – a köznapi öltözet nyári
változataihoz a köznapi sapka helyett köznapi Bocskai
sapkát is viselhet.”

12. §

(1) Az R. melléklete 46. D) alpontjának 26. változatát
követõ felsorolás a) és b) alpontjai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

[A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:]
„a) a hallgatónõi, valamint az általános köznapi öltöze-

tet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos
katonanõi állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és
a hadihajós köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénysé-
gi és önkéntes tartalékos katonanõi állomány sötétkék
köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változa-
tához,

b) télen és átmeneti idõszakban a hadihajós fegyver-
nemhez tartozó hivatásos és szerzõdéses tiszt, tiszthelyet-
tes katonanõi szakállomány a sötétkék köznapi sapka he-
lyett minden öltözeti változathoz fekete kalapot visel,”

(2) Az R. melléklete 46. D) alpontjának 26. változatát
követõ felsorolás w) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:]
„w) az általános köznapi öltözetet viselõ katonanõ – kivé-

tel a szerzõdéses legénységi és az önkéntes tartalékos katona-
nõ, valamint a hallgatónõ – a köznapi öltözet nyári változatai-
hoz a köznapi sapka helyett nõi kalapot is viselhet.”

13. §

Az R. melléklete 47. B) alpontjának 8. változatát követõ
felsorolás a)–c) alpontjai helyébe a következõ rendelkezé-
sek lép:

[Az ünnepi öltözet hordmód változatai:]
„a) a hallgató, valamint az általános ünnepi öltözetet

viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állo-
mány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós
ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes
tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord az ün-
nepi öltözet valamennyi változatához,

b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és
szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes szakállomány a sötétkék
köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadiha-
jós köznapi tányérsapkát visel,

c) a hallgató, valamint az általános ünnepi öltözetet vi-
selõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állo-
mány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légi-
erõ által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselõ szer-
zõdéses legénységi és önkéntes tartalékos állomány a sö-
tétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot
hord,”

14. §

Az R. melléklete 47. D) alpontjának 16. változatát köve-
tõ felsorolás a) és b) alpontjai helyébe a következõ rendel-
kezések lépnek:

[A nõi ünnepi öltözet hordmód változatai:]
„a) a hallgatónõi, valamint az általános ünnepi öltözetet

viselõ szerzõdéses legénységi és önkéntes tartalékos katona-
nõi állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadiha-
jós ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkén-
tes tartalékos katonanõi állomány sötétkék köznapi sapkát
hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,

b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és
szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes katonanõi szakállomány
a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változat-
hoz fekete kalapot visel,”

15. §

Az R. melléklete 49. pontja a következõ G) alponttal
egészül ki:

„G) A katonadiplomaták, illetve azok is, akik külföl-
dön tartós, 1 évet meghaladó kiküldetésen vesznek részt,
külföldi fogadások, estélyek, bálok alkalmával megenge-
dett ruházatként nagyestélyi öltözetet viselhetnek.”

16. §

Az R. mellékletének 52. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„52. A tényleges állománynak az alábbi sport- és sza-
badidõ öltözettel rendelkeznie:

Sport- és szabadidõ öltözet

Hosszú ujjú szabadidõ felsõ
Hosszú szárú szabadidõ alsó
Edzõpóló
Sporttrikó
Edzõnadrág
Sportzokni
Sportcipõ”
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17. §

Az R. melléklete az 52. pontot követõen a következõ
52/A. ponttal egészül ki:

„52/A. A hosszú ujjú szabadidõ felsõ és a hosszú szárú
szabadidõ alsó helyett sportkabát, kétrészes sportruha, mele-
gítõ, tréningruha, jogging, szabadidõruha viselhetõ. Az edzõ-
póló és a sporttrikó helyett sporting, sportpóló, az edzõnadrág
helyett sportnadrág, a sportcipõ helyett az adott sportág gya-
korlásához, ûzéséhez szükséges speciális edzõcipõ, futócipõ,
futballcipõ, kosárcipõ, szabadidõcipõ hordható, továbbá
egyéni védõfelszerelés, különösen boka-, térd-, combvédõ
gumi alkalmazható. A sportöltözet kialakítása, színe, mintá-
ja, esetleges felirata nem veszélyeztetheti, illetve nem sértheti
a Honvédség szolgálati érdekeit.”

18. §

Az R. mellékletének 58. pontja, valamint az azt megelõ-
zõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Nemzeti színû pajzs és szalag
58. A Honvédség állománya a hímzett színes nemzeti

színû pajzsot a 2008 M gyakorló esõvédõ kabát, a 90 és 93
M gyakorlózubbony, a 90 és 93 M téli gyakorlókabát,
a 2000 M nyári gyakorlózubbony, a 2003 M sivatagi gya-
korlózubbony és a 2003 M sivatagi kabát bal ujján viseli.
A pajzsot a vállcsúcstól 3 cm-re úgy kell rögzíteni, hogy
a pajzs középvonala a zubbony ujjának hossztengelyétõl
1 cm-rel elõbbre helyezkedjen el.”

19. §

Az R. melléklete az 58. pontot követõen a következõ
58/A. ponttal egészül ki:

„58/A. A hivatásos, a szerzõdéses és az önkéntes tarta-
lékos katona továbbá a hallgató a köznapi- és sötétkék
köznapi-, a társasági- és sötétkék társasági-, valamint a ha-
dihajós társasági zubbonyon, továbbá a nõi és sötétkék nõi
köznapi zubbonyon, valamint a nõi és sötétkék nõi társasá-
gi kosztümkabáton nemzeti hovatartozást kifejezõ, 35x20
mm méretû, nemzeti színû szövött szalagot viselhet.
A nemzeti színû szalagot a bal vállcsúcstól 4 cm-re úgy
kell vízszintesen rögzíteni, hogy a nemzeti színû szalag
középvonala a zubbony ujjának hossztengelyétõl 1 cm-rel
elõbbre helyezkedjen el.”

20. §

Az R. mellékletének 68. pontja, valamint az azt megelõ-
zõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Fehérnemû, zokni, harisnya

68. a) A katonának rendelkeznie kell a szolgálattelje-
sítéséhez szükséges mennyiségû, nemének és az Öltözkö-
dési Szabályzat elõírásainak megfelelõ fehérnemûvel.

b) Az egyenruhához csak a rendszeresített téli-, nyári
gyakorló, köznapi, társasági zokni viselhetõ.

c) A katonanõk a köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öl-
tözeti változatokhoz testszínû harisnyát, harisnyanadrágot
viselnek.”

21. §

Az R. mellékletének 69. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„69. a) Az egyenruhához csak a rendszeresített lábbeli
viselhetõ.

b) Orvosi javaslat alapján – a parancsnok engedélyével
– a rendszeresített színben gyógycipõ is viselhetõ.

c) A katonának rendelkeznie kell a szolgálatteljesítésé-
hez szükséges, az egyéni higiéniát biztosító tusolópa-
puccsal.”

22. §

Az R. melléklete 76. pontjának c) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„c) A korábban a légierõnél szolgálatot teljesített és
a légierõ öltözetével ellátott állomány a sötétkék köznapi
és társasági öltözetét megtarthatja, illetve hordhatja, me-
lyen a saját fegyvernemi jelvényét világoskék színû fegy-
vernemi parolin viseli.”

23. §

Az R. melléklete 79. pontjának c) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„c) Aranyszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel az ál-
talános köznapi öltözetet viselõ hivatásos, szerzõdéses és
önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt, zászlós katona és katona-
nõ, a hallgató és a hallgatónõ a köznapi sapkán.”

24. §

Az R. melléklete 80. pontjának c) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„c) Ezüstszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel az ál-
talános köznapi öltözetet viselõ hivatásos, szerzõdéses és
önkéntes tartalékos tiszthelyettes, tisztes katona és katona-
nõ a köznapi sapkán.”

25. §

Az R. melléklete 84. pontjának b) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„b) Aranyszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel a lé-
gierõ által viselt köznapi öltözetet viselõ – nem a repülõ
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fegyvernemhez tartozó – hivatásos, szerzõdéses és önkén-
tes tartalékos, valamint a hadihajós köznapi öltözetet vise-
lõ önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt, zászlós katona és kato-
nanõ a sötétkék köznapi sapkán.”

26. §

Az R. melléklete 85. pontjának b) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„b) Ezüstszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel a légi-
erõ által viselt köznapi öltözetet viselõ – nem a repülõ
fegyvernemhez tartozó – hivatásos, szerzõdéses és önkén-
tes tartalékos tiszthelyettes, tisztes, valamint a hadihajós
köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkén-
tes tartalékos állományú tiszthelyettes, tisztes katona és
katonanõ a sötétkék köznapi sapkán.”

27. §

Az R. mellékletének 89. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„89. Barna színû színes hímzett kerek sapkajelvényt vi-
sel a Honvédség tényleges katona állománya

a) a gyakorló-, a sivatagi- és a trópusi kalapon,
b) a tábornok kivétel a 90 M nyári- és téli gyakorlósap-

kán,
c) barna színû hímzett tábornoki sapkajelvényt visel

a tábornok a 90 M nyári- és téli gyakorlósapkán.”

28. §

Az R. mellékletének 107. pontja a következõ c) alpont-
tal egészül ki:

„c) Aranydíszítésû, fegyvernemi színû köznapi paroli
rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet vi-
selõ, aranydíszítésû, világoskék fegyvernemi színû közna-
pi paroli rendfokozati jelzést visel a légierõ által viselt
köznapi öltözetet viselõ önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt
a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a nõi
köznapi- és a sötétkék nõi köznapi zubbonyon.”

29. §

Az R. mellékletének 108. pontja a következõ c) alpont-
tal egészül ki:

„c) Ezüst- és aranydíszítésû, fegyvernemi színû közna-
pi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öl-
tözetet viselõ, ezüst- és aranydíszítésû, világoskék fegy-
vernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel
a légierõ által viselt köznapi öltözetet viselõ önkéntes tar-
talékos zászlós a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbo-

nyon, illetve a nõi köznapi- és a sötétkék nõi köznapi
zubbonyon.”

30. §

Az R. mellékletének 109. pontja a következõ c) és d) al-
ponttal egészül ki:

„c) Ezüstdíszítésû, fegyvernemi színû köznapi paroli
rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet vi-
selõ, ezüstdíszítésû, világoskék fegyvernemi színû közna-
pi paroli rendfokozati jelzést visel a légierõ által viselt
köznapi öltözetet viselõ önkéntes tartalékos tiszthelyettes
a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a nõi
köznapi- és a sötétkék nõi köznapi zubbonyon,

d) Szürkedíszítésû, fegyvernemi színû köznapi paroli
rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet vi-
selõ, szürkedíszítésû, világoskék fegyvernemi színû köz-
napi paroli rendfokozati jelzést visel a légierõ által viselt
köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi és önkén-
tes tartalékos állományú tisztes a köznapi- és a sötétkék
köznapi zubbonyon, illetve a nõi köznapi- és a sötétkék
nõi köznapi zubbonyon.”

31. §

Az R. mellékletének 110. pontja a következõ c) alpont-
tal egészül ki:

„c) A hadihajós önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt arany-
díszítésû, a zászlós ezüst- és aranydíszítésû, a tiszthelyet-
tes ezüstdíszítésû, a tisztes és a szerzõdéses legénységi ál-
lományú tisztes szürkedíszítésû, sötétkék fegyvernemi szí-
nû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a sötétkék köz-
napi zubbonyon, illetve a katonanõ a sötétkék nõi köznapi
zubbonyon.”

32. §

Az R. mellékletének 114. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„114. a) aranydíszítésû hímzett rendfokozati jelzést
visel a fõtiszt, tiszt,

b) ezüst- és aranydíszítésû hímzett rendfokozati jelzést
visel a zászlós,

c) ezüstdíszítésû hímzett rendfokozati jelzést visel
a tiszthelyettes,

d) szürkedíszítésû hímzett rendfokozati jelzést visel
szerzõdéses legénységi és az önkéntes tartalékos állomá-
nyú tisztes,

e) sárgadíszítésû hímzett rendfokozati jelzést visel
a hallgató a 3/4-es és 4/4-es ballonkabáton, a nõi ballonka-
báton, az esõkabáton, a nõi esõkabáton, a gyakorlópulóver
köznapi változatán, a köznapi- és társasági ingen, a nõi
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köznapi- és társasági ingen, az ingblúzon, a nõi ingblúzon
és a nõi mellényen.”

33. §

(1) Az R. melléklete 122. pontjának c) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Aranyszínû gombot visel:]
„c) a légierõ által viselt köznapi- és társasági öltözetet

viselõ fõtiszt, tiszt, zászlós a sötétkék társasági tányérsap-
kán, a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi- és
társasági zubbonyon, a katonanõ a sötétkék nõi köpenyen,
a sötétkék nõi köznapi zubbonyon, a sötétkék nõi társasági
kosztümkabáton, a sötétkék nõi mellényen, továbbá a ha-
dihajós köznapi öltözetet viselõ fõtiszt, tiszt, zászlós a sö-
tétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi zubbonyon,
a katonanõ a sötétkék nõi köpenyen, a sötétkék nõi közna-
pi zubbonyon, a sötétkék nõi mellényen,”

(2) Az R. mellékletének 122. pontja a következõ d) al-
ponttal egészül ki:

[Aranyszínû gombot visel:]
„d) az általános köznapi öltözetet, illetve a légierõ által

viselt köznapi öltözetet viselõ önkéntes tartalékos fõtiszt,
tiszt, zászlós a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon,
illetve a katonanõ a nõi és a sötétkék nõi köpenyen, a nõi és
a sötétkék nõi köznapi zubbonyon, valamint a nõi és a
sötétkék nõi mellényen.”

34. §

(1) Az R. melléklete 123. pontjának c) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Ezüstszínû gombot visel:]
„c) a légierõ által viselt köznapi- és társasági öltözetet

viselõ tiszthelyettes a sötétkék társasági tányérsapkán,
a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi- és társasá-
gi zubbonyon, a katonanõ a sötétkék nõi köpenyen, a sötét-
kék nõi köznapi zubbonyon, a sötétkék nõi társasági kosz-
tümkabáton, a sötétkék nõi mellényen, továbbá a hadiha-
jós köznapi öltözetet viselõ tiszthelyettes a sötétkék posz-
tóköpenyen, a sötétkék köznapi zubbonyon, a katonanõ
a sötétkék nõi köpenyen, a sötétkék nõi köznapi zubbo-
nyon, a sötétkék nõi mellényen,”

(2) Az R. mellékletének 123. pontja a következõ d) al-
ponttal egészül ki:

[Ezüstszínû gombot visel:]
„d) az általános köznapi öltözetet, illetve a légierõ által

viselt köznapi öltözetet viselõ önkéntes tartalékos és szer-
zõdéses legénységi állományú tiszthelyettes, tisztes a köz-
napi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanõ
a nõi és a sötétkék nõi köpenyen, a nõi és a sötétkék nõi
köznapi zubbonyon, valamint a nõi és a sötétkék nõi mel-
lényen.”

35. §

Az R. mellékletének 124. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„124. A hadihajós öltözetet viselõ fõtiszt, tiszt, zászlós
aranyszínû, a tiszthelyettes ezüstszínû – hadihajós jel-
vénnyel díszített – gombot visel a köznapi- és a társasági
hadihajós tányérsapkán, a hadihajós társasági zubbonyon,
a katonanõ a sötétkék nõi társasági kosztümkabáton.”

36. §

Az R. mellékletének 129. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„129. Ezüstszínû 15 mm-es hatágú csillagot visel az ál-
talános és a légierõ által viselt köznapi és társasági öltöze-
tet viselõ fõtiszt és tiszthelyettes a köznapi- és a társasági
parolin, tisztes a köznapi parolin, a hadihajós köznapi öltö-
zetet viselõ fõtiszt, tiszthelyettes és tisztes a köznapi paro-
lin, a díszzászlóaljnál a fõtiszt és tiszthelyettes a díszelgõ
parolin, valamint a katonazenekaroknál a zenész fõtiszt és
tiszthelyettes a társasági parolin.”

37. §

Az R. mellékletének 134. pontja a következõ d) alpont-
tal egészül ki:

[134. A hivatásos állomány közvetlenül a jobb zsebtaka-
ró fölött hivatásos állománykategóriát kifejezõ hímzett jel-
vényt visel a következõk szerint:]

„d) a nyugállományú, a szerzõdéses legénységi és
az önkéntes tartalékos állományú katona a hivatásos állo-
mányt kifejezõ hímzett jelvény helyett, az a)–c) alpontban
meghatározottak szerint, nyugállományt, szerzõdéses le-
génységi állományt, illetve önkéntes tartalékos állományt
kifejezõ hímzett jelvényt visel.”

38. §

Az R. mellékletének 138. és 139. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„138. Csapatjelvényt visel a hivatásos és a szerzõdéses
tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes állomány
a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fe-
hér ing, az ingblúz és világoskék ingblúz, továbbá a közna-
pi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér nõi
ing, a nõi ingblúz és világoskék nõi ingblúz bal zseb
gombján a zsebtakaró alá gombolva. A csapatjelvény
a csapatkarjelzés kicsinyített jelvényváltozata.

139. A vezénylõ zászlósi beosztást betöltõ állomány
a) vezénylõ zászlósi jelvényt visel a köznapi- és vilá-

goskék köznapi-, valamint a társasági fehér ing, az ingblúz
és világoskék ingblúz, továbbá a köznapi- és világoskék
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köznapi-, valamint a társasági fehér nõi ing, a nõi ingblúz
és világoskék nõi ingblúz jobb zseb gombján a zsebtakaró
alá gombolva,

b) textil kivitelû színes vezénylõ zászlósi jelvényt visel
a köznapi- és sötétkék köznapi-, a társasági- és sötétkék
társasági-, valamint a nõi köznapi- és sötétkék nõi köznapi
zubbony, a nõi társasági- és sötétkék nõi társasági kosz-
tümkabát bal ujján úgy, hogy a jelvény középvonala a zub-
bony, illetve a kosztümkabát ujjának a vállcsúcsból kiin-
duló hossztengelyétõl 1 cm-rel elõbbre, alsó csúcsa az ujja
aljától 9 cm-re helyezkedik el, továbbá a hadihajós társasá-
gi zubbony és a nõi társasági kosztümkabát bal ujján
a hímzett hatágú csillag helyett,

c) textil kivitelû gyakorló vezénylõ zászlósi jelvényt
visel a gyakorló zubbony bal zsebtakaróján középre fel-
varrva,

d) a vezénylõ zászlósi jelvény megkülönbözteti a HM
Honvéd Vezérkar, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
és csapatszintû vezénylõ zászlósi beosztásokat.”

39. §

Az R. mellékletének 145. pontja a következõ E) alpont-
tal egészül ki:

[145. Hadi- (gyakorló-) öltözetek]
„E) A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltö-

zethez a 90 M téli gyakorlókabát béléssel, a 90 M nyári
gyakorló sapka, a 95 M gyakorlópulóver, valamint a téli
ing és téli alsó 2018. december 31-ig viselhetõ.”

40. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejû-
leg az R. mellékletének 16. pontja a hatályát veszti.

(2) A (3) bekezdés a), b) és n) pontjai, az (5) bekezdés,
valamint a 10. § 2012. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) Az R. mellékletének
a) 5. pontjában a „hivatásos és a szerzõdéses tiszti, tiszt-

helyettesi állomány” szövegrész helyébe a „hivatásos,
szerzõdéses és önkéntes tartalékos állomány”,

b) 6. pontjában a „tiszti és tiszthelyettesi állomány tagja,
valamint a hallgató” szövegrész helyébe a „hivatásos és
szerzõdéses tiszt és tiszthelyettes, valamint a hallgató, vi-
selheti a szerzõdéses legénységi és az önkéntes tartalékos
állomány”, a „hallgató állomány” szövegrész helyébe
a „hallgató, valamint viselheti a szerzõdéses legénységi és
az önkéntes tartalékos állomány”,

c) 45. D) alpontjának „16. változat”, „17. változat” és
„18. változat” elnevezésû oszlopaiban a „2003 M Repülõ-
hajózó bakancs” szövegrész helyébe a „Repülõhajózó ba-
kancs”,

d) 46. A) alpontjának bevezetõ szövegében a „táborno-
ki, fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi” szövegrész
helyébe a „katona”,

e) 46. B) alpontja bevezetõ szövegének második mon-
datában a „tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyet-
tesi” szövegrész helyébe a „katona”,

f) 46. B) alpontjának 14. változatát követõ l) alpontban
a „tiszthelyettes, valamint” szövegrész helyébe a „tiszthe-
lyettes, a tisztes, valamint”,

g) 46. B) alpontjának 14. változatát követõ m) alpont-
ban a „tiszthelyettes ezüstszínû” szövegrész helyébe
a „tiszthelyettes és a tisztes ezüstszínû”,

h) 46. B) alpontjának 14. változatát követõ w) alpontban
a „hivatásos és a szerzõdéses tiszti, tiszthelyettesi” szö-
vegrész helyébe a „fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes és
tisztes”,

i) 46. C) alpontjának bevezetõ szövegében a „nõi tábor-
noki, fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi” szövegrész
helyébe a „katonanõi”,

j) 46. D) alpontja bevezetõ szövegének második monda-
tában a „nõi tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthe-
lyettesi” szövegrész helyébe a „katonanõi”,

k) 46. D) alpontjának 26. változatát követõ k) alpontban
a „tiszhelyettes, valamint” szövegrész helyébe a „tiszthe-
lyettes, a tisztes, valamint”,

l) 46. D) alpontjának 26. változatát követõ l) alpontban
a „viselõ állomány” szövegrész helyébe a „viselõ katona-
nõi állomány”, a „tiszthelyettes ezüstszínû” szövegrész
helyébe a „tiszthelyettes és a tisztes ezüstszínû”,

m) 46. D) alpontjának 26. változatát követõ y) alpont-
ban a „hivatásos és a szerzõdéses tiszti, tiszthelyettesi”
szövegrész helyébe a „fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes
és tisztes”,

n) 47. pontja bevezetõ szövegének elsõ mondatában
a „tiszti és tiszthelyettesi állomány tagja, valamint a hall-
gató“ szövegrész helyébe a „tiszti, tiszthelyettesi, viselheti
a szerzõdéses legénységi és az önkéntes tartalékos állo-
mány, valamint viseli a hallgató”, második mondatában
a „hallgatói állomány” szövegrész helyébe a „hallgatói, vi-
selheti a szerzõdéses legénységi és az önkéntes tartalékos
állomány”,

o) 47. A) alpontjának bevezetõ szövegében a „táborno-
ki, fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi” szövegrész
helyébe a „katona”,

p) 47. B) alpontja bevezetõ szövegének második mon-
datában a „tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyet-
tesi” szövegrész helyébe a „katona”,

q) 47. B) alpontjának 8. változatát követõ j) alpontban
a „tiszhelyettes, valamint” szövegrész helyébe a „tiszthe-
lyettes, a tisztes, valamint”,

r) 47. B) alpontjának 8. változatát követõ k) alpontban
a „tiszthelyettes ezüstszínû” szövegrész helyébe a „tiszt-
helyettes és a tisztes ezüstszínû”,

s) 47. C) alpontjának bevezetõ szövegében a „nõi tábor-
noki, fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi” szövegrész
helyébe a „katonanõi”,
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t) 47. D) alpontja bevezetõ szövegének második monda-
tában a „nõi tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthe-
lyettesi” szövegrész helyébe a „katonanõi”,

u) 47. D) alpontjának 16. változatát követõ i) alpontjá-
ban a „tiszthelyettes, valamint” szövegrész helyébe
a „tiszthelyettes, a tisztes, valamint”,

v) 47. D) alpontjának 16. változatát követõ j) alpontjá-
ban a „tiszthelyettes ezüstszínû” szövegrész helyébe
a „tiszthelyettes és a tisztes ezüstszínû”,

w) 54. pontjában „Az öltözet változatai:” alcímet köve-
tõ felsorolásban szereplõ „Fehér pisztolytáska (combtok)”
szövegrész helyébe a „Pisztolyhoz rendszeresített
pisztolytartó”,

x) 76. pont a) és b) alpontjaiban a „tábornoki” szöveg-
rész helyébe a „tábornok”, a ”repülõs” szövegrész helyébe
a „repülõ”, a ”híradós” szövegrész helyébe a „híradó”,
a ”hadtápos” szövegrész helyébe a „hadtáp”,

y) 76. pont b) alpontjában a „repülõs tábornok” szöveg-
rész helyébe a „repülõ tábornok”
szöveg lép.

(4) Az R. melléklete 76. pont b) alpontjában szereplõ
„kármin” alcímet követõ felsorolás a „logisztika” szöveg-
gel egészül ki.

(5) Az R. melléklete 58. pont b) alpontjában a „viselhet”
szövegrész helyébe a „visel” szöveg lép.

(6) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
22/2009. (XII. 29.) HM rendelete

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek adózással
és a Magyar Honvédség hivatásos

és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény módosításával

összefüggõ módosításról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, ab), ae), af) és
ag) alpontjában, valamint az e), f), h) és i) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezé-
seinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren-
delet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól,
valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló

3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

1. §

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól,
valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002.
(I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 40. §-ának (5) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a hivatásos katona csak a havi szolgálatteljesíté-
si idõ egyes napjain végzi tevékenységét az (1) bekezdés-
ben meghatározott körülmények között, a Hjt. 114. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosító
veszélynek kitett beosztásokban szolgálatot teljesítõk eseti
pótlékára e napokra jogosult.”

2. §

Az R1. 52/A. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel
egészül ki:

„(3) A Hjt. 114. § (3) bekezdés b) pontja szerinti eseti
díszelgési pótlékra jogosult a Magyar Honvédség Szolgá-
lati Szabályzata alapján:

a) a csapatzászlót ünnepélyes katonai rendezvényeken
õrzõ zászlókísérõ szakasz tagjaként,

b) az emlékmûavatáshoz (koszorúzáshoz) kirendelt
díszalegység, díszõrség tagjaként,

c) külföldi államok képviselõinek, valamint hazánk
köztársasági elnökének, az Országgyûlés elnökének, a mi-
niszterelnöknek, a Kormány tagjainak, a Honvédelmi Mi-
nisztérium államtitkárának és a HVKF fogadására kiren-
delt díszalegység tagjaként,

d) a katonai temetésekre kirendelt díszkíséret tagja-
ként, díszõrként, rendjelvivõként, érdeméremvivõként,
koszorúvivõként, valamint társadalmi díszõrként díszelgé-
si feladatokat teljesítõ hivatásos katona.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott díszelgési felada-
tok elrendelésére az állományilletékes parancsnoknak pa-
rancsban (határozatban) kell intézkednie.

(5) Nem jogosult eseti díszelgési pótlékra az a hivatásos
katona, aki:

a) felkészülés, gyakorlás céljából hajtja végre a (3) be-
kezdésben foglalt feladatokat, valamint

b) az (1) bekezdés alapján rendszeres díszelgési pótlék-
ra jogosult.”

3. §

(1) Az R1. 55. §-ának l) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A Hjt. 123. §-ában meghatározott rendszeres illet-
ménypótlékoknál fel nem sorolt pótlékokat eseti pótlékként
kell kezelni. Így eseti illetménypótlék:]
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„l) az egészségkárosító veszélynek kitett beosztásban
szolgálatot teljesítõk eseti pótléka,”

(2) Az R1. 55. §-a a következõ p) ponttal egészül ki:
[A Hjt. 123. §-ában meghatározott rendszeres illet-

ménypótlékoknál fel nem sorolt pótlékokat eseti pótlékként
kell kezelni. Így eseti illetménypótlék:]

„p) az eseti díszelgési pótlék.”

4. §

Az R1. 59. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Egészségügyi szabadság esetén a távolléti díjnak
a Hjt. 100. § (5)–(6) bekezdése alapján történõ csökkenté-
sét, megvonását az állományilletékes parancsnoknak –
az illetékes egészségügyi szervek igazolását, véleményét,
illetõleg javaslatát figyelembe véve – parancsban kell el-
rendelnie.”

A szerzõdéses katonák továbbszolgálói jutalma,
leszerelési segélye, illetõleg toborzópénze

megállapításának és kifizetésének rendjérõl szóló
5/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

5. §

A szerzõdéses katonák továbbszolgálói jutalma, lesze-
relési segélye, illetõleg toborzópénze megállapításának és
kifizetésének rendjérõl szóló 5/2002. (I. 25.) HM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. § (1) A Hjt. 68. §-ának (6) bekezdése alapján vissza-
fizetendõ összeg megállapításakor a szolgálati viszony
megszûnése napján számított távolléti díjat kell alapul
venni azzal, hogy a visszafizetendõ összeg a korábban ki-
fizetésre került toborzópénz összegét nem haladhatja meg.

(2) A ténylegesen leszolgált idõtartam kiszámításakor
minden megkezdett hónap teljes leszolgált hónapnak
számít.”

6. §

Az R2. a következõ 2/A–2/B. §-sal egészül ki:
„2/A. § A szerzõdéshosszabbítási díjat a letöltött szol-

gálati idõ utolsó napján számított távolléti díj alapján leg-
késõbb a szerzõdés meghosszabbítását követõ második
havi illetménnyel együtt kell kifizetni.

2/B. § (1) A kifizetésre kerülõ leszerelési segély össze-
gének megállapításakor a (2) bekezdés szerint számított
jogosultsági hónapok számát, valamint a kifizetés idõ-
pontjában számított távolléti díjat kell alapul venni.

(2) A jogosultsági hónapok meghatározásánál a folya-
matos szerzõdéses szolgálatban eltöltött idõszak alapján –

a Hjt. 68. § (1) bekezdése szerint – számított hónapok
összegét kell alapul venni, amelyet csökkenteni kell

a) toborzópénz kifizetése esetén a Hjt. 68. § (5) bekez-
dése és

b) szerzõdés-hosszabbítási díj kifizetése esetén a Hjt.
68. § (11) bekezdése
szerinti jogosultsági hónapok számával.

(3) Ha a szerzõdéses katona szolgálati viszonya a szer-
zõdésben vállalt idõ elõtt szûnik meg, a leszerelési segély
idõarányos számításakor minden megkezdett hónapot tel-
jes hónapként kell figyelembe venni.”

A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai
nyugellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági és

baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint
a hivatásos és szerzõdéses katonák baleseti járadékának
részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet

módosítása

7. §

A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyug-
ellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági és baleseti
rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szer-
zõdéses katonák baleseti járadékának részletes szabályai-
ról szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet (továbbiakban:
R3.) 17. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:

[A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a ren-
delkezésére álló okmányok alapján – a vonatkozó jogsza-
bályok rendelkezéseinek figyelembevételével – hivatalból
hoz határozatot:]

„m) a Hjt. 259. § (6) bekezdése szerinti jogosultságról
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáink jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény mó-
dosításáról szóló 2009. évi CXLII. törvény 32. § (3) bekez-
dése alapján.”

8. §

(1) Az R3. 19. §-ának e) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve kére-
lemre bírálja el és hoz határozatot minden egyéb nyugdíj-
és baleseti járadék igény tárgyában, így különösen:]

„e) a felsõ korhatár betöltése elõtt a Hjt. 203. § (5) be-
kezdése alapján, illetve az 52. életév betöltése elõtt a Hjt.
203. § (6) bekezdése alapján a csökkentett mértékben fo-
lyósított szolgálati nyugdíjnak teljes összegben való folyó-
sításáról, valamint a Hjt. 203. § (8) bekezdése alá tartozók
esetében a nyugdíj folyósításáról, ha ezek az esetek egész-
ségkárosodás miatt válnak indokolttá;”
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(2) Az R3. 19. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
[A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve kére-

lemre bírálja el és hoz határozatot minden egyéb nyugdíj-
és baleseti járadék igény tárgyában, így különösen:]

„i) a Hjt. 259. §-ának (6) bekezdés szerinti jogosultság-
ról benyújtott kérelemrõl.”

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 módosítása

9. §

A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésé-
rõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, vala-
mint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyil-
vántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet
(a továbbiakban: R4.) 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) A munkaidõ-kedvezmény 2010-ben irányadó mér-
tékének megállapítása során az (1) bekezdést azzal az elté-
réssel kell alkalmazni, hogy arra a június 30-ig terjedõ idõ-
szak vonatkozásában a Hjt. 2010. január 1-jén hatályos
36. § (2) bekezdése alapján január 15-ig, míg július 1-jétõl
a 2010. december 31-ig terjedõ idõszak vonatkozásában
a Hjt. 2010. július 1-jén hatályos 36. § (2) bekezdése
alapján 2010. július 15-ig kerül sor.”

10. §

Az R4. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A katonai oktatási intézményben végzõ hallgatók
esetében a 12. § (4) bekezdésének b) és c) pontjaiban meg-
határozott okmányokat, polgári oktatási intézményben
végzõ honvédségi ösztöndíjas hallgatók esetében a 12. §
(4) bekezdésének c) pontjában meghatározott okmányokat
nem kell felterjeszteni, és a személyi javaslatot tanulmányi
jellemzésen kell megtenni.”

11. §

Az R4. 71. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszonya a Hjt.

56/A. § b)–e) vagy g) pontjában meghatározottak követ-
keztében szûnik meg, az e rendelet szerinti személyügyi
eljárás mellõzésével az állományilletékes parancsnok
a szolgálati viszony megszûnését a feltétel beálltának idõ-
pontjával, parancsban állapítja meg.”

12. §
Az R4. 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint

módosul.

A hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, valamint
a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseirõl

szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosítása

13. §

A hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, vala-
mint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtéríté-
seirõl szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R5.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A honvédelmi szervezet állományába tartozó köz-
alkalmazottak részére belföldi szolgálati kiküldetése ese-
tén a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ munkavállaló
élelmezési költségtérítésérõl szóló kormányrendeletben
meghatározott legkisebb összegû napidíjat kell megállapí-
tani.”

14. §

Az R5. 23. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti költözködési áta-
lányként a számlával, egyszerûsített számlával igazolt és
indokolt mértékû egyéb költségeket lehet megtéríteni. Itt
kell elszámolni a biztosító társaság által nem térített –,
illetve biztosítás hiányában – a költözködéssel okozati
összefüggésben felmerült, az ingóságok megrongálódásá-
ból eredõ helyreállítási, illetve beszerzési költségeket.”

A külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos
személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseirõl

szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet módosítása

15. §

A külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos sze-
mélyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseirõl
szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet 10. §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hjt. 2. § (40) bekezdése szerinti mûveleti terüle-
ten teljesített külföldi szolgálat alatti õr, ügyeleti, készen-
léti szolgálat idejét, más szolgálatteljesítési idõket és ezen
szolgálatok után a pihenõidõt a Hjt. 95/A. §-ra figyelem-
mel a Hjt. rendelkezéseitõl eltérõen is meg lehet állapítani,
de a pihenõidõ nem lehet kevesebb az adott misszióra vo-
natkozó mûveleti utasításban, nemzetközi szerzõdésben
vagy más nemzetközi elõírásokban foglalt, de legalább
nyolcórás idõtartamnál.”
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A hivatásos és szerzõdéses katonák más keresõ
foglalkozásáról szóló 28/2002. (IV. 17.) HM rendelet

módosítása

16. §

A hivatásos és szerzõdéses katonák más keresõ foglal-
kozásáról szóló 28/2002. (IV. 17.) HM rendelet (a továb-
biakban: R6.) 2. §-ának a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„a) más keresõ foglalkozás: a katonai hivatás gyakorlá-

sa mellett létesített munkavégzéssel járó egyéb jogviszony
(különösen a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony,
a munkaviszony, a szövetkezeti tagsági viszony, a bedol-
gozói jogviszony, a személyes munkavégzéssel járó meg-
bízási jogviszony), valamint a Hjt. 70. §-ának (3) bekezdé-
se szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó jogviszony
vagy tevékenység,”

17. §

Az R6. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesíté-
sére vonatkozó engedélyt az állományilletékes parancsnok
a Hjt. 70. § (2) és (6) bekezdésében foglaltak alapján bírál-
ja el. Az engedély megtagadását írásban kell indokolni.”

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya

devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli
járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet

módosítása

18. §

(1) A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya de-
vizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-
randóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet
(a továbbiakban: R7.) 12. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A KüM R. szerinti alapellátmány összegét kikül-
döttenként bruttósítani kell a következõk szerint:

a) A kiküldött adóköteles jövedelméhez igazodó legma-
gasabb személyi jövedelemadó-kulcs, továbbá a járulékfize-
tésre kötelezetteknél a munkaerõ-piaci, az egészségbiztosítá-
si és nyugdíjjárulék, valamint a magánnyugdíjpénztári tagdíj
és a munkáltatót terhelõ foglalkoztatói (társadalombiztosítá-
si) járulék alapulvételével az alábbi képlet alkalmazásával
meg kell állapítani a bruttósítási együtthatót:

Bruttósítási együttható = 1 – {[(SZJAkulcs%/100) ×
(foglalkoztatói járulék%/100 + 1) + (járulék% + tag-
díj%)/100] × adóköteles hányad}

b) A bruttósított alapösszeg az alapellátmány összegé-
nek és a bruttósítási együtthatónak a hányadosa.”

(2) Az R7. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A (3) bekezdés szerinti bruttó és a (4) bekezdés sze-
rinti nettó devizaellátmány és családtagi pótlék különbö-
zetének forintra átszámított összegét személyijövedelem-
adó-elõlegként, munkaerõ-piaci, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékként, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíj-
ként kell befizetni és a kiküldöttnél elszámolni. A deviza-
ellátmány- és családtagi pótlék-különbözetet a személyi
jövedelemadóról szóló törvény által meghatározott idõ-
pontban érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiak-
ban: MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell
forintra átszámítani.”

A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi
közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet módosítása

19. §

(1) A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi
közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól
szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet (a továbbiakban:
R8.) 16. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Évente egy alkalommal nevelési segélyben kell részesí-
teni a tárgyév szeptember 1-jén jogviszonyban álló hivatá-
sos katonát és közalkalmazottat, ha a vele szeptember
1-jén közös háztartásban élõ vér szerinti, örökbe fogadott
vagy nevelt gyermeke]

„b) családi pótlékra nem jogosult, de a tárgyév szep-
tember 1-jén 25. életévét még nem töltötte be, és felsõfokú
oktatási intézmény alap- vagy mesterképzésében, illetve
az egységes, osztatlan képzésben elsõ oklevelet szerzõ
nappali tagozatos hallgatója, ha rendszeres jövedelemmel
nem rendelkezik, vagy”

(2) Az R8. 16. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdés számo-
zása (3)–(4) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti nevelési segély
nem illeti meg a hivatásos katonát és közalkalmazottat, ha
gyermeke tanulmányait szünetelteti, félévet halaszt.”

Záró és átmeneti rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel –
2010. január 1-jén lép hatályba, és 2012. március 2-án
a hatályát veszti.

(2) E rendelet 11. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.
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21. §

(1) Az R1. 55. § n) pontjában a „valamint” szövegrész,
az R4. 12. § (4) bekezdés d) pontja, 125. § (5) bekezdése,
az R5. 21. § (5) bekezdése, az R6. 8. §-a és az azt megelõzõ
„A más keresõ foglalkozás gyakorlásából kizárt vezetõk”
alcím, az R7. 12. § (2) bekezdése, valamint a 16. § (3) be-
kezdésében a „valamint esetleges különadó” szöveg,
az R8. 5. § (2) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 26. §
(2) bekezdése, a 27. §-a, az 1. számú mellékletében
a „7. A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi
közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól
szóló HM rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti adatok nyil-
vántartásához hozzájárulok.” szöveg, és a 3. számú mel-
lékletében az „A hivatásos és szerzõdéses katonák, a hon-
védségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális
juttatásairól szóló HM rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti
adatok nyilvántartásához hozzájárulok.” szöveg a hatályát
veszti.

(2) Az R3. 17. §-ának m) pontja és a 19. §-ának i) pontja
2010. április 1-jén a hatályát veszti.

(3) Az R4. 2. § (3) bekezdése 2011. január 1-jén hatályát
veszti.

(4) Az R4. 15/A. § (1) bekezdés utolsó mondata, vala-
mint a (2) és (4) bekezdése 2012. január 1-jén hatályát
veszti.

(5) Az R1.
a) 52/A. § (1) bekezdésében a „kijelölt hivatásos és szer-

zõdéses állománya” szövegrész helyébe az „állományába

tartozó díszelgõ beosztást betöltõ hivatásos katona”
szöveg,

b) 55. § o) pontjában a „pótlék.” szövegrész helyébe
a „pótlék, valamint” szöveg

lép.

(6) Az R3.

a) 17. § i) pontjában a „Hjt. 203. §-ának (5) bekezdése”
szövegrész helyébe a „Hjt. 203. §-ának (6) bekezdése”
szöveg,

b) 17. § j) pontjában a „Hjt. 203. § (7) bekezdése” szö-
vegrész helyébe a „Hjt. 203. § (8) bekezdése” szöveg

lép.

(7) Az R4. 62. §-ában az „utasítás” szövegrész helyébe
a „HM utasítás” szöveg lép.

(8) Az R7. 16. § (3) bekezdésében a „munkavállalói”
szövegrész helyébe a „munkaerõ-piaci” szöveg lép.

(9) Az R8. 18. §-ában és a 19. § (4) bekezdésében
a „16. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „16. § (4) be-
kezdése” szöveg lép.

(10) Az R3. 17. §-ának az e rendelettel megállapított
m) pontját, és az R3. 19. §-ának az e rendelettel megállapí-
tott i) pontját a 2010. április 1-jén folyamatban lévõ ügyek-
ben is alkalmazni kell.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

Az R4. 1. számú melléklete a következõ 6.12. ponttal egészül ki:

Fsz. A hatáskör területe A munkáltatói jogkör megnevezése

A munkáltatói jogkör gyakorlója

Szakirányításra
jogosult személy

HM
HVKF

Országos
parancs-

nok

Középszintû
és más magasabbszintû

pk.-ság vezetõje

Áll. ill.
pk.

6. 12. Szerzõdéses jogviszony
meghosszabbítása

– ezds., alez., ftzls. X X X

– õrnagy X X X X

– szds-tisztes X



HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
61/2009. (XII. 23.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium

Tábori Lelkészi Szolgálat alapító okiratának
kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.), a
tábori lelkészi szolgálatokról szóló 61/1994. (IV. 20.)
Korm. rendeletben foglaltakra – az alábbi alapító okiratot
adom ki:

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében
– 1994. május 1-jei hatállyal – tábori lelkészi szolgálat
létesül.

2. A szervezet megnevezése: Honvédelmi Minisztérium
Tábori Lelkészi Szolgálat.

Rövidített megnevezése: HM TLSZ

3. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lata egységes szervezet, amely az alábbi három, egymással
azonos jogállású egyéb jogi személyként (az Áht. 18/J. §-a
alapján törzskönyvi jogi személyként) mûködõ szolgálati
ágra tagozódik:

– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Katolikus Tábori
Püspökség

Rövidített megnevezése: HM KTP
– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat

Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Protestáns
Tábori Püspökség

Rövidített megnevezése: HM PTP
– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat

Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Tábori Rabbinátus
Rövidített megnevezése: HM TR

4. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lat szolgálati ágainak székhelye és postacíme:

– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág:

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 3.
Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori

Püspökség
1054 Budapest, Szabadság tér 3.

– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág:

Székhelye: 1025 Budapest, Muraközi utca 17.

Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Protestáns Tá-
bori Püspökség

1025 Budapest, Muraközi utca 17.

– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat
Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág:

Székhelye: 1075 Budapest, Wesselényi u. 13.
Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Tábori Rabbi-

nátus
1075 Budapest, Wesselényi u. 13.

5. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lat tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartá-
sa szakágazatba tartozik.

6. Alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladat-
rend szerint:

949900 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékeny-
ség.

7. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi
Szolgálat

a) alapítója: a Kormány;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Bala-

ton utca 7–11.

8. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lat szolgálati ágai jogi személyek. A HM Tábori Lelkészi
Szolgálat önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szerve-
zet.

9. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lat feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendelt-
ségében végzi, felügyeletét a honvédelmi miniszter által
átruházott jogkörben a HM-államtitkár gyakorolja.

10. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálat mûködési köre: országos.

11. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálat jogszabályban meghatározott feladata:

Az Alkotmány 60. §-ában, a lelkiismereti és vallássza-
badságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV.
törvényben, a tábori lelkészi szolgálatokról szóló 61/1994.
(IV. 20.) Korm. rendelet 6. §-ában, továbbá a történelmi
egyházakkal és a vallásfelekezetekkel kötött megállapodá-
sokban rögzített, a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) szervezetein, továbbá a honvédelmi miniszter köz-
vetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyele-
te alá tartozó szervezeteken belüli vallásgyakorlás és lelki
gondozás biztosítása.
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12. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálat alaptevékenysége:

a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítá-
sa, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása;

b) egyéni és közösségi lelki gondozás;
c) életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés;
d) szociális, karitatív tevékenység végzése a honvédel-

mi tárca egészségügyi és szociális intézményeiben;
e) bizalmi fórum biztosítása a katonák számára;
f) a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges

eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal;
g) a katonák részvételének biztosítása a hazai és nem-

zetközi zarándoklatokon;
h) a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi

szolgálat.

13. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lat pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ
és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központo-
sított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve látja el.
A logisztikai anyagokkal és eszközökkel való ellátását az
MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az
épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állo-
mány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási
feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingat-
lanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított vég-
rehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

14. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lat szolgálati ágainak vezetõi, azok kinevezésének rendje:

– katolikus tábori püspök;
– protestáns tábori püspök;
– vezetõ tábori rabbi.

A vezetõket – az illetékes egyházi vezetõk javaslatára –
a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

15. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálatnál a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses ál-
lományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV.
törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses kato-
nák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá
tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

16. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálat szolgálati ágainak nyilvántartásba vételét az Áht.
18/J. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálat részletes szervezeti és mûködési rendjét a szolgálati
ágak Szervezeti és Mûködési Szabályzatai tartalmazzák.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzatokat a szolgálati
ágak vezetõi ezen határozat hatálybalépését követõ 90 na-
pon belül kidolgozzák és a HM-államtitkár útján jóváha-
gyás céljából felterjesztik a honvédelmi miniszter részére.

18. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba. Ezzel
egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi
Szolgálat létrehozásáról szóló, 521/1994. nyilvántartási
számon kiadott Alapító Határozat hatályát veszti.

Budapest, 2009. december 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
99/2009. (XII. 18.) HM

u t a s í t á s a
a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék

tartalmi és formai követelményeirõl,
valamint az elbírálás és engedélyezés rendjérõl szóló

120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontja alapján, a 97. §-a (1) bekezdésének n)
pontjában foglalt feladatok végrehajtása érdekében a csa-
patkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és
formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és engedé-

lyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasítást (a továbbiakban: Ut.) az alábbiak szerint

módosítom:

1. §

Az Ut. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép

„(1) Köznapi (társasági), valamint gyakorló karjelzést
rendszeresíthet a honvédelmi miniszternek közvetlenül
alárendelt, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és
felügyelete alá tartozó szervezet, a HM Honvéd Vezérkar
fõnökének (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlenül alá-
rendelt szervezet, a haderõnemi parancsnokság, a dandár,
az ezred jogállású katonai szervezet, az önálló alegység



(zászlóalj, század), a kötelékben lévõ zászlóalj, a repülõ-
század.”

2. §

Az Ut. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A karjelzés- és karfeliratterveket, a csapatjel-

vény- és csapatérme-tervezeteket, továbbá a katonai szol-
gálati tevékenységgel kapcsolatos egyéb jelvények és jel-
zések tervvázlatait – a HM HVKF véleményezõ-javaslat-
tevõ szerveként – az MH CSBB a 4. § (2) bekezdésében
megjelölt idõpontoktól számított 30 napos határidõn belül
véleményezi.

(2) Az MH CSBB a HM Személyzeti Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM SZEF), a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ), a HM HVK Ve-
zérkari Titkárság, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum szakértõibõl álló testület, amelynek elnöke a HM
SZEF Humánszolgálati Osztály osztályvezetõje, titkára a
HM SZEF Humánszolgálati Osztály kiemelt fõtisztje.

(3) A HM SZEF fõosztályvezetõ intézkedik az MH
CSBB összehívására, elnökének, titkárának és tagjainak
megbízására, továbbá felterjeszti jóváhagyásra az MH
CSBB ügyrendjét a HM HVKF részére.

(4) A HM SZEF fõosztályvezetõje az elfogadásra jelölt
csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék, vala-
mint a katonai szolgálati tevékenységgel kapcsolatos
egyéb jelvények és jelzések tervezeteit – az MH CSBB
szakvéleményével és az intézkedés tervezetekkel együtt –
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöke
részére. A jóváhagyott karjelzéseket, csapatjelvényeket az
érintett katonai szervezet parancsnoka – önálló század ese-
tében az elöljáró szervezet parancsnoka – belsõ rendelke-
zéssel rendszeresíti (a mintát a 2. számú melléklet tartal-
mazza). Az MH CSBB által rendszeresítésre és adomá-
nyozásra javasolt csapatérmék, illetve a katonai szolgálati
tevékenységgel kapcsolatos egyéb jelvények és jelzések a
véleményezést követõen rendszeresíthetõk és adományoz-
hatok, illetõleg alkalmazásba vehetõk.”

3. §

Az Ut. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A rendszeresített karjelzéseket és csapatjelvénye-
ket a HM FLÜ szakanyagaként kell kezelni. A feladattal
kapcsolatos költségvetés tervezéséért, a beszerzésért és az
elsõ ellátás zavartalan végrehajtásáért – az MH Összhade-
rõnemi Parancsnoksággal történõ együttmûködésben – a
HM FLÜ vezérigazgatója a felelõs.”

4. §

Az Ut. a jelen utasítás mellékletét képezõ 3. számú mel-
léklettel egészül ki.

5. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba és a 6. § kivételével a hatályba lépését követõ napon
a hatályát veszti.

(2) Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az
egyes katonai szervezetek csapatkarjelzéseinek jóváha-
gyásáról szóló 39/1993. (HK 24.) MHPK intézkedés hatá-
lyát veszti.

(3) A jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az Ut.
2. számú mellékletében a „(Havril András vezérezredes)”
szövegrész hatályát veszti.

(4) A jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az Ut.
4. §-ának (2) bekezdésében a „HM kommunikációs és to-
borzó fõosztályvezetõ” szövegrész helyébe a „HM sze-
mélyzeti fõosztályvezetõ” szöveg, a 2. számú melléklete 3.
pontjában az „MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támo-
gató Parancsnokság parancsnoka” szövegrész helyébe a
„HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgató-
ja” szöveg lép.

6. §

(1) Az Ut. 1. §-ában meghatározott szervezetek szemé-
lyi állományából, akik ezen utasítás 3. számú mellékletét
képezõ – eredetileg az egyes katonai szervezetek csapat-
karjelzéseinek jóváhagyásáról szóló 39/1993. (HK 24.)
MHPK intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) mellékle-
tében felsorolt – katonai szervezetek jogutódjaként létre-
hozott új szervezetnél teljesítenek szolgálatot, az Intézke-
désben jóváhagyott csapatkarjelzést akkor viselhetik a
köznapi (társasági) zubbony bal, hadi- (gyakorló-) öltözet
esetén, a jobb karjukon, ha a csapatkarjelzést a jogutód
szervezet állományilletékes parancsnoka az Ut. rendelke-
zései szerint rendszeresítette.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendszeresítés
hiánya esetén a 3. számú mellékletben felsorolt, már meg-
szûnt katonai szervezetre utaló csapatkarjelzés – a katona
egyéni döntése alapján – csak a köznapi (társasági) zub-
bony jobb ujján viselhetõ.

(3) Az (1) és a (2) bekezdések szerinti csapatkarjelzést
az érintettek az MH Öltözködési Szabályzatában (Ált/25)
meghatározott módon viselik.

Budapest, 2009. december 10.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 99/2009. (XII. 18.) HM utasításhoz

3. számú melléklet
a 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasításhoz

Az 1993-ban jóváhagyott1 csapatkarjelzések szerinti
katonai szervezetek

1. MH Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága
2. MH 1. Katonai Kerület Parancsnokság
3. MH 2. Katonai Kerület Parancsnokság
4. MH 3. Katonai Kerület Parancsnokság
5. MH Budapesti Katonai Kerület Parancsnokság
6. MH 8. Kinizsi Pál Harckocsi Dandár
7. MH 37. Savaria Gépesített Lövészdandár
8. MH 93. Jurisics Miklós Páncéltörõ Tüzérezred
9. MH 87. Bem József Légvédelmi Tüzérezred

10. MH 18. Br. Nádasdy Ferenc Mûszaki Ezred
11. MH 123. Eötvös József Vonalépítõ Híradóezred
12. MH 74. Arrabona Felderítõ Zászlóalj
13. MH 14. Thury György Gépesített Lövészdandár
14. MH Bottyán János Gépesített Lövészdandár
15. MH 101. „Szigetvári” Zrínyi Miklós Tüzérdandár
16. MH 36. Gábor Áron Páncéltörõ Tüzérdandár
17. MH 35. Dobó István Harckocsidandár
18. MH 44. Tóth Ágoston Tüzérdandár Elõkészítõ

Törzs
19. H 80. Török Ignác Gépesített Lövészdandár

Elõkészítõ Törzs
20. MH 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár
21. MH 65. Damjanich János Gépesített Lövészdandár

Elõkészítõ Törzs
22. MH 10. Dózsa György Tüzérdandár
23. MH 60. Szeged Mûszaki Dandár
24. MH 87. Szentes Mûszaki Technikai Ezred
25. MH 27. Magyar Bálint Páncéltörõ Tüzérezred
26. MH 5. Elektronikai-harc Ezred
27. MH 52. Hunyadi Mátyás Javítóezred
28. MH 42. Baranya Felderítõ Zászlóalj
29. MH 13. Türr István Mûszaki Ezred
30. MH 5. Bocskai István Gépesített Lövészdandár
31. Szolnoki Repülõtiszti Fõiskola
32. MH Informatikai Intézet
33. MH 5. Alba Regia Rendészeti Komendánsezred
34. MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülõ Dandár
35. 1. szállítórepülõ-század
36. 1. szállítóhelikopter-század (MI-8)
37. 2. szállítóhelikopter-század (MI-8)
38. 1. könnyûhelikopter-század
39. 2. könnyûhelikopter-század
40. Javító osztály
41. Ejtõernyõs és légideszant kiszolgáló század

1 Az egyes katonai szervezetek csapatkarjelzéseinek jóváhagyásáról szóló
39/1993. (HK 24.) MHPK intézkedés.

42. MH 93. Vitéz Háry László Vegyes Repülõ Osztály
43. MH 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászlóalj
44. MH 34. Bercsényi László Felderítõ Zászlóalj
45. MH 32. Budapest Õrezred
46. Honvéd Folyami Flottila sorállományú karjelzés
47. MH 1. Honvéd Tûzszerész és Aknakutató Zászlóalj
48. MH 20. Aulich Lajos Rendészzászlóalj
49. MH 15. Esze Tamás Híradóezred
50. MH 301. Gáspár András Mûszaki Mentõezred
51. MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred
52. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
53. Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskola
54. Kossuth Lajos Katonai Fõiskola
55. MH 43. Nagysándor József Híradóezred
56. MH 78. Elektronikai Harc Század
57. MH 11. Perczel Mór Légvédelmi Vezetési Század
58. MH Katonai Biztonsági Hivatal

A honvédelmi miniszter
100/2009. (XII. 18.) HM

u t a s í t á s a
az ösztöndíjszerzõdések megszûnésébõl eredõ, a

honvédelmi tárcát megilletõ igény érvényesítésének
rendjérõl szóló 60/2009. (VII. 17.) HM utasítás

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
alapján az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az ösztöndíjszerzõdések megszûnésébõl eredõ, a hon-
védelmi tárcát megilletõ igény érvényesítésének rendjérõl
szóló 60/2009. (VII. 17.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut.) a 12. §-t követõen a következõ 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § A 2010. január 1-je elõtt kiadott, a 3. § (1) be-
kezdése szerinti fizetési felszólításokban szereplõ követe-
lések érvényesítése során ezen utasítás 2009. december
31-én hatályos rendelkezései szerint kell eljárni.”

2. §

(1) Ez az utasítás 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejûleg hatályát veszti az Ut. 7. §-ának (5) bekezdésé-
ben az „a ZMNE pénzügyi ellátó szervének és” szöveg-
rész.
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(2) Az Ut.
a) 3. §-ának (1) bekezdésében a „ZMNE Magyar Állam-

kincstárnál” szövegrész helyébe a „HM igazgatás Magyar
Államkincstárnál” szöveg,

b) 7. §-ának (3) bekezdésében a „ZMNE pénzügyi szer-
vével” szövegrész helyébe a „HM igazgatás Magyar Ál-
lamkincstárnál vezetett számláját kezelõ szervével” szö-
veg,

c) 8. §-ában, 9. §-ának (1) és (2) bekezdésében 11.
§-ában a „ZMNE pénzügyi ellátó szerve” szövegrész he-
lyébe a „HM igazgatás Magyar Államkincstárnál vezetett
számláját kezelõ szerve” szöveg,

d) 10. §-ában a „ZMNE pénzügyi ellátó szervét” szö-
vegrész helyébe a „HM igazgatás Magyar Államkincstár-
nál vezetett számláját kezelõ szervét” szöveg
lép.

(3) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ napon a hatá-
lyát veszti.

Budapest, 2009. december 15.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
101/2009. (XII. 23.) HM

u t a s í t á s a
a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os

mértékû keresetkiegészítés
2010. évi felszámításáról és felhasználásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének n) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló törvényre és
a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetével (a továbbiak-
ban: HODOSZ) folytatott egyeztetésre – a közalkalmazot-
tak részére történõ 2%-os mértékû keresetkiegészítés
2010. évi biztosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak ki-
vételével – a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe, közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szer-
vezeteknél, a HM államtitkára által felügyelt szervezetnél,

valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) foglalkoz-
tatott közalkalmazottakra terjed ki.

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki
a) az ágazathoz tartozó, közoktatási, valamint a felsõok-

tatási tevékenységet végzõ szervezeteknél jogviszonyban
álló,

b) az idõszaki és részfoglalkozású béralap terhére fog-
lalkoztatott,

c) a kinevezett vezetõ, valamint
d) a közalkalmazotti jogviszony megszûnése miatt a

munkavégzés alól mentesített
közalkalmazottakra.

2. §

(1) A keresetkiegészítési keretbõl a jogosult közalkal-
mazottak részére a 2009. decemberi fizetési fokozat sze-
rinti illetmény és a besorolás szerinti rendszeres illetmény-
pótlékok 2%-ának megfelelõ összegû kötelezõ keresetki-
egészítést kell megállapítani.

(2) A keresetkiegészítési keretbõl az év során képzõdõ
megtakarítást az állományilletékes parancsnoknak – a
HODOSZ helyi szervezetével egyeztetve – a 2010. no-
vember havi illetmény folyósításával egyidejûleg differen-
ciált mértékû keresetkiegészítés megállapítására kell fel-
használnia. A differenciált keresetkiegészítés a honvédel-
mi szervezet bármely, jogosult közalkalmazottja részére
biztosítható.

(3) A keresetkiegészítést az egyéb jogcímen megállapí-
tott keresetkiegészítéstõl külön kell kezelni és nyilvántar-
tani.

3. §

(1) A keresetkiegészítési keretbõl – az év közbeni jogvi-
szony-megszüntetés esetén – kizárólag az ideiglenes jegy-
zékrõl kiválók részére megállapított kötelezõ keresetki-
egészítés összegét kell a HM KPÜ részére visszaadni.

(2) A keresetkiegészítési keretet 2010. december 31-ig
teljes mértékben fel kell használni. A keresetkiegészítési
keretbõl a honvédelmi szervezetek között átcsoportosítás
nem hajtható végre.

4. §

(1) A keresetkiegészítés megállapítására parancsban
(határozatban) kell intézkedni.

(2) A közalkalmazottat a keresetkiegészítés összegének
változásáról írásban tájékoztatni kell.
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5. §

(1) A keresetkiegészítés megállapítását úgy kell végre-
hajtani, hogy a 2010. január havi keresetkiegészítések je-
len utasítás szerint megállapított összegben kerüljenek fo-
lyósításra.

(2) A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség 2010.
január 15-ig adja ki a katonai szervezetek 2010. évi kere-
setkiegészítési keretét.

6. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba, és 2010.
december 31-én a hatályát veszti.

Budapest, 2009. december 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
102/2009. (XII. 23.) HM

u t a s í t á s a
a Visegrádi Együttmûködés soros magyar elnöksége

katonai feladatainak elõkészítését
és koordinálását végzõ munkacsoport felállításáról és

feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján a Visegrádi Együttmûködés soros magyar elnöksé-
ge katonai feladatainak elõkészítését és koordinálását vég-
zõ munkacsoport felállításáról és feladatairól a következõ

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen aláren-
deltségébe és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek-
re, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire.

A munkacsoport létrehozása, összetétele

2. §

A Visegrádi Együttmûködés (a továbbiakban: V4) soros
magyar elnöksége katonai feladatainak elõkészítése és ko-
ordinálása érdekében munkacsoportot (a továbbiakban:
MCS) hozok létre.

3. §

(1) Az MCS vezetõje: a HM Hadmûveleti és Kiképzési
Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) Hadmûveleti és
Fegyvernemi Osztály osztályvezetõje.

(2) Az MCS titkára: a HM HKF Hadmûveleti és Fegy-
vernemi Osztály kijelölt szakembere.

(3) Az MCS tagjai:
a) a HM HKF szakterületi képviselõi;
b) a HM Haderõ-tervezési Fõosztály szövetségesi kap-

csolattartásban érintett, haderõtervezési-modernizációs és
képességfejlesztési szakterületen dolgozó képviselõi;

c) a HM Személyzeti Fõosztály képviselõje;
d) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály képviselõje;
e) a HM Védelempolitikai Fõosztály képviselõje;
f) a HM Védelmi Tervezési Fõosztály képviselõje;
g) a HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály

képviselõje;
h) a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály képvi-

selõje;
i) a HM Jogi Fõosztály képviselõje;
j) a HM Vezérkari Titkárság képviselõje;
k) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség képvise-

lõje;
l) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség képvise-

lõje;
m) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnok

által kijelölt szakterületi képviselõi;
n) az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-

pont képviselõje;
o) az MH Mûveleti Központ képviselõje;
p) az MH Geoinformációs Szolgálat képviselõje;
q) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem képviselõje;
r) az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola

képviselõje.

Az MCS mûködése

4. §

(1) Az MCS alakuló ülését az MCS feladat- és munka-
terv jóváhagyását követõ 5 napon belül tartja.

(2) Az MCS feladat- és munkatervben rögzített rendsze-
rességgel ülésezik. Az üléseit az MCS vezetõje vezeti.
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(3) A MCS az elé terjesztett anyagokat megvitatja és ál-
lást foglal. Az MCS álláspontjaként csak a többség támo-
gatását élvezõ, egyszerû szótöbbség alapján hozott állás-
foglalás jelenthetõ.

(4) Az MCS üléseirõl feljegyzés készül, amit az MCS
titkára 3 munkanapon belül eljuttat az MCS tagjaihoz.

Az MCS és tagjainak feladatai, felelõsségi köre

5. §

(1) Az MCS feladata a V4 soros magyar elnökségéhez
kapcsolódó katonai feladatok elõkészítése és tevékenysé-
ge koordinálása, különösen:

a) az együttmûködésben részt vevõ országok közös erõ-
feszítésével létrehozandó EU-harccsoporttal kapcsolatos
elgondolások, illetve tervek határidõre történõ kidolgozá-
sa, kezdeményezések nyomon követése, folyamatok fi-
gyelése.

b) javaslatok kidolgozása a V4-es partnerek részére a
gazdaságosabb képességfejlesztés érdekében – az EDA
keretein belül és/vagy azon kívül – egyfelõl hatékony
többnemzeti megoldásokra a közös képességfejlesztés te-
rén, másfelõl a költségcsökkentés lehetõségeire a „sharing
and pooling” segítségével.

(2) Az MCS vezetõje az MCS tevékenységével kapcso-
latban közvetlenül a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
(a továbbiakban: HM HVKF) jelent.

(3) Az MCS vezetõje felelõs az MCS tevékenységének
teljes körû koordinálásáért, valamint az elgondolások, il-
letve tervek határidõre történõ elkészítéséért és felterjesz-
téséért.

(4) Az MCS vezetõje feladat- és munkatervet készít a
jelen utasítás hatálybalépését követõ 5 napon belül, mely
tartalmazza a 3. §-ban felsorolt szervezetek felelõsségi kö-
rét. Az MCS vezetõje a tervet jóváhagyásra felterjeszti a
HM HVKF részére.

(5) Az MCS titkára az üléseket megelõzõen legalább 2
munkanappal köteles a MCS tagjainak megküldeni az ülé-
sek napirendjét, valamint a felkészüléshez szükséges
anyagokat vagy azok elérhetõségét.

6. §

Az MCS tagjai szakterületük vonatkozásában:
a) javaslatot tesznek az MCS munka- és feladattervének

tartalmára, a kidolgozói munka ütemezésére;
b) az MCS-ülésekre való felkészülés keretében tanul-

mányozzák a vonatkozó dokumentumokat;
c) elõkészítik és az MCS-ülésen képviselik szakterüle-

tük álláspontját, továbbá tevékenységükkel hozzájárulnak

az elgondolások, illetve tervek magas színvonalú kidolgo-
zásához;

d) az MCS-ülésen hozott döntéseknek megfelelõen ko-
ordinálják az elgondolások, illetve tervek szakterületükre
vonatkozó részének kidolgozását;

e) részt vesznek az elgondolások, illetve tervek kidolgo-
zásához kapcsolódó hazai és nemzetközi rendezvényeken.

7. §

Az MCS-be kijelölt személyek közvetlen szolgálati
elöljárói (vezetõi) biztosítják a kijelölt személyek, azok
akadályoztatása esetén helyettesük részvételét az MCS ér-
tekezletein.

8. §

Az MCS záró ülésén javaslatot tesz a folyamatban levõ
ügyek felelõsségi körökhöz történõ rendelésére.

Záró rendelkezések

9. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, és
2010. július 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2009. december 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
103/2009. (XII. 31.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi tárca 2010. évi

fõ feladatainak és a 2011–2012. évi tevékenysége
fõ irányainak meghatározására

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a honvédelmi tárca 2010. évi fõ
feladatainak és a 2011–2012. évi tevékenysége fõ irányai-
nak meghatározására a következõ

utasítást

adom ki:
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1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói
irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre,
továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteire.

2. §

A jelen utasításban kijelölt fõ irányok, feladatok, vala-
mint ezeknek a honvédelmi tárca 2010–2012. évekre vo-
natkozó rövid távú tervében rögzített költségvetési fede-
zettel támogatott részletes feladatai képezik az utasítás ha-
tálya alá tartozó szervezetek 2010. évi tevékenységének
alapját.

A honvédelmi tárca 2010. évi tevékenységének fõ irányai
és feladatai

3. §

(1) A 2010. évi tevékenység fõ irányait Magyarország
és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban:
NATO) fegyveres védelmébõl, az Európai Unió (a továb-
biakban: EU) biztonsági rendszerébõl, a nemzetközi vál-
ságkezelésben való részvételbõl, a nemzetközi béke és
biztonság fenntartásához történõ hozzájárulásból, vala-
mint a békeidõben végzett honvédelmi tevékenységbõl
eredõ igazgatási, irányítási és vezetési, valamint az ezzel
összefüggõ katonai, illetve kormányzati és tárcaközi
együttmûködési, továbbá a Kormány programjában, a
honvédelemhez kapcsolódó további feladatok végrehajtá-
sa képezik.

(2) A honvédelmi tárca fõ feladatai a rendelkezésre álló
erõforrások optimális felhasználásával a Magyar Honvéd-
ség mûködõképességének fenntartására, nemzetközi sze-
repvállalásának biztosítására, továbbá a haderõfejlesztési
igények teljesítésére – ezen belül a katonai képességek to-
vábbi bõvítésére, a haderõ eszközeinek, felszerelésének
modernizálására, a minõségi fejlesztésre, a szövetségesek-
kel történõ együttmûködés erõsítésére, az újabb védelmi
igények kielégítésére – összpontosulnak.

(3) Ennek keretében a 2010. évi tevékenység fõbb célki-
tûzései:

a) a tárcát érintõ védelmi feladatok végrehajtása, a nemzet-
közi válságkezelés feladataihoz, a nemzetközi béke és biz-
tonság fenntartásához, a terrorizmus és az új típusú fenyege-
tések elleni tevékenység katonai feladataihoz, valamint a ka-
tasztrófaelhárításhoz való hozzájárulás teljesítése;

b) a nemzeti és szövetségi követelményeknek egyaránt
megfelelõ, képesség és hálózat alapú hadviseléshez igazo-
dó haderõ kialakításának folytatása, a professzionális és

telepíthetõ jellegének további erõsítése, a stabilizált had-
erõstruktúra és irányítási-vezetési rendszer szükség sze-
rinti továbbfejlesztése;

c) a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányai-
ról szóló 51/2007. (VI. 6.) OGY határozatban, a Nemzeti
Katonai Stratégiában és a 2016-ig szóló MH Mûveleti
Koncepcióban foglaltak megvalósítása;

d) a védelmi igazgatás rendszerében folytatott honvé-
delmi felkészítés ágazati követelményeinek érvényesítése
a védelmi felkészítés éves feladatairól szóló kormányzati
szabályozás alapján;

e) a tényleges állományú katonák jogállását rendkívüli
állapot és megelõzõ védelmi helyzet idején meghatározó
jogszabálytervezet végleges változatának kidolgozása;

f) a rendelkezésre álló erõforrások körültekintõ, meg-
alapozott tervezése, takarékos, hatékony felhasználása;

g) a nemzetközi szerepvállalásból eredõ feladatok vég-
rehajtásának folytatása;

h) a Magyar Köztársaság 2011. elsõ félévi EU-elnöksé-
gére történõ felkészülés tárgyidõszakra vonatkozó felada-
tainak végrehajtása;

i) az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez kapcso-
lódó feladatok folytatása, a rendszerhez kötõdõ munkálta-
tói ösztönzõ/érdekeltségi, valamint kompenzációs rend-
szer kialakítása;

j) a haderõ társadalmi támogatottságának növelésére
irányuló külsõ, a haderõ-fejlesztési célkitûzések tárcán be-
lüli belsõ kommunikációs tevékenység hatékony végre-
hajtásának további biztosítása;

k) a technikai modernizáció, ezzel együtt a felhalmozó-
dott inkurrens anyagok és technikai eszközök kezelésének
(tárolás, értékesítés, megsemmisítés) folytatása;

l) a humánpolitikai irányelvekben megfogalmazott cél-
kitûzések, irányelvek érvényesítése, az állomány megtar-
tása, a hivatásos és szerzõdéses állomány szociális-, élet-
és munka-körülményei jelenlegi színvonalának megtartá-
sa, lehetõség szerinti javítása.

VÉDELMI IGAZGATÁS

4. §

Honvédelmi vezetésirányítás

(1) Biztosítani kell a Magyar Honvédség folyamatos
irányítását, vezetését, szervezeti és mûködési rendjét a
szervezet minden szintjén. Ennek érdekében folytatni kell
a külsõ és belsõ ellenõrzések, szervezetelemzések és a
megszerzett tapasztalatok feldolgozására, értékelésére ala-
pozva a rendszer pontosítását, finomítását, valamint a vo-
natkozó szabályozók szükség szerinti módosítását.

(2) Továbbra is végezni kell a szervezetek mûködésé-
nek elemzését, feladatrendszerük, szervezeti felépítésük,
létszámuk és állomány-összetételük összhangjának vizs-
gálatát. Szükség szerint javaslatot kell elõkészíteni a haté-
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konyabb mûködés érdekében szükséges további feladat-
rendszeri, illetve szervezeti korrekciók végrehajtására, a
mûködési alapokmányok aktualizálására.

(3) Folytatni kell a Honvédelmi Tanács és a Kormány
speciális mûködési feltételeinek biztosításával kapcsola-
tos ágazati feladatok végrehajtását, a honvédelmi minisz-
ter felelõsségi körébe tartozó rendkívüli intézkedéseket
tartalmazó jogszabály-tervezetek kidolgozását, illetve a
más tárcák feladat- és hatáskörét képezõ tervezetek kidol-
gozásának tárcaközi koordinációját.

(4) Folytatni kell a NATO válságreagálási rendszerével
összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer kialakítá-
sát, az éves pontosítások tárcaközi koordinációját, és biz-
tosítani kell az intézkedések alkalmazási feltételeit a
NATO/EU válságkezelési gyakorlatain.

(5) A tárca és a Magyar Honvédség katonai szervezetei
mûködésének folyamatos biztosítása mellett végre kell
hajtani a kormányváltáshoz kapcsolódó átadás-átvételi
feladatokat, valamint az új kormányzati célkitûzésekbõl
eredõ koordinációs és nem tervezett szakmai kidolgozói
feladatokat.

(6) Kiemelt területként kell kezelni az MH önkéntes tar-
talékos rendszere fejlesztését, a mûködési hatékonyságá-
nak növelését szolgáló ágazati feladatok idõarányos vég-
rehajtását, valamint a kapcsolódó tárcaközi koordinációs
feladatok ellátását.

(7) A tárca szintû létszámgazdálkodás keretében ki-
emelt figyelmet kell fordítani a tárca, illetve szervezetei
létszámának nyilvántartására, a feltöltöttség helyzetének
és az állományarányok alakulásának figyelemmel kíséré-
sére, elemzésére, az Országgyûlés által engedélyezett lét-
számkeretek betartására, valamint a létszámgazdálkodásra
vonatkozó szabályozók aktualizálására és a szervezetek
munkaköri jegyzékeinek, állománytábláinak helyesbítésé-
re, pontosítására.

(8) A tárca feladatainak tervezése, meghatározása és ér-
tékelése terén kiemelt figyelmet kell fordítani a jogszabá-
lyokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben
meghatározott rendszeres és eseti beszámolási kötelezett-
ségek maradéktalan teljesítésére, a tárca szervezett, haté-
kony és költségtakarékos tevékenységét biztosító megala-
pozott tervek, feladatszabó dokumentumok idõbeni, pon-
tos kidolgozására, naprakészen tartására.

(9) A NATO, EU és egyéb nemzetközi szerzõdésekbõl
fakadó feladatok, valamint a hazai válságkezelési gyakor-
latok végrehajtása során kiemelt cél a tervezés-szervezés
hatékonyságának, a feladatokban való részvétel szakmai
színvonalának további emelése. A tárca kijelölt szerveze-
tei részvételével biztosítani kell a NATO CMX 09 végre-
hajtásában és értékelésében, illetve az EU/NATO
CME/CMX 10 közös válságkezelési gyakorlatán való
részvételt. Ennek keretében fejleszteni kell a válságkezelõ
gyakorlatok végrehajtásának informatikai hátterét. A gya-
korlatokra történõ felkészülés, valamint a gyakorlatok

végrehajtása és értékelése során fel kell használni az MH
Mûveleti Tapasztalat-feldolgozó Rendszer lehetõségeit.
Az uniós és szövetségi irányelveknek megfelelõen biztosí-
tani szükséges a tervezés folyamatosságát a 2011-ben sor-
ra kerülõ válságkezelési gyakorlatok vonatkozásában.

(10) A katasztrófavédelemmel, a Honvédelmi Kataszt-
rófavédelmi Rendszerrel (HKR) összefüggõ feladatok te-
rén prioritásként kell kezelni a riasztási és mûködési felté-
telek, a kijelölt szolgálatok, erõk feladat-végrehajtási ké-
pességének biztosítását, a kijelölt szervezetek felkészíté-
sét és részvételét az INEX-4 nemzetközi nukleárisbal-
eset-elhárítási törzsvezetési gyakorlaton, valamint a Kor-
mányzati Koordinációs Bizottság tevékenységével össze-
függõ ágazati feladatok eredményes végrehajtását.

(11) Kiemelt feladat a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény (Lt.) végrehajtási rendeleteinek kidolgo-
zása, az új légügyi törvény – új légiközlekedési stratégia
alapján történõ – kidolgozásában való közremûködés, en-
nek során a honvédelmi érdekek érvényesítése, továbbá a
kétoldalú nemzetközi légtérrendészeti együttmûködési
megállapodások kidolgozása.

(12) A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezési ké-
pességei korszerûsítésérõl szóló MANS-2010+ program
keretében ki kell dolgozni a Magyar Honvédség közép- és
hosszú távú Légiforgalom-szervezés (ATM) stratégiáját.

(13) A tárca elsõdleges szerepének megfelelõen közre
kell mûködni a bajba jutott légijármûvek megsegítését el-
látó kutató-mentõ szolgálatokról szóló 30/1998. (VI. 24.)
BM–HM–NM–PM együttes rendeletet felváltó Korm.
rendelet kidolgozásában.

(14) Továbbra is részt kell venni az Európai Bizottság
kezdeményezése alapján – az EUROCONTROL szervezé-
sében – kialakításra kerülõ közép-európai funkcionális
légtérblokk (Functional Airspace Block Central-Europe –
FAB CE) koncepció megvalósításával összefüggõ, ma-
gyar és szövetségi állami célú légiközlekedést érintõ fel-
adatok végrehajtásában.

(15) Biztosítani kell a honvédelmi tárca felelõsségi kö-
rébe tartozó polgári veszélyhelyzeti tervezési, kritikus inf-
rastruktúra védelmi, terrorizmus elleni, valamint a Befoga-
dó Nemzeti Támogatáshoz kapcsolódó feladatok elõkészí-
tését és végrehajtását, a RENEGADE tárcaszintû felada-
tainak koordinálását.

5. §

Humánpolitika, humánstratégia

(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a szakterületet meg-
határozó stratégiák, programok, irányelvek kidolgozására,
a 2007–2010. közötti idõszak humánpolitikai programja
végrehajtásának értékelésére, a 2011–2014. közötti idõ-
szak humánpolitikai programjának elkészítésére; a mun-
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kakörökhöz kapcsolódó követelményrendszer fejlesztésé-
re; továbbá a rendszer hatékonyságának növelésére, és
szükséges korrekciójára.

(2) A katonai toborzás hosszú távú irányelveiben meg-
határozottak figyelembevételével kiemelt feladatként kell
kezelni a katonai szervezetek részére szükséges humán
erõforrások biztosítását, erõsíteni kell a belsõ toborzást, ja-
vítani szükséges az állomány megtartási mutatóit.

(3) A humán szolgáltatások terén kiemelt feladat a hu-
mánszolgálati rendszer fokozatos létrehozása, mûködési
feltételeinek megteremtése; a preventív, regeneráló pihen-
tetés és üdültetés rendszerének kialakítása, az üdültetési
rendszer egyszerûsítése.

(4) Az idõsebb generációkkal kapcsolatos feladatok
végzésének hatékonyabbá tétele érdekében megkülönböz-
tetett jelentõségû feladat az MH Idõsügyi Stratégia végre-
hajtására vonatkozó program feladatainak idõarányos
megvalósítása.

(5) Az esélyegyenlõségi feladatok keretében kiemelt
feladatként kell kezelni az Esélyegyenlõségi Irányelvek
kidolgozását, az Esélyegyenlõségi Nap elõkészítését, va-
lamint a 2010 Európai Év a Szegénység Ellen figyelemfel-
hívó akciókhoz történõ csatlakozást. Elõ kell készíteni az
Esélyegyenlõségi Tervek megvalósulásáról szóló kutatást.

(6) Kiemelt figyelmet kell fordítani a katonaállomány
elõmeneteli rendszerének hatékonyabb mûködtetésére, a
személyi értékelési és az elõmeneteli rendszer részletes fe-
lülvizsgálatára, elemzésére, majd azokhoz kapcsolódóan
az ösztönzõ és kompenzációs rendszer felülvizsgálatának
elõkészítésére.

(7) A humán kontrollingtevékenység keretében folytat-
ni kell a BSC–MSC-képzés (beválás vizsgálat) eredmé-
nyességének értékelését, és meg kell vizsgálni a személyi
értékelési rendszert.

(8) A Tábori Lelkész Szolgálat szakfeladatai végrehaj-
tásán keresztül nyújtson támogatást a Magyar Honvédség
állományának eredményes tevékenységéhez.

6. §

Jogi és igazgatási feladatok,
informatika- és információvédelem

(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a jogi képviselet, az
ügyfélszolgálati tevékenység, a törvényességi felügyelet, a
nemzetközi jogi, katonai fegyelmi feladatok eredményes
megvalósítására; az ágazatot érintõ szabályozás monitoring-
jára, ehhez kapcsolódóan a szükséges elõterjesztések, belsõ
szabályozók kidolgozására, azok érvényre juttatására.

(2) Kiemelt feladatként kell kezelni az elektronikus irat-
kezelõ rendszer (EIR) további szervezeteknél történõ be-
vezetésének elõkészítését.

(3) Tovább kell bõvíteni az Egységes Kormányzati Ge-
rincrendszer (EKG) és az MH rendszerek összekapcsolá-
sának terén az EKG nyújtotta szolgáltatások körét, fejlesz-
teni kell a kapcsolódó informatikai infrastruktúrát.

(4) Kiemelt feladat az elektronikus információvédelmi
rendszer mûködése szabályozásának folytatása, a nemzeti,
NATO és EU biztonsági irányelveknek megfelelõen az
egységes elektronikus információvédelmi szabályozók ki-
dolgozása.

(5) Az át- és továbbképzés rendszerében tovább kell
folytatni az információvédelem területén dolgozó állo-
mány (nemzeti és NATO ügyvitel, titokvédelmi felügye-
lõk, biztonsági megbízottak, hadmûveleti biztosító fõtisz-
tek, az elektronikus adatkezelõ rendszerek biztonságáért
felelõs személyek) szakmai felkészítését.

(6) Biztosítani kell a meglévõ fizikai biztonsági rend-
szerek fenntartását.

(7) Kiemelt feladat az elektronikus információvédelem-
mel kapcsolatos belsõ szabályozás folytatása, a nemzeti,
NATO és EU vonatkozó hazai jogszabályoknak, a
NATO/EU információbiztonság politikáknak, direktívák-
nak, illetve a szakmai irányelveknek megfelelõen az egy-
séges elektronikus információvédelmi belsõ szabályozó
kidolgozása.

(8) Folytatni kell a nemzeti szuverén elektronikus infor-
mációvédelmi rendszer megteremtéséhez szükséges esz-
közbeszerzéseket.

(9) Kiemelt figyelmet kell fordítani az MH Vezetési In-
formációs Rendszer (VIR) és Védett Vezetési Információs
Rendszer (VVIR) elektronikus információbiztonsága terü-
letén a Computer Incident Response Capability (CIRC)
képesség kialakításának támogatására, a VVIR kialakítása
során a minõsítési szintnek megfelelõ védelmi rendszabá-
lyok kialakítására és érvényesítésére.

(10) Végre kell hajtani a NATO Irodaautomatizálási
Rendszer (NIAR) magyarországi alhálózat technikai kor-
szerûsítésével összefüggõ információvédelmi feladatokat,
a NIAR/ICC mûködését, felügyeletét szabályzó belsõ ren-
delkezés kiadását.

(11) Kiemelt feladat az újonnan telepítésre kerülõ minõ-
sített elektronikus adatkezelõ rendszerek információbiz-
tonsági követelményeinek meghatározása, az EKMS
tesztüzemének végrehajtása, engedélyeztetõ eljárásának,
akkreditálásának lefolytatása, a rejtjelzõ eszközök enge-
délyeztetése, és alkalmazásba vétele.

(12) Folyamatosan biztosítani kell a közérdekû adatok
nyilvánosságát, a jogszabályban meghatározott adatok
közzétételét és az adatigénylések teljesítését.
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7. §

Védelempolitikai feladatok

(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a stratégiai célok
megfogalmazására, a védelmi stratégiai dokumentumok
elõkészítésére, kidolgozására, pontosítására; a Mûveleti
Irányelvek aktualizálására 2011–17-re; a nemzetközi vál-
ságkezelés védelempolitikai feladataiban való eredmé-
nyes részvételre; a tárca hatékony képviseletének biztosí-
tására a nemzetközi szervezetekben, különös tekintettel a
különbözõ NATO- és EU-bizottságok, munkacsoportok
tevékenységében, illetve rendezvényeken.

(2) Végezni kell a NATO új stratégiai koncepciójának
kialakításához kapcsolódó nemzeti feladatokat.

(3) Biztosítani kell a 2010. évi EBESZ Biztonsági
Együttmûködési Fórum magyar elnökségéhez kapcsolódó
koordinációs feladatok ellátását.

(4) Folytatni kell a tárca állami és katonai felsõvezetõ
állománya külföldi látogatásai elõkészítéséhez, állásfogla-
lások kialakításához szükséges regionális elemzések, hát-
tértanulmányok biztosítását.

(5) A fegyverzet-ellenõrzéssel, bizalom- és biztonság-
erõsítéssel és non-proliferációval kapcsolatos feladatok
keretében eleget kell tenni a Magyar Köztársaság által rati-
fikált szerzõdésekben, dokumentumokban és megállapo-
dásokban foglalt kötelezettségeknek. Különös figyelmet
kell fordítani a fegyverzet-ellenõrzést végrehajtó szerve-
zet 20 éves fennállása évfordulójának megünneplésére.

(6) A nemzetközi bizalom- és biztonságerõsítéssel kap-
csolatos feladatok terén megkülönböztetett figyelemmel
kell kezelni a magyar–ukrán, magyar–szerb, kétoldalú
megállapodás alapján végrehajtásra kerülõ feladatokat, a
magyar–montenegrói, magyar–ciprusi kétoldalú együtt-
mûködések alapján végrehajtásra kerülõ feladatokat, vala-
mint a Többnemzeti Kézi és Könnyûfegyver Csoport
(MSAG) budapesti szimpóziumának elõkészítését és vég-
rehajtását.

(7) Kiemelt figyelmet kell fordítani a multilaterális
együttmûködés tervezésére, szervezésére, eredményes
megvalósítására, különösen a helikopter kezdeményezés-
re, a Stratégiai Légi Szállítás Képességre, a 2009 nyarától
2010 nyaráig tartó magyar V4-es elnökség tárcaszintû fel-
adatainak elõkészítésére, és a teendõk hatékony ellátására,
valamint a Magyar–Olasz–Szlovén Többnemzeti Száraz-
földi Kötelék (MLF) Politikai-Katonai Irányító Csoport
(PMSG) budapesti ülésének elõkészítésére, lebonyolí-
tására.

(8) Prioritásként kell kezelni a Magyar Köztársaság
2011. évi EU-elnökségre történõ felkészülésének ágazati
feladatait, a tárcaszintû koordináció megvalósítását.

8. §

Nemzetközi együttmûködés

(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a nemzetközi kap-
csolatok elveinek alakítására, a kétoldalú kapcsolattartás
pontos tervezésére, szervezésére és eredményes megvaló-
sulására.

(2) A kétoldalú nemzetközi együttmûködések keretében
prioritást élvez a különbözõ szakterületeket érintõ – a Ma-
gyar Köztársaság, a Magyar Honvédség érdekeit tükrözõ –
tervezett együttmûködési megállapodások kidolgozása,
megkötése; a NATO és EU nemzetközi szerepvállalásai-
ban való magyar részvételhez – kiemelten Afganisztán és a
Balkán tekintetében – kapcsolódó feladatok; a régión be-
lüli együttmûködést, NATO- és EU-integrációt erõsítõ és a
GRIPEN harcászati repülõk regionális alkalmazását támo-
gató feladatok tervezése, megvalósítása.

(3) A katona-diplomáciai tevékenység keretében foly-
tatni kell a katonadiplomáciai képviseleti rendszer átalakí-
tását. A fõ hangsúlyt Magyarország szövetségesi feladatai
és EU-tagságából adódó külföldi szerepvállalásai érdeké-
ben tett erõfeszítései, kialakított különleges képességei,
továbbá a haderõreform eredményeinek képviseletére kell
helyezni.

9. §

Védelmi tervezés

(1) A védelmi tervezés területén fõ feladatként kell ke-
zelni a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer (TVTR) eredmé-
nyes mûködésének biztosítását, hatékonyságának növelé-
sét, az ehhez kapcsolódó szabályozás pontosítását. Ennek
keretében kiemelt jelentõségû a Védelmi Tervezést Támo-
gató Informatikai Rendszer kialakítása a tárca informati-
kai stratégiával összhangban, a HM fejezet Feladatrend és
az Egységes Védelmi Szakfeladatrend éves pontosítása.

(2) Kiemelt figyelmet kell fordítani a TVTR alrendsze-
reinek összehangolt tevékenységére, a TVTR-rendszerben
készülõ tervek rendszerszempontú összefüggéseire, struk-
turális, tartalmi és formai megfelelõségére, elemzésére, ér-
tékelésére, valamint a visszacsatolás érvényesülésére.

(3) A NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárással
összhangban kiemelt feladatként meg kell kezdeni a kö-
vetkezõ 10 éves stratégiai terv kidolgozásával kapcsolatos
feladatokat, amelyhez a kiinduló információt az érvényben
lévõ 10 éves stratégiai terv elemzése biztosítja. Fõ feladat-
ként kell kezelni a tárca 2011. (2012., 2013., 2014.) évi rö-
vid távú tervének összeállítását.

(4) A TVTR keretében a tárgyidõszakban kidolgozandó
terveket szakmai megalapozottsággal, a jogszabályi, nem-
zeti és nemzetközi kötelezettségek teljesítésének prioritá-
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sával, a költséghatékonyság és költségtakarékosság szem-
pontjaira figyelemmel kell kidolgozni.

(5) Kiemelt figyelmet kell fordítani a TVTR keretében
készülõ okmányok elemzésére, az elemzés eredményeinek
és a tapasztalatoknak a rendszerbe történõ visszacsatolásá-
ra; a NATO és az EU tervezési feladataihoz kapcsolódó ál-
láspontok, okmányok megalapozott kidolgozására, kérdõ-
ívek kitöltésére, rendezvények eredményes lebonyolításá-
ra, különösen a NATO védelmi tervezési és áttekintési el-
járás folyamatában a Képességfelmérés (Capability Sur-
vey – CS) kérdéseire adandó nemzeti válaszok elõkészíté-
sére.

(6) Ki kell alakítani a tárca szintû kockázati térképet. Ki
kell dolgozni a védelmi tervezési tevékenységgel össze-
függõ nyomonkövetés rendszerét (módszer, alkalmazás,
szabályozás).

10. §

Haderõtervezés és -szervezés

(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a NATO Védelmi
Tervezési Ciklusának, illetve a Védelmi Áttekintési Cik-
lus keretében végzendõ tárgyidõszaki tervezési feladatok
megalapozott, magas színvonalon történõ végrehajtására,
az MH Katonai Képességtervezõ Katalógus, valamint az
MH Hálózat Alapú Mûveleti Koncepció kidolgozására.

(2) Ki kell dolgozni a felajánlott légvédelmi rakéta köte-
lékek, modulok rendszeresített (feltölthetõ) és ideiglenes
állománytábláinak szinkronizálási, harmonizálási követel-
ményeirõl, szükségességérõl és megvalósítási lehetõségei-
rõl, módjairól szóló elgondolást. Meg kell kezdeni a
NATO felajánlásunkban szereplõ nemzeti Telepíthetõ
Híradó és Informatikai Alegység (DCM) felállítását.

(3) A katonai szervezetek létszámgazdálkodásának,
szervezet-elemzésének tapasztalatai alapján végre kell
hajtani az esetlegesen szükségessé váló korrekciókat, pon-
tosítani kell a kapcsolódó okmányokat. Kiemelten kell ke-
zelni a meghatározott ambíciószint elérésével kapcsolatos
tervezési, szervezési feladatok végrehajtását.

(4) Kiemelt figyelmet kell fordítani a NATO/EU egysé-
gesítési dokumentumok feldolgozására, a bevezetett doku-
mentumok megvalósulásának monitoringjára, a nemzeti
doktrinális irodalom kidolgozásának tervezésére, végre-
hajtására, különösen az MH Összhaderõnemi Doktrína 2.
kiadás felülvizsgálatára, jóváhagyás utáni kiadmányozá-
sára, az MH Összhaderõnemi Kiképzési Doktrína korsze-
rûsítésére, valamint a Válságreagáló és Béketámogató
Doktrína, a Lélektani Mûveletek Doktrína, az Információs
Mûveletek Doktrína és a Geoinformációs Támogatás
Doktrína kiadására, továbbá a Civil-katonai Együttmûkö-
dési Doktrína átdolgozására.

11. §

Hadmûvelet, kiképzés

(1) Prioritásként kell kezelni a Nemzeti Biztonsági Stra-
tégián alapuló országvédelem békétõl eltérõ idõszaki fel-
adataira vonatkozó elgondolások, illetve a kapcsolódó in-
tézkedés tervezetek kidolgozását, az ország fegyveres vé-
delmi terveinek az országvédelmi koncepcióhoz kapcsoló-
dó vezetési-irányítási rendszer figyelembe vételével törté-
nõ és a készenléti szolgálatok alkalmazására vonatkozó
tervek átdolgozását.

(2) Kiemelt figyelmet kell fordítani az MH Készenlét
Fokozása Rendszerének és az MH katonai szervezetei Ké-
szenléte Fokozása terveinek kiegészítésére, mûködtetésé-
re, az MH Teljes Készenlétbe Helyezése Tervének és az
MH Központi Riasztási Okmányának átdolgozására, a
Nemzeti Válságreagálási Rendszerhez kapcsolódó katonai
feladatok tervezésére.

(3) Folytatni kell a katonai rendészeti ellenõrzések vég-
rehajtását, fokozni annak hatékonyságát és ezzel elõsegí-
teni a katonai szervezetek személyi állománya fegyelmi
helyzetének megszilárdítását. MH szintû katonai rendé-
szeti képzés keretében növelni kell az MH kijelölt állomá-
nya ismeretszintjét, fejleszteni a meglévõ készségeket.

(4) Kiemelt figyelmet kell fordítani a tiszthelyettes kép-
zés szerkezeti átalakításával kapcsolatos feladatok végzé-
sére, valamint az új szakmai és vizsgakövetelmények ki-
dolgozására, a Fegyvernemi Állandó Munkacsoport és an-
nak szakmai szekciói mûködtetésére.

(5) Folytatni kell a Gripen repülõgépek önvédelmi rend-
szeréhez tartozó- „fenyegetés-könyvtárak” kidolgozását,
és meg kell kezdeni a Gripen repülõgépek önvédelmi rend-
szeréhez tartozó ellentevékenység könyvtár kidolgozását.

(6) Kiemelt jelentõségû feladat a felajánlott erõk és a
külföldi missziók híradó és informatikai rendszerei meg-
bízható, folyamatos mûködésének biztosítása, valamint a
NATO-követelmények szerinti korszerûsítés végrehajtá-
sának folytatása, az MH zártcélú hálózatban, az MH szer-
vezeti változását követõ, költséghatékony átalakítás bizto-
sítása az Egységes Kormányzati Gerinchálózat szolgálta-
tásainak igénybevételével.

(7) Folytatni kell az állandó híradó és informatikai
rendszerek integrálását, a szolgáltatások egységesítését az
MH zártcélú hálózatában. Végre kell hajtani az MH Veze-
tési Információs Rendszer szolgáltatásainak kiterjesztését
a HM és MH szervekre.

(8) Az õrzés-védelmi feladatok terén a fõ figyelmet a
katonai õrségekkel és a vásárolt szolgáltatás alapján ellá-
tott õrzés-védelem folyamatos, hatékony biztosítására, a
feleslegessé nyilvánított ingatlanok vagyonkezelési jogá-
nak mielõbbi átadásával, az élõerõs õrzés-védelmi költsé-
gek csökkentésére kell fordítani.
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(9) A kiképzés terén megkülönböztetett figyelmet kell
fordítani a hazai és nemzetközi gyakorlatok, rendezvények
megalapozott tervezésére, szervezésére, végrehajtására,
különös tekintettel a külföldi alkalmazásra felajánlott, ter-
vezett alegységek, készenléti alegységek felkészítésére, a
tapasztalatok feldolgozására; az önkéntes tartalékosok dif-
ferenciált kiképzési rendszerének kidolgozására; a meg-
alapozott tiszti, tiszthelyettesi képzési igények, követel-
mények tervezésére, megfogalmazására.

12. §

Katonai személyzeti feladatok

(1) A katonai felsõfokú szakképzés és továbbképzés ke-
retében kiemelt jelentõségû a haderõ-fejlesztési és a szö-
vetségi feladatok igényeinek megfelelõ, gyakorlatorien-
tált, modern képzési rendszer mûködtetése, a katonai fel-
sõoktatás többciklusú, lineáris képzésein elsõ ízben diplo-
mát szerzõk 2011. évi beválás vizsgálatának elõkészítése.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) maga-
sabb vezetõi pályázatok kiírása, a megbízások elkészítése,
egyetemi tanári kinevezések felterjesztése, a beiskolázá-
sok igények szerinti tervezése, a képzési létszámok meg-
határozása, a követelmények következetes megfogalma-
zásával a tiszti felkészítés katonai-szakmai jellegének erõ-
sítése.

(2) A katonai középfokú szakképzés keretében kiemelt
figyelmet kell fordítani a tiszthelyettes szakképzés átalakí-
tásának feladataira, a feltételrendszer további javítására.

(3) A személyügyi, személyzeti feladatok terén a fõ fi-
gyelmet az állomány megtartására, minõségi mutatóinak
javítására, a békehiány felszámolására; a teljesítményérté-
keléssel, minõsítéssel kapcsolatos feladatok eredményes
végrehajtására; a teljesítményértékelési rendszer hatékony
mûködésére; a NATO, EU és nemzeti beosztásokba terve-
zett állomány magas színvonalú felkészítésére kell össz-
pontosítani.

(4) Prioritást élvez a felajánlott képességek területén je-
lentkezõ hiányok pótlása, a külszolgálati beosztások váltá-
sának végrehajtása, valamint a 2011. év elsõ félévi magyar
EU soros elnökségi feladatot ellátó állomány kiválasztása,
képzése, biztosítása.

(5) Kiemelt figyelmet kell fordítani a megalapozott és
hatékony oktatás- és képzés tervezésre, szabályozásra, fel-
ügyeletre, a tárca következetes és eredményes képviseleté-
re; az elõmeneteli rend mûködtetésére; a hatékony tobor-
zás, érdekvédelem, rekonverzió, katonai igazgatás megva-
lósulására.

(6) Meg kell õrizni a képességet a haderõ békétõl eltérõ
idõszakban jelentkezõ személyi szükségletének biztosítá-
sára. Ennek érdekében végre kell hajtani a hadkiegészítés
szervezeti és feladatrendszerének elemzését, a szükséges

módosítási javaslatok kidolgozását, a meghagyás I. és II.
kategóriájába tartozó személyekkel és szervezetekkel kap-
csolatos igazgatási, koordinációs és ellenõrzési feladato-
kat.

(7) Összegezni kell a katonák munkaerõ-piaci reintegrá-
ciós képzését támogató „Norvég program” végrehajtásá-
val kapcsolatos tapasztalatokat.

13. §

Kommunikáció, tudomány, kultúra, sport

(1) Fõ feladatként kell kezelni a Magyar Honvédség tár-
sadalmi elismertségének fenntartását, további javítását; a
toborzás és megtartás támogatását; az eredményes külsõ és
belsõ információáramlás biztosítását, ennek érdekében a
különbözõ kommunikációs, média eszközök, módszerek
hatékony alkalmazását. A kommunikációs és média kam-
pányok, valamint a nyilvánossági programok szervezésé-
nél elsõdleges cél a lakossági bizalom erõsítése, a nemzet-
közi szerepvállalások szükségességének megértetése, a
védelmi feladatok sikeres végrehajtásához nélkülözhetet-
len, kedvezõ társadalmi környezet biztosítása.

(2) Meghatározó jelentõségû az eredményes szociális
érdekvédelem, az esélyegyenlõség, a versenysport-támo-
gatás, a tudományos, kulturális, szabadidõsport-, valamint
a pályázati tevékenység megvalósítása. Kiemelt fontos-
sággal bír a társadalmi kapcsolatrendszer mûködtetése,
különös tekintettel a honvédelem ügyét támogató ernyõ-
szervezettekkel történõ kapcsolattartásra.

(3) Az ifjúságpolitika terén folytatni kell a „Katonasuli”
programmal kapcsolatos feladatokat; a tudományos és
szakinformációs rendszer Hadtudományi Szakirodalmi In-
tegrált Információs Rendszer (HSZIIR) fejlesztését; a
Honvédelmi Minisztérium kutatóhellyé való nyilvánítási
eljárását; az idegen és a magyar nyelvû publikációk megje-
lentetését a HM tudományos tevékenységével kapcso-
latban.

(4) Magas színvonalon elõ kell készíteni és megrendez-
ni a tárca hatáskörébe tartozó konferenciákat, szimpóziu-
mokat, kiállításokat.

(5) Kiemelkedõ jelentõségû a szervezeti kommunikáci-
óval és szervezeti kultúrával összefüggõ tevékenységi-, és
feladatrendszer, különös tekintettel a fegyvernemi és csa-
pathagyomány ápolásra, a katonai történelmi-történeti ha-
gyományok megõrzésére, a kiemelt évfordulókról való
méltó megemlékezésre.

(6) Kétoldalú hadisírgondozó kormánymegállapodáso-
kat kell elõkészíteni Szerbiával, Lengyelországgal, Bulgá-
riával, Fehéroroszországgal és Azerbajdzsánnal.
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14. §

Vagyongazdálkodás és vagyonfelügyelet

(1) A gazdálkodás-szabályozás terén kiemelt figyelmet
kell fordítani a tárca gazdálkodási modelljének, az állam-
háztartásban bekövetkezõ változásokat követõ korrekció-
jára, az intézményi szintû gazdálkodás felsõszintû szabá-
lyozásához szükséges jogszabályok módosítására, a költ-
séghatékonyság megvalósulására, a tárca szintû kontroll-
ingrendszer kialakítására.

(2) Elemezni kell az Éves Beszerzési Tervben (ÉBT)
rögzített akvizíciós igények és azok gyakorlati kivitelezé-
sének korrelációját, és a levont következtetések alapján
módosító javaslatokat kell kidolgozni a (köz)beszerzések
jelenleg hatályban lévõ rendjére. Az elõírásoknak megfe-
lelõen el kell végezni az ÉBT felülvizsgálatát, illetve a
2011. évi ÉBT összeállítását.

(3) A lakásgazdálkodás keretében, a mindenkori gazda-
sági lehetõségekhez és az igényekhez igazodóan fenn kell
tartani a többpólusú lakhatástámogatási rendszer mûködõ-
képességét. Folytatni kell a HM 2008-ban elfogadott la-
káspolitikai és -gazdálkodási koncepciójában foglaltaknak
megfelelõ lakásügyi szabályozás kodifikációs feladatait,
valamint a nem mobilizálható lakások elidegenítését,
hasznosítását. A lakáselidegenítésbõl származó bevételt
maradéktalanul lakhatástámogatási célra kell fordítani.
Meg kell kezdeni a magánbefektetõi tõkén alapuló bérla-
kás-fejlesztési projekt tárcaszintû kidolgozását úgy, hogy
az 2011–12-ben a megvalósítási szakaszba jusson. A pro-
jektet úgy kell kidolgozni, hogy annak költségvetési von-
zata a 2011–12. évi idõszakban reálisan tervezhetõ legyen.
A lakhatástámogatási rendszer hatékony és áttekinthetõ
mûködésének biztosítása érdekében meg kell kezdeni egy
új típusú információs rendszer kialakításának elõkészíté-
sét, és meg kell teremteni annak legkésõbb 2011–12-es be-
vezetéséhez szükséges feltételeket.

(4) A társaságfelügyelet keretében, a HM tárca részese-
désû részvénytársaságok és nonprofit gazdasági társasá-
gok tekintetében kiemelt figyelmet kell fordítani a tulajdo-
nosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok végrehaj-
tására, az adatszolgáltatási, beszámolási, jelentési kötele-
zettségek teljesítésére, a honvédelmi, honvédségi érdekek
érvényesülésére.

(5) Az erdõgazdálkodás felügyelete keretében kiemelt
figyelmet kell fordítani a HM kezelésében lévõ erdõterüle-
tekkel kapcsolatos másodfokú szakhatósági tevékenység-
re, az erdõtervezés, vagyonkezelés hatékony végzésére, a
HM Erdõgazdaság Zrt.-k magas színvonalú mûködésére, a
honvédelmi, honvédségi érdekek érvényesülésére.

(6) Az ingó és ingatlan vagyonkezelés keretében ki-
emelt figyelmet kell fordítani az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvényben és az Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerzõdésben a tárca

részére meghatározott, az ingó vagyon kezelésével, fel-
ügyeletével, térítésmentes átadások, értékesítések, haszná-
latba adások elõkészítésére és koordinálására, tárca szintû
tervezési, adatszolgáltatási, koordinációs, vagyonhaszno-
sítási, kezelési feladatok végrehajtására.

(7) A Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Mi-
nisztérium vagyonkezelésében lévõ, honvédelmi célra fe-
leslegessé nyilvánított ingatlan vagyon állagmegóvására
és õrzésére fordított költségek csökkentése érdekében to-
vább kell folytatni a vagyonkezelõi jog átadásokat, illetve
továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a felesleges in-
gatlanok mûvelési ágba helyezésére, az értékesítések elõ-
készítésére.

(8) Az inkurrenciakezelés keretében kiemelt figyelmet
kell fordítani a felesleggé minõsítés és hasznosítás folya-
matának – a honvédelmi érdekeket mindenkor érvényesítõ
– hatékony végzésére, a nyilvántartás pontosságára.

VÉDELEM KÖZPONTI FELADATAI

15. §

A honvédelmi felkészítés terén kiemelt figyelmet kell
fordítani a Nemzeti Biztonsági Stratégián és a Nemzeti
Katonai Stratégián alapuló kormányzati védelmi igazgatá-
si feladatokra; a védelmi igazgatás központi és területi, il-
letve helyi szintjeire kiterjedõ felkészítési feladatokra; a
nemzetgazdaság békétõl eltérõ idõszaki mûködési köve-
telményeinek, a honvédelmi tárca megalapozott minõsített
idõszaki igényeinek meghatározására; a Honvédelmi Ta-
nács, a Kormány speciális mûködési feltételei biztosításá-
val, a Befogadó Nemzeti Támogatással, a NATO Válság-
reagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézke-
dési rendszer kialakításával, fejlesztésével, az infrastruk-
túra honvédelem szempontjából kritikus elemeinek védel-
mével, a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel kapcsolatos
feladatok végzésére.

16. §

Pénzügy és számvitel

(1) A tárca gazdálkodásának biztosítania kell a haderõ
békeidõszaki mûködtetését, a haderõ-fejlesztési célkitûzé-
sek megvalósítását, a szervezetek mûködõképességét, a
személyi állomány élet- és munkakörülményei színvona-
lának megtartását, lehetõség szerinti javítását, a haderõké-
pesség fejlesztése, a modernizáció, az erõkoncentráció és a
rendelkezésre álló erõforrások szerves egységének, össz-
hangjának megteremtését.

(2) Meg kell szervezni a fejezet költségvetési gazdálko-
dását, össze kell állítani a fejezeti szintû költségvetési ter-
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vet és beszámolót. Következetesen képviselni kell a feje-
zet költségvetési érdekeit.

(3) Elõ kell készíteni, majd jóváhagyást követõen vissza
kell igazolni az intézményi (elemi) költségvetési terveket,
azok módosításait, az elõirányzat maradványokat. Végez-
ni kell a jóváhagyott költségvetések évközi elõirányzati és
kincstári, valamint a miniszteri és egyéb tartalékok kezelé-
sét, végre kell hajtani a fejezetszintû finanszírozási felada-
tokat. Össze kell állítani a zárszámadás keretében a tárca
éves szöveges beszámoló jelentését.

(4) Végre kell hajtani a HM fejezet számviteli rendjének
kialakításával és felügyeletével, a fejezet szintû számszaki
és szöveges költségvetési beszámolók és mérlegjelentések
összeállításával, értékelõ-elemzõ jelentések készítésével
összefüggõ feladatokat.

(5) Kiemelt figyelmet kell fordítani a költségvetési gaz-
dálkodás koordinálásának korszerûsítésére, a kapcsolódó
tervek megalapozott kidolgozására, pontosítására, a HM
KGIR 2010. december 31-ig tervezett verzióváltásának
feladataira.

(6) El kell készíteni a fejezeti kezelésû elõirányzatok
2010. évi felhasználásának rendjérõl, illetve a 2010. évi in-
tézményi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóvá-
hagyásának rendjérõl szóló HM szabályozókat.

(7) Folyamatosan végezni kell a 2010. évi költségvetési
törvény, az Áht., az Ámr. és az egyéb vonatkozó rendelke-
zések változásaiból adódó, a tárca gazdálkodását érintõ
szabályozók módosítását.

(8) Az illetménygazdálkodás 2010. évi feladatainak
végrehajtása keretében kezelni kell a magasabb parancs-
noki jutalom-, katonai, illetve külsõ (polgári) megbízási
díj-, központi illetményelõleg-, magasabb parancsnoki se-
gély-, családalapítási támogatás kereteket, valamint az ál-
landó fõfoglalkozású, idõszaki és részfoglalkozású bér-
alap terhére foglalkoztatott közalkalmazottak személyi
juttatásaival összefüggõ kereteket; elõ kell készíteni a
nyugdíjjal, az illetménnyel és a személyi állomány egyéb
járandóságaival kapcsolatos döntéseket, a döntések függ-
vényében végre kell hajtani a feladatokat; elõterjesztést
kell kidolgozni a 2011. évi illetményfejlesztési keretek
felhasználására.

(9) Kiemelt figyelmet kell fordítani a HM tárca FEU-
VE-rendszere mûködtetésére, fejlesztésére, koordináció-
jára, ellenõrzésére és a vonatkozó szabályozók kidolgozá-
sára.

17. §

Központi egészségügyi biztosítás

(1) A központi egészségügyi biztosítás keretében ki-
emelt figyelmet kell fordítani: az igényjogosult és területi
ellátási kötelezett állomány alap-, járó- és fekvõbeteg-ellá-
tásának folyamatos és magas színvonalú biztosítására; a

missziók egészségügyi felkészítésére és megelõzõ egész-
ségügyi ellátására; a NATO haderõ-fejlesztési egészség-
ügyi célkitûzések területén vállalt kötelezettségek tervsze-
rinti végrehajtására; a kijelölt készenléti erõk alkalmazha-
tóságának biztosítására; a katonaorvos-hiányok kezelésé-
re; a drogprevenciós stratégia megvalósítására; valamint
az MH KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium
2010. február végéig tartó mûködtetésére, majd a mûveleti
területrõl történõ szakszerû kivonására, a molekuláris Bio-
lógiai Labor Komplexum és a ROLE 1-2 képességek ki-
alakításához szükséges mûtõkonténer-programra, vala-
mint a különféle szakkonténer programokra.

(2) További kiemelt feladat az állomány terhelés- és tel-
jesítmény-élettani mutatóinak elemzése, értékelése, az ál-
lomány edzettségi állapotát ellenõrzõ metodikák fejleszté-
se, különös tekintettel a kondíció javítását szolgáló eljárá-
sokra; genetikai ujjlenyomat-adatbázis létrehozása sze-
mélyazonosítás céljából.

18. §

Központi (termelõi) logisztikai támogatás

(1) A harcvezetési rendszerek programcsoport feladata-
inak végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani: a
felajánlott erõk híradó és informatikai képességének meg-
teremtésére, az állandó telepítésû híradó és informatikai
hálózatok szükség szerinti módosítására, a C–17-es ma-
gyarországi szállítási képességgel kapcsolatos feladatok-
ra; a GRIPEN harcászati repülõgépek mûveleti képességé-
nek növeléséhez szükséges beszerzések folytatására; a
NATO egységes légvédelmi rendszerében mûködtetett ra-
darok hadrafoghatóságára, a radar eszközök beszerzésével
és rendszerbeállításával kapcsolatos tevékenység végzé-
sére.

(2) A megsemmisítési rendszerek programcsoport vo-
natkozásában kiemelt feladat: a repülõgép fedélzeti fegy-
verrendszerek rendszeresítési feltételeinek megteremtése;
a MEDEVAC és a kutató-mentõ feladatra kijelölt helikop-
terek hadrafoghatóságának biztosítása; a repülõeszközök
maximális üzemképességi szintje fenntartásának és a lere-
pülhetõ maximális repülési idõ biztosítása; a Gépjármû
Beszerzési Program (GBP) szakági képességei kialakítá-
sával, valamint a BTR típusú harcjármûvek modernizálá-
sával kapcsolatos feladatok végzése.

(3) A túlélést biztosító rendszerek programcsoport vo-
natkozásában fokozott figyelmet kell fordítani: a NATO
felajánlásokhoz kapcsolódó víztisztító és hídépítõ képes-
ség fenntartására; a mûszaki, kiképzéstechnikai eszközök,
multimédiás oktató berendezések katonai szervezetek ré-
szére történõ biztosítására; a vegyi és tûzvédelmi technikai
eszközök mûködõképességének folyamatos fenntartására;
az újonnan beszerzett optikai és helymeghatározó rendsze-
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rek szakanyagainak rendszerbe állítására; a feleslegessé
vált veszélyes anyagok ártalmatlanítására.

(4) Az ellátást biztosító rendszerek programcsoport te-
kintetében prioritásként kell kezelni a ruházattal történõ
ellátással, az alapfelszerelés bõvítésével, a katonai szerve-
zetek raktári készletének feltöltésével, az MH személyi ál-
lománya élelmezési ellátása szaktechnikai feltételeinek ja-
vításával, valamint az MH szervezetei élelmezési anyag il-
letve üzemanyag tábori körülmények közötti ellátásának
fejlesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtását.

(5) A közlekedést biztosító rendszerek programcsoport
feladatai végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani:
a stratégiai légi- és tengeri szállítás keretében megvalósuló
szállítási kapacitások biztosítására, a haderõ-fejlesztési, ki-
képzési és ellátási tevékenységhez kapcsolódó közlekedési
támogatási feltételek javítására, az MH és a „missziók” köz-
lekedési szakanyaggal történõ ellátására, az MH rakodó és
anyagmozgató képességének korszerûsítésére.

(6) A központi (termelõi) logisztikai tevékenység ellátá-
sa során fokozott figyelmet kell fordítani: az Éves Logisz-
tikai Beszerzési Terv elkészítésére, a 2010. évi K+F terv-
ben szereplõ katonai mûszaki fejlesztések végrehajtására,
a katonai szabványosítással és egységesítéssel, rendszerta-
núsítással és termékkodifikációval kapcsolatos feladatok,
valamint a (köz)beszerzési tevékenység, és az ahhoz kap-
csolódó vám- és határforgalmi feladatok jogszabályok
szerinti végrehajtására.

19. §

Központi ingatlanbiztosítás és infrastrukturális ellátás

(1) Ki kell dolgozni a HM Állami Egészségügyi Köz-
pont aktív gyógyító tevékenységének egy telephelyen tör-
ténõ biztosításához szükséges beruházási programot, illet-
ve forrásbiztosítás esetén le kell folytatni a tervezéshez, ki-
vitelezéshez szükséges (köz)beszerzési eljárásokat.

(2) A haditechnikai fejlesztésekhez, a Magyar Honvédség
szervezeti korszerûsítéséhez kapcsolódó, a személyi állo-
mány élet- és munkakörülményeinek javítása, illetve a HM
vagyonkezelésû ingatlanállomány mûszaki korszerûsítése ér-
dekében ki kell dolgozni az elkövetkezõ tíz évre vonatkozó
Laktanya Fejlesztési Tervet. A Terv jóváhagyását követõen –
a költségvetési lehetõségek függvényében – meg kell kezde-
ni az egyes fejlesztési feladatok mûszaki elõkészítését.

(3) Biztosítani kell a rendelkezésre álló költségvetési le-
hetõségek mellett – csökkentett mûszaki tartalommal – vá-
sárolt szolgáltatásként a HM vagyonkezelésû ingatlanállo-
mány, a katonai és lakóingatlanok fenntartását, üzemelte-
tését, illetve élõerõs õrzésvédelmét.

(4) Folyamatosan elemezni és vizsgálni kell a Szolgálta-
tási Szerzõdés keretében végrehajtandó feladatokat, fel
kell kutatni azon területeket, amelyek szolgáltatási díjai

csökkenthetõk és az így felszabadult forrásokat közvetle-
nül a személyi állomány élet és munkafeltételeinek javítá-
sára, a hiány mértékének csökkentésére kell fordítani.

(5) A katonai objektumok, és ingatlanok Szolgáltatási
Szerzõdés keretében történõ üzemeltetése során törekedni
kell az ingatlanállomány meglévõ mûszaki színvonalának
megõrzésére, az üzembiztonság megtartására.

(6) Gyakorlatok elhelyezési biztosítása tekintetében tö-
rekedni kell arra, hogy az egység és alegység szintû gya-
korlatok, kiképzések lehetõleg a helyõrségi bázisokon ke-
rüljenek végrehajtásra.

(7) A vonatkozó jogszabályok, illetve a Nemzeti Va-
gyonkezelési Tanács határozatai alapján a honvédelmi cél-
ra feleslegessé vált ingatlanok ingatlanjogi rendezésével,
mûvelési ágba helyezésével gyorsítani kell a felesleges in-
gatlanállomány Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. más
központi költségvetési szervek, valamint önkormányzatok
részére történõ átadását.

(8) A környezetvédelmi auditálások és a tûzszerészeti
mentesítéseket követõen kezdeményezni kell a Nemzeti
Földalapról szóló törvény hatálya alá tartozó ingatlanok
vagyonkezelõi jogának átadását.

(9) Az élõerõs õrzés-védelem folyamatos biztosítása
mellett ki kell dolgozni az élõerõ egy részét kiváltó, a kato-
nai objektumok – õrzésvédelmi – technikai fejlesztéseinek
tíz éves tervét. Gondoskodni kell a meglévõ õrzésvédelmi
rendszerek mûködõképességének fenntartásáról. Elõ kell
készíteni, és le kell folytatni az élõerõs õrzésvédelmi szol-
gáltatás megvásárlása érdekében szükséges (köz)beszer-
zési eljárást.

(10) A természet- és környezetvédelmi szakterületen el
kell készíteni a HM tárca környezetvédelmi politikáját és
stratégiáját. A honvédelmi célú ingatlanok használata, a
katonai tevékenységek tervezése és végrehajtása során ér-
vényre kell juttatni a NATO és EU Környezet- és Termé-
szetvédelmi Követelményrendszert, valamint a Nemzeti
Környezetpolitikában megfogalmazott elveket, és priori-
tást kell biztosítani az ezeknek megfelelõ szempontoknak.
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban – az OKKP
HM Alprogram mûködtetése mellett – folytatni kell a hon-
védelmi tárca számára nevesített Alprogramok elõkészíté-
sét a környezettudatosság növelése, a környezet-egészség-
ügy, a városi környezetminõség, a vizeink védelme és
fenntartható használata, a hulladékgazdálkodás, a környe-
zetbiztonság, valamint a biológiai sokféleség és tájvéde-
lem (NATURA 2000) témakörökben.

20. §
Központi ellenõrzési, hatósági és szakhatósági feladatok

(1) A fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzések
tekintetében kiemelt figyelmet kell fordítani a megválto-
zott jogszabályi elõírásokkal összhangban történõ – és
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kockázatelemzésen alapuló – tervezésre, szervezésre, va-
lamint az ellenõrzési módszertani elõírások kellõen haté-
kony alkalmazására.

(2) A megbízhatósági ellenõrzések keretében fokozott
figyelmet kell fordítani a kijelölt honvédelmi szervezetek
központi és intézményi költségvetési beszámolóinak az
Állami Számvevõszék módszertanában meghatározottak
szerinti végrehajtására, valamint az érintett költségvetési
beszámolók minõsítésére.

(3) A fejezetszintû komplex ellenõrzések tekintetében
kiemelt figyelmet kell fordítani az érintett szervezetekre
háruló feladatok végrehajtásának és a mûködõképesség el-
érésének ellenõrzésére, valamint az ellenõrzött idõszak ta-
pasztatainak megismerésére, feldolgozására, hasznosítá-
sára.

(4) A katonai hatóságok rendeltetésszerû, szakszerû és
jogszerû, valamint hatékony tevékenységével biztosítani
kell a honvédelmi érdekek, illetve az általános és speciális
szakmai követelmények egyidejû és következetes érvé-
nyesülését. A katonai hatóságok ellenõrzésével el kell érni
a honvédelmi és katonai célú építmények minõségi meg-
valósulását és állagának megõrzését, rendeltetésszerû és
biztonságos használatát, a munkavállalók szolgálati és
munkakörülményeinek javítását.

VÉDELMI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

21. §

Fejlesztési programok

(1) A hadfelszerelés-fejlesztési programok vonatkozá-
sában kiemelt figyelmet kell fordítani: a harcászati repülõ-
gép fegyverzetével, a páncélos és gépjármû-technikai
program keretében megvalósuló BTR harcjármûvek kor-
szerûsítésével, a Gépjármû Beszerzési Program idõará-
nyos feladatai végrehajtásával, az áramforrás aggregáto-
rok, az egyéni fegyverzet korszerûsítésével, valamint a tá-
bori tüzér eszközök, aknavetõk beszerzésével kapcsolatos
feladatok végzésére.

(2) A híradó és informatikai képesség fejlesztése során
kiemelt figyelmet kell fordítani: a híradó informatikai
komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítõ, az RH
és URH rádió, valamint az egyéb szaktechnikai eszköz-be-
szerzések eredményes lebonyolítására, az egységes állan-
dó híradó és informatikai rendszer kialakításával, fejlesz-
tésével, biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos felada-
tok végzésére.

(3) A további hadfelszerelés-fejlesztési programok te-
kintetében kiemelt feladat az ABV szûrõ-szellõzõ, ABV
mentesítõ és RIÉR eszközök, az anyagmozgatási és szállí-
tó eszközök beszerzése, a tábori élelmezési, valamint
üzemanyag ellátás feltételeinek kialakítása.

(4) A NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP)
keretében folytatni kell a háromdimenziós radar rendszer-
beállításával kapcsolatos feladatokat, folytatni kell a NA-
TINADS integrált légvédelmi rendszer Föld-Levegõ-Föld
híradó rendszerének telepítését.

(5) A repülõ-mûszaki programok keretében folytatni
kell a GRIPEN programot, a teljes mûveleti képesség el-
érése érdekében, valamint a MEDEVAC képesség kialakí-
tását, továbbá a szállító helikopterek beszerzésének elõké-
szítését, a szállító repülõgépek korszerûsítésével kapcso-
latos feladatokat.

(6) Kiemelt figyelmet kell fordítani a Gripen repülõgé-
pek önvédelmi rendszeréhez tartozó „fenyegetés-könyv-
tár” frissítésére, mûködtetésére, az adatfolyamatok szabá-
lyozására, valamint szakutasítás kidolgozására a R&S rá-
diók frekvenciamenedzselési feladatainak szabályozására.

(7) A páncélos- és gépjármû-technikai programok te-
kintetében folytatni kell a BTR-80 modernizáció kereté-
ben a különbözõ fegyvernemi változatok modernizálását
és szakági eszközök kialakítását, valamint a költségvetés
biztosításának függvényében a lövészszázad tûztámogató
és tûzmegfigyelõ változat kialakítását és a lövész zászlóalj
tûztámogató harcjármû, valamint a támogató szakaszpa-
rancsnoki harcjármû kialakításának feltételrendszerét.

(8) A fegyverzettechnikai programok keretében, a költ-
ségvetés biztosításának függvényében, meg kell teremteni
a feltételrendszert a 60 mm-es aknavetõ gránátok beszer-
zéséhez. Folytatni kell a 3D radarok rendszerbe állítását,
beillesztését a NATINADS-ba.

(9) Az elektronikai programok keretében folytatni kell a
tábori SIGINT képesség fokozását biztosító beszerzése-
ket. Az MH állandó jellegû híradó és informatikai rendsze-
rének fejlesztése vonatkozásában kiemelt figyelmet kell
fordítani a HM és az MH információs rendszereinek integ-
rálására, a szolgáltatások kiterjesztésére, a NATO vállalá-
sokkal összefüggõ fejlesztési feladatok idõarányos végre-
hajtására; az MH Vezetési Információs Rendszer kiterjesz-
tésére, figyelembe véve a kormányzati igényeket, valamint
a NATO Irodaautomatizálási Rendszer szolgáltatásainak
kiterjesztésére. Meg kell kezdeni a NATO-felajánlásunk-
ban szereplõ nemzeti Telepíthetõ Híradó és Informatikai
Alegység (DCM) felállítását, ezen belül, az alegység honi
felhasználású híradó és informatikai eszközrendszerének
beszerzését és telepítését.

(10) A tábori híradó és informatikai rendszer tekinteté-
ben elsõdleges prioritással kell végrehajtani a telepíthetõ
tábori híradó-informatikai rendszer program feladatait. A
tábori vezetési és irányítási (C2) rendszerek kiépítéséhez
szükséges híradó és informatikai eszközök elsõdlegesen a
felajánlott erõk részére kerüljenek biztosításra, a szüksé-
ges mértékben helyettesítõ eszközök maradjanak rend-
szerben. A feladatrendszer végrehajtása érdekében folytat-
ni kell a tábori területi híradó és informatikai rendszer és
vezetési pont híradó és informatikai központ elemek be-
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szerzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, össz-
hangban a NATO tagságból eredõ és a vállalt kötelezettsé-
gekkel. A kialakítandó elemek képezzenek alapot nagy ka-
pacitású egységes, hang- és adatszolgáltatások konvergen-
ciáját biztosító, szolgáltatásorientált IP alapú rendszer ki-
alakításhoz, a „hálózatközpontú hadviselés” követelmé-
nyeihez. A zászlóalj, század és szakasz szintû rádiós veze-
tési komplexumok (PK-1, PK-2 és PK-4 kódú eszközök)
esetében induljon be a sorozatgyártás.

(11) Az egyéb programok, képességcsomagok kereté-
ben kiemelt figyelmet kell fordítani a harcászati SI-
GINT/EW képesség továbbfejlesztésére a PRT támogatá-
sa érdekében. Fokozni kell a kialakított Force Protection
képességet, és biztosítani kell az új védelmi képességek
megteremtését. Végezni kell a pilóta nélküli felderítõ gé-
pek rendszeresítéshez kapcsolódó feladatokat, az alkalma-
zás további fejlesztését, a mûveleti alkalmazáshoz szüksé-
ges feltételek megteremtését a kis hatótávolságú pilóta
nélküli felderítõ repülõgép alkalmazási utasítás kidolgozá-
sát; a távirányítású robbanó szerkezetek elleni zavaró be-
rendezés (C-RCIED) mûködtetésével, a képesség bõvíté-
sével kapcsolatos feladatok végrehajtását.

VÉDELMI KÉPESSÉGEK FENNTARTÁSA

22. §

Fogyasztói logisztikai támogatás

(1) Prioritást kell biztosítani a külföldi békemissziós
feladatokban részt vevõ katonai szervezetek alkalmazása,
valamint, a NATO Reagáló Erõk (NRF) váltásaiba felaján-
lott alegységek mindenoldalú biztosítása, feladatellátása
színvonalának fenntartására, további emelésére.

(2) Tovább kell növelni a felajánlott kötelékek logiszti-
kai önfenntartási képességeinek és a változó hadszíntéri
körülményekhez való alkalmazkodás feltételrendszerének
minõségét. Fenn kell tartani, és fejleszteni kell a nemzeti
támogató képességet biztosító katonai szervezet kapacitá-
sában meglévõ képességeket.

23. §

Híradó és informatikai biztosítás

(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a Honvédelmi Mi-
nisztérium és a katonai felsõ vezetés híradó és informatikai
igényeinek kielégítésére, az ezt biztosító rendszerek béke-
idõszaki folyamatos mûködtetésére, az MH zártcélú táv-
közlõ hálózatainak üzemeltetésére, üzemvitelének szünet-
mentes fenntartására, az MH Vezetési Információs Rend-
szer bevezetésére és a szolgáltatások biztonságának növe-
lésére.

(2) Biztosítani kell az állandó híradó és informatikai
rendszer folyamatos mûködõképességét, különös tekintet-
tel a külföldön szolgálatot teljesítõ alegységek és Magyar-
ország közötti híradó és informatikai összeköttetések
fenntartására, a nemzetközi gyakorlatok, konferenciák,
NATO-rendezvények szakmai kiszolgálására.

(3) Folytatni kell a tárca Egységes Digitális Rádiótáv-
közlõ Rendszeréhez (EDR) kapcsolódó tervezési és szer-
vezési tevékenységet és az eszközök alkalmazásba vételé-
vel kapcsolatos feladatok végrehajtását.

(4) Biztosítani kell a NATO Irodaautomatizálási Rend-
szer folyamatos mûködését, a NATO-szervezetekkel való
kapcsolat fenntartását.

(5) Végre kell hajtani az MH híradó és informatikai
rendszerei üzemeltetésének szabályzási felülvizsgálatát.

24. §

Geoinformációs támogatás

(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a geoinformációs
támogatás doktrínájának elkészítésére; a katonaföldrajzi
kiadványok (atlaszok, leírások, jegyzetek) készítésére a
HM, MH számára fontos válságterületekrõl; az új típusú
térképészeti szakanyagellátó konténer fejlesztési prog-
ramjának; a Katonaföldrajzi Információs Rendszer (KIR)
kialakításának folytatására; a meteorológiai szaktevé-
kenység ellenõrzésére a meteorológiai csoportoknál.

(2) A szabályzatkiadás területén kiemelt figyelmet kell
fordítani a szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok
éves kiadási tervében szereplõ feladatok végrehajtására.

25. §

Katonai biztonság, információszerzés, feldolgozás
és értékelés

(1) Az ország katonai biztonságának fokozása érdeké-
ben kiemelt figyelmet kell fordítani hazánk biztonsági
helyzetének folyamatos értékelésére, a potenciális fenye-
getések és kockázatok idõbeni felfedésére, az ország ellen
irányuló, biztonságát közvetlenül fenyegetõ folyamatok és
törekvések felderítésére. Nagy hangsúlyt kell helyezni a
szövetségi (NATO, EU) és a kétoldalú nemzetközi együtt-
mûködés keretében folytatandó információcsere növelésé-
re, és folytatni kell a rádióelektronikai felderítõ rendszer
korszerûsítését.

(2) A transznacionális fenyegetések elleni küzdelem te-
rületén megkülönböztetett jelentõséggel kell kezelni az új
típusú kihívások megjelenési formáinak felderítését, vala-
mint a Magyar Honvédség biztonságát veszélyeztetõ nem-
zetközi terrorizmusra vonatkozó információk megszerzé-
sét és hatékony felhasználását.
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(3) A béketámogató és válságkezelõ mûveletek harcá-
szati-hadmûveleti felderítõ támogatása érdekében foko-
zott figyelmet kell fordítani a válságkörzetekben települt
magyar kontingensek felderítõ információkkal történõ el-
látására, a kihelyezett felderítõ erõk tevékenységének
szakmai irányítására, valamint a mûveleti területen tele-
pült rádióelektronikai felderítõ csoport folyamatos ké-
szenlétének biztosítására.

26. §

A haderõ felkészítése, kiképzése

(1) A felkészítés, kiképzés követelményeinek kidolgo-
zása keretében ki kell dolgozni és ki kell adni a MH 2011.
(2012–2014) idõszak kiképzési feladatait meghatározó
HM HVKF intézkedést. Meg kell fogalmazni a közép- és
hosszú távú kiképzési feladatokat. Folytatni kell a szabály-
zó és doktrinális tevékenységet. Meg kell szervezni és
végrehajtani a kijelölt szervezetek részére az MH szintû
TACEVAL, CREVAL értékelõ, minõsítõ programokat.
Egységesíteni kell a fizikai felkészítés és katonai testneve-
lés normarendszerét és követelményeit, MH szintû sport-
bajnokságokat kell tervezni, szervezni és levezetni.

(2) A kiképzés korszerûsítésével kapcsolatban folyama-
tosan végezni kell az MH szervezeteinél kialakított Szak-
mai Munkacsoportok tevékenységének koordinálását és
felügyeletét. Fel kell dolgozni a Szakmai Munkacsoportok
által megfogalmazásra kerülõ javaslatokat, elgondoláso-
kat, és azok alapján elõ kell készíteni a rendszerelemek
csapatpróbára történõ bevezetését.

(3) Folytatni kell az MH tervezési alapokmányok, a ki-
képzés elvi alapjait képezõ okmányok, különös tekintettel
az önkéntes tartalékosok felkészítésére, valamint az egyé-
ni és kötelék alapképességek kidolgozását, a kiképzési do-
kumentumok korszerûsítését, a kiképzés-korszerûsítés fel-
adatai végrehajtásának elemzését, értékelését.

(4) Az MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények
Programjának (MH GYKRP) kidolgozásával kapcsolat-
ban kiemelt figyelmet kell fordítani az MH alaprendelteté-
sét, a nemzetközi kötelezettségek katonai teljesítését, vala-
mint a meghatározott képességek elérését, szinten tartását
biztosító gyakorlatok tervezésére. Elõ kell készíteni az
MH GYKRP alapján a határátlépéssel járó csapatmozgá-
sokról szóló közjogi határozat-tervezetet. Fokozott figyel-
met kell fordítani az MH prioritásai és a biztosított költ-
ségvetési támogatás harmonizálására.

(5) A parancsnokok és törzsek felkészítése terén erõsíteni
kell a parancsnokságok és törzsek képességeit a Magyar
Honvédség alkotmányos kötelezettségeibõl adódó feladatok
végrehajtásában, a harctevékenységek megtervezésében és
megszervezésében. Tovább kell fejleszteni a parancsnoksá-
gok és törzsek készségét az új képességgel rendelkezõ szer-
vezetek alkalmazásának megtervezésében, megszervezésé-

ben és vezetésében. Fejleszteni kell a törzsek állományának
összhaderõnemi szemléletét és nemzetközi együttmûködési
készségét. Széleskörûen kell alkalmazni a törzsgyakorlások
során az MH rendelkezésre álló szimulációs rendszereit.

(6) A katonák egyéni kiképzésével és továbbképzésével
kapcsolatban kiemelt figyelmet kell fordítani a katonai
szolgálatra történõ felkészítésre, a beosztás ellátásához, a
rendszeresített technikai eszközök kezeléséhez szükséges
szakmai ismeretek megszerzésére, a harc és a harccal kap-
csolatos tevékenységek elsajátítására. Célirányos kikép-
zést kell szervezni és végrehajtani a nemzetközi feladatok-
ra, valamint az MH egyéb honvédelmi feladatainak ellátá-
sára tervezett katonák részére. Kiemelten kell kezelni a
nemzetközi különleges mûveleti alaptanfolyam megszer-
vezését és végrehajtását. Ki kell dolgozni, és be kell vezet-
ni a katonák egyéni kiképzési követelményeit, valamint
kiképzettségi szintjük értékelési rendjét. Szakmai össze-
vonásokat kell szervezni az új alkalmazási elvek elsajátítá-
sára, a mûveleti és kiképzési tapasztalatok hasznosítására.

(7) A kötelékek kiképzése terén kiemelt figyelmet kell for-
dítani a katonai szervezetekre háruló országvédelmi felada-
tokra, a békemûveletek katonai feladataira, valamint a terro-
rizmus elleni védelem és a katasztrófavédelmi feladatokra
történõ kiképzésre, a nemzetközi gyakorlatok során a szövet-
ségi kötelezettségekbõl adó feladatokra történõ felkészítésre,
az együttmûködési feladatok gyakorlására. Ki kell dolgozni
és be kell vezetni a kötelékek kiképzési követelményeit, vala-
mint kiképzettségi szintjük értékelési rendjét.

(8) Prioritást kell biztosítani az NRF váltásokba kijelölt
erõk felkészítésének, az MLF felajánlott erõk felkészítésé-
nek, a Tisza–2010 magyar–román–szerb mûszaki kataszt-
rófavédelmi gyakorlat hazai megrendezésének, a cseh-ma-
gyar mûszaki együttmûködés keretében a közös kiképzés
továbbfolytatásának, a „TISZA Többnemzetû Mûszaki
Zászlóalj” parancsnoksága és törzs felkészítésének, a kije-
lölt szervezetek értékelõ – minõsítõ, valamint az interope-
rabilitási gyakorlatainak, illetve a többnemzeti szerveze-
tek kiképzési rendezvényeinek.

(9) Az MH tapasztalatfeldolgozó rendszer tekintetében
meg kell valósítani a tapasztalatfeldolgozó tevékenység
integrálását a tervezési rendszerekbe, a mûveletekre törté-
nõ felkészülésbe. Továbbképzéseket kell szervezni a kato-
nai szervezetek kijelölt tapasztalatfeldolgozó állománya
részére. Rendszeres jelentéseket kell készíteni a tapaszta-
latfeldolgozás eredményeirõl.

27. §

Nemzetközi katonai tevékenységek

(1) Az ENSZ, EBESZ EU és más nemzetközi szerveze-
tek által irányított mûveletekben való részvételünk, erõink
mûveletben tartása terén folyamatosan szem elõtt kell tar-
tani a 2016-ig szóló Mûveleti Irányelvekben rögzített, és a
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NATO-ban alkalmazott 10%-os szintet, miszerint a szá-
razföldi erõk létszámának legalább 10%-a egy idõben és
tartósan mûveleti alkalmazásban, vagy alkalmazásra ké-
szenlétben álljon.

(2) Kiemelt figyelmet kell fordítani a válságkezelési és
béketámogató mûveletekben beosztásba kerülõ állomány
felkészítésére, kiképzésére, a váltások végrehajtására, va-
lamint a mûveletek monitoring jelleggel történõ elemzésé-
re, értékelésére, a tapasztalatok feldolgozására, azok ki-
képzésbe történõ beépítésére, felhasználására.

(3) Folytatni kell a Magyar Köztársaság 2011. évi
EU-elnökségének idõszakában tervezett tartalék erõk le-
hetséges nemzetközi alkalmazásának elõkészítését.

(4) Kiemelt területként kell kezelni az afganisztáni ma-
gyar szerepvállalás (ISAF) keretében folytatott tevékeny-
séget, a bejelentett 200 fõs szerepvállalás-növeléshez kap-
csolódó feladatok végrehajtását.

A HONVÉDELMI TÁRCA
2011–2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK FÕ IRÁNYAI

28. §

(1) A tárca 2011–2012. évi tevékenységének alapját to-
vábbra is a Magyarország és a Szövetség fegyveres védel-
mébõl, az EU biztonsági rendszerébõl, a nemzetközi vál-
ságkezelésben való részvételbõl, a nemzetközi béke és
biztonság fenntartásához történõ hozzájárulásból, vala-
mint a békeidõben végzett honvédelmi tevékenységbõl
eredõ igazgatási, irányítási és vezetési, valamint az ezzel
összefüggõ katonai, illetve kormányzati és tárcaközi
együttmûködési, továbbá a Kormány programjában, a
honvédelemhez kapcsolódó további feladatok végrehajtá-
sa képezi.

(2) Kiemelt fontosságú területként kell kezelni a Ma-
gyar Köztársaság EU elnökségi feladataiból a honvédelmi
ágazatot érintõ tevékenység eredményes lebonyolítását
(felkészülés, végrehajtás), ezzel együtt a 2011–2012
EUBG feladatra történõ felkészítést, szolgálat végrehaj-
tását.

(3) Folytatni kell a békehiányok felszámolását elõsegí-
tõ, valamint – az Országgyûlés és a Kormány döntéseinek
megfelelõen – az MH önkéntes tartalékos rendszerének
hatékonyságát növelõ tárgyidõszaki feladatok végrehajtá-
sát, a költségvetési lehetõségek függvényében meg kell
kezdeni a rendszer személyi állománnyal és anyagi-techni-
kai eszközökkel történõ feltöltését.

(4) A fenntartás, fejlesztés erõforrásait elsõsorban a ki-
tûzött ambíciószint idõarányos elérésére, a felajánlott és
alkalmazásra tervezett erõk képességeinek kialakítására,
fenntartására, fejlesztésére kell fordítani.

(5) A béketámogatással kapcsolatos (ENSZ, EBESZ,
NATO, EU és más nemzetközi szervezet által vezetett bé-
ketámogató, katonai megfigyelõi) feladatok végrehajtásá-
nak szinten tartása. A KFOR, EUFOR átalakítása követ-
keztében a 2010. évi tervezés során kiemelt figyelmet kell
fordítani a balkáni magyar szerepvállalás átalakítására.

(6) Tovább kell szilárdítani és fejleszteni a Tárca Védel-
mi Tervezõ Rendszer hatékony mûködését.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. §

A jelen utasítással meghatározott fõ feladatok végrehaj-
tásának részfeladatait és azok ütemezését a „a honvédelmi
tárca 2010–2012. évekre vonatkozó rövid távú terve”* tar-
talmazza.

30. §

Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek vezetõi az
utasításban meghatározott célkitûzések elérése, fõ fel-
adatok végrehajtása érdekében a honvédelmi tárca
2010–2012. évekre vonatkozó rövid távú tervében foglalt
feladatok figyelembevételével határozzák meg szerveze-
tük, alárendeltjeik 2010. évi részletes feladatait, készítik el
saját terveiket.

31. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és 2013.
december 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2009. december 21.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az érintettek külön kapják meg.
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A honvédelmi miniszter
104/2009. (XII. 31.) HM

u t a s í t á s a
a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló

75/2009. (HÉ 44.) HM utasítás hatályon kívül
helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 75/2009.
(HÉ 44.) HM utasítás hatályát veszti.

2. §

Ez az utasítás 2009. december 14-én lép hatályba, és
2009. december 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2009. december 14.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
105/2009. (XII. 31.) HM

u t a s í t á s a
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 32. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a honvédelmi miniszter felügyelete alá tar-
tozó Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központtal (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi
Központ) (a továbbiakban: HM ÁEK) kapcsolatos koordi-
nációs feladatok végrehajtására az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-

rendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen
és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, a minisz-
ter közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetre, valamint
a feladattal érintett katonai szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A HM ÁEK-val kapcsolatos koordinációs feladatok
végrehajtása érdekében miniszteri biztossá nevezem ki
dr. Szeredi Pétert, a HM kabinetfõnökét (a továbbiakban:
miniszteri biztos).

(2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõ-
tartamra, 2009. december 16-tól kezdõdõen látja el.

3. §

A miniszteri biztos
a) a miniszter által átruházott jogkörben irányítja a HM

ÁEK egy telephelyen történõ elhelyezésével kapcsolatos
elõkészítõ és koordinációs feladatokat, ennek körében
meghozza a miniszteri felügyeleti jogosítványokból eredõ
szükséges döntéseket. E körben – szükség esetén – soron
kívüli eljárásra kéri fel a HM ÁEK illetékes vezetõit;

b) felügyeli a telephelyek összevonásának elõkészítésé-
vel és a megvalósítással, a szükséges beruházásokkal kap-
csolatos költségek tervezését, a miniszter által jóváhagyott
költségvetési kereten belül engedélyezi azok felhaszná-
lását;

c) feladatkörében jogosult az utasítás hatálya alá tartozó
szervezetek vezetõitõl információk, adatok, tájékoztatók
és jelentések bekérésére, illetve jogosult intézkedni a ha-
táskörét meghaladó döntések elõkészítésére;

d) feladatkörében jogosult közvetlen utasítások kiadá-
sára.

4. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba, és 2010.
június 30-án hatályát veszti.

Budapest, 2009. december 14.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
1/2010. (I. 8.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Idõsügyi Stratégiája

megvalósításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen és fenn-
tartói irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a Ma-
gyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

Az utasítás mellékleteként kiadom a Honvédelmi Mi-
nisztérium programja a Magyar Honvédség Idõsügyi Stra-
tégiájának megvalósításáról 2010–2013 címû dokumentu-
mot.

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba.

Budapest, 2009. december 28.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet az 1/2010. (I. 8.) HM utasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium programja
a Magyar Honvédség

Idõsügyi Stratégiája megvalósítására
2010–2013

Bevezetõ

A honvédelmi idõsügyi politika stabil alapokon nyug-
szik, amelynek lényege és célja a szolidaritás, megbecsü-
lés és gondoskodás elve.

Az elmúlt közel két évtized társadalmi változásai ráirá-
nyították a figyelmet az idõsebb korosztályokra. A Hon-
védség esetében ez különleges jelentõséggel bír, nem csak
a hagyományos, élethosszig tartó bajtársi gondoskodás
miatt, hanem a szervezeti átalakítások következtében ug-

rásszerûen megnõtt nyugállományú katonák létszáma
miatt is (jelenleg mintegy 24 000 fõ).

A tárca vezetése – felismerve a szükségszerûséget –
döntött arról, hogy a nyugállományúakról való gondosko-
dás rendszerét hosszú távra kell kialakítani. A feladat rész-
leteinek kidolgozására az MH új humánstratégiájának el-
fogadását követõen, az MH Idõsügyi Stratégiájának
kiadásával került sor.

A 2008. év végén elfogadott Idõsügyi Stratégia a
2009–2017. közötti idõszak célkitûzéseit, azok megvalósí-
tásához szükséges nagybani feladatokat vázolta fel.

A stratégia kidolgozásának és megvalósításának kettõs
célja volt. Egyrészt az, hogy a Honvédség aktív állományú
tagjai, rendfokozattól függetlenül továbbra is értéknek te-
kintsék az idõskorúakról történõ gondoskodást, az aktív
évek alatt felhalmozódott tudást és tapasztalatot, amelye-
ket a Honvédség hasznosítani kíván a hagyományápolás, a
toborzás, a katonagenerációk nevelése, valamint az
oktatás, a sport, és a kulturális élet területén.

Másrészt célja volt, hogy a Honvédség az idõskorúak
számára a különbözõ élethelyzetekhez igazodó, hosszú tá-
von belátható, sokoldalú gondoskodást nyújtson, világo-
san jelenítse meg a Honvédség és a nyugállományúak, il-
letve társadalmi önszervezõdéseik kapcsolatrendszerét, és
prioritásként jelentkezzen a honvédségi idõsügyi politika
megszilárdítása, a szemléletformálás is.

A stratégia célcsoportjai – ezzel együtt a megvalósítást
célzó programé is – a Honvédség állományából nyugállo-
mányba helyezett katonák, valamint hozzátartozóik élet-
kortól, élethelyzettõl függetlenül. A tárca jellegzetességei-
bõl fakadóan azonban a stratégia megvalósításának idõ-
szakában a célcsoportok kiegészülhetnek a Honvédségtõl
más jogviszonyból nyugdíjba helyezettek csoportjaival is.

A tárca Idõsügyi Stratégiája akkor válhat a tevékenység
szerves részévé, ha a célokat támogató, megfelelõen elõ-
készített programok egészítik ki azt.

A program célja

A 2010–2013 közötti program célja, hogy összehangolt
tervezõ munkával a tárca idõsügyi politikájának megvaló-
sítását a folyamatosan változó környezethez igazítva tá-
mogassa. Tekintettel a társadalmi elvárásokra, a stratégia
megvalósításának idõszakában a célcsoportokat ki kell
egészíteni a nyugállományú katonákon és hozzátartozó-
ikon túl a Honvédségtõl más foglalkoztatási formákból
nyugdíjba helyezettek csoportjaival.

A program prioritásai

– elsõdleges fontosságú az idõskorúakkal való minél
szélesebb körû kapcsolattartás, a folyamatos párbeszéd, a
mindkét fél számára elõnyös együttmûködési formák
fenntartása;
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– a tevékenység elsõdleges célcsoportja a nyugállomá-
nyú katonák;

– a gondoskodás különbözõ megvalósulási formáit – a
ráfordított erõforrások szintjének megõrzése mellett – a
valós igényekhez igazítva, a kor követelményeinek
megfelelõen át kell alakítani;

– az idõsügyi politikából kiindulva a humán szakmai
feladatoknak váljon szerves részévé a személyi állomány
felkészítése az aktív szolgálat utáni életre, az öngondosko-
dás elve legyen nagyobb jelentõségû az idõs korra történõ
felkészülésben.

A program megvalósítását befolyásoló tényezõk

A program megvalósítása során kiemelt figyelmet kell
fordítani a dinamikusan változó környezeti tényezõkre,
amelyek különösen:

– a kormányzati idõsügyi politika hatásai;
– a Honvédség mindenkori társadalmi presztízse;
– a piacgazdaság hazai feltételrendszerének változásai,

azok hatásai a nyugdíjasok életkörülményeire;
– a gondoskodási körbe tartozók összetételének, jel-

lemzõinek, igényeinek változásai;
– a társadalmi önszervezõdések jelentõsége, érdekér-

vényesítõ képessége.
A honvédség sajátosságaiból adódóan a megvalósítás

során tekintettel kell lenni néhány fontos belsõ körülmény-
re, valamint a magunk elé kitûzött célok folyamatos érvé-
nyesítésére is.

Az idõseket támogató rendszer az elmúlt években vég-
rehajtott átszervezések során, jelentõs átalakításon, kor-
szerûsítésen ment keresztül. A rendszer alapvetõ funkció-
ját képes betölteni, azonban néhány eleme nem éri el azt a
csoportot, amelyet leginkább kellene támogatni, ugyanak-
kor mûködtetése tárca szinten jelentõs költséget jelent, ter-
vezése és a felhasználás kontrollálása nehézkes. A problé-
mák legfõbb oka, hogy a jelenlegi ellátási formák döntõen
más társadalmi, gazdasági rendszerben és körülmények
között alakultak ki és azokat más szerkezetû és foglalkoz-
tatású állományra hozták létre.

A jelenlegi rendszer fõbb hiányosságai, amelyek alátá-
masztják az átalakítás szükségességét az alábbiakban
foglalhatók össze:

– a jogszabályokban, belsõ rendelkezésekben biztosí-
tott ellátások egy része nem ismert az igényjogosultak
elõtt, tájékoztatásuk hiányos, ha ismerik is, akkor sem él-
nek a lehetõségekkel;

– az igényjogosulti kör, a nyugdíjasok nagy többsége
már olyan helyõrségekben él, ahol a katonai szervezetek
megszûntek, az aktív katonaállomány gondoskodása ezál-
tal teljesen hiányzik;

– a rendszer rendkívül széttagolt (mintegy 24 juttatási
forma) a források elaprózódnak, ezáltal az egyes juttatások
hatása csekély;

– a növekvõ létszámú igényjogosulti kör miatt a nagy-
számú ellátási formák egyre nagyobb költségvetési tételt
jelentenek, és ezek folyamatos biztosítása – különösen a
gazdasági és pénzügyi válság idõszakában – rendkívül ne-
héz feladat;

– a juttatások elosztása – a fentiek miatt is – számos
igazságossági kérdést is felvethet;

– az érintettek jelentõs része – elsõsorban a folyamatos
és célirányos tájékoztatás hiányosságai miatt – nincs tisz-
tában azzal mi az, ami jár és mi az, ami adható, illetve mi a
hozzájutás útja.

Fõ célkitûzések

Az idõsek helyzetével kapcsolatos kérdések komplex
válaszokat igényelnek, amelyeket be kell illeszteni a társa-
dalmi, kormányzati programokba. Hangsúlyozni kell a be-
illesztés kérdését, mivel ez az általános, legalábbis európai
tendencia és láthatóan egyre erõsebben a hazai társadalmi
igény is. A folyamatban nagy a kockázata annak, hogy mi-
lyen mértékben õrizhetõk, védhetõk, adott esetben a ko-
rábbiaknál is hangsúlyosabban megjeleníthetõk-e bizo-
nyos különbözõségek, privilégiumok.

Mindezt olyan alapelvek érvényesülése mellett kell
megvalósítani, mint:

– az anyagi és nem anyagi jellegû támogatások egy-
másra épülése;

– hatékony kommunikációs rendszer;
– reális célkitûzések kialakítása, amelyek építenek a

társadalmi forrásokra;
– a feladatok elvégzéséhez szükséges személyi és

anyagi feltételek biztosítása;
– a társadalmi szervezetek és az egyének támogatása

közötti egyensúly (helyes arány) megteremtése;
– költséghatékonyság, rugalmasság, differenciáló ké-

pesség, belsõ igazságosság;
– rendkívül fontos a juttatások fajtáinak, mértékeinek

és a juttatásra jogosultak körének meghatározása.
A stratégiai célkitûzéseink megvalósítása, megvalósít-

hatósága érdekében megkülönböztetett figyelmet kell for-
dítani ezek alkalmazására.

Az MH Idõsügyi Stratégiájában meghatározott felada-
tok megvalósítása érdekében a jelen program idõszakában
az alábbiakat kell végrehajtani.

Feladatok

1. Elemezni kell a gazdasági és pénzügyi válságnak a
gondoskodási körbe tartozókra gyakorolt hatásait. Meg
kell vizsgálni, hogy az érintettek részére a jogszabályok-
ban és más normatív szabályzókban biztosított ellátási,
juttatási formák, lehetõségek tartalma mennyiben felel
meg a kor követelményeinek. Javaslatokat kell kidolgozni
a korszerûsítésre – különösen a juttatások fajtáinak, mérté-
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keinek, és a juttatásokra jogosultak körének átalakítására
vonatkozóan – a kötelezettségek jelenlegi színvonalának
megõrzésével.

Határidõ: 2010. II. negyedév
Felelõs: HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a to-

vábbiakban: HM TKF)
Együttmûködõ: HM Személyzeti Fõosztály (a további-

akban: HM SZEF), HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügy-
nökség (a továbbiakban: HM KPÜ), HM Fejlesztési és Lo-
gisztikai Ügynökség, HM Infrastrukturális Ügynökség,
HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF)

Végrehajtás formája: Tájékoztató a HM Humánpoliti-
kai Kabinet, és jelentés a HM kabinetfõnök részére

2. Nyugdíjasklubok, a gondoskodási körbe tartozókkal
foglalkozó társadalmi és érdekvédelmi szervezetek bevo-
násával humán konferencia megszervezése az idõskorúak
helyzetérõl, az Idõsügyi Stratégia megvalósításáról, a
programban meghatározott feladatok végrehajtásáról.

Határidõ: 2011. I. negyedév és 2013. I. negyedév
Felelõs: HM TKF
Együttmûködõ: HM szervek és szervezetek, Honvédel-

mi Idõsügyi Tanács, nyugdíjas szervezetek
Végrehajtás formája: Konferencia megszervezése és le-

bonyolítása

3. Nyugdíjasklubok, a gondoskodási körbe tartozókkal
foglalkozó társadalmi és érdekvédelmi szervezetek tagjai
folyamatos és célirányos tájékoztatásának megszervezése,
indirekt és direkt kommunikációs formák kialakítása.

Határidõ: 2010. IV. negyedév
Felelõs a direkt kommunikáció kialakításáért: HM

Kommunikációs Fõosztály (a továbbiakban: HM KOF)
Felelõs az indirekt kommunikáció kialakításáért: HM

SZEF
Együttmûködõ: Honvédelmi Idõsügyi Tanács, HM

SZEF, nyugdíjasszervezetek
Végrehajtás formája: Ajánlás kidolgozása

4. Javaslat kidolgozása a szociálisan legrászorultabbak
segítéséhez szükséges monitoringrendszer jövõbeni kiala-
kítása, mûködtetésének beindítása érdekében.

Határidõ: javaslat kidolgozása: 2010. III. negyedév,
a monitoringrendszer beindítása: 2011. I. negyedév
Felelõs: HM SZEF
Együttmûködõ: HM TKF, HM JF, nyugdíjasszervezetek
Végrehajtás formája: Elõterjesztés a HM Kabinetfõnö-

ke és a HM Honvéd Vezérkar Fõnök részére, jóváhagyás
után belsõ rendelkezés kidolgozása és kiadása

5. Az életkorukból, vagy egyéni helyzetükbõl adódóan
leginkább segítségre szorulók támogatása, életlehetõsége-
inek javítása érdekében elgondolás kidolgozása egy gon-
dozási hálózat kialakítása, illetve a már mûködõ ilyen jel-
legû civil szervezetekkel történõ aktív együttmûködés
megvalósítása céljából.

Határidõ: 2011. II. negyedév
Felelõs: MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi

Központ (a továbbiakban: MH HEK)
Együttmûködõ: HM SZEF, HM TKF, HM JF, nyugdí-

jasszervezetek
Végrehajtás formája: Tájékoztató elkészítése a HM Hu-

mánpolitikai Kabinet részére

6. A nyugállományú életvitelbe történõ zökkenõmentes
átmenet érdekében az aktív szolgálat utolsó szakaszába
lépõ hivatásos állomány célirányos, konkrét, az élethely-
zeteket figyelembe vevõ tájékoztatásának megszervezése,
nyugdíj-elõkészítõ programok tervezése, és ezek folyama-
tos végrehajtása.

Határidõ: 2010. I. negyedév
Felelõs: HM SZEF
Együttmûködõ: HM Személyügyi Osztály (a továbbiak-

ban: HM SZÜO), HM KOF
Végrehajtás formája: Tájékoztató anyag elkészítése

7. Pontos tervezõ- és tájékoztatótevékenység keretén
belül az élethosszig tartó tanulás biztosítása érdekében le-
hetõvé kell tenni, hogy a nyugállományúak különbözõ
csoportjai a szabad kapacitású és számukra hasznos képzé-
si formákat elérjék és azokon részvételük biztosított le-
gyen.

Határidõ: 2010. III. negyedév
Felelõs: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Együttmûködõ: HM SZEF, HM SZÜO, HM KOF,

nyugdíjasszervezetek
Végrehajtás formája: Tájékoztató anyag elkészítése

8. Külön programtervek elkészítésével a hozzáférés
széles körû biztosításával lehetõvé kell tenni az egészség-
megõrzés, egészségtudatos magatartás, életmód kialakítá-
sa, fenntartása feltételeinek megteremtését, a Honvédség
által szervezett/támogatott ilyen jellegû rendezvényeknek
a gondoskodási körbe tartozók részérõl történõ elérését.

Határidõ: 2010. II. negyedév, majd folyamatosan
Felelõs: MH HEK
Együttmûködõ: Honvédelmi Idõsügyi Tanács, nyugdí-

jasszervezetek
Végrehajtás formája: Programterv elkészítése

9. A Honvédelmi Minisztérium Idõsügyi Tanács folya-
matos és rendszeres tájékoztatásával el kell érni, hogy – az
önkéntesség elvét is figyelembe véve – a nyugállományú
katonák aktívabban bevonhatók legyenek a tárcát érintõ
feladatok helyi szintû végrehajtásába (toborzás, hagyo-
mányõrzés, kulturális és sporttevékenység).

Határidõ: 2010. III. negyedévtõl folyamatosan féléven-
ként

Felelõs: HM SZEF
Együttmûködõ: Honvédelmi Idõsügyi Tanács, HM

KOF, katonai szervezetek, nyugdíjasszervezetek
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Végrehajtás formája: Rendszeres tájékoztatás a közpon-
ti és helyi programokról, illetve az azokhoz történõ csatla-
kozás lehetõségeirõl.

10. Jelenjenek meg a tárca rövid, valamint hosszú távú
tervezési rendszerében az Idõsügyi Stratégia megvalósítá-
sát célzó programok költségkihatásai, a honvédségi ha-
gyományokhoz kötõdõ, a nyugállományú katonák érdeké-
ben létrejött helyi társadalmi szervezetek támogatása.

Határidõ: 2011. I. negyedévtõl folyamatosan évenként
Felelõs: HM VTF, HM KPÜ
Együttmûködõ: HM KOF, HM SZEF, Idõsügyi Tanács,

nyugdíjasszervezetek
Végrehajtás formája: Tervezési okmányok

Befejezés

A Magyar Honvédség alapvetõ érdeke a katonai pálya
magas presztízse, a társadalmi elismerés mai színvonalá-
nak megõrzése. Ennek egyik alapvetõ építõköve az a szer-
vezeti gondoskodás, amely a katonát elkíséri a pályára lé-
péstõl az aktív szolgálaton át egészen élete végéig. Ennek
a kapcsolatnak a nyugállományba helyezés utáni szakasza
mindkét fél számára jelentõs, még ki nem használt lehetõ-
séget tartalmaz.

A nyugállományú katonákról történõ gondoskodás, a
szoros, megfelelõ tartalommal bíró kapcsolattartás jelen-
tõs eredményeket hozhat többek között az oktatás, a ha-
gyományápolás, a toborzás, és a napjainkban nehéz fel-
adatnak tûnõ pályán tartás területén is.

E programban meghatározott célkitûzések és feladatok
színvonalas megvalósítása minden résztvevõtõl személyes
felelõsséget, kimagasló problémaérzékenységet, sok türel-
met, és elkötelezettséget kíván.

A program végrehajtását a HM TKF folyamatosan kí-
sérje figyelemmel, a HM Humánpolitikai Kabinet pedig
évente vizsgálja meg, a szükséges módosításokat kezde-
ményezze.

A honvédelmi miniszter
2/2010. (I. 8.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi

Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi
Központ) gazdálkodásának sajátos szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdés l) pontja alapján,
figyelemmel a honvédelmi szervek mûködésének az ál-
lamháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló

Korm. rendeletre, a Honvédelmi Minisztérium fejezet köz-
ponti és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
102/2007. (HK 18.) HM utasításra, továbbá az Állami
Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegé-
szségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapítá-
sáról szóló 89/2007. (HK 12.) HM határozatra, a Honvé-
delmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Hon-
véd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) gazdál-
kodásának sajátos szabályairól a következõ

utasítást

adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, közvetlen felügyelete alá tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a további-
akban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervek).

A HM Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)

gazdálkodásának általános szabályai

2. §

(1) A HM Állami Egészségügyi Központ (Honvéd,
Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) (a továbbiak-
ban: HM ÁEK) a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv,
tevékenységének jellege alapján közintézet, amely a Hon-
védelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gaz-
dálkodásának rendjérõl szóló 102/2007. (HK 18.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: Utasítás) és a jelen utasítás alapján
sajátosan gazdálkodik.

(2) A HM ÁEK finanszírozását mind az Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól (a továbbiakban: OEP) ér-
kezõ támogatásértékû bevételek, mind a HM tárca költség-
vetési támogatása tekintetében – a Magyar Államkincstá-
ron (a továbbiakban: Kincstár) keresztül – közvetlenül a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiak-
ban: HM KPÜ) végzi.

(3) A HM ÁEK költségvetésének kezelése a HM fejeze-
ten belül a „6. HM Állami Egészségügyi Központ” költ-
ségvetési címen történik.

(4) A HM ÁEK a részére jóváhagyott felhasználható
közalkalmazotti létszám és az átlagbér alapulvételével, a
bérgazdálkodásra vonatkozó, a HM tárcán belüli szabá-
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lyozók figyelembevételével és betartásával bérszínvonal
gazdálkodást folytat.

(5) A HM ÁEK a katona-egészségügyi tevékenysége
minõsített idõszaki biztosítási és ellátási feladatait az MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központtal (a to-
vábbiakban: MH HEK) együttmûködve, annak vonatkozó
tervei alapján – saját tervet készítve – végzi.

A HM ÁEK mûködésének és fejlesztésének forrásai

3. §

(1) A HM ÁEK mûködésének és fejlesztésének forrásai
a következõk:

a) az OEP által teljesítményfinanszírozás keretében fo-
lyósított támogatásértékû bevétel;

b) a HM tárca által a mûködés érdekében biztosított
költségvetési támogatási elõirányzatok;

c) más tárcák által igényelt speciális, az OEP által nem
finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos
pénzeszközök;

d) a HM ÁEK saját, alaptevékenységet kisegítõ, kiegé-
szítõ, továbbá vállalkozási tevékenységébõl származó, va-
lamint az intézményi egyéb (mûködési és felhalmozási
jellegû) bevételei;

e) az orvostudományi kutatásból és kísérleti fejlesztés-
bõl származó bevételek;

f) a logisztikai, infrastrukturális és egészségügyi jellegû
természetbeni ellátás vagy szolgáltatásnyújtás;

g) az elõzõ évi jóváhagyott elõirányzat-maradvány;
h) a pályázat útján elnyert pénzeszközök;
i) a fejlesztés érdekében biztosított költségvetési céljel-

legû támogatási elõirányzatok.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban szereplõ bevételeknek,
illetve a d), f) és g) pontban szereplõ források egyes részei-
nek biztosítaniuk kell a HM ÁEK által nyújtott alapvetõ
ellátások feltételeit.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban szereplõ költségvetési
támogatásnak, illetve a c), d), e), f) és g) pontban szereplõ
források egyes részeinek alapvetõen biztosítaniuk kell

a) a HM ÁEK által nyújtott speciális, az OEP által nem
finanszírozott egészségügyi ellátásokat,

b) a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadásokat,
illetve

c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses kato-
nái jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a további-
akban: Hjt.) alapján foglalkoztatottakkal összefüggésben a
törvény elõírásai alapján felmerülõ sajátos kiadásokat.

(4) A HM ÁEK-nél felmerülõ kiadások és bevételek ter-
vezését, felhasználását és elszámolását oly módon kell
végrehajtani, hogy az biztosítsa egyrészt a HM ÁEK alap-
vetõ és speciális feladataihoz szükséges erõforrások elkü-
lönítését, másrészt pedig a telephelyenkénti költséghe-
lyenkénti és szakfeladatonkénti bemutatását is.

(5) Az ellátási-utaltsági renden keresztül a HM ÁEK ré-
szére térítésmentesen biztosított ellátásokat és szolgálta-
tásnyújtásokat, kifizetéseket az ellátó honvédelmi szervek
külön címrendkódon, projektkódon, illetve egyéb módon
elkülönítetten tervezik, kezelik, tartják nyilván, és számol-
nak el, errõl rendszeres és részletes adatszolgáltatást bizto-
sítanak a HM ÁEK részére.

(6) Az OEP által rendelkezésre bocsátott támogatásérté-
kû bevételek és a HM ÁEK – tárca által felülvizsgált és
igazolt – elõirányzat-maradványa nem vonható el, azon-
ban annak elõirányzatosítását a HM KPÜ útján kell kezde-
ményezni.

(7) Az OEP által nem finanszírozott speciális egészség-
ügyi szolgáltatások költségeit – azokban az esetekben,
ahol az lehetséges – normásítani szükséges, amely az ilyen
jellegû tevékenységek HM és a társminisztériumok által
történõ finanszírozásának alapja. A következõ évi nor-
mákra vonatkozó javaslatot a HM ÁEK az MH HEK-kel
közös elõterjesztésben minden év október 31-ig a honvé-
delmi miniszter részére felterjeszti.

A HM ÁEK költségvetési gazdálkodása

4. §

(1) A HM ÁEK az éves költségvetési elõirányzatai ter-
vezését a tárca védelmi tervezõ rendszerében meghatáro-
zottak szerint, az intézményi költségvetési javaslatok elké-
szítésének és jóváhagyásának rendjérõl szóló HM utasítás
elõírásai szerint végzi.

(2) A HM ÁEK összevont, a pénzügyi és logisztikai jel-
legû kiadásokat együttesen – a logisztikai jellegûeket kü-
lön mellékletként is, – valamint a bevételeket is tartalma-
zó, telephelyenként és szakfeladatonként is részletezett
elemi költségvetési tervjavaslatot készít, melyet a HM
KPÜ részére megküld. A HM ÁEK tervjavaslatát az egyes
központi tervezõ vagy központi természetbeni ellátást és
szolgáltatást vagy kifizetést nyújtó szervekkel szoros
együttmûködésben, velük egyeztetetten állítja össze.

(3) Az összevont költségvetési tervjavaslat önálló mel-
léklete részletesen és teljeskörûen bemutatja – telephe-
lyenkénti és szakfeladatonkénti, illetve ágazati minisztéri-
umi bontásban – az OEP által nem finanszírozott speciális
és egyéb feladatokkal összefüggõ kiadásokat és bevétele-
ket annak érdekében is, hogy a térítésköteles tevékenysé-
gek kiadásai az érintett ágazati minisztériumokkal megté-
ríthetõk legyenek. Az összevont költségvetési tervjavaslat
mellékleteként – a melléklet szerinti formában – részlete-
sen és teljeskörûen bemutatja az OEP által nem finanszíro-
zott katonai egészségügyi feladatokkal kapcsolatos, illetve
a Hjt. alapján foglalkoztatottakkal összefüggésben a tör-
vény elõírásai alapján felmerülõ sajátos kiadásokat.
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(4) A HM ÁEK az alapító okirata és Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata szerinti kiegészítõ és vállalkozási tevé-
kenységeire vonatkozóan önköltség-számítási szabályza-
tot készít. Ebben az éves elemi költségvetési tervjavaslatá-
tól elkülönítetten, – az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló kormányrendelet elõírásaira is tekintettel – teljeskö-
rûen meg kell terveznie a kiadásait és bevételeit.

(5) A HM KPÜ a HM ÁEK-tõl és az ellátó honvédelmi
szervektõl beérkezett elemi költségvetési tervjavaslatokat
összesíti, s azt szöveges összefoglalóval kiegészítve jóvá-
hagyás céljából felterjeszti a honvédelmi miniszternek.

(6) A nemzetközi feladatokkal és tevékenységekkel
összefüggõ költségvetési elõirányzatok tervezése az intéz-
ményi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváha-
gyásának rendjérõl szóló HM utasítás elõírásainak megfe-
lelõen történik.

(7) A költségvetési elõirányzatok év végi módosítására
vonatkozó tervjavaslat a HM KPÜ vezérigazgatója által
évente kiadásra kerülõ intézkedés szerint készül.

(8) Az éves költségvetési gazdálkodásról szóló szám-
szaki és szöveges beszámoló jelentést a HM ÁEK, vala-
mint a HM ÁEK érdekében felmerülõ kiadásokkal és be-
vételekkel kapcsolatosan az érintett honvédelmi szervek
az éves költségvetési beszámoló elkészítésérõl szóló HM
KPÜ vezérigazgatói intézkedésben foglaltak szerint állít-
ják össze. A HM KPÜ a beérkezett jelentéseket összesíti,
és azt szöveges összefoglalóval kiegészítve jóváhagyás
céljából felterjeszti a honvédelmi miniszternek.

5. §

Minden központi tervezõ, központi természetbeni ellá-
tást, szolgáltatást, kifizetést nyújtó szerv a HM ÁEK érde-
kében az adott évben várhatóan felmerülõ és a ténylegesen
teljesített kiadásokat – a teljeskörûség és az átláthatóság
biztosítása céljából – az elemi költségvetés részeként, a
tervjavaslatától és a szöveges beszámoló jelentésétõl elkü-
lönítetten, adatszolgáltatási jelleggel önálló mellékletben
külön is részletesen bemutatja. Ennek egy példányát
megküldi a HM KPÜ-nek illetve a logisztikai kiadások
vonatkozásában tájékoztatja a HM ÁEK-et.

A HM ÁEK mûködésének logisztikai támogatása

6. §

(1) A HM ÁEK a mûködéséhez szükséges logisztikai
erõforrásokat önállóan tervezi, és az igényeket az ellátó
honvédelmi szervek részére küldi meg. Az ellátó honvé-
delmi szervek a HM ÁEK felülvizsgált szükségleteit saját
logisztikai erõforrás terveikbe elkülönítetten dolgoz-
zák be.

(2) A HM ÁEK utaltsági rendjét az MH Összhaderõne-
mi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) a HM Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökséggel (a továbbiakban:
HM FLÜ) együttmûködve alakítja ki.

(3) A logisztikai ellátási feladatok végrehajtása érdeké-
ben a HM ÁEK állományából logisztikai szervezeti egy-
ség kerül kijelölésre, amely feladata a szükséges vételezé-
sek lebonyolításának megszervezése, a szakanyagok nyil-
vántartása, az azokkal kapcsolatos, üzemeltetési, ellenõr-
zési és jelentési kötelezettségek teljesítése.

(4) A HM ÁEK az intézményi erõforrás szükségletét a
HM Védelmi Tervezési Fõosztály részére küldi meg.

Elektronikai támogatás

7. §

(1) A honvédelmi feladatok ellátása érdekében, a tábori
információs rendszerekkel történõ kapcsolat vonatkozásá-
ban a teljes logisztikai támogatás az ellátási-utaltsági rend
szerint, térítésmentesen valósul meg.

(2) Az informatikai szoftverek, a számítás-, ügyvitel és
nyomdatechnikai eszközök, szakanyagok, valamint a
fenntartási anyagok, segédanyagok, javítási anyagok, az
ezekkel kapcsolatos javítási, karbantartási szolgáltatások a
HM ÁEK saját költségvetése terhére kerülnek biztosításra.
A HM fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) vonatkozásában az
ellátást a HM KPÜ biztosítja.

Híradó, informatikai
és elektronikus információvédelmi támogatás

8. §

(1) A HM ÁEK híradó és informatikai hálózatainak, in-
formációs rendszereinek üzemeltetését, felügyeletét – a
HM KGIR kivételével – a HM ÁEK saját hatáskörben ter-
vezi, szervezi és hajtja végre.

(2) A híradó és informatikai rendszerek fenntartását, ja-
vítását, fejlesztését, a polgári szolgáltatóktól igénybevett
díjköteles szolgáltatások megrendelését, a generált forgal-
mi költségek kifizetését, a felhasználók híradó és informa-
tikai eszközökkel történõ ellátását a HM ÁEK saját költ-
ségvetése terhére hajtja végre.

(3) A HM ÁEK és az MH híradó és informatikai rend-
szerei közötti együttmûködés formájára külön szabályzó
kerül kiadásra.

(4) A híradó és informatikai rendszerek elektronikus infor-
mációvédelmét megvalósító funkciókat, technikai megoldá-
sokat, eljárásokat és fejlesztéseket a HM Informatikai és In-
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formációvédelmi Fõosztály (a továbbiakban: HM IIF) biz-
tonsági követelményei szerint kell végrehajtani.

Fegyverzettechnikai támogatás

9. §

(1) Fegyverzettechnikai biztosítás területén a HM ÁEK
kijelölt anyagfelelõse a munkaköri jegyzék alapján készíti
el az intézmény hadi szükségleti és ellátottsági számveté-
sét. Az MH ÖHP a részére eljuttatott számvetések alapján
intézkedik a szükségletek biztosítására. A hadi szükséglet
biztosítása az ellátó központok részérõl KT-utalványon
történik. A vételezés idõpontját az intézmény vezetõje az
ellátó központokkal egyezteti.

(2) A kiképzési harcanyag ellátás és a kiképzési felada-
tok anyagbiztosítása érdekében a tervezés idõszakában
szükségleteit megküldi az ellátó katonai szervezet részére.
A biztosítás az ellátási-utaltsági rend szerint, térítésmente-
sen történik.

Páncélos és gépjármû-technikai támogatás

10. §

A páncélos és gépjármû-technikai eszközökkel történõ
ellátás térítésmentesen, az ellátási-utaltsági rend alapján
valósul meg. A páncélos és gépjármû-technikai eszközök
üzemeltetése, igénybevétele, tárolása, továbbá a gépjár-
mû-technikai eszközök üzemben tartása, technikai kiszol-
gálása, javítása, alkatrész ellátása, valamint a fenti eszkö-
zökhöz kapcsolódó egyéb szolgáltatások a HM ÁEK saját
költségvetése terhére kerül biztosításra. A környezetvédel-
mi felülvizsgálat és a mûszaki vizsga ellátási rend alapján
kerül biztosításra.

Repülõmûszaki támogatás

11. §

A repülõmûszaki biztosítás területén a HM ÁEK objek-
tumában lévõ helikopter fogadó platform mûködõképessé-
géhez szükséges eszközök és szolgáltatások biztosítása az
ellátási-utaltsági rend alapján történik.

Vegyivédelmi-technikai támogatás

12. §

(1) Vegyivédelmi-technikai biztosítási területen a HM
ÁEK szaktechnikai eszközökkel való ellátása, azok tech-

nikai kiszolgálása és javítása térítésmentesen, az ellátási-
utaltsági rend alapján valósul meg.

(2) A tûzoltó készülékekkel történõ ellátás, az eszközök
üzemben tartása, technikai kiszolgálása, javítása az ellátá-
si utaltsági rendnek megfelelõen, térítésmentesen történik.

Mûszaki-technikai támogatás

13. §

(1) A mûszaki technikai eszközök és szakanyagok vo-
natkozásában a HM ÁEK ellátása az utaltsági rendnek
megfelelõen, térítésmentesen történik.

(2) Az olyan mûszaki-technikai eszközök üzemelteté-
sét, amelyek szakági részét önálló belsõ erõforrás mûköd-
teti a HM ÁEK a vonatkozó mûszaki technikai szakutasí-
tásban foglaltak alapján tervezi és szervezi meg.

(3) A mûszaki harc-, fenntartási és kiképzési anyagok
ellátása utaltsági rendnek megfelelõen, térítésmentesen
történik.

Élelmezési ellátás

14. §

(1) A HM ÁEK beteg és alkalmazotti (a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya
alá tartozó közalkalmazottak, illetve Hjt. hatálya alá tarto-
zó hivatásos és szerzõdéses katonák) étkeztetésének rend-
je a szolgáltatótól külön szerzõdés alapján vásárolt élelme-
zési ellátással, és a HM ÁEK által üzemeltetett konyhai
étkezdei ellátással valósul meg.

(2) A külsõ szolgáltató részére üzemeltetésre átadott
konyha esetén

a) az élelmezési ellátás szolgáltatás igénybevétele a HM
ÁEK költségvetése terhére,

b) az ételhulladék elszállítása a konyhát üzemeltetõ
szolgáltató által
valósul meg.

(3) A HM ÁEK az élelmezési ellátást biztosító szolgál-
tatóval a szerzõdést a következõk figyelembevételével
köteles megkötni:

a) a szolgáltató részére használatra átadott felszerelése-
ket, a szerzõdés lejártát követõen vissza kell venni a szol-
gáltatótól, a hiánypótlás a szolgáltató költségére történik,

b) negyedévenként a szolgáltató téríteni köteles a részé-
re használatra átadott élelmezési és elhelyezési szakanyag-
nem felelõsi körbe tartozó konyhaipari gépekért a gép
negyedéves amortizációs költségét,

c) a szolgáltató a konyhaipari gépeket, eszközöket, va-
gyontárgyakat saját költségén köteles javítani, karbantartani
és felújítani majd ezeket a szerzõdés lejárta után ellenszolgál-
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tatásra való igény nélkül a használatba adó honvédelmi szerv
részre üzemképes állapotban visszaszolgáltatni.

(4) A konyhaipari gépeket a szerzõdés lejártát követõen
tételesen kell visszavenni a szolgáltatótól.

(5) A szolgáltató részére üzemeltetésre átadott konyha
esetén a közmûszolgáltatásra a HM Infrastrukturális Ügy-
nökség (a továbbiakban: HM IÜ) a szolgáltatóval külön
bérleti és üzemeltetési szerzõdést köt.

(6) A HM ÁEK által üzemeltetett konyhai étkezdei ellá-
tás – (7) bekezdésben foglaltak kivételével – saját költség-
vetési elõirányzatai terhére valósul meg.

(7) A HM ÁEK által, saját állománnyal üzemeltetett
konyha esetében a konyhaipari gépek utánpótlása az ellá-
tási-utaltsági rendben meghatározottak szerint, míg az
ételhulladék elszállítása térítésmentesen, központi keret-
szerzõdés alapján történik.

Ruházati ellátás

15. §

(1) Katonai ruházat tekintetében a Hjt. hatálya alá tarto-
zó hivatásos és szerzõdéses katonák ellátása a katonai ru-
házati ellátó pontokon keresztül valósul meg.

(2) A legénységi beosztású szerzõdéses állomány, vala-
mint a próbaidõs szerzõdéses, tiszti, zászlósi, tiszthelyette-
si állomány részére az MH Logisztikai Ellátó Központtól
(a továbbiakban: MH LEK) térítésmentesen vételezett
szakanyagokat a HM ÁEK saját készleteibõl biztosítja.

(3) A HM ÁEK a felszámított ruházati illetményét a HM
FLÜ-nek, a ruházati anyag- és utalványfüzet megrendelõ-
jét az MH LEK-nek küldi meg.

(4) Az MH-ban rendszeresített nyomtatványokat és iro-
dai papírokat az MH LEK a HM ÁEK részére az ellátá-
si-utaltsági rend szerint, a HM FLÜ által részére jóváha-
gyott pénzkeret terhére biztosítja.

(5) A HM ÁEK saját elemi költségvetése terhére tervezi
a) a közalkalmazotti állomány ruházati költségtérítését,
b) az MH-ban nem rendszeresített nyomtatványokkal

történõ ellátást,
c) munka- és védõruházat-beszerzéseit,
d) a mosatás és vegytisztítás szolgáltatásait.

Üzemanyag-ellátás

16. §

(1) A szárazföldi üzemanyagok és egyéb szolgáltatások
üzemanyag-kártyára történõ vásárlásának szabályairól
szóló 136/2008. (HK. 1/2009.) HM VTISZÁT intézkedés
alapján kerül térítésmentesen biztosításra a HM FLÜ által.

(2) A természetbeni hajtóanyag ellátás a hajtóanyag ki-
szállításáról és átvételi rendjérõl szóló HM VTISZÁT in-
tézkedés szerint, az állománytáblás és hadinormás üzem-
anyag-technikai eszközök biztosítása térítésmentesen az
ellátási-utaltsági renden keresztül valósul meg.

(3) Az üzemanyag-szaktechnikai eszközök karbantartá-
sa központi keretszerzõdés alapján térítésmentesen való-
sul meg.

Humán (kulturális) szakanyag ellátás

17. §

A humán (kulturális) szakanyag ellátás a HM ÁEK saját
költségvetése terhére kerül biztosításra.

Térképészeti ellátás

18. §

A térképészeti szakanyag ellátás térítésmentesen, az el-
látási-utaltsági renden keresztül történik.

Közlekedési támogatás

19. §

(1) A szállítási igények honvédségi jármûvekkel történõ
kielégítése az ellátási-utaltsági rend szerint történik.
A HM ÁEK az igényeit szükség szerint a feladat megkez-
dése elõtt legalább 5 munkanappal írásban jelzi az ellátá-
si-utaltsági rendben kijelölt szervezet felé.

(2) Közlekedésiszakanyag-ellátás, szaktechnikaiesz-
köz-ellátás és technikai kiszolgálás az ellátási-utaltsági
rendben meghatározottak szerint történik. Nem sorolható
ebbe a körbe a jellegzetesen kórházi mûködéshez, kórházi
technológiákhoz tartozó speciális anyagmozgatási rend-
szer, így különösen a programvezérlésû targoncák és a
csõpostarendszer. Ezen speciális eszközök üzemeltetését
és technikai kiszolgálását a kórház saját intézményi
ellátási rendszerében és költségvetése terhére tervezi.

Egészségügyi támogatás

20. §

(1) A HM ÁEK mûködéséhez szükséges mentõszolgál-
tatást, fogászati ellátást az MH HEK térítésmentesen biz-
tosítja, e szolgáltatások költségvetési elõirányzat-szükség-
letét az MH HEK külön tervezi.
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(2) Az (1) bekezdésben szereplõ egészségügyi biztosítá-
si feladatok kivételével a HM ÁEK az egészségügyi szak-
anyagok, szolgáltatások beszerzését az irányadó normatív
és belsõ rendelkezésekben foglaltaknak megfelelõen saját
költségvetése terhére hajtja végre.

(3) A HM ÁEK az egészségügyi szakanyagok selejtezé-
sét az irányadó normatív rendelkezések és az MH HEK pa-
rancsnoka (egészségügyi fõnök) intézkedése alapján hajtja
végre.

(4) A HM ÁEK az egészségügyi szakanyagok vonatko-
zásában az irányadó normatív rendelkezések alapján saját
hatáskörben kezeli, tartja nyilván, a vagyoni körbõl való
kivonási határozat alapján adja át az inkurrens anyagokat,
és saját költségvetési terhére semmisíti meg a veszélyes
hulladékokat.

A HM ÁEK infrastrukturális támogatása

21. §

A HM ÁEK infrastrukturális támogatása az utasítás
alapján és a 22–27. §-okban foglaltak figyelembevételével
kerül végrehajtásra.

Elhelyezési szakanyag-gazdálkodási feladatok

22. §

(1) A HM ÁEK mûködéséhez szükséges elhelyezési
szakanyagok elsõ ellátmányát és utánpótlását, illetve az
infrastrukturális területen felmerülõ esetleges egyéb szol-
gáltatásokat – hasonlóan az MH szervezeteihez – a HM IÜ
térítésmentesen biztosítja.

(2) Az elhelyezési szakanyagokkal történõ ellátás a lo-
gisztikai utaltsági rendnek megfelelõen kerül végrehajtás-
ra. Ennek keretében

a) az elhelyezési szakanyagok igénylése, tervezése, rak-
tározása az MH építményfenntartási és elhelyezési szak-
utasítása és a Magyar Néphadsereg beruházási és fenntar-
tási fõnöke által kiadott berendezési anyag tervezési
norma,

b) az elhelyezési szakanyagok selejtezése a Magyar
Honvédség építési és elhelyezési fõnöki intézkedés,

c) az elhelyezési szakanyagok beszerzése a honvédelmi
szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló
120/2007. (HK 20.) HM utasítás,

d) az elhelyezési szakanyagok nyilvántartása a Magyar
Honvédség anyagnyilvántartási utasítás X. számú függe-
lék – Az elhelyezési anyagok nyilvántartásának vezetésé-
hez kiadvány,

e) a felesleges készletek felszámolása a magyar állam
tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelé-
sében lévõ ingó vagyon feleslegesnek minõsítésének, va-

gyonkezelésének és hasznosításának szabályairól, vala-
mint a miniszteri biztos feladat- és hatáskörérõl szóló HM
utasítások
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ingatlangazdálkodási feladatok

23. §

(1) A HM ÁEK tevékenységét a magyar állam tulajdo-
nában és a HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanokban lát-
ja el, melyek használatát a HM térítésmentesen biztosítja.

(2) A HM ÁEK tevékenységének ellátásához szükséges
ingatlanállomány az utaltság rendezését követõen haszná-
latba adási megállapodás keretében kerül a HM ÁEK ré-
szére átadásra. Az ingatlanok utalása és használatba adása
tekintetében az Utasítás 37. § (5) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni. A használatba adáshoz járulékos kötel-
mek, így a 25. § szerinti üzemeltetési, õrzés-védelmi célú
szolgáltatási szerzõdés is kapcsolódik.

(3) A nem közvetlenül gyógyító funkciót ellátó ingatla-
nok és ingatlanrészek – melyek szintén HM-vagyonkeze-
lésûek, különösen büfé-, élelmiszer- és italautomaták elhe-
lyezését szolgáló üres területek – idõszakos hasznosítására
az állami vagyonnal való gazdálkodás elõírásai szerint ke-
rülhet sor, ideértve az irányadó normatív rendelkezéseket
és a vagyonkezelési szerzõdés rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

(4) A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánításra kerü-
lõ egészségügyi intézmények vonatkozásában a HM IÜ ki-
dolgozza a felszámolásra kerülõ ingatlanok hasznosítási
tervét, elvégzi az adott ingatlanok ingatlanjogi rendezési
feladatait.

(5) A HM vagyonkezelésébe kerülõ egészségügyi intéz-
mények ingatlanaira vonatkozó okmányokat az ingatlanok
analitikus nyilvántartási rendjérõl szóló 62/2004. (HK 16.)
HM IKH–HM KPSZH együttes intézkedésben meghatáro-
zott bizonylatolási rendnek megfelelõen kell felterjeszteni
a HM IÜ részére az ingatlan-nyilvántartás felfektetése ér-
dekében.

Lakás- és szállógazdálkodási, lakhatástámogatási
feladatok

24. §

(1) A lakások és szállóférõhelyek gazdálkodási körbe
vonása a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt
lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, va-
lamint a lakhatás támogatásáról szóló HM rendelet (továb-
biakban: Lakásrendelet) szerint történik, az illetékes helyi
lakásgazdálkodási szerv kezdeményezésére.
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(2) A HM ÁEK állományába tartozó hivatásos, szerzõ-
déses, közalkalmazotti és munkavállaló állománnyal a
szállóbérleti szerzõdések, illetve a HM-rendelkezésû laká-
sok bérleti szerzõdéseinek megkötése a Lakásrendelet
alapján, a nõvér-, illetve nõtlenszállók igénybevétele a
HM rendelkezésû lakás bérbeadásával és a lakáscélú tá-
mogatásokkal összefüggõ, a honvédelmi szervekre háruló
egyes feladatok ellátásáról, a lakásgazdálkodási és a lakó-
ház-kezelési szervek feladatairól, a lakásbizottságok mû-
ködésérõl, továbbá a szállóférõhely-gazdálkodás és a
szállóbérlet szabályairól szóló HM utasítás alapján tör-
ténik.

Üzemeltetési és fenntartási feladatok

25. §

(1) A HM térítésmentesen természetbeni ellátásként
biztosítja a HM ÁEK által használt ingatlanok fenntartá-
sát, üzemeltetését és õrzés-védelmét a HM Elektronikai,
Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötött szerzõdések
alapján.

(2) A HM ÁEK által használt ingatlanok üzemeltetését,
karbantartását a HM IÜ által megkötött elhelyezési szol-
gáltatási szerzõdés hatálya alatt kell végezni. A szolgálta-
tási szerzõdés alapján végrehajtott feladatok esetében a
megrendelõ helyi képviseletét a HM ÁEK látja el, a szak-
mai felügyeletet a HM IÜ gyakorolja.

(3) Az üzemeltetési és karbantartási költségeket (áta-
lányt és a tételes elszámolást is) a HM IÜ tervezi a honvé-
delmi miniszter vonatkozó utasításai szerint. A szolgálta-
tás a HM ÁEK részére térítésmentesen kerül biztosításra.
A HM ÁEK részére történõ szolgáltatás nyújtásával kap-
csolatos költségeket a HM IÜ elkülönítetten kezeli, és tart-
ja nyilván. A felmerült költségekkel kapcsolatos adatszol-
gáltatást a tárgyhavi számla beérkezését követõ 20 napon
belül a HM IÜ megküldi a HM ÁEK részére.

(4) A HM ÁEK õrzés-védelmi feladatait az Élõerõs Õr-
zésvédelmi Szolgáltatás Megvásárlása Keretszerzõdés ha-
tálya alatt kell biztosítani. A HM ÁEK objektumai õr-
zés-védelmének szakmai felügyeletét a HM Hadmûveleti
és Kiképzési Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) látja
el. A szolgáltatást biztosító megrendelést a HM IÜ hajtja
végre a HM HKF igénye alapján. Az élõerõs õrzés-védel-
mi szolgáltatás teljesítésigazolásának módját a HM IÜ
vezérigazgatója a HM HKF-fel és a HM ÁEK-kel egyez-
tetve határozza meg.

(5) A HM ÁEK által megrendelésre kerülõ élõerõs õr-
zés-védelmi szolgáltatás a HM HKF útján történik. A HM
HKF felelõsségi körébe tartozik az õrszolgálati létszám, az
õrség formájának-fajtájának és rezsióraadatok a katonai
objektumok õrzés-védelmi kategóriába sorolásáról, az õr-
zés fajtáiról és az õrzés megszervezésérõl szóló HM

HVKF intézkedés szerinti megadása, a változások, változ-
tatások adatainak továbbítása a HM IÜ felé.

(6) Az élõerõs õrzés-védelmi szolgáltatás költségeit
(átalányt és a tételes elszámolást is) a HM IÜ tervezi a HM
HKF-fel együttmûködve a honvédelmi miniszter vonatko-
zó utasításai szerint. A keretszerzõdés átalánydíjas, de a
szerzõdés õrlétszámának változása esetén a HM HKF, il-
letve az érintett objektumok vezetõi által kezdeményezett,
de a térítési díjban az élõerõs õrzés-védelmi szolgáltatás
létszámának változtatásából adódóan a növekedésnél a be-
jelentést követõen 5 munkanapon belül, míg az õrszolgálat
létszámának csökkentése (felmondása) esetén, a szerzõdés
jellegébõl adódóan, a bejelentést követõen 30 napon belül
eszközölhetõk a változtatások. Az eseti megrendelések is a
fentiek figyelembevételével kerülnek végrehajtásra.

(7) A szolgáltatás a HM ÁEK részére térítésmentesen ke-
rül biztosításra. A HM ÁEK részére történõ szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatos költségeket a HM IÜ elkülönítetten
kezeli, és tartja nyilván, és arról a tárgyhavi számla beérkezé-
sét követõ 20 napon belül tájékoztatja a HM ÁEK-et.

(8) A fizikai biztonság fejlesztése a HM ÁEK igényei
alapján, a HM HKF, illetve a HM IIF követelményei sze-
rint valósul meg. Költségeit a HM IÜ tervezi a HM
HKF-fel és a HM IIF-fel együttmûködve, a honvédelmi
miniszter vonatkozó utasítása szerint.

26. §

Az infrastrukturális beszerzéseket a HM ÁEK igényei
alapján a HM IÜ tervezi. A HM ÁEK elhelyezési infra-
strukturális ellátásának felsõ szintû tervezését a tárca vé-
delmi tervezõ rendszerén belül, a vonatkozó normatív ren-
delkezéseknek megfelelõen a HM IÜ végzi. A HM ÁEK
igényei a rendszerbe illesztetten kerülnek a HM IÜ részére
megküldésre.

27. §

A HM ÁEK infrastrukturális ellátása, mûködtetése – kivé-
ve az egészségügyi ellátásra vonatkozó speciális szabályokat
– a honvédelmi szervekre vonatkozó jogszabályoknak, belsõ
rendelkezéseknek megfelelõen történik. Az elhelyezési szol-
gáltatási szerzõdés hatálya alá nem tartozó ellátások fedezetét
a HM ÁEK saját költségvetése terhére tervezi.

Egyéb gazdálkodási kérdések

28. §

(1) A HM ÁEK személyi állománya csoportos baleset-
biztosításának, a gyógyító állomány orvos-felelõsségbiz-
tosításának, gépjármûvei CASCO- és kötelezõ gépjár-
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mû-felelõsségbiztosításának költségvetési elõirányzatait a
HM KPÜ központilag tervezi meg, fizeti ki és számolja el.

(2) Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók
által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a
külön meghatározott személyek tekintetében fennálló
egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.)
Korm. rendelet 7. §-ának (5) bekezdése szerinti szakmai
alkalmassági vizsgálatok végzésének és finanszírozásá-
nak, elszámolásának rendjét, továbbá a költségtérítés sza-
bályait külön jogszabály tartalmazza.

(3) A HM ÁEK biztosítja, hogy a vagyon analitikus
nyilvántartása vezetésére használt programból az adatok a
HM KPÜ által meghatározott struktúrában kerüljenek át a
HM KPÜ-höz, ahol azok átkonvertálása az ESZKÖZ-
rendszernek megfelelõen történik.

(4) A HM ÁEK megteremti a lehetõséget az általa hasz-
nált fõkönyvi informatikai rendszerben, hogy a fõkönyv
adatai fõkönyvi számlaszám mélységben, napi rendszeres-
séggel a HM KPÜ által meghatározott formátumú adatbá-
zisba kimenthetõk legyenek, s feladásra kerüljenek a HM
KGIR-rendszerbe.

Záró rendelkezések

29. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Az MH ÖHP a logisztikai utaltsági rend jelen utasí-
tás szerinti pontosítását az utasítás közzétételét követõ 30
napon belül végzi el.

(3) A HM ÁEK az utasítás kiadását követõ 30 napon be-
lül elkészíti a szervezetre vonatkozó vállalkozási, önkölt-
ség-számítási, gazdálkodási és kötelezettségvállalási sza-
bályzatát, amelyet a honvédelmi miniszter hagy jóvá.

Budapest, 2009. december 28.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 2/2010. (I. 8.) HM utasításhoz

………………………………………….
intézmény megnevezése

MINTA
KIMUTATÁS

a HM ÁEK-nél a Hjt.-vel összefüggésben felmerülõ többletkiadásokról

Fsz. Feladat megnevezése Fõkönyvi
számlaszám Számla megnevezése Összeg

(E Ft)

1.

Személyi juttatások összesen

2.

Munkaadókat terhelõ járulékok összesen

3.

Egyéb mûködési célú pénzeszközátadás, kiadás összesen

4.



Dologi kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Budapest, …………………………………

…………………………………….
ÁEK fõigazgatója

1. A honvédelmi pótlék, szolgálatiidõ-pótlék, illetménykiegészítés, nyelvpótléktöbblet, leszerelési segély, toborzó-
pénz, jubileumi jutalom többlet, egyéb sajátos juttatások (hivatásos, szerzõdéses állomány egészségügyi szabadság ide-
jére fizetett díjazása), költségtérítések (ruházati, közlekedési többlet, albérleti díj, lakásüzemeltetési hozzájárulás, köl-
tözködési költségtérítés, külön élõk élelmezési ellátása, lakbér-kiegészítés, egyéb) stb.

2. Az 1. pontban felsoroltak utáni munkaadót terhelõ járulékok.
3. Jogszabályok és belsõ rendelkezések alapján fizetett szociális juttatások (segélyek, intézményes segély többlet, há-

zastársi jövedelemkiegészítés stb.).
4. Különélõk élelmezési ellátása stb.
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A honvédelmi miniszter
3/2010. (I. 8.) HM

u t a s í t á s a
a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja és a
97. § (1) bekezdésének o) pontja alapján – a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) 49/F. §-a végrehajtása érdekében, figyelemmel a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény-
re (a továbbiakban: Szja. törvény), valamint a köztisztvise-
lõk cafeteriajuttatásának részletes szabályairól szóló
305/2009. (XII. 23.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: R.)
a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról a következõ

utasítást

adom ki.

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
HM Védelmi Hivatalra és a HM Központi Ellenõrzési és
Hatósági Hivatalra, valamint az e szervezeteknél foglal-
koztatott köztisztviselõkre, ügykezelõkre, valamint a pré-
miumévek programról és a különleges foglalkoztatási állo-
mányról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alatt álló

közszolgálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban
együtt: köztisztviselõk) terjed ki.

(2) Az utasítás elõírásai a köztisztviselõk közeli hozzá-
tartozói tekintetében csak a külön nevesített esetekben al-
kalmazhatók.

2. §

Az utasítás alkalmazásában
a) üdülési csekk: az Szja. törvény 3. § 87. pontjában

meghatározott utalvány,
b) melegétkezési utalvány: az Szja. törvény szabályai-

nak megfelelõ, kizárólag étkezõhelyi vendéglátás, munka-
helyi étkeztetés vagy közétkeztetés igénybevételére jogo-
sító utalvány,

c) iskolakezdési utalvány: kizárólag tankönyv, tanesz-
köz vagy ruházat vásárlására jogosító utalvány formájában
biztosított iskolakezdési támogatás,

d) helyi bérlet: kizárólag helyi utazásra szolgáló bérlet
formájában juttatott bevétel,

e) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: az önkéntes
kölcsönös nyugdíjpénztárba a magánszemély javára átutalt
munkáltatói hozzájárulás,

f) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás: az önkéntes
kölcsönös egészségpénztárba a magánszemély javára át-
utalt munkáltatói hozzájárulás,

g) magánnyugdíj-pénztári tagdíj-kiegészítés: a munkál-
tató által a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egy-



oldalú kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíjpénz-
tárba fizetett összeg,

h) munkáltatói hozzájárulások: az e)-g) pontok szerinti
hozzájárulás, tagdíjkiegészítés,

i) internethasználat: az Szja. törvény 1. számú mellékle-
tének 7.11. pontja szerinti juttatás,

j) lakáscélú munkáltatói támogatás: az Szja. törvény
szabályainak megfelelõ, a munkáltató által lakáscélú fel-
használásra nyújtott, vissza nem térítendõ támogatás,

k) mûvelõdési utalvány: az Szja. törvény szabályainak
megfelelõ, mûvelõdési intézményi szolgáltatás igénybe-
vételére jogosító utalvány,

l) kockázati életbiztosítás, balesetbiztosítás: az Szja.
törvény 1. számú mellékletének 6.3. pontja szerinti bizto-
sítás,

m) pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és
számviteli elemmel nem rendelkezõ honvédelmi szervezet
esetében a pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet állományá-
ból kikülönített szervezeti elem,

n) keretösszeg: a köztisztviselõt adott idõpontban tény-
legesen megilletõ éves cafeteriajuttatás összege,

o) felhasználás: a köztisztviselõ részére adott idõpontig
ténylegesen kifizetett, átutalt, átadott a)-l) pontokban sze-
replõ juttatások,

p) lekötött keret: a köztisztviselõ nyilatkozatában sze-
replõ azon juttatások összege, melyek még nem kerültek
felhasználásra,

q) szabad keret: a keretösszeg, valamint a felhasználás
és a lekötött keret különbözete, ha az pozitív elõjelû,

r) kerettúllépés: a keretösszeg, valamint a felhasználás
és a lekötött keret különbözete, ha az negatív elõjelû,

s) túlköltekezés: a keretösszeg, valamint a felhasználás
különbözete, ha az negatív elõjelû.

A cafeteriajuttatás összege és felhasználása

3. §

(1) A köztisztviselõt megilletõ cafeteriajuttatás 2010.
évre vonatkozó keretösszegét

a) az állami vezetõk, a fõigazgatók és a fõosztályveze-
tõk esetén 461 000 Ft-ban,

b) a Ktv. 42. § (4) bekezdése szerinti I. besorolási osz-
tályba tartozó köztisztviselõk esetén 374 000 Ft-ban,

c) a Ktv. 42. § (4) bekezdése szerinti II-III. besorolási
osztályba tartozó köztisztviselõk esetén 310 000 Ft-ban
határozom meg.

(2) Az év közben cafeteriajuttatásra jogosultságot szerzõ
köztisztviselõ keretösszegét legkésõbb a jogosultság keletke-
zésének napján, a kinevezéshez kapcsolódó, a Ktv. 11. § (7)
és (8) bekezdése szerinti tájékoztató okmányban kell megál-
lapítani. Ezt a szabályt alkalmazni kell az év közben bekövet-
kezett illetményváltozás esetén is. A köztisztviselõt megilletõ

keretösszeg módosulását a módosulás napján egyéni sze-
mélyügyi okmányban kell megállapítani.

4. §

A köztisztviselõ cafeteriajuttatásként az R. 6. § (1) be-
kezdésében felsorolt juttatásokra az Szja. törvényben sze-
replõ feltételekkel jogosult. Az egyes juttatások választha-
tó mértéke az Szja. törvényben meghatározott mértéket
meghaladhatja.

5. §

(1) Amennyiben a köztisztviselõ a Ktv. 49/F. § (5) és (6)
bekezdésében nem szereplõ esetben a tárgyév december
31-én túlköltekezésben van, annak összegével a következõ
évre szóló, a 3. § szerint megállapított keretösszegét csök-
kenteni kell.

(2) Ha ezzel a módszerrel a túlköltekezés összege teljes
mértékben nem rendezhetõ, a fennmaradó összeget a
tárgyévet követõ január 31-ig vissza kell követelni. A köz-
tisztviselõ választhatja a visszafizetés helyett a juttatás
visszaadását is, amennyiben azt az adott juttatás természe-
te lehetõvé teszi és jelen utasítás nem zárja ki.

A nyilatkozat

6. §

(1) A köztisztviselõnek a Ktv. 49/F. § (3) bekezdése
szerinti nyilatkozatát módosítania kell a keretösszegének
jogszabály – különösen a Ktv. 49/F. (2) és (5)–(6) bekez-
dése – rendelkezésén alapuló csökkenése esetén. A nyilat-
kozat módosítását

a) amennyiben a keretösszeg Ktv. 49/F. § (2) bekezdés
miatti csökkenése

aa) elõre látható, legkésõbb az azt megelõzõ napon,
ab) elõre nem látható, a távollét vége utáni elsõ munka-

napon,
b) legkésõbb a jogviszony megszûnésekor vagy áthe-

lyezéskor
kell végrehajtani.

(2) A nyilatkozatot a változás hatálybalépésének napját
követõ 10 munkanapon belül kell módosítani, ha az eredeti
nyilatkozattétel idõpontjában ismert, tárgyévre vonatkozó

a) minimálbér,
b) az illetmény havi összege,
c) munkáltatói hozzájárulások összege, mértéke,
d) adó- és társadalombiztosítási jogszabályok cafeteria-

juttatásra vonatkozó szabálya változik és módosítás nélkül
a felhasználás és a lekötött keret együttesen meghaladja a
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keretösszeg 105%-át. Egyéb esetekben az (4) bekezdésben
foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Ha a köztisztviselõ a nyilatkozat tételét a tárgyév ja-
nuár 15-ig, illetve az R. 4. § (4) bekezdés szerinti idõpon-
tig, módosítását a (1) bekezdés szerinti idõpontig akadá-
lyoztatása miatt nem tudta megtenni, arra az akadályozta-
tás okának megjelölésével az akadály megszûnésétõl szá-
mított 15 napon belül, de legkésõbb a tárgyév december
15-ig van lehetõség.

(4) A nyilatkozat a tárgyév október 1-je és 15-e között
módosítható. A nyilatkozat a tárgyév november 1-je és no-
vember 30-a között is módosítható – figyelemmel az R.
2. § (3) bekezdésében foglaltakra –, ha szabad keret áll
rendelkezésre. A nyilatkozat a tárgyév december 1-je és
5-e között akkor módosítható, ha a nyilatkozatban a ma-
gánnyugdíj-pénztári tagdíjkiegészítés választásra került.
A módosítási határidõk jogvesztõk.

7. §

(1) Az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot a ren-
delkezésre bocsátott számítógépes programmal, kivételes
esetben papír alapon kell kitölteni. A nyilatkozatot három
példányban kell elkészíteni és aláírva a pénzügyi és szám-
viteli szerv részére átadni.

(2) A pénzügyi és számviteli szerv a vonatkozó szabá-
lyoknak megfelelõen kitöltött, számszakilag ellenõrzött
nyilatkozat egyik példányán igazolja az átvételt. A pénz-
ügyi és számviteli szerv az ellenõrzött nyilatkozat egy pél-
dányát átadja a személyügyi szerv részére.

8. §

(1) Ha a köztisztviselõ a nyilatkozat határidõben történõ
megtételét önhibájából elmulasztja, akkor a cafeteriajutta-
tás havonta biztosítandó összegét úgy kell meghatározni,
hogy a keretösszegbõl le kell vonni a (2) bekezdés szerinti
felhasználást, és az így kapott értéket kell osztani a tárgy-
évbõl még hátralévõ jogosultsági hónapok számával.

(2) A köztisztviselõ részére az (1) bekezdés szerinti
esetben, a rendelkezésre álló összegig – az alábbi sorrend-
ben – a következõ juttatásokat kell biztosítani:

a) magánnyugdíj-pénztári tagdíjkiegészítés,

b) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,

c) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás,

d) melegétkezési utalvány.

(3) A munkáltatói hozzájárulások csak a 13. § (1) bekez-
désében foglalt feltételek teljesülése esetén, a 13. §
(2)–(4) bekezdésének figyelembevételével biztosíthatóak.

A cafeteriajuttatás rendelkezésre bocsátása

9. §

(1) Üdülési csekk választása esetén a nyilatkozatban fel
kell tüntetni az abban részesülõ köztisztviselõ, illetve a kö-
zeli hozzátartozók nevét és hozzátartozói státuszát. Az
üdülési csekk személyenként meghatározott értéke a mini-
málbérnek megfelelõ, vagy ettõl eltérõ, ezer Ft-tal osztha-
tó értéknek kell lennie. A minimálisan választható érték
személyenként 5000 Ft.

(2) Amennyiben a nyilatkozat tétele a tárgyév október
15-e után történik, üdülési csekk nem választható.

(3) Amennyiben a tárgyév március 1-je elõtt tett nyilat-
kozat módosítása a tárgyév március 1-je után történik, az
üdülési csekk értéke nem csökkenthetõ. Amennyiben a
nyilatkozat módosítása a tárgyév október 15-e után törté-
nik, az üdülési csekk értéke nem módosítható.

(4) Az üdülési csekket a tárgyév április 1-je és 15-e kö-
zött kell átadni, ha a csekk választása a tárgyév március
1-jéig történt. Egyéb esetben a csekket a tárgyév november
15-e és 30-a között kell a köztisztviselõ részére átadni.

(5) A köztisztviselõ az igényelt üdülési csekket köteles
átvenni, és az átvett üdülési csekket semmilyen okból nem
adhatja vissza.

(6) Az üdülési csekk átvételekor a köztisztviselõnek az
Szja. törvény 70. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja és
71. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a más juttató-
tól kapott üdülési csekkek értékérõl.

10. §

(1) A melegétkezési utalvány és a mûvelõdési utalvány
nyilatkozatban választott éves értékének ötszáz Ft-tal oszt-
hatónak kell lennie.

(2) Amennyiben a nyilatkozat tétele a tárgyév december
5-e után történik, mûvelõdési utalvány nem választható.

(3) Amennyiben a nyilatkozat módosítása a tárgyév de-
cember 5-e után történik, a mûvelõdési utalvány értéke
nem módosítható.

(4) A melegétkezési utalvány és a mûvelõdési utalvány
havi értékét a nyilatkozat tételekor úgy kell meghatározni,
hogy a választott értéket a cafeteriajuttatásra jogosultság
tárgyévi hónapjainak számával kell osztani. A törthóna-
pok egész hónapnak számítanak.

(5) A nyilatkozat módosításakor a melegétkezési utal-
vány és a mûvelõdési utalvány módosítást követõ hónaptól
biztosítandó havi értékét úgy kell meghatározni, hogy a
választott értékbõl le kell vonni az e jogcímen történt fel-
használást, és az így kapott értéket kell osztani a módosí-
tást követõ hónaptól számítva a tárgyévbõl még hátralévõ
jogosultsági hónapok számával.
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(6) A (4)–(5) bekezdés szerinti esetben, amennyiben a
havi összeg ötszáz Ft-tal nem osztható, az ötszáz Ft-tal
oszthatóságot a kerekítés általános szabályai szerint kell
biztosítani úgy, hogy a maradványérték a jogosultság utol-
só hónapjában kerüljön biztosításra.

(7) A nyilatkozat tárgyév december hónapban történõ
módosítása esetén a melegétkezési utalvány és a mûvelõ-
dési utalvány választott értékébõl le kell vonni az e jogcí-
men történt felhasználást és az így kapott értéket kell biz-
tosítani.

(8) A (4)–(6) bekezdés szerint meghatározott értékû me-
legétkezési utalványt és mûvelõdési utalványt – a (9) be-
kezdésben szereplõ esetet kivéve – minden hónapban elõ-
re, a hónap ötödik munkanapjáig kell átadni, kivéve, ha a
nyilatkozat tételére ezt követõen kerül sor. Ekkor a nyilat-
kozat tételének hónapjára járó melegétkezési utalványt és
mûvelõdési utalványt a következõ hónap ötödik munka-
napjáig kell átadni.

(9) A január hónapra járó melegétkezési utalványt és
mûvelõdési utalványt legkésõbb február ötödik munka-
napjáig kell átadni. A (7) bekezdés szerinti esetben a me-
legétkezési utalványt és a mûvelõdési utalványt a tárgyév
december 23-ig kell átadni.

11. §

(1) Az iskolakezdési támogatás címén juttatott bevétel
biztosítása iskolakezdési utalvány formájában történik. Is-
kolakezdési utalvány választása esetén a nyilatkozatban
fel kell tüntetni az arra jogosító gyermek(ek) nevét. Az is-
kolakezdési utalvány gyermekenként meghatározott érté-
ke a minimálbér 30%-ának megfelelõ, vagy ettõl eltérõ,
ezer Ft-tal osztható értéknek kell lennie.

(2) Amennyiben a nyilatkozat tétele a tárgyév szeptem-
ber 15-e után történik, iskolakezdési utalvány nem választ-
ható.

(3) Amennyiben a nyilatkozat módosítása a tárgyév
szeptember 15-e után történik, az iskolakezdési utalvány
értékét a (4) bekezdés szerinti igénybejelentésben szereplõ
összegnek megfelelõen kell módosítani.

(4) Az iskolakezdési utalványt a tárgyév június 1-jétõl
szeptember 15-ig a 2. számú melléklet szerinti forma-
nyomtatvány alkalmazásával kell igényelni, a benyújtási
határidõ jogvesztõ. Az igénybejelentésben szereplõ gyer-
mekenkénti összegek nem haladhatják meg a nyilatkozat-
ban szereplõ összeget.

(5) Az igénybejelentéshez csatolni kell a jogosultsági
feltételek megállapítására alkalmas bizonylatokat, az isko-
lalátogatási igazolás – amennyiben az igénybejelentés idõ-
pontjában még nem áll rendelkezésre – a tárgyév szeptem-
ber 30-ig pótolható.

(6) Az iskolakezdési támogatásra vonatkozó igénybeje-
lentést a benyújtástól számított harminc napon belül ér-

demben el kell bírálni függetlenül az iskolalátogatási iga-
zolás meglététõl. Amennyiben az iskolalátogatási igazolás
a tárgyév szeptember 30-ig nem kerül benyújtásra, vagy
utólag a jogosultsági feltételek hiánya kerül megállapítás-
ra, a közterhek tekintetében az Szja. törvény rendelkezései
szerint kell eljárni.

(7) A köztisztviselõ az igényelt iskolakezdési utalványt
köteles átvenni, és az átvett iskolakezdési utalványt sem-
milyen okból nem adhatja vissza.

12. §

(1) A köztisztviselõ helyi utazására szolgáló bérlet a
munkáltató nevére szóló számla alapján számolható el.
A lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely szerinti
településen igénybe vett helyi bérlet is elszámolható.

(2) Kétheti vagy havi bérlet elszámolásakor a számlá-
hoz a bérletszelvényt is csatolni kell. Éves bérlet elszámo-
lásakor a számlához a bérletigazolvány és a kitöltött bér-
letszelvény hiteles másolatának csatolása szükséges.

(3) A hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, va-
lamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtéríté-
seirõl szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet helyi szolgála-
ti utazásokra vonatkozó 45. §-a alapján a köztisztviselõ ré-
szére bérlet (bérlet-hozzájárulás) nem juttatható, a helyi
szolgálati utazásokhoz elõre váltott menetjegyet (gyûjtõje-
gyet, napijegyet) kell biztosítani.

13. §

(1) A munkáltatói hozzájárulások csak akkor választha-
tóak, ha a köztisztviselõ

a) az adott típusú pénztár tagja és az errõl szóló doku-
mentumot a munkáltatónak átadta, vagy nyilatkozatával
egyidejûleg átadja, és

b) az Szja. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti nyilatko-
zatot megteszi.

(2) A munkáltatói hozzájárulások törvényben meghatá-
rozott módon, a munkáltató által megállapított, minden
munkavállaló részére azonos összegben vagy mértékben
kerülnek biztosításra, melynél a köztisztviselõ által vá-
lasztott munkáltatói hozzájárulás(ok) összege vagy mérté-
ke nem lehet magasabb.

(3) A nyilatkozat tételekor a munkáltatói hozzájárulá-
sok (2) bekezdés szerinti havi mértékének az alábbi mérté-
keket (összegeket) kell tekinteni:

a) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás a távolléti díj
3,2%-a,

b) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás havi 3200 Ft,
c) magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés a nyugdíj-

járulék alapját képezõ jövedelem 1,6%-a.
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(4) A köztisztviselõ – törvényben meghatározott módon
– írásban kérheti a munkáltatói hozzájárulás(ok) teljes
összege, vagy egy része teljesítésének szüneteltetését.
Amennyiben a nyilatkozatban a választott munkáltatói
hozzájárulás(ok) összege alacsonyabb a (3) bekezdés sze-
rinti várható éves összeg(ek)nél, vagy a köztisztviselõ az
adott típusú pénztár tagja, de a nyilatkozatban munkáltatói
hozzájárulást nem kér, azt szüneteltetési kérelemnek kell
tekinteni.

(5) Amennyiben a nyilatkozat tétele a tárgyév decem-
ber 5-e után történik, munkáltatói hozzájárulás nem vá-
lasztható.

(6) Amennyiben a nyilatkozat módosítása a tárgyév de-
cember 5-e után történik, a munkáltatói hozzájárulások
összegét a felhasználás és a korábbi nyilatkozat alapján
várható december havi munkáltatói hozzájárulás együttes
összegében kell figyelembe venni.

(7) A tárgyhó 15-ig – december hónapban 5-ig – tett,
módosított nyilatkozat esetén a munkáltatói hozzájárulás
választását, módosítását a tárgyhónapra is figyelembe kell
venni.

14. §

Az internethasználat biztosítása, költségeinek átvállalá-
sa a munkáltató vagy a köztisztviselõ nevére szóló tárgy-
évi számla ellenében történhet.

15. §

(1) Amennyiben a nyilatkozat tétele a tárgyév október
15-e után történik, lakáscélú munkáltatói támogatás nem
választható.

(2) Amennyiben a nyilatkozat módosítása a tárgyév ok-
tóber 15-e után történik, a lakáscélú munkáltatói támoga-
tás összege nem növelhetõ.

(3) A lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó
igénylést a külön rendszeresített formanyomtatvány alkal-
mazásával, a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-tá-
mogatási egységéhez kell benyújtani. Az igénylésen a
köztisztviselõt ellátó pénzügyi és számviteli szervnek iga-
zolnia kell, hogy az igényelt lakáscélú munkáltatói támo-
gatás összege a nyilatkozat szerinti összeggel megegyezik.

(4) A lakáscélú munkáltatói támogatásra való jogosult-
ság megállapítása során a területi lakásgazdálkodási szerv
lakhatás-támogatási egysége az Szja. törvény adóterhet
nem viselõ járandóságra vonatkozó szabályainak történõ
megfelelést vizsgálja.

(5) Az okirati hiányosság miatt érdemben el nem bírál-
ható igénylést benyújtó köztisztviselõt a területi lakásgaz-
dálkodási szerv lakhatás-támogatási egysége a beérkezést
követõ 30 napon belül hiánypótlásra hívja fel. A hiánypót-

lásra nyitva álló határidõ legfeljebb 3 hónap lehet.
Amennyiben a hiánypótlásra nyitva álló határidõ ered-
ménytelenül telt el, az igénylést el kell utasítani.

(6) A lakáscélú munkáltatói támogatásra megfelelõen
alkalmazni kell a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott
lakhatási támogatásokról szóló HM rendelet vissza nem
térítendõ juttatásra vonatkozó 183. § (1) bekezdését,
184. §-át, valamint 206. §-át.

16. §

A munkáltató által kötött csoportos élet- és balesetbiz-
tosítástól függetlenül a köztisztviselõ által saját nevére kö-
tött kockázati életbiztosítás, baleset-biztosítás díjának át-
vállalása a köztisztviselõ nevére szóló tárgyévi számla el-
lenében történhet.

Eljárási szabályok

17. §

(1) A pénzbeni juttatások folyósításának szabályairól
szóló 39/2008. (HK 9.) HM utasításban foglaltakat a cafe-
teriajuttatás kifizetése során is alkalmazni kell.

(2) Az iskolakezdési utalvány biztosítására és a kapcso-
lódó feladatokra a hivatásos és szerzõdéses katonák, a
honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális jut-
tatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet 15. §
(1)–(3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(3) A köztisztviselõ részére a felhasznált cafeteriajutta-
tás összegérõl havonta a változás-visszaigazoláson juttatá-
sonként összesített elszámolást kell adni.

(4) Az üdülési csekket, melegétkezési utalványt, mûve-
lõdési utalványt a honvédelmi szervezet személyügyi szer-
ve által készített jegyzék alapján kell átadni. A jegyzék tar-
talmazza a köztisztviselõ nevét, az utalvány fajtáját, címle-
tenkénti darabszámát, sorszámát, összértékét, az átvevõ
aláírását, valamint a jegyzéket készítõ nevét és a jogosult-
ságot igazoló munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ jóváha-
gyását.

(5) Az üdülési csekk, melegétkezési utalvány, mûvelõ-
dési utalvány szigorú számadású nyomtatvány. A jogosul-
tak által aláírt jegyzéket a szigorú számadású nyomtatvá-
nyok nyilvántartásához kell csatolni és azzal együtt meg-
õrizni.

(6) Az R. 7. §-a és 8. § (3) bekezdése szerinti adatszol-
gáltatás összeállítása a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szerve-
zet feladata.

(7) Az üdülési csekk, melegétkezési utalvány, mûvelõ-
dési utalvány beszerzéséhez szükséges elõirányzat terve-
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zése, az utalványok megrendelése, tárolása, nyilvántartása
a pénzügyi és számviteli szerv feladata.

(8) Az igényelt lakáscélú munkáltatói támogatás folyó-
sításához szükséges pénzügyi fedezetet a jogosultság meg-
állapítása után, a cafeteriajuttatás költségvetési elõirány-
zata terhére történõ átcsoportosítással, soron kívül kell
biztosítani.

(9) A folyósított lakáscélú munkáltatói támogatás
összegérõl a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-tá-
mogatási egysége adatszolgáltatást teljesít a köztisztvise-
lõt ellátó pénzügyi és számviteli szervnek.

Záró rendelkezések

18. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.

19. §

(1) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a köz-
tisztviselõk, a munkavállalók és az ösztöndíjas hallgatók
egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 55/2009.
(VII. 10.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 4. § (3) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A köztisztviselõ részére a nevelési segélyt az R.
közalkalmazottakra vonatkozó szabályainak alkalmazásá-
val kell megállapítani és folyósítani.”

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az Ut. a
következõ 4. § (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A köztisztviselõ részére iskolakezdési támogatás a
köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló HM utasítás
alapján állapítható meg. Ha a köztisztviselõ tartós külszol-
gálaton tartózkodik és ezért cafeteriajuttatásra nem jogo-
sult, az iskolakezdési támogatást az R. közalkalmazottakra
vonatkozó szabályainak alkalmazásával kell megállapíta-
ni és folyósítani.”

20. §

(1) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Ut. mellékletében az „A hivatásos és szerzõdéses

katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli
szociális juttatásairól szóló HM rendelet 5. § (2) bekezdése
szerinti adatok nyilvántartásához hozzájárulok.” szöveg,
illetve

b) az egyes pénzbeli szociális juttatások igénylésének,
megállapításának és elszámolásának szabályairól szóló
54/2009. (VII. 10.) HM utasítás 11. §-a
hatályát veszti.

(2) Az utasítás 19. §-a és a 20. § (1) bekezdése 2010. ja-
nuár 31-én a hatályát veszti. E bekezdés 2010. február
1-jén a hatályát veszti.

Budapest, 2010. január 5.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. számú melléklet a 3/2010. (I. 8.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT
A VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alulírott, …………………………………………………
Adóazonosító jel: …………………….…. Születési dátum: …………….. KGIR-azonosító: …………….
Szervezet: ………………………………………………..
köztisztviselõje kijelentem, hogy a felsorolt választható elemek közül ………. évre az alábbiakat kívánom igénybe

venni:
Éves keretösszeg: ……………. Ft

Juttatás elemei Szorzó Személyenkénti összeg Név Felhasznált (Ft)

Lakáscélú munkáltatói támogatás 1 ……………

Kockázati életbiztosítás,
baleset-biztosítás 1 ……………

Ingyenes vagy kedvezményes
internethasználat 1 ……………



Juttatás elemei Szorzó Személyenkénti összeg Név Felhasznált (Ft)

Iskolakezdési utalvány 1,25 ………….. ……………………… ……………

………….. ……………………… ……………

………….. ……………………… ……………

………….. ……………………… ……………

………….. ……………………… ……………

………….. ……………………… ……………

Helyi bérlet 1,25 ……………

Magán-nyugdíjpénztári
tagdíj-kiegészítés 1,25 ……………

Melegétkezési utalvány 1,25 ……………

Önkéntes egészségpénztári
hozzájárulás 1,25 ……………

Önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulás 1,25 ……………

Üdülési csekk 1,25 ………….. ……………………… ……………

………….. ……………………… ……………

………….. ……………………… ……………

………….. ……………………… ……………

………….. ……………………… ……………

………….. ……………………… ……………

Mûvelõdési utalvány 1,9558 ……………

Összesen: ……………

Önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes egészségpénztári, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén:
(ha az adott típusú pénztár tagja, az egyes bekezdésekben feltüntetett két választási lehetõség közül a nyilatkozatban

szereplõ összegnek megfelelõen az egyiket kell bejelölni, különben a munkáltatói hozzájárulás, tagdíj-kiegészítés
szüneteltetésre kerül).

Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást
� az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 12. § (3) bekez-

dése szerinti mértékben kívánom igénybe venni,
� az Öpt. 12. § (8) bekezdése alapján, a nyilatkozatban megjelölt mértékben kívánom igénybe venni.

Az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulást
� az Öpt. 12. § (3) bekezdése szerinti mértékben kívánom igénybe venni,
� az Öpt. 12. § (8) bekezdése alapján, a nyilatkozatban megjelölt mértékben kívánom igénybe venni.

A magán-nyugdíjpénztári munkáltatói tagdíj-kiegészítést
� a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 26. § (5) bekezdése szerinti

mértékben kívánom igénybe venni,
� a nyilatkozatban megjelölt mértékben kívánom igénybe venni.

Az önkéntes nyugdíjpénztár által meghatározott egységes tagdíj mértékéig a tagdíj fennmaradó részének illetmé-
nyembõl történõ levonásához:

� hozzájárulok
� nem járulok hozzá
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Az önkéntes egészségpénztár által meghatározott egységes tagdíj mértékéig a tagdíj fennmaradó részének illetmé-
nyembõl történõ levonásához:

� hozzájárulok
� nem járulok hozzá

Amennyiben önkéntes nyugdíjpénztár, önkéntes egészségpénztár vagy magán-nyugdíjpénztár tagja vagyok és a nyi-
latkozatban munkáltatói hozzájárulást, tagdíj-kiegészítést nem kértem, azt a munkáltatói hozzájárulás, tagdíj-kiegészítés
szüneteltetésére vonatkozó kérelmemnek kell tekinteni.

…………………………………., 201... ………................

…………………………………
nyilatkozó aláírása

Ellenjegyezte: ………………………………..
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VÁLASZTOTT BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

Név: …………………………………………………………..… Szervezet: ………………………………………..
Adóazonosító jel: …………………….…. Születési dátum: …………….. KGIR-azonosító: …………….
Éves keretösszeg: ……………………. Ft Illetmény: ………………… Ft

Juttatás elemei Szorzó Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen

Lakáscélú munkáltatói támogatás 1

Kockázati életbiztosítás,
baleset-biztosítás

1

Ingyenes vagy kedvezményes internet
használat

1

0Iskolakezdési utalvány 1,25

Helyi bérlet 1,25

Magán-nyugdíjpénztári
tagdíj-kiegészítés

1,25

Melegétkezési utalvány 1,25

Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás 1,25

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 1,25

Üdülési csekk 1,25

Mûvelõdési utalvány 1,9558

Összesen felhasznált:

…………………………………., 201… …………………………………

……………………………………………
nyilatkozó aláírása

Ellenjegyezte: ………………………………..
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2. számú melléklet a 3/2010. (I. 8.) HM utasításhoz

………………………………………………
a honvédelmi szervezet megnevezése

……………………………………………

Tárgy: Igénybejelentés

Alulírott …………………………………… (név) köztisztviselõ kérem a miniszter/fõigazgató urat (úrhölgyet), hogy
a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló 3/2010. (I. 8.) HM utasítás szerinti cafeteriajuttatásra vonatkozó nyilatkoza-
tom alapján az alább felsorolt, velem közös háztartásban élõ gyermekemre (gyermekeimre) tekintettel iskolakezdési
támogatást folyósítani szíveskedjen.

A gyermek

neve:

anyja neve:

szül. helye, ideje:

lakcíme:

adóazonosító jele:

TB-azonosító jele:

Oktatási intézmény neve:

Az iskolakezdési támogatás
összege (a cafeteriajuttatásra
vonatkozó nyilatkozat szerint):

Megjegyzések:

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

……………………………, 201… ……………… hó … nap

………………………………………
szülõ aláírása
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Védelmi Tervezési és Infrastrukturális

szakállamtitkárának
80/2009. (HK 1/2010.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
a ruházati termékek 2010. évi gazdálkodási árainak

megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a Magyar Honvédség irányításának és felsõ-
szintû vezetésének rendjérõl szóló 2134/2006. (VII. 27.)
Korm. határozat 6. pontjára – a ruházati termékek 2010.
évi gazdálkodási árainak megállapításáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügye-
lete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A ruházati termékek 2010. évi gazdálkodási árait a
melléklet szerint állapítom meg.

3. A ruházati szakanyagokban és felszerelésekben ke-
letkezett kár összegének megállapításakor – ha a dolog
megsemmisült vagy használhatatlanná vált, illetve, ha
nincs meg, – az I. értékcsoportban nyilvántartott (új) cikk
esetében az árjegyzék szerinti áfával növelt ár 100%-át,
II. értékcsoportú (használt) cikk esetében az árjegyzék

szerinti áfával növelt ár 50%-át kell figyelembe venni, il-
letve alkalmazni.

4. A ruházati szakanyagok és felszerelések kölcsön-
használatba adásakor az árjegyzékben rögzített kölcsönzé-
si díjat kell alkalmazni. A felsorolásban nem szereplõ cik-
kek kölcsönzési díját a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (a továbbiakban: HM FLÜ) ellátási osztályvezetõ
állapítja meg.

5. Az érintett katonai szervezet vezetõje a kölcsönbe
adással kapcsolatos okmányok (kérelem, engedély, át-
adás-átvételi jegyzõkönyv) másolatát a HM FLÜ ellátási
osztályvezetõ részére haladéktalanul felterjeszti.

6. A HM Ruházati Mûhely által végzendõ szolgáltatá-
sok során a mellékletben meghatározott térítési díjat kell
alkalmazni. Az árjegyzékben nem szereplõ szolgáltatások
térítési díját a HM FLÜ ellátási osztályvezetõ állapítja
meg.

7. Rendszerbõl kivont, illetve kihordás alatt levõ cikkek
Katonai Ruházati Ellátó Pontokon történõ értékesítéséhez
szükséges kedvezményes egységárakat az MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság hadtápfõnök javaslatára a HM FLÜ
ellátási osztályvezetõ állapítja meg.

8. Ez az intézkedés 2010. január 1-jén lép hatályba, egy-
idejûleg a ruházati termékek 2009. évi gazdálkodási árai-
nak megállapításáról szóló 137/2008. (HK 1/2009.) HM
VTI SZÁT intézkedés a hatályát veszti.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár
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Melléklet a 80/2009. (HK 1/2010.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

GAZDÁLKODÁSI ÁRAK
RUHÁZATI ÉS FELSZERELÉSI CSIKKEKRE

Érvényes: 2010. január 1-jétõl.
Az X-szel megjelölt cikkek központi hatáskörben, a többi csapathatáskörben selejtezhetõ.
Az árak 25% áfát tartalmaznak.

HETK A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

Sapka, sisak, fejvédõ

85 8431 1231 07 90 M nyári gyakorló sapka db 1 800 2 250

85 8431 1232 06 90 M nyári gyakorló sapka erdei db 2 860 3 575

85 8425 2321 10 90 M téli gyakorló sapka db 2 600 3 250

85 8425 2322 09 90 M téli gyakorló sapka erdei db 3 300 4 125

85 8431 1614 07 93 M ejtõernyõs barett sapka szerelve db 3 840 4 800

84 8431 1621 08 Barett sapka világoskék szerelékkel db 3 600 4 500



HETK A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

85 8431 1613 08 Barett sapka sötétzöld szerelék nélkül db 3 600 4 500

85 8431 1615 06 Barett sapka fekete szerelék nélkül db 3 600 4 500

85 8431 1618 03 Barett sapka skarlátpiros szerelék nélkül db 3 600 4 500

85 8415 6122 05 Baseball sapka ENSZ db 1 100 1 375

85 8421 1621 03 93 M ejtõernyõs téli sapka db 2 860 3 575

85 8421 1421 09 93 M repülõszerelõ téli sapka db 3 500 4 375

86 8421 1422 10 93 M repülõszerelõ téli sapka erdei db 3 800 4 750

85 8431 1413 03 93 M repülõszerelõ nyári sapka db 1 800 2 250

85 5431 1414 02 93 M repülõszerelõ nyári sapka erdei db 3 200 4 000

85 8431 1242 04 Sivatagi kalap db 3 800 4 750 X

85 8431 1243 03 Sisaksapka sivatagi (barna polár) db 2 000 2 500 X

85 8431 1241 05 Trópusi kalap db 3 800 4 750 X

85 8431 1240 06 Trópusi kalap erdei db 3 800 4 750 X

85 8415 1001 00 Köznapi sapka tbk. db 7 200 9 000 X

85 8415 1002 10 Köznapi sapka ti. db 7 000 8 750 X

85 8415 1003 09 Köznapi sapka tts. db 7 000 8 750 X

85 8415 1101 08 Köznapi sapka kék tbk. repülõs db 7 200 9 000 X

85 8415 1102 07 Köznapi sapka kék ti. repülõs db 7 000 8 750 X

85 8415 1103 06 Köznapi sapka kék tts. repülõs db 7 000 8 750 X

85 8415 3336 05 Bocskai sapka köznapi szerelve tbk. db 6 100 7 625 X

85 8415 3337 04 Bocskai sapka köznapi szerelve ti. db 5 100 6 375 X

85 8415 3338 03 Bocskai sapka köznapi szerelve tts. db 5 100 6 375 X

85 8415 3315 10 Hadihajós köznapi tányérsapka szerelve ti. db 6 800 8 500 X

85 8415 3310 04 Hadihajós köznapi tányérsapka szerelve tts. db 6 800 8 500 X

85 8415 3334 07 Bocskai sapka társasági szerelve tbk. db 6 000 7 500 X

85 8415 3340 09 Bocskai sapka társasági szerelve ti. db 5 400 6 750 X

85 8415 3335 06 Bocskai sapka társasági szerelve tts. db 5 060 6 325 X

85 8415 6111 08 Tányérsapka társasági sötétkék tbk. db 9 600 12 000 X

85 8415 6101 10 Tányérsapka társasági sötétkék szerelék nélkül db 6 800 8 500 X

85 8415 2318 00 Hadihajós társasági sapka ti. szerelve db 6 800 8 500 X

85 8415 2319 10 Hadihajós társasági sapka tts. szerelve db 6 800 8 500 X

85 8415 3342 07 Nõi kalap barna szerelék nélkül db 7 000 8 750 X

85 4341 3331 07 Nõi kalap fekete szerelék nélkül db 7 000 8 750 X

85 8415 2126 05 Zenész Bocskai sapka tts. db 17 680 22 100 X

85 8415 2127 06 Zenész Bocskai sapka ti. db 17 680 22 100 X

85 8415 2111 02 Bocskai sapka díszelgõ ti. Tihany db 14 900 18 625 X

85 8415 2112 01 Bocskai sapka díszelgõ tts. és legs. Tihany db 14 900 18 625 X

85 4916 1111 09 Rohamsisak db 3 200 4 000 X

85 0671 3115 06 Sisakhuzat tereptarka db 1 060 1 325

85 5811 1113 09 Sisakhuzat tereptarka erdei db 1 800 2 250

85 4916 1115 05 Sisakborító sivatagi db 2 060 2 575 X

85 4621 1212 01 Gyapjú fejvédõ db 440 550

85 4916 1120 10 Kevlár sisak arc és tarkóvédõvel db 196 400 245 500 X

85 4916 1123 05 Kevlár sisak arc és tarkóvédõ nélkül db 131 200 164 000 X

85 4211 1111 06 Fehér (orvosi, szakács) sapka db 300 375

Zubbony, nadrág, szoknya, munkaköpeny, kötény, köntös

85 8163 1111 07 90 M gyakorló zubbony db 6 000 7 500 X

85 8163 2121 01 90 M gyakorló zubbony erdei db 10 000 12 500 X
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HETK A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

85 8153 1111 02 90 M gyakorló nadrág db 7 400 9 250 X

85 8153 2121 07 90 M gyakorló nadrág erdei db 11 600 14 500 X

85 8153 2111 09 90 M téli gyakorló nadrág db 8 460 10 575 X

85 8153 1112 01 90 M téli gyakorló nadrág erdei db 12 400 15 500 X

85 8153 7111 00 90 M téli gyakorló nadrágbélés db 5 200 6 500 X

85 8161 1213 01 2000 M nyári gyakorló zubbony hu. db 5 600 7 000 X

85 8161 1218 07 2000 M gyakorló zubbony erdei db 10 500 13 125 X

85 8151 1212 08 2000 M nyári gyakorló nadrág db 5 600 7 000 X

85 8151 1218 02 2000 M gyakorló nadrág erdei db 10 500 13 125 X

85 8163 1161 08 93 M ejtõernyõs nyári zubbony db 7 100 8 875 X

85 8163 1162 07 93 M ejtõernyõs nyári zubbony erdei db 11 000 13 750 X

85 8153 1161 09 93 M ejtõernyõs nyári nadrág db 7 740 9 675 X

85 8153 1162 02 93 M ejtõernyõs nyári nadrág erdei db 12 000 15 000 X

85 8163 2161 04 93 M ejtõernyõs téli zubbony db 10 900 13 625 X

85 8163 2172 01 93 M ejtõernyõs téli zubbony erdei db 12 400 15 500 X

85 8163 7151 08 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli zubbonybélés db 4 860 6 075 X

85 8153 2161 10 93 M ejtõernyõs téli nadrág db 10 180 12 725 X

85 8153 2162 09 93 M ejtõernyõs téli nadrág erdei db 13 500 16 875 X

85 8153 7161 01 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli nadrágbélés db 5 200 6 500 X

85 8163 1151 10 93 M repülõszerelõ nyári zubbony db 6 860 8 575 X

85 8165 3535 02 93 M repülõszerelõ nyári zubbony erdei db 10 000 12 500 X

85 8153 1151 05 93 M repülõszerelõ nyári nadrág db 7 500 9 375 X

85 8153 2153 10 93 M repülõszerelõ nyári nadrág erdei db 11 000 13 750 X

85 8163 2151 06 93 M repülõszerelõ téli zubbony db 10 060 12 575 X

85 8163 2152 05 93 M repülõszerelõ téli zubbony erdei db 12 000 15 000 X

85 8153 2151 01 93 M repülõszerelõ téli nadrág db 10 000 12 500 X

85 8153 1163 01 93 M repülõszerelõ téli nadrág erdei db 13 300 16 625 X

85 8231 2222 07 2003 M repülõhajózó overall db 52 000 65 000 X

85 8161 1615 09 2003 M gyakorló zubbony sivatagi db 14 000 17 500 X

85 8161 1614 10 2003 M gyakorló zubbony sivatagi nyári db 9 400 11 750 X

85 8151 1615 04 2003 M gyakorló nadrág sivatagi db 13 800 17 250 X

85 8151 1614 05 2003 M gyakorló nadrág sivatagi nyári db 9 200 11 500 X

85 8235 3326 09 Köznapi öltöny tropikál ölt 37 200 46 500 X

85 8235 3325 10 Köznapi öltöny tropikál sötétkék ölt 37 200 46 500 X

86 8235 3323 01 Köznapi öltöny ölt 20 300 25 375 X

87 8235 3324 04 Köznapi öltöny s.kék ölt 20 300 25 375 X

85 8255 3331 00 Tropikál pantalló db 10 800 13 500 X

85 8255 3315 00 Tropikál pantalló sötétkék db 10 800 13 500 X

85 8225 3381 08 Nõi köznapi zubbony db 26 400 33 000 X

85 8225 3382 07 Nõi köznapi zubbony sötétkék db 26 400 33 000 X

84 2653 3351 02 Nõi mellény db 9 000 11 250 X

85 8542 1111 06 Nõi mellény sötétkék db 9 000 11 250 X

85 8286 3330 08 Szoknya köznapi db 10 000 12 500 X

85 8286 3336 05 Szoknya köznapi sötétkék db 10 000 12 500 X

85 8255 3351 07 Nõi köznapi pantalló db 10 800 13 500 X

85 8255 3353 05 Nõi köznapi pantalló sötétkék db 10 800 13 500 X

85 8225 3319 03 Társasági zubbony tábori barna ti. db 26 400 33 000 X

85 8255 3319 07 Fekete pantalló db 10 800 13 500 X
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HETK A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

85 8235 3366 01 Társasági öltöny tábori barna ölt 37 200 46 500 X

85 8235 3367 00 Társasági öltöny tábori barna ht. állományt kifejezõ jelvénnyel ölt 37 360 46 700 X

85 8165 3545 00 Társasági zubbony repülõs ti. db 26 400 33 000 X

85 8165 3546 10 Társasági zubbony repülõs tts. db 26 400 33 000 X

85 8155 3541 10 Társasági pantalló sötétkék ti. db 10 800 13 500 X

85 8155 3544 07 Társasági pantalló sötétkék tts. db 10 800 13 500 X

85 8165 3543 02 Ti. zubbony sötétkék kétsoros db 26 400 33 000 X

85 8165 3544 01 Tts. zubbony sötétkék kétsoros db 26 400 33 000 X

85 8225 3361 01 Nõi társasági zubbony db 26 400 33 000 X

85 8225 3362 00 Nõi társasági zubbony sötétkék db 26 400 33 000 X

85 8286 3351 06 Szoknya fekete db 10 000 12 500 X

85 8286 3352 05 Szoknya tábori barna db 10 000 12 500 X

85 8286 3354 03 Szoknya társasági sötétkék db 10 000 12 500 X

85 8255 3363 03 Nõi társasági pantalló fekete db 10 800 13 500 X

85 8255 3365 01 Nõi társasági pantalló tábori barna db 10 800 13 500 X

85 8255 3364 02 Nõi társasági pantalló sötétkék db 10 800 13 500 X

85 8221 1916 05 Díszelgõ zubbony ti. Tihany db 38 000 47 500 X

85 8221 1915 06 Díszelgõ zubbony tts. és legs. Tihany db 38 000 47 500 X

85 8251 1915 10 Dísznadrág tts. és legs. Tihany db 13 900 17 375 X

85 8255 3371 03 Lovaglónadrág díszelgõ ti. Tihany db 14 900 18 625 X

85 2412 6211 02 Fehér nadrág (orvos, szakács) db 1 760 2 200

Kabát, kabátbélés, csapadék elleni védõcikk

85 5931 1115 10 2008 M gyakorló esõvédõ kabát db 60 000 75 000 X

85 8111 7719 08 2008 M polár pulóver kabátbélés db 24 120 30 150 X

85 5932 1223 02 2008 M gyakorló esõvédõ nadrág db 36 200 45 250 X

85 8163 2111 03 90 M téli gyakorló kabát gombos db 8 800 11 000 X

86 8111 1226 04 90 M téli gyakorló kabát gombos erdei db 13 760 17 200 X

85 8111 7718 09 90 M téli gyakorló kabátbélés db 4 100 5 125 X

85 5933 6842 00 93 M esõvédõ kabát húzózáras db 11 000 13 750 X

85 5933 6851 10 93 M esõvédõ nadrág db 10 300 12 875 X

85 8111 1231 07 2003 M repülõhajózó dzseki béléssel db 83 800 104 750 X

85 5932 1213 04 2003 M gyakorló esõvédõ kabát sivatagi db 63 000 78 750 X

84 2654 5131 10 Polár pulóver kabátbélés db 18 000 22 500 X

85 8145 3333 00 Ti. posztóköpeny db 50 000 62 500 X

85 8145 3332 01 Tts. posztóköpeny db 50 000 62 500 X

85 8141 3312 03 Posztóköpeny sötétkék db 50 000 62 500 X

85 8245 3311 10 3/4-es ballonkabát mûszõrme béléssel db 22 200 27 750 X

85 8245 3312 09 3/4-es ballonkabát tûzött béléssel db 21 800 27 250 X

85 8245 3318 03 3/4-es ballonkabát tûzött béléssel sötétkék db 21 800 27 250 X

85 8245 3313 08 3/4-es ballonkabát bélés nélkül db 16 600 20 750 X

85 8283 3110 03 3/4-es ballonkabáthoz mûszõrme bélés db 5 600 7 000 X

85 8282 3111 07 3/4-es ballonkabáthoz tûzött bélés db 5 200 6 500 X

85 8245 3321 08 4/4-es ballonkabát db 15 260 19 075 X

85 8245 3317 04 4/4-es ballonkabát sötétkék db 15 260 19 075 X

85 8145 3351 09 Nõi köpeny db 43 000 53 750 X

85 8145 3352 08 Nõi köpeny bélés db 5 000 6 250 X

85 8145 3341 00 Nõi köpeny sötétkék db 43 000 53 750 X

85 8145 3353 07 Nõi köpeny bélés sötétkék db 5 000 6 250 X
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HETK A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

85 8245 3351 02 Nõi ballonkabát db 21 300 26 625 X

85 8245 3354 10 Nõi ballonkabát sötétkék db 21 300 26 625 X

85 1491 3111 04 Esõkabát db 12 460 15 575 X

85 1491 3112 03 Esõkabát sötétkék db 12 460 15 575 X

85 1491 3131 00 Nõi esõkabát db 12 260 15 325 X

85 5931 1112 02 Nõi esõkabát sötétkék db 12 260 15 325 X

85 8141 1915 01 Díszelgõ posztóköpeny ti. db 64 000 80 000 X

85 8141 1916 00 Díszelgõ posztóköpeny tts. db 64 000 80 000 X

85 1211 1211 05 Szakácskabát db 1 660 2 075

85 5611 1311 08 Szakácskötény db 560 700

85 5611 1312 07 Kék kötény db 760 950

85 8231 1217 08 Szerelõ overall (fekete) db 15 160 18 950 X

85 8275 1121 04 Téli álcázóruha db 3 600 4 500

85 8278 1221 08 96 M õrruha téli db 27 540 34 425 X

85 8931 1231 07 Motorkerékpáros esõköpeny db 4 000 5 000

85 5931 1221 09 Motorkerékpáros mûbõrkabát db 3 400 4 250

85 5931 1211 00 Motorkerékpáros mûbõrnadrág db 3 400 4 250

Fehérnemû, zokni

84 1214 3415 03 2008 M téli felsõ A db 5 200 6 500 X

84 1211 3415 07 2008 M téli alsó A db 4 300 5 375 X

84 1214 3416 02 2008 M téli felsõ B db 7 600 9 500 X

84 1211 3416 06 2008 M téli alsó B db 6 200 7 750 X

84 1211 1321 00 93 M téli alsó db 1 600 2 000

84 1214 1321 05 93 M téli ing db 1 600 2 000

84 1214 3612 00 Póló gyakorló ruhához db 1 100 1 375

84 3711 1213 05 Nyári gyakorló zokni fekete pár 220 275

84 3711 1223 03 Téli gyakorló zokni fekete pár 360 450

84 2530 3121 04 Nyári matróztrikó db 1 600 2 000

84 1211 3413 09 2003 M repülõhajózó téli alsónadrág db 14 100 17 625 X

84 1211 3414 08 2003 M repülõhajózó nyári alsónadrág db 11 000 13 750 X

84 1214 3413 05 2003 M repülõhajózó póló téli db 15 000 18 750 X

84 1214 3414 04 2003 M repülõhajózó póló nyári db 14 000 17 500 X

84 3213 1311 07 2003 M repülõhajózó zokni pár 520 650 X

85 2811 3371 09 95 M köznapi ing drapp ru. db 3 100 3 875

85 2811 3372 08 95 M köznapi ing drapp hu. db 3 300 4 125

85 2811 3381 07 95 M köznapi ing világoskék ru. db 3 100 3 875

85 2811 3380 08 95 M köznapi ing világoskék hu. db 3 300 4 125

85 2811 3377 03 Köznapi ing nõi drapp ru. db 3 100 3 875

85 2811 3376 04 Köznapi ing nõi drapp hu. db 3 300 4 125

85 2811 3379 01 Köznapi ing nõi világoskék ru. db 3 100 3 875

85 2811 3378 02 Köznapi ing nõi világoskék hu. db 3 300 4 125

85 8265 3314 06 Ingblúz rácskötésû hu. db 3 460 4 325

85 8265 3315 05 Ingblúz rácskötésû ru. db 3 000 3 750

85 8265 3327 01 Köznapi ingblúz hu. db 5 800 7 250

85 8265 3330 06 Köznapi ingblúz ru. db 5 500 6 875

85 8265 3328 00 Köznapi ingblúz kék hu. db 5 800 7 250

85 8265 3329 10 Köznapi ingblúz kék ru. db 5 500 6 875

85 8265 3331 05 Köznapi nõi ingblúz hu. db 6 360 7 950
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HETK A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

85 8265 3332 04 Köznapi nõi ingblúz ru. db 5 480 6 850

85 8265 3333 03 Köznapi nõi ingblúz kék hu. db 6 360 7 950

85 8265 3334 02 Köznapi nõi ingblúz kék ru. db 5 480 6 850

84 3113 3312 05 Bokazokni barna pár 360 450

84 3113 3313 04 Bokazokni fekete pár 360 450

85 2811 3361 00 95 M társasági ing ru. db 3 100 3 875

85 2811 3362 10 95 M társasági ing hu. db 3 300 4 125

85 2811 3367 05 Társasági ing nõi ru. db 3 100 3 875

85 2811 3366 06 Társasági ing nõi hu. db 3 300 4 125

85 5933 6243 06 Szmoking ing db 2 660 3 325

85 2811 1288 00 Fehér ing (orvos, szakács) db 1 260 1 575

84 1113 1211 00 Tornatrikó db 400 500

84 1111 1211 10 Rövid kötött alsó db 400 500

85 3211 1111 03 Legénységi rövid alsó db 460 575

84 1451 3131 00 Szabadidõruha ölt 8 200 10 250

99 0001 9446 04 Fehér póló db 1 400 1 750

99 0001 9447 03 Sportnadrág db 1 900 2 375

85 3241 3211 07 Tiszti sportnadrág db 1 300 1 625

84 3711 1288 08 Sportzokni MH beszövéses pár 320 400

Pulóver, nyakkendõ, sál, kesztyû

81 5632 3310 09 Csõsál fekete db 300 375

81 5632 3364 06 Haderõnemi sál db 940 1 175

85 8713 1223 10 Kötött téli kesztyû fekete pár 560 700

85 8713 1313 09 Gyakorló kesztyû betétes pár 14 500 18 125 X

85 8713 1113 04 Gyakorló kesztyû UNION pár 14 500 18 125 X

85 8713 1251 06 2003 M repülõhajózó kesztyû pár 6 000 7 500 X

84 5611 1111 01 Necckendõ db 2 500 3 125

84 5611 1121 10 Necckendõ sivatagi db 2 500 3 125

85 5769 6301 01 Ujjatlan taktikai védõkesztyû pár 2 700 3 375

85 5769 6303 10 Teleujjas taktikai kesztyû pár 14 000 17 500 X

84 2654 5121 01 95 M gyakorló pulóver zsebbel db 6 400 8 000 X

84 2654 5122 00 95 M gyakorló pulóver zsebbel kék db 6 400 8 000 X

81 5692 3212 07 Nyakkendõ kötõs barna db 1 200 1 500

81 5692 3323 01 Nyakkendõ kötõs fekete db 1 200 1 500

81 5692 3322 02 Nyakkendõ elõrekötött barna db 1 000 1 250

81 5692 3325 10 Nyakkendõ elõrekötött fekete db 1 000 1 250

81 5692 3352 07 Nõi nyakkendõ köznapi barna db 1 000 1 250

81 5692 3353 06 Nõi nyakkendõ köznapi fekete db 1 000 1 250

81 5692 6415 08 Nyakkendõ társasági tábori barna db 1 200 1 500

81 5692 3324 00 Nyakkendõ társasági fekete db 1 200 1 500

81 5692 6412 00 Nyakkendõ társasági fekete tbk. db 1 480 1 850

81 5692 3354 05 Nyakkendõ nõi társasági barna db 1 000 1 250

81 5692 3355 04 Nyakkendõ nõi társasági fekete db 1 000 1 250

81 5631 3341 07 Nyaksál barna db 1 500 1 875

81 5631 2121 10 Nyaksál fekete db 1 500 1 875

81 5631 3332 08 Nõi nyaksál barna db 1 260 1 575

81 5631 3313 00 Nõi nyaksál fekete db 1 260 1 575

87 8311 3311 01 Bõrkesztyû nyári pár 3 000 3 750
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HETK A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

87 8311 3323 08 Bõrkesztyû nyári fekete pár 3 000 3 750

87 8317 3311 04 Bõrkesztyû téli pár 3 300 4 125

87 8317 2311 08 Bõrkesztyû téli fekete pár 3 300 4 125

81 5692 5311 08 Csokornyakkendõ db 500 625

85 8713 1214 00 Kesztyû nyári díszelgõ pár 1 060 1 325

85 8713 1221 01 Kesztyû téli díszelgõ pár 1 060 1 325

85 8713 1114 03 Munkavédemi kesztyû pár 400 500

87 8419 1111 01 Vízhatlan kesztyûhuzat pár 200 250

85 8720 1711 10 Motorkerékpáros vezetõ kesztyû pár 1 660 2 075

87 8419 0288 03 Motorkerékpáros kesztyûhuzat pár 180 225

Lábbeli

88 2219 3225 04 2008 M általános bakancs pár 19 260 24 075 X

88 2219 1232 02 Nyári bakancs (HAIX Airpower P6) pár 24 800 31 000 X

88 2219 1621 04 Ejtõernyõs bakancs (HAIX Airpower P6) pár 27 900 34 875 X

88 2414 3521 10 Nyári cipõ repülõszerelõ (szandál) pár 4 900 6 125 X

88 2219 1513 07 Repülõhajózó bakancs (BATES 2500 M-9 ZIP ASSAULT) pár 47 740 59 675 X

88 2219 3323 06 Sivatagi bakancs pár 24 000 30 000 X

88 2219 1612 05 Díszelgõ bakancs pár 29 000 36 250 X

88 2112 3211 08 Bokszcsizma (díszelgõ) pár 47 000 58 750 X

88 2512 3241 07 Félcipõ bõrtalpú barna pár 14 400 18 000 X

88 2412 4241 10 Félcipõ bõrtalpú fekete pár 14 400 18 000 X

88 2517 3241 04 Félcipõ bõrtalpú nyári barna pár 14 400 18 000 X

88 2512 3228 04 Félcipõ bõrtalpú nyári fekete pár 14 400 18 000 X

88 2413 3221 02 Bokacipõ pu. talpú mûszõrme béléssel pár 5 360 6 700

88 2524 3317 10 Nõi cipõ barna pár 6 200 7 750 X

88 2524 3321 03 Nõi cipõ fekete pár 6 200 7 750 X

88 2524 3318 09 Nõi mokaszin pár 5 560 6 950

99 0001 9817 08 Nõi mokaszin fekete pár 5 560 6 950

88 2414 3554 01 Nõi szandál barna pár 4 000 5 000

88 2414 3252 01 Nõi szandál fekete pár 4 000 5 000

88 2517 3213 08 93 M félcipõ társasági barna pár 14 400 18 000 X

88 2517 3212 09 93 M félcipõ társasági fekete pár 14 400 18 000 X

99 0001 6016 01 Sportcipõ pár 6 000 7 500

88 3721 1211 09 Gumisaru pár 500 625

88 3721 1221 07 PVC saru pár 760 950

88 3711 1111 07 Gumicsizma pár 4 000 5 000

88 9351 1131 03 Gumicsizma gyakorló ruhához pár 4 000 5 000

87 3451 1121 05 Gumicsizma bélés pár 500 625

Felszerelési cikkek

87 8621 1401 03 90 M hevederöv rugózáras db 3 800 4 750 X

87 8621 2123 02 Hevederöv fehér db 3 800 4 750 X

87 8862 1221 06 Málhazsák db 2 360 2 950

79 8232 1000 03 Evõcsésze fedõvel db 480 600

79 8232 1001 02 Evõcsésze alj db 300 375

79 8232 1002 01 Evõcsésze fedõ db 160 200

79 8232 1004 10 Evõcsésze hordkengyel db 20 25

79 8233 1000 09 Kulacs db 660 825

79 8233 1002 07 Kulacs karabiner db 20 25
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79 8233 1003 06 Kulacskupak db 20 25

79 8233 1004 05 Kulacskupak betétgumi db 20 25

85 0671 3117 04 Kulacshuzat ttka. (négy színnyomású) db 860 1 075

79 8234 1111 09 Evõeszköz készlet klt 780 975

79 8234 1112 08 Kanál evõeszköz készlethez db 160 200

79 8234 1113 07 Kés evõeszköz készlethez db 160 200

79 8234 1114 06 Villa evõeszköz készlethez db 160 200

79 8234 1115 05 Fémtok evõeszköz készlethez db 300 375

22 5791 1151 05 Evõeszköz-tok PVC db 60 75

87 8671 1441 09 Sisakhoz állszíj db 200 250

87 8171 3211 04 Térképtáska db 3 200 4 000

85 6371 2111 09 Térképtáska huzat ttka. db 1 200 1 500

87 8181 1288 07 Járõrtáska db 2 600 3 250

85 7895 1421 04 Forgalomirányító fabot db 1 360 1 700

85 7891 1211 10 Rendész embléma I. db 540 675

85 7891 1221 08 Rendész embléma II. db 540 675

85 7891 1231 06 Rendész embléma III. db 540 675

85 0671 3113 08 Málhamellény hátizsákkal (három színnyomású) db 11 000 13 750 X

85 0671 3121 08 93 M málhamellény hátizsákkal ttka. db 20 360 25 450 X

85 0671 3122 07 93 M málhamellény ttka. db 11 000 13 750

85 0671 3123 06 93 M málhamellényhez hátizsák ttka. db 9 360 11 700

85 6221 3123 06 Tártartó 93 M málhamellényhez db 4 600 5 750

85 6221 0022 10 Kulacstartó 93 M málhamellényhez db 4 500 5 625

86 6221 0024 08 Gázálarctartó 93 M málhamellényhez db 4 680 5 850

01 4914 1131 00 30 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 60 75

01 4914 1114 09 40 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 80 100

01 4914 1115 08 50 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 180 225

22 5779 1131 03 Térdvédõ db 4 500 5 625 X

85 8894 1701 07 Könyökvédõ db 3 600 4 500 X

79 8233 2000 05 Háti italhordó db 11 300 14 125 X

79 8233 2002 03 Szívóka háti italhordóhoz db 1 480 1 850

85 6221 0014 10 Málhaheveder BW db 8 100 10 125 X

85 6221 0001 04 Tártartó hordhevederhez J 1 db 4 000 5 000 X

85 6221 0002 03 Tártartó hordhevederhez B1 db 4 000 5 000 X

85 6221 0003 02 Tártartó hordhevederhez J 2 db 5 000 6 250 X

85 6221 0004 01 Tártartó hordhevederhez B 2 db 5 000 6 250 X

85 6221 0005 00 Hordheveder 9 cm széles zöld db 6 580 8 225 X

85 6221 0006 10 Kézigránáttartó zöld db 2 000 2 500 X

85 6221 0007 09 Gázálarc táska hordhevederhez db 4 500 5 625 X

85 6221 0008 08 Kulacstartó hordhevederhez db 4 000 5 000 X

85 6221 0009 07 Gyalogsági ásó tok hordhevederhez db 3 000 3 750 X

85 6221 0011 02 Többcélú táska hordhevederhez db 5 760 7 200 X

85 6221 0013 00 Vegyvédelmi táska hordhevederhez db 6 500 8 125 X

85 6211 0001 10 Hátizsák BW db 23 000 28 750 X

85 6221 0015 09 Hátizsákhuzat sivatagi db 4 200 5 250 X

82 8311 5113 09 Moszkitóháló db 2 600 3 250

22 5215 1311 04 Mosóháló db 500 625

52 1529 2331 06 Multifunkcionális zsebkés db 2 980 3 725 X
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52 1529 2122 02 Victorinox zsebkés klt 8 300 10 375 X

85 5933 6913 02 Védõszemüveg, pótlencse nélküli db 7 300 9 125 X

85 5933 6931 00 Ballisztikai porvédõ szemüveg db 17 800 22 250 X

85 5933 6921 02 BOLLE X500 védõszemüveg db 7 300 9 125 X

85 5933 6911 04 Fényvédõ szemüveg db 2 300 2 875 X

85 5933 6931 00 Ballisztikai porvédõ szemüveg db 17 800 22 250 X

34 6141 6932 00 Zseblámpa Syclone Streamlight db 7 500 9 375 X

34 6141 6927 08 Különleges mûveleti lámpa db 7 100 8 875 X

87 8769 3112 07 Névjegytartó db 200 250

87 8862 1235 00 Tengerészzsák lakattal db 17 000 21 250 X

26 7311 3119 10 Hosszú pántú lakat db 1 500 1 875

26 7311 3121 05 Lakat 35-ös tengerészzsákhoz db 1 000 1 250

14 2451 5433 10 45 mm-es biztonsági lakat db 960 1 200

34 6141 6929 06 Elemlámpa MOS db 4 960 6 200 X

34 6141 6962 05 Elemlámpa tokkal (VORTEX) db 9 000 11 250 X

34 6141 6934 09 Elemlámpa tokkal elemmel klt 2 000 2 500 X

34 6141 6931 01 Elemlámpa tokkal klt 1 860 2 325 X

98 0000 0292 10 Elem AA db 140 175

26 7311 3118 00 Elem Góliát db 140 175

85 5933 6247 02 Jól láthatóságot biztosító közlekedési mellény hordtáskával db 6 000 7 500 X

85 5933 6248 08 Jól láthatóságot biztosító rendész mellény hordtáskával db 6 000 7 500 X

85 5933 6246 03 Jól láthatóságot biztosító kantár hordtáskával db 6 000 7 500 X

85 5933 6245 04 Jól láthatóságot biztosító sisakhuzat db 1 500 1 875 X

85 5933 6244 05 Jól láthatóságot biztosító kézelõ db 1 140 1 425 X

22 5779 1113 05 Mûanyag pajzs db 75 000 93 750 X

25 3911 1113 08 Gumibot db 6 000 7 500 X

85 7896 1312 03 Patentbilincs gyöngyvászon tokban klt 29 100 36 375 X

85 7896 1313 02 Patentbilincs gyöngyvászon tok nélkül db 26 500 33 125 X

85 7896 1314 01 Gyöngyvászon tok patentbilicshez db 2 600 3 250

25 3991 1115 06 Teleszkópos bot tükörrel, tokkal klt 54 960 68 700 X

25 3991 1114 07 Teleszkópos rendõrbot db 37 600 47 000 X

25 3991 1116 05 Gyöngyvászon tok teleszkópos bothoz db 4 360 5 450 X

25 3991 1117 04 Tükör teleszkópos bothoz db 13 000 16 250 X

22 5779 1112 06 Mûanyag testvédõ felszerelés klt 200 000 250 000 X

22 5779 1151 10 Felsõtestvédõ mûanyag testvédõ felszereléshez db 90 000 112 500 X

22 5779 1152 09 Könyök- és karvédõ mûanyag testvédõ felszereléshez db 28 000 35 000 X

22 5779 1153 08 Csípõ-, comb- és lágyékvédõ mûanyag testvédõ felszereléshez db 35 000 43 750 X

22 5779 1155 06 Térd-, lábszár-, boka- és lábfejvédõ mûanyag testvédõ felszereléshez db 20 000 25 000 X

22 5779 1156 05 Bevetési kesztyû mûanyag testvédõ felszereléshez db 18 000 22 500 X

22 5779 1157 04 Hordtáska mûanyag testvédõ felszereléshez db 9 000 11 250 X

22 5779 1141 01 Arcvédõ kevlár sisakhoz db 32 600 40 750 X

22 5779 1142 00 Tarkóvédõ kevlár sisakhoz db 32 600 40 750 X

87 8171 3311 01 Osztott irattartó fehér, rendész db 5 360 6 700 X

87 8769 1111 04 Gumibot tartó fehér, rendész db 1 860 2 325 X

87 9769 4112 03 Lámpatartó tok fehér, rendész db 3 160 3 950 X

87 8769 4113 02 Rádiótok fehér, rendész db 3 900 4 875 X

87 8769 4114 01 Bilincstok fehér, rendész db 3 860 4 825 X

81 5681 1221 03 Szolgálati karszalag, rendész db 1 600 2 000
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85 6231 3141 08 AK tártartó védõmellényhez db 4 500 5 625 X

85 6231 3142 07 Gránáttartó dupla védõmellényhez db 5 260 6 575 X

85 6231 3143 06 Söréttartó védõmellényhez db 4 500 5 625 X

85 6231 3144 05 Pisztoly tártartó tripla védõmellényhez db 5 260 6 575 X

85 6231 3145 04 Általános zseb védõmellényhez db 7 500 9 375 X

85 6231 3146 03 Rádió tartó védõmellényhez db 4 500 5 625 X

85 6231 3147 02 Használttár tartó védõmellényhez db 5 000 6 250 X

85 6231 3148 01 Egészségügyi zseb védõmellényhez db 6 000 7 500 X

85 6231 3149 00 Adminisztrációs zseb védõmellényhez db 3 000 3 750 X

96 3529 1171 04 Jelsíp db 180 225

81 4921 1112 08 Jelsípzsinór fehér db 400 500

81 5681 1221 03 Karszalag szolgálati db 240 300

81 5681 1311 02 Karszalag vöröskeresztes db 240 300

81 5676 5111 06 Vöröskeresztes zászló db 400 500

87 8863 1221 01 Fehérnemûzsák db 640 800

81 5659 1431 06 Hústakaró db 560 700

51 1452 1101 00 Villanyvasaló db 1 880 2 350

51 5232 1904 00 Automata mosógép db 43 300 54 125 X

51 5236 1600 04 Szárítógép db 52 480 65 600 X

87 8624 2112 01 Deréköv tbk. ti. zls. arany címerrel barna db 3 000 3 750

87 8624 2113 00 Deréköv tts. ezüst címerrel barna db 3 000 3 750

87 8624 0002 03 Deréköv tbk. ti. zls. arany címerrel fekete db 3 000 3 750

87 8624 0001 04 Deréköv tts. ezüst címerrel fekete db 3 000 3 750

87 8652 3228 00 Díszöv barna arany csattal db 12 800 16 000

87 8652 3225 03 Díszöv barna ezüst csattal db 12 800 16 000

87 8652 3226 02 Díszöv fekete arany csattal db 12 800 16 000

87 8652 3227 01 Díszöv fekete ezüst csattal db 12 800 16 000

87 8652 7215 00 Kardtartó barna ezüst csattal db 13 800 17 250

87 8652 7214 01 Kardtartó fekete arany csattal db 13 800 17 250

87 8671 1445 05 Kardtartó barna arany csattal db 13 800 17 250

87 8671 1446 04 Kardtartó fekete ezüst csattal db 13 800 17 250

81 5611 3352 05 Nadrágtartó db 1 200 1 500

81 5142 5184 07 Fekete gyász karszalag nyári 36 cm-es db 300 375

81 5142 5185 06 Fekete gyász karszalag téli 44 cm-es db 360 450

81 5659 1601 06 Rendjel párna piros db 12 000 15 000 X

81 5659 1602 05 Kard és sapkavédõ párna fekete db 16 000 20 000 X

85 8811 1211 06 Motorkerékpáros szemüveg db 1 500 1 875

Éttermi textília

85 3622 3221 06 Asztalterítõ fehér 140x140 db 1 200 1 500

85 3622 3211 08 Asztalterítõ színes 130x130 db 1 300 1 625

85 3640 3201 08 Asztalterítõ fólia db 200 250

81 5639 1121 07 Törlõruha 50x70 db 280 350

Törülközõ, ágynemû, tábori pihentetõ anyagok

85 3911 1221 04 Törülközõ legs. db 180 225

85 3931 1361 03 Törülközõ 50x100 MH beszövéses db 880 1 100 X

85 3921 6241 01 Fürdõlepedõ 100x150 db 2 160 2 700 X

81 5666 1211 03 62 M hálótermi takaró db 2 400 3 000 X

85 8351 1151 01 Nagypárna szintetikus töltettel db 860 1 075
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85 8351 1162 09 Nagy tollpárna 57x73 db 1 200 1 500

85 8351 1161 10 Kis tollpárna 36x48 db 480 600

85 8351 1164 07 Mûanyag tömésû fejpárna db 540 675

85 7238 3312 08 Paplan db 1 960 2 450

85 8351 1122 06 Nagy tollpárnahuzat 62x78 db 540 675

85 8351 1121 07 Kis tollpárnahuzat 37x52 db 260 325

85 8351 1125 03 Mûanyag tömésû fejpárnahuzat 47x78 db 740 925

85 8351 1131 05 Paplanhuzat fehér db 2 080 2 600

85 8351 1141 03 Széles lepedõ db 740 925

85 8351 1142 02 Keskeny lepedõ db 540 675

85 7321 1151 05 PH 8 cm ágybetét huzattal klt 5 960 7 450

85 8351 1177 02 PH 8 cm ágybetét huzat nélkül db 3 000 3 750

85 8351 1135 01 PH 8 cm ágybetéthuzat db 2 960 3 700

85 7321 1141 07 PH ágybetét 4 cm db 900 1 125

85 6121 1211 10 Hálózsák Tamás klt 8 180 10 225 X

85 6121 1217 04 Hálózsák Levente klt 8 180 10 225 X

85 6121 1221 08 Huzat Levente, Tamás hálózsákhoz db 2 200 2 750 X

85 6121 1231 06 Bélés Levente, Tamás hálózsákhoz db 4 000 5 000 X

85 6121 1232 05 Hordtasak Levente, Tamás hálózsákhoz db 1 080 1 350 X

85 6121 1241 04 Lepedõ Levente, Tamás hálózsákhoz db 840 1 050

85 6121 1261 00 Fûzõzsinór Levente, Tamás hálózsákhoz db 60 75

85 6121 1213 08 88 M hálózsák db 14 100 17 625 X

85 6121 1216 05 88 M hálózsák lepedõ nélkül db 13 260 16 575 X

85 6121 1214 07 Hálózsák nyári Tropen klt 24 600 30 750 X

85 6121 1271 09 Hálózsák nyári Tropen huzat nélkül db 20 200 25 250 X

85 6121 1272 08 Hálózsák nyári Tropen huzat db 4 400 5 500 X

85 6121 1215 06 Hálózsák téli Defence klt 32 000 40 000 X

85 6121 1273 07 Hálózsák téli Defence huzat nélkül db 27 500 34 375 X

85 6121 1274 06 Hálózsák téli Defence huzat db 4 500 5 625 X

85 6121 1240 05 Hálózsáklepedõ Carinthia db 4 600 5 750 X

25 6721 1141 03 Önfelfújódó matrac db 14 500 18 125 X

87 8852 2310 08 Megfigyelõ (személyi) sátor klt 93 100 116 375 X

87 8852 2311 07 Megfigyelõ (személyi) sátor huzat és merevítõ nélkül db 86 600 108 250 X

87 8852 2312 06 Megfigyelõ (személyi) sátor merevítõ db 4 600 5 750 X

87 8852 2313 05 Megfigyelõ (személyi) sátor huzat db 1 900 2 375 X

87 8852 2210 00 Felderítõ sátor I. klt 62 500 78 125 X

87 8852 2211 10 Felderítõ sátor I. huzat nélkül db 60 000 75 000 X

87 8852 2212 09 Felderítõ sátor I. huzat db 2 500 3 125 X

87 8852 2220 09 Felderítõ sátor II. klt 73 000 91 250 X

87 8852 2221 08 Felderítõ sátor II. huzat és merevítõ nélkül db 68 500 85 625 X

87 8852 2222 07 Felderítõ sátor II. merevítõ db 2 500 3 125 X

87 8852 2223 06 Felderítõ sátor II. huzat db 2 000 2 500 X

Jelvény, zsinór, paszomány, rendfokozati jelzés, paroli

85 7883 3514 08 Hímzett gyakorló sapkajelvény tbk. db 240 300

85 7883 2436 09 Sapkajelvény barettsapkára tbk. db 240 300

85 7883 3466 10 Sapkajelvény barettsapkára hadihajós hímzett db 240 300

85 7882 1341 02 Sapkajelvény barettsapkára lövész hímzett db 240 300

85 7882 1421 03 Sapkajelvény barettsapkára mûszaki hímzett db 240 300
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85 7883 3460 05 Sapkajelvény barettsapkára egészségügyi hímzett db 240 300

85 7883 2438 07 Sapkajelvény barettsapkára tüzér hímzett db 240 300

85 7883 2435 10 Sapkajelvény barettsapkára légvédelmi tüzér hímzett db 240 300

85 7883 2433 01 Sapkajelvény barettsapkára ejtõernyõs hímzett db 240 300

85 7883 2434 00 Sapkajelvény barettsapkára páncélos hímzett db 240 300

85 7811 3154 09 Sapkajelvény barettsapkára gépjármûvers hímzett db 240 300

85 7811 3302 04 ENSZ sapkajelvény hímzett db 240 300

85 7883 3441 08 Hímzett repülõs jelvény sapkára db 140 175

85 7811 3155 08 Hímzett sapkajelvény lövész sivatagi db 240 300

85 7882 1421 03 Hímzett sapkajelvény mûszaki sivatagi db 240 300

85 7811 3156 07 Gyakorló sapkajelvény sivatagi db 60 75

85 8721 0201 02 Hímzett gyakorló paroli tts. hallgató pár 360 450

85 7883 3535 03 Hímzett gyakorló paroli ts. pár 340 425

85 7883 3519 03 Hímzett gyakorló paroli tts. pár 400 500

85 7883 3518 04 Hímzett gyakorló paroli zls. pár 400 500

85 7883 3517 05 Hímzett gyakorló paroli beo.ti. pár 340 425

85 7883 3516 06 Hímzett gyakorló paroli fõti. pár 460 575

85 7883 3511 00 Hímzett gyakorló paroli tbk. pár 580 725

85 8721 0221 09 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras hallg. pár 500 625

85 7883 3586 03 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras ts. pár 380 475

857883 3585 04 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras tts. pár 500 625

857883 3584 05 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras zls. pár 500 625

857883 3583 06 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras beo.ti. pár 380 475

857883 3582 07 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras fõti. pár 600 750

857883 3581 08 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras tbk pár 760 950

85 7883 2101 07 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg. I. évfolyam pár 620 775

85 7883 2102 06 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg. II. évfolyam pár 620 775

85 7883 2103 05 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg. III. évfolyam pár 620 775

85 7883 2104 04 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg. IV. évfolyam pár 620 775

85 7883 3535 03 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés ts. pár 340 425

85 7883 3534 04 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés tts. pár 600 750

85 7883 3533 05 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés zls. pár 560 700

85 7883 3532 06 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés beo.ti. pár 400 500

85 7883 3531 07 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés fõti. pár 600 750

85 7883 3478 06 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés tbk. pár 980 1 225

85 8721 0216 06 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra hallg. pár 360 450

85 7883 3476 08 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra ts. db 280 350

85 7883 3475 09 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra tts. db 360 450

85 7883 3474 10 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra zls. db 360 450

85 7883 3473 00 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra beo.ti. db 260 325

85 7883 3472 01 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra fõti. db 400 500

85 7883 3471 02 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra tbk. db 500 625

85 8763 7324 07 Hímzett karjelzés ENSZ db 260 325

85 8763 2122 02 Hímzett karjelzés EUFOR db 260 325

85 7811 3326 07 Hímzett vezérkari karjelzés tts. db 1 060 1 325

85 7811 3227 06 Hímzett vezérkari karjelzés ti. db 1 060 1 325

85 8763 1311 03 Gyakorló csaparkarjelzés I. db 460 575

85 8763 1312 02 Gyakorló csaparkarjelzés II. db 480 600
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85 8763 1313 01 Gyakorló csaparkarjelzés III. db 540 675

85 7880 0024 07 Tépõzár bolyhos csapatkarjelzéshez 8 cm-es db

85 7883 3512 10 96 M hímzett államjelzés zöld db 80 100

85 7883 3560 02 96 M hímzett államjelzés sötétkék db 80 100

85 7883 0001 07 Hímzett államjelzés tépõzáras db 160 200

85 7811 3312 02 Hímzett nemzeti pajzs színes tépõzáras db 260 325

85 7883 3513 09 Hímzett név felirat db 240 300

85 7883 3561 01 Hímzett név felirat sötétkék db 240 300

85 7883 0006 02 Hímzett név felirat tépõzáras db 280 350

85 7883 0005 03 Hímzett név felirat sötétkék tépõzáras db 280 350

85 7880 2014 09 Tépõzár bolyhos gyakorló parolihoz pár 60 75

85 7880 2012 00 Tépõzár bolyhos névfelirathoz db 40 50

85 7880 2017 06 Tépõzár bolyhos sivatagi gyakorló parolihoz pár 60 75

85 7880 2019 06 Tépõzár bolyhos sivatagi névfelirathoz db 40 50

85 7880 0022 06 Tépõzár horgas gyakorló parolihoz pár 60 75

85 7880 2016 07 Tépõzár horgas névfelirathoz db 40 50

85 7880 2018 05 Tépõzár horgas sivatagi gyakorló parolihoz pár 60 75

85 7880 2020 08 Tépõzár horgas sivatagi névfelirathoz db 40 50

85 7811 3316 09 Hímzett Hungarian Air Forces jelvény sötétkék tépõzáras db 160 200

85 7883 3508 06 Hímzett gyakorló paroli sivatagi pár 340 425

85 7883 0007 01 Hímzett gyakorló paroli sivatagi tépõzáras pár 500 625

85 7883 3530 08 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra sivatagi tépõzáras db 400 500

85 7883 3509 05 Hímzett név felirat sivatagi db 200 250

85 7883 3510 01 Hímzett név felirat sivatagi tépõzáras db 300 375

85 7811 3301 05 Hímzett nemzeti pajzs db 180 225

85 7811 3333 08 Hímzett nemzeti pajzs barna sivatagi tépõzáras db 140 175

85 7811 3315 10 Hímzett nemzeti pajzs színes sivatagi db 280 350

85 7811 3309 08 Hímzett jelvény Hungary sivatagi tépõzáras db 160 200

85 7882 3312 10 Sapkajelvény arany ovális db 100 125

85 7882 3322 08 Sapkajelvény ezüst ovális db 100 125

85 7882 3324 06 Aranyszínû sapkadísz db 240 300

85 7882 2222 04 Sapkajelvény kerek arany db 140 175

85 7882 2223 03 Sapkajelvény kerek ezüst db 140 175

85 7882 3314 08 Sapkajelvény repülõs arany db 260 325

85 7882 3315 07 Sapkajelvény repülõs ezüst db 260 325

85 7883 3412 02 Sapkajelvény repülõs tbk. db 260 325

85 7812 1221 07 93 M sapkadísz tbk. db 260 325

85 8455 7362 07 Sapkazsinór arany db 340 425

85 8455 7321 05 Sapkazsinór ezüst db 480 600

81 4921 1321 01 Sapkazsinór arany társasági db 480 600

81 4921 1320 02 Sapkazsinór ezüst társasági db 480 600

85 7886 3322 10 Topán alátét db 180 225

85 7882 2225 01 Topán veret arany garn 300 375

85 7882 2226 00 Topán veret ezüst garn 300 375

85 8763 7351 04 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre õrm. pár 800 1 000

85 8763 7352 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre tõrm. pár 880 1 100

85 8763 7353 02 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ftõrm. pár 1 100 1 375

85 8763 7354 01 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre zls. pár 1 000 1 250
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85 8763 7355 00 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre tzls. pár 1 100 1 375

85 8763 7356 10 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ftzls. pár 1 400 1 750

85 8763 7357 09 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre hdgy. pár 800 1 000

85 8763 7358 08 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre fhdgy. pár 960 1 200

85 8763 7359 07 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre szds. pár 1 100 1 375

85 8763 7360 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre õrgy. pár 1 060 1 325

85 8763 7361 02 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre alez. pár 1 160 1 450

85 8763 7362 01 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ezds. pár 1 560 1 950

85 8763 7386 04 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ddtbk. pár 1 060 1 325

85 8763 7363 00 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre vörgy. pár 1 280 1 600

85 8763 7364 10 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre altbgy. pár 1 500 1 875

85 8763 7365 09 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre vezds. pár 1 700 2 125

85 8763 7417 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi õrm. pár 800 1 000

85 8763 7416 04 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi tõrm. pár 880 1 100

85 8763 7415 05 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi ftõrm. pár 1 100 1 375

85 8763 7414 06 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi zls. pár 1 000 1 250

85 8763 7413 07 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi tzls. pár 1 100 1 375

85 8763 7412 08 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi ftzls. pár 1 400 1 750

85 8763 7411 09 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi hdgy. pár 800 1 000

85 8763 7410 10 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi fhdgy. pár 960 1 200

85 8763 7409 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi szds. pár 1 100 1 375

85 8763 7408 04 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi õrgy. pár 1 060 1 325

85 8763 7407 05 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi alez. pár 1 160 1 450

85 8763 7406 06 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi ezds. pár 1 560 1 950

85 8763 7371 00 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre õrm. pár 800 1 000

85 8763 7372 10 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre tõrm. pár 880 1 100

85 8763 7373 09 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre ftõrm. pár 1 100 1 375

85 8763 7374 08 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre zls. pár 1 000 1 250

85 8763 7375 07 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre tzls. pár 1 100 1 375

85 8763 7387 03 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre ftzls. pár 1 400 1 750

85 8763 7376 06 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre hdgy. pár 800 1 000

85 8763 7377 05 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre fhdgy. pár 960 1 200

85 8763 7378 04 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre szds. pár 1 100 1 375

85 8763 7379 03 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre õrgy. pár 1 060 1 325

85 8763 7381 09 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre alez. pár 1 160 1 450

85 8763 7382 08 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre ezds. pár 1 560 1 950

85 8763 7385 05 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre ddtbk. pár 1 060 1 325

85 8763 7383 07 Hadihajós rendfokozati jelzés posztóköpenyre võrgy. pár 1 280 1 600

85 7891 1232 05 Tbk. posztóköpenyre hímzett jelvény arany pár 300 375

85 7891 1273 07 Tbk. posztóköpenyre hímzett jelvény arany s.kék pár 300 375

85 7886 3341 07 Paroli posztóköpenyre tbk. pár 1 600 2 000

85 7886 3328 04 Paroli posztóköpenyre pár 1 000 1 250

85 8763 7418 02 Paroli nõi posztóköpenyre pár 1 000 1 250

85 8721 0003 06 Paroli köznapi öltönyre tts. pár 2 100 2 625

85 8721 0006 03 Paroli köznapi öltönyre zls. pár 2 100 2 625

85 8721 0002 07 Paroli köznapi öltönyre beoti. pár 1 800 2 250

85 8721 0004 05 Paroli köznapi öltönyre fõti. pár 2 300 2 875

85 8721 0005 04 Paroli köznapi öltönyre tbk. pár 1 600 2 000
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85 7886 3326 06 Paroli társasági öltönyre tts. pár 1 300 1 625

85 7886 3331 09 Paroli társasági öltönyre zls. pár 2 100 2 625

85 7886 3327 05 Paroli társasági öltönyre beoti. pár 1 260 1 575

85 7886 3325 07 Paroli társasági öltönyre fõti. pár 2 100 2 625

85 7886 3324 08 Paroli társasági öltönyre tbk. pár 1 900 2 375

85 8763 7339 00 Paroli díszelgõ ts. pár 2 600 3 250

85 8763 7338 01 Paroli díszelgõ tts. pár 2 960 3 700

85 8763 7337 02 Paroli díszelgõ zls. pár 2 960 3 700

85 8763 7335 04 Paroli díszelgõ beoti. pár 2 680 3 350

85 8763 7334 05 Paroli díszelgõ fõti. pár 3 160 3 950

85 7883 3565 08 Hímzett társasági évfolyamjelzés tts. hallg. pár 580 725

85 7883 3564 09 Hímzett társasági évfolyamjelzés fõiskolai hallg. pár 580 725

85 7883 3537 01 Hímzett társasági rendfokozati jelzés ts. pár 440 550

85 7883 3524 06 Hímzett társasági rendfokozati jelzés tts. pár 600 750

85 7883 3523 07 Hímzett társasági rendfokozati jelzés zls. pár 600 750

85 7883 3522 08 Hímzett társasági rendfokozati jelzés beo.ti pár 480 600

85 7883 3521 09 Hímzett társasági rendfokozati jelzés fõti. pár 760 950

85 7883 3479 05 Hímzett társasági rendfokozati jelzés tbk. pár 960 1 200

85 7883 3563 10 Hímzett köznapi évfolyamjelzés tts. hallg. pár 580 725

85 7883 3562 00 Hímzett köznapi évfolyamjelzés fõiskolai hallg. pár 580 725

85 7883 3538 00 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés ts. pár 580 725

85 7883 3529 01 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés tts. pár 640 800

85 7883 3528 02 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés zls. pár 640 800

85 7883 3527 03 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés beo.ti. pár 480 600

85 7883 3526 04 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés fõti. pár 760 950

85 7883 3525 05 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés tbk. pár 980 1 225

85 7883 3538 00 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék ts. pár 460 575

85 7883 3574 07 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék tts. pár 640 800

85 7883 3573 08 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék zls. pár 640 800

85 7883 3512 09 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék beo.ti. pár 480 600

85 7883 3571 10 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék fõti. pár 760 950

85 7883 3546 00 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék tbk. pár 980 1 225

85 8763 7405 07 Hadihajós rendfokozati jelzés karra õrm. pár 480 600

85 8763 7404 08 Hadihajós rendfokozati jelzés karra tõrm. pár 780 975

85 8763 7403 09 Hadihajós rendfokozati jelzés karra ftõrm. pár 1 060 1 325

85 8763 7402 10 Hadihajós rendfokozati jelzés karra zls. pár 780 975

85 8763 7401 00 Hadihajós rendfokozati jelzés karra tzls. pár 1 060 1 325

85 8763 7400 01 Hadihajós rendfokozati jelzés karra ftzls. pár 1 360 1 700

85 8763 7399 10 Hadihajós rendfokozati jelzés karra hdgy. pár 480 600

85 8763 7398 00 Hadihajós rendfokozati jelzés karra fhdgy. pár 800 1 000

85 8763 7397 01 Hadihajós rendfokozati jelzés karra szds. pár 1 060 1 325

85 8763 7396 02 Hadihajós rendfokozati jelzés karra õrgy. pár 800 1 000

85 8763 7395 03 Hadihajós rendfokozati jelzés karra alez. pár 1 140 1 425

85 8763 7394 04 Hadihajós rendfokozati jelzés karra ezds. pár 1 360 1 700

85 8781 1112 07 Csillag hatágú 17 mm ezüst tbk. db 40 50

85 7881 3324 00 Csillag hatágú 15 mm arany db 40 50

85 7881 3325 10 Csillag hatágú 15 mm ezüst db 40 50

85 7881 3464 00 Hadihajós hímzett csillag 20 mm arany db 40 50
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85 7881 3465 10 Hadihajós hímzett csillag 20 mm ezüst db 40 50

85 7883 2212 01 Tölgyfalomb ezüst tbk. pár 160 200

85 7811 1221 01 Fegyvernemi jelvény ezüstszínû pár 120 150

85 7811 3113 07 Fegyvernemi jelvény aranyszínû pár 120 150

85 7811 1241 08 Kereszt állományjelzés pár 100 125

85 7811 1242 07 Dávidcsillag pár 500 625

81 4921 1317 08 Arany vállzsinór társasági db 940 1 175

81 4921 1316 09 Ezüst vállzsinór társasági db 940 1 175

85 7834 1391 01 Zenész és díszelgõ arany melldísz db 6 580 8 225

85 7834 1392 00 Zenész és díszelgõ ezüst melldísz db 6 580 8 225

81 4921 1115 05 Szárnysegédi díszzsinór db 6 600 8 250

82 4921 1116 04 Vezénylõ zászlós díszzsinór arany db 1 560 1 950

83 4921 1117 03 Vezénylõ zászlós díszzsinór ezüst db 1 560 1 950

84 4921 1118 02 Vezénylõ zászlós díszzsinór bronz db 1 560 1 950

85 7811 3321 01 93 M csapatkarjelzés db 540 675

85 8763 2114 02 ISAF Afganisztán karjelzés db 540 675

85 7811 3319 06 Szövött köznapi karjelzés db 480 600

85 7883 3451 06 Hímzett repülõs jelvény zubbonyra db 160 200

85 8763 7311 01 Zenész karjelzés arany db 1 860 2 325

85 8763 7312 00 Zenész karjelzés ezüst db 1 860 2 325

85 7891 1235 02 Hivatásos állományt kifejezõ jelvény ünnepi db 160 200

85 7891 1234 03 Hivatásos állományt kifejezõ jelvény selyem db 160 200

85 7891 1271 09 Nyugállományt kifejezõ jelvény ünnepi db 160 200

85 7891 1272 08 Nyugállományt kifejezõ jelvény selyem db 160 200

85 7811 4111 05 Hadmûveleti Akadémiai jelvény db 580 725

85 7811 4112 04 Katonai Akadémiai jelvény db 580 725

85 7811 4113 03 Kossuth Lajos Katonai Fõiskolai jelvény db 580 725

85 7811 4114 02 Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskolai jelvény db 580 725

85 7811 4115 01 Szolnoki Repülõtiszti Fõiskolai jelvény db 580 725

85 7811 4116 00 Polgári Egyetemi jelvény db 580 725

85 7811 4145 06 Csapatjelvény bõr alátéttel db 1 100 1 375

85 7811 4121 03 NRF jelvény db 960 1 200

85 7811 0014 10 Szakasz vezénylõ zászlós jelvény db 1 060 1 325

85 7811 0015 09 Század, üteg vezénylõ zászlós jelvény db 1 060 1 325

85 7811 0016 08 Zászlóalj, osztály vezénylõ zászlós jelvény db 1 060 1 325

85 7811 0011 02 Dandár, ezred vezénylõ zászlós jelvény db 1 060 1 325

85 7811 0012 01 Haderõnemi vezénylõ zászlós jelvény db 1 060 1 325

85 7811 0013 00 MH vezénylõ zászlós jelvény db 1 060 1 325

87 8769 3115 04 Névkitûzõ mûanyag db 200 250

85 7854 3222 08 Szövött szalagsáv db 140 175

85 7855 3311 03 Szalagsávalátét 1-es db 40 50

85 7855 3312 02 Szalagsávalátét 2-es db 60 75

85 7855 3313 01 Szalagsávalátét 3-as db 80 100

85 7855 3314 00 Szalagsávalátét 4-es db 100 125

85 7855 3315 10 Szalagsávalátét 5-ös db 120 150

85 7855 3316 09 Szalagsávalátét 6-os db 140 175

85 7855 3317 08 Szalagsávalátét 7-es db 160 200

85 7855 3318 07 Szalagsávalátét 8-as db 180 225
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85 7855 3319 10 Szalagsávalátét 9-es db 200 250

85 7855 3321 01 Szalagsávalátét 10-es db 220 275

85 7855 3322 00 Szalagsávalátét 11-es db 240 300

85 7855 3323 10 Szalagsávalátét 12-es db 260 325

Gombok, kellékek

85 7861 3212 08 Ujjagomb arany db 40 50

85 7861 3112 00 Ujjagomb aranyozott db 40 50

85 7861 3122 09 Ujjagomb aranyozott rugós db 40 50

85 7861 3115 08 Ujjagomb aranyozott díszelgõ db 40 50

85 7861 3317 00 Ujjagomb arany társasági db 40 50

85 7861 3333 00 Ujjagomb arany társasági hadihajós db 40 50

85 7861 3335 09 Ujjagomb arany rugós hadihajós db 40 50

85 7861 3334 10 Ujjagomb alpakka társasági hadihajós db 40 50

85 7883 3336 08 Ujjagomb alpakka társasági rugós hadihajós db 40 50

85 7861 3218 02 Ujjagomb alpakka rugós díszelgõ db 40 50

85 7861 3312 05 Ujjagomb ezüst db 40 50

85 7861 3323 02 Ujjagomb ezüst díszelgõ db 40 50

85 7861 3213 07 Szúrósgomb arany db 40 50

85 7861 3113 10 Szúrósgomb aranyozott db 40 50

85 7861 3214 06 Szúrósgomb aranyozott díszelgõ db 40 50

85 7861 3316 01 Szúrósgomb arany társasági db 40 50

85 7883 3337 07 Szúrósgomb arany társasági hadihajós db 40 50

85 7883 3338 06 Szúrósgomb alpakka hadihajós db 40 50

85 7861 3313 04 Szúrósgomb ezüst db 40 50

85 7861 3314 03 Szúrósgomb ezüst díszelgõ db 40 50

85 7861 3211 09 Zubbonygomb arany db 40 50

85 7883 3329 07 Zubbonygomb arany hadihajós db 40 50

85 7861 3331 02 Zubbonygomb arany rugós hadihajós db 40 50

85 7861 3111 01 Zubbonygomb aranyozott db 40 50

85 7861 3121 10 Zubbonygomb aranyozott rugós db 40 50

85 7861 3114 09 Zubbonygomb aranyozott füles tbk. db 40 50

85 7861 3315 02 Zubbonygomb arany társasági db 40 50

85 7861 3330 03 Zubbonygomb alpakka hadihajós db 40 50

85 7861 3332 01 Zubbonygomb alpakka rugós hadihajós db 40 50

85 7861 3216 04 Zubbonygomb alpakka rugós díszelgõ db 40 50

85 7861 3311 06 Zubbonygomb ezüst db 40 50

85 7861 3310 07 Zubbonygomb ezüst díszelgõ db 40 50

85 7883 2213 00 Nyakkendõtû-mandzsettagomb arany klt 1 000 1 250

85 7883 2214 10 Nyakkendõtû-mandzsettagomb ezüst klt 1 000 1 250

85 7861 7213 02 Nadrággomb barna c/db 40 50

85 7861 7231 00 Nadrággomb sivatagi c/db 40 50

87 8654 3211 10 Ballonkabát öv 4/4 db 260 325

87 8654 3221 08 Ballonkabát öv 3/4 db 300 375

81 5311 7111 03 Bakancsfûzõ, 110 cm barna pár 60 75

81 5311 7112 02 Bakancsfûzõ, 110 cm fekete pár 60 75

81 5311 7113 01 Általános bakancsfûzõ 190-200 cm db 200 250

81 5311 7114 00 Nyári bakancsfûzõ 160-170 cm db 180 225

81 5311 7122 00 Cipõfûzõ 70 cm barna pár 40 50
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81 5311 7126 07 Cipõfûzõ 70 cm fekete pár 40 50

81 5311 7123 10 Cipõfûzõ fehér 90-cm-es (sport) pár 40 50

Javító, karbantartó anyagok

87 8761 3151 07 Lábbeli karbantartó klt 580 725

23 8214 1611 10 Bakancsápoló krém fekete 75 ml. tub 1 060 1 325

23 8212 1612 09 Bakancsápoló spray 100 ml. tub 740 925

39 1558 1111 08 Varrókészlet db 460 575

87 8191 1111 03 Javítókészlet 93 M esõvédõ öltözethez klt 880 1 100

Sátor és alkatrészei, javító anyagai

63 M egységes sátor

87 8852 1811 07 63 M egységes sátor klt 188 040 235 050 X

87 8852 1812 06 63 M egységes sátorponyva komplett klt 96 060 120 075 X

87 8852 5811 02 Egységes sátorpalást db 44 000 55 000 X

87 8852 5812 01 Egységes sátor bejárati ponyva db 22 000 27 500 X

87 8852 5813 00 Egységes sátor hátsó ponyva db 7 260 9 075 X

87 8852 5816 08 Egységes sátor bejárati függöny db 9 240 11 550 X

87 8852 5817 07 Egységes sátor málhazsák db 2 300 2 875 X

87 8852 5829 03 Egységes sátorablak db 1 000 1 250 X

87 8852 1813 05 63 M egységes sátorváz klt 73 160 91 450 X

87 8852 5821 00 Egységes sátor csuklós fõtartó db 16 720 20 900 X

87 8852 5823 09 Egységes sátor bejárati oldaltartórúd db 1 540 1 925 X

87 8852 5824 08 Egységes sátor bejárati ajtó összekötõrúd db 1 440 1 800 X

87 8852 5825 07 Egységes sátor tetõ összekötõrúd db 1 540 1 925 X

87 8852 5826 06 Egységes sátor csõmálházó kaloda fabetét db 4 620 5 775 X

87 8852 1814 04 63 M egységes sátor kellékzsák komplett klt 18 820 23 525 X

87 8852 5831 09 Egységes sátor kellékzsák üres db 1 000 1 250

87 8852 5832 08 Egységes sátor acélcövek 28 cm-es db 340 425

87 8852 5833 07 Egységes sátor ponyvatû db 176 220

87 8852 5834 06 Egységes sátorzsinór rögzítõvel db 220 275

87 8852 5835 05 Egységes viharzsinór rögzítõvel db 220 275

87 8852 5836 04 Egységes sátorbélés rögzítõ kamó db 120 150

87 8852 5837 03 Egységes sátor ruhafogas db 120 150

87 8852 5828 04 Egységes sátor füstcsõkivezetõ lemez db 660 825

87 8852 8821 10 Perlonkötél sátorhoz kg 6 380 7 975

87 8852 8831 08 Kötélrögzítõ fa db 176 220

87 8852 8841 06 Anyacsavar alátéttel (csuklós sátorfõtartóhoz) db 120 150

87 8852 8851 04 Sátorhoz PVC védõszegély m 2 200 2 750

87 8852 1815 03 Egységes sátorhoz színes bélés klt 24 420 30 525 X

87 8852 5851 05 Egységes sátorpalástbélés színes db 14 300 17 875 X

87 8852 5852 04 Egységes sátor bejárati bélés színes db 5 060 6 325 X

87 8852 5853 03 Egységes sátor hátsó falbélés színes db 5 060 6 325 X

87 8852 1816 02 63 M egységes sátorbélés fekete komplett klt 66 540 83 175 X

87 8852 5861 03 Egységes sátorpalástbélés fekete db 39 940 49 925 X

87 8852 5862 02 Egységes sátor bejáratibélés fekete db 13 300 16 625 X

87 8852 5863 01 Egységes sátor hátsófalbélés fekete db 13 300 16 625 X

Tanácskozósátor

87 8852 1821 05 Tanácskozó sátor komplett klt 820 760 1 025 950

87 8852 1822 04 Tanácskozó sátorponyva komplett klt 260 000 325 000
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HETK A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

87 8852 6811 09 Tanácskozó sátorpalást db 172 000 215 000

87 8852 6812 08 Tanácskozó sátor ajtónyílásos végfal db 26 200 32 750

87 8852 6813 07 Tanácskozó sátor végfal sima db 17 800 22 250

87 8852 1823 03 Tanácskozó sátorváz klt 205 900 257 375

87 8852 6821 07 Tanácskozó sátor csuklós fõtartó db 12 200 15 250

87 8852 6822 06 Tanácskozó sátor fõtartórúd db 11 500 14 375

87 8852 6824 04 Tanácskozó sátor tetõ összekötõrúd db 2 300 2 875

87 8852 6825 03 Tanácskozó sátor merevítõrúd hosszú db 1 200 1 500

87 8852 6826 02 Tanácskozó sátor merevítõrúd rövid db 800 1 000

87 8852 1825 01 Tanácskozó sátor kellékzsák komplett klt 37 360 46 700

87 8852 6829 10 Tanácskozó sátor ablak 60 x 98 db 800 1 000

87 8852 6832 04 Tanácskozó sátor ajtótartó rúd db 700 875

87 8852 6834 02 Tanácskozó sátor sátorzsinór rögzítõvel db 80 100

87 8852 6835 01 Tanácskozó sátor viharzsinór rögzítõvel db 160 200

87 8852 6838 09 Tanácskozó sátorbélés rögzítõ kamó db 20 25

87 8852 6839 08 Tanácskozó sátor ponyvatû db 40 50

87 8852 6828 00 Tanácskozó sátor füstcsõkivezetõ lemez db 400 500

87 8852 6836 00 Tanácskozó sátor feszítõ drótkötél db 1 000 1 250

87 8852 6837 10 Tanácskozó sátor merevítõbilincs db 160 200

87 8852 1824 02 Tanácskozó sátorbélés klt 147 000 183 750

87 8852 6851 01 Tanácskozó sátor oldalfalbélés db 4 500 5 625

87 8852 6856 07 Tanácskozó sátor választófal, bélésanyagból db 4 000 5 000

87 8852 6852 00 Tanácskozó sátor elõtér palástbélés db 4 000 5 000

87 8852 6853 10 Tanácskozó sátor tetõbélés 4 szakaszos db 72 000 90 000

87 8852 6854 09 Tanácskozó sátor tetõbélés 3 szakaszos db 50 000 62 500

87 8852 6855 08 Tanácskozó sátor végfalbélés db 4 000 5 000

87 8852 6814 06 Tanácskozó sátor nagyméretû málhazsák db 4 000 5 000

87 8852 6815 05 Tanácskozó sátor kisméretû málhazsák db 2 500 3 125

87 8852 6831 05 Tanácskozó sátor kellékzsák üres db 1 000 1 250

87 8852 6827 01 Tanácskozó sátor kalodaszerelvény db 3 000 3 750

A HM Ruházati Mûhelyben készíttethetõ ruházat és egyéb szolgáltatás

A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft)

áfa nélkül áfával

Felsõruházat

Társasági zubbony tbk. szerelék nélkül db 27 400 34 250

ddtbk. db 31 580 39 475

võrgy. db 31 660 39 575

altbgy. db 31 740 39 675

vezds. db 31 820 39 775

Társasági zubbony ti. szerelék nélkül db 26 400 33 000

Társasági pantalló tbk. db 12 300 15 375

Fekete pantalló db 10 800 13 500

Köznapi zubbony tbk. szerelék nélkül db 27 400 34 250

ddtbk. db 29 400 36 750
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A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft)

áfa nélkül áfával

võrgy. db 29 480 36 850

altbgy. db 29 560 36 950

vezds. db 29 640 37 050

Köznapi zubbony szerelék nélkül db 26 400 33 000

Köznapi pantalló tbk. db 12 300 15 375

Köznapi pantalló db 10 800 13 500

Posztó köpeny tbk. db 51 140 63 925

ddtbk. db 54 460 68 075

võrgy. db 54 680 68 350

altbgy. db 54 900 68 625

vezds. db 55 100 68 875

Ti. posztóköpeny szerelék nélkül db 50 000 62 500

Nõi társasági zubbony tbk. szerelék nélkül db 27 400 34 250

ddtbk. db 31 480 39 350

võrgy. db 31 560 39 450

altbgy. db 31 640 39 550

vezds. db 31 720 39 650

Nõi társasági zubbony db 26 400 33 000

Szoknya fekete db 10 000 12 500

Nõi társasági pantalló tbk. db 12 300 15 375

Nõi társasági pantalló fekete db 10 800 13 500

Nõi köznapi zubbony tbk. szerelék nélkül db 27 400 34 250

ddtbk. db 29 400 36 750

võrgy. db 29 480 36 850

altbgy. db 29 560 36 950

vezds. db 29 640 37 050

Nõi köznapi zubbony db 26 400 33 000

Szoknya köznapi db 10 000 12 500

Nõi köznapi pantalló tbk. db 12 300 15 375

Nõi köznapi pantalló db 10 800 13 500

Nõi köpeny béléssel tbk. db 49 140 61 425

ddtbk. db 52 100 65 125

võrgy. db 52 320 65 400

altbgy. db 52 540 65 675

vezds. db 52 740 65 925

Nõi köpeny béléssel db 48 000 60 000

Általános (tábori barna) és repülõs (sötétkék) egyenruházat egységárai megegyeznek.

Lábbeli

Fûzõs cipõ pár 13 360 16 700

Fûzõs cipõ csúszásgátlóval pár 14 400 18 000

Cúgos cipõ pár 13 360 16 700

Cúgos cipõ csúszásgátlóval pár 14 400 18 000

Nõi cipõ pár 6 000 7 500

Nõi szandál pár 4 000 5 000
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A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft)

áfa nélkül áfával

Nõi mokaszin pár 5 560 6 950

Köznapi (barna) és társasági (fekete) lábbelik egységárai megegyeznek.

Egyéb szolgáltatások

Rendfokozat jelzés felvarrás, csere 1 100 1 375

Zubbony újragombozás 600 750

Ujja rövidítés vagy hosszabbítás 1 700 2 125

Béléscsere zubbonyon 4 300 5 375

Nadrág, szoknya derék bõvítés vagy szûkítés 1 100 1 375

Nadrágalja leengedés vagy felhajtás 700 875

Posztóköpeny átpaszpolozás 20 000 25 000

Cipõ sarkalás 1 200 1 500

Cipõ talpalás 1 600 2 000

Cipõ sarokbélés pótlás 1 000 1 250

Cipõ talpbélés csere 1 000 1 250

Cipõ tágítás 400 500

Cipõ átfestés 1 200 1 500

A fenti árakat – az esetleg – felhasznált anyagok értékével növelni kell.

Az egyéb fel nem sorolt szolgáltatások esetén az alábbi órabér szerinti árat kell alkalmazni:

1 óra: 2 000 2 500

1/2 óra: 1 000 1 250

1/4 óra: 500 625

HETK A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

Rendszerbõl kivont, illetve kihordás alatt levõ cikkek

85 8421 6112 10 Szerelõ barett sapka (olajtaszító) db 260 325

85 8415 1105 04 Köznapi sapka kék ti. általános db 5 160 6 450 X

85 8415 1106 03 Köznapi sapka kék tts. általános db 5 160 6 450 X

85 4931 1288 09 Rendész mûanyag sisak I. db 2 680 3 350 X

85 4932 1288 04 Rendész mûanyag sisak II. db 2 680 3 350 X

85 4933 1288 10 Rendész mûanyag sisak III. db 2 680 3 350 X

85 4921 1288 04 Forgalomszabályzó mûanyag sisak I. db 2 680 3 350 X

85 4922 1288 10 Forgalomszabályzó mûanyag sisak II. db 2 680 3 350 X

85 4923 1288 05 Forgalomszabályzó mûanyag sisak III. db 2 680 3 350 X

87 8317 3361 05 FBÖ hadihajós téli bõrkesztyû (fekete) db 3 300 4 125

88 2512 3225 07 FBÖ zárt félcipõ pu. pár 3 300 4 125

88 2512 3242 06 FBÖ nyári félcipõ pu. pár 4 400 5 500

85 8225 3351 03 Kosztümkabát köznapi db 9 000 11 250 X

85 8163 1121 05 90 M téli gyakorló zubbony db 6 600 8 250 X

85 8163 7111 05 90 M téli gyakorló zubbonybélés db 4 000 5 000 X

85 8161 1213 01 2000 M gyakorló zubbony ru. db 4 360 5 450 X

87 8853 1201 00 93 M sátorlap, esõgallér db 11 600 14 500 X

85 8275 1111 06 Nyári álcázóruha db 6 360 7 950

84 1211 1311 00 82 M téli alsó db 2 400 3 000

84 1214 1311 07 82 M téli ing db 2 300 2 875

162 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



HETK A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft) Központi

hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

84 1113 3516 00 Tiszti atlétatrikó 50/1-es fonalból db 400 500

84 1111 3021 06 Tiszti rövid alsónadrág 50/1-es fonalból db 460 575

84 1111 3021 06 Tiszti rövid alsó db 400 500

85 3125 1211 03 Hálókabát db 960 1 200

85 3125 1221 01 Hálónadrág db 960 1 200

84 3711 1211 07 Nyári gyakorló zokni barna pár 160 200

84 3711 1221 05 Téli gyakorló zokni barna pár 200 250

84 1481 1288 03 Melegítõ ruha legs. ölt 2 800 3 500

84 1481 1291 08 Melegítõ felsõ db 1 460 1 825

84 1481 1292 07 Melegítõ alsó db 1 380 1 725

84 1113 1288 01 Sporttrikó db 460 575

85 3241 1288 05 Sportnadrág (kék) db 500 625

88 2219 1211 07 65 M bakancs pár 10 400 13 000 X

88 2219 3211 10 65 M tiszti bakancs pár 10 400 13 000 X

88 2219 1221 05 85 M bakancs pár 17 200 21 500 X

88 2219 1611 06 Ejtõernyõs bakancs pár 5 760 7 200 X

88 2219 3611 09 65M eje. bakancs ti. pár 14 980 18 725 X

88 2412 3221 07 Félcipõ pu. talpú barna pár 4 800 6 000

88 2517 3231 06 Félcipõ pu. talpú nyári barna pár 4 800 6 000

88 2512 3223 09 Félcipõ pu. talpú fekete pár 4 800 6 000

88 2512 3227 05 Félcipõ pu. talpú nyári fekete pár 5 100 6 375

88 2219 1219 10 Téli védõbakancs valódi szörmebéléssel pár 19 200 24 000 X

88 1112 3311 02 Nõi csizma pár 10 000 12 500 X

88 1112 3312 01 Nôi csizma köznapi pár 8 000 10 000 X

88 3721 2211 05 Fürdõpapucs antibakteriális pár 4 500 5 625

88 2713 1211 02 Tornacipõ legs. pár 900 1 125

87 8621 1221 05 Derékszíj fehér db 2 100 2 625

85 4991 1288 06 Fehér mûbõr kézelõ pár 1 360 1 700

87 8862 1232 03 Hátizsák ejtõernyõs db 4 800 6 000 X

87 8862 1234 01 Hátizsák (három színnyomású) db 16 800 21 000 X

85 7896 1311 04 Rendészeti patentbilincs pár 1 500 1 875 X

85 7896 1411 01 Patentbilincs RB 98-100 db 19 980 24 975 X

96 3511 1116 02 F kürt db 800 1 000

81 4921 1211 06 Kürtzsinór db 140 175

96 3711 0492 04 Menetdob db 1 520 1 900

96 3714 0013 05 Menetdobverõ pár 360 450

96 3529 1151 08 Golyós jelsíp db 180 225

81 4921 1111 09 Jelsípzsinór raj db 400 500

85 5933 6242 07 Lumineszkáló mellény db 6 000 7 500 X

85 5933 6242 07 Fényvisszaverõ mellény db 600 750

87 8521 3372 01 Öltönytáska db 9 200 11 500 X

87 8522 3323 05 Nõi köznapi táska db 4 260 5 325

99 0001 9841 08 Napszemüveg tokkal db 3 060 3 825 X

81 5666 1231 10 63 M kórházi takaró db 2 400 3 000 X

81 5666 1251 06 Aljtakaró db 200 250

87 8193 1231 08 Fodrászmesteri felszerelés klt 12 000 15 000 X

51 5242 1500 10 Hajvágógép kézi db 1 800 2 250

39 1245 1218 07 Fodrász olló db 1 200 1 500
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hatáskörû
selejtezésáfa nélkül áfával

39 1245 1231 10 Hajritkító olló db 1 000 1 250

96 7754 1112 09 Hajkefe db 400 500

96 7754 1121 08 Nyakszirtkefe db 480 600

85 8822 1211 06 Fodrászfésû db 380 475

81 5659 1531 03 Hajvágó kendõ db 600 750

51 5248 4101 01 Borotvakés db 1 800 2 250

51 5248 4111 10 Borotvatok db 160 200

87 8671 1252 01 Fenõszíj db 500 625

96 7752 1112 08 Borotvaecset db 360 450

23 8136 1211 08 Borotvaszappan db 100 125

22 5245 1115 10 Borotvaszappan tartótok db 100 125

23 8141 1111 08 Vérzéselállító stift db 100 125

87 8193 7962 00 Fenõszíjpaszta db 80 100

81 5659 1511 07 Borotválkozó kendõ db 580 725

81 5659 1521 05 Borotválkozó kendõ kicsi db 260 325

51 5248 4112 09 Hajnyíró klt klt 4 800 5 760 X

A cikk megnevezése Me.
2010. évi gazdálkodási ár (Ft)

áfa nélkül áfával

Fõbb cikkek kölcsönzési díja (1 napra)

63 M egységes sátor klt 4 400 5 500

Tanácskozó sátor klt 14 240 17 800

Hálózsák Tamás klt 540 675

Hálózsák Levente klt 540 675

Ph. ágybetét 8 cm huzattal db 340 425

Ph.ágybetét 4 cm db 180 225

62 M hálótermi takaró db 220 275

Aljtakaró db 120 150

Paplan db 340 425

Paplanhuzat fehér db 280 350

Mûanyag tömésû fejpárna db 180 225

Mûanyag tömésû fejpárnahuzat 47x78 db 120 150

Kis tollpárna 36x48 db 220 275

Kis tollpárnahuzat 37x52 db 180 225

Nagy tollpárna 57x73 db 280 350

Nagy tollpárnahuzat 62x78 db 220 275

Keskeny lepedõ db 220 275

Asztalterítõ klf. db 280 350
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A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkárának

81/2009. (HK 1/2010.) HM VTI SZÁT
i n t é z k e d é s e

a rendszeresített nyomtatványok 2010. évi egységárainak megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel
a Magyar Honvédség irányításának és felsõszintû vezetésének rendjérõl szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. határozat
6. pontjára – a rendszeresített nyomtatványok 2010. évi egységárainak megállapításáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvet-
len és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség kato-
nai szervezeteire terjed ki.

2. A rendszeresített nyomtatványok 2010. évi egységárait a melléklet szerint állapítom meg.

3. Ez az intézkedés 2010. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a rendszeresített nyomtatványok 2009. évi egységára-
inak megállapításáról szóló 134/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés a hatályát veszíti.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár

Melléklet a 81/2009. (HK 1/2010.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

RENDSZERESÍTETT NYOMTATVÁNYOK
ÁRJEGYZÉKE

Érvényes: 2010. január 1-jétõl.
Az árak 25% áfát tartalmaznak.

A cikk
Me.

2010. évi gazdálkodási ár (Ft)

HETK száma megnevezése áfa nélkül áfával

Számadásköteles nyomtatványok

95 9611 0072 10 Üzemanyag feltöltési csekk tö 592 740

95 9611 1102 06 NATO logisztikai nyomtatvány ST2034 A melléklete db 860 1 075

95 9614 0406 04 Legénységi nyilvántartó lap db 16 20

95 9614 0457 04 Felhívás db 32 40

95 9614 0463 06 Utazási utalvány tö 100 125

95 9614 0545 05 Bevonulási Parancs 93 M db 24 30

95 9614 0546 04 Béke Behívóparancs 93 M db 24 30

95 9614 0547 03 “M” Behívóparancs 93 M db 24 30

95 9614 0548 02 Elõállítási Parancs 93 M db 24 30

95 9614 0549 01 Átadási Parancs 93 M db 24 30

95 9621 0621 08 Szabadságos igazolás hadköteles katonáknak tö 180 225

95 9641 1424 06 Taxi utalvány tö 212 265

95 9641 1456 09 Illetménykönyv füz 52 65

95 9641 1471 10 Személyi menetlevél tö 472 590

95 9641 1513 06 Megtakarítási jegyzék tö 80 100

95 9642 1511 03 Üzemóra-laptö új tö 152 190
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A cikk
Me.

2010. évi gazdálkodási ár (Ft)

HETK száma megnevezése áfa nélkül áfával

95 9642 1556 01 Havi üzemóra-lap tö 208 260

95 9642 1597 03 Menetlevél (gépkocsi) tö 112 140

95 9642 1598 02 Menetlevél “M” tö 176 220

95 9642 1599 01 Menetlevél “T” tö 176 220

95 9642 1659 06 M.O.jármü mûszaki adatlap db 192 240

95 9651 1853 05 Étkezési jegy ebéd rész 1 hó tö 152 190

95 9652 0024 00 Tábornoki utánpótlási ruházati utalványfüzet 2010. év füz 200 250

95 9652 0025 10 Hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzet 2010. év füz 200 250

95 9652 0016 00 Hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzet 2011. év füz 200 250

95 9652 0017 09 Hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzet 2012. év füz 200 250

95 9652 2075 03 Alapfelszerelési utalványfüzet füz 200 250

95 9652 2077 01 Szerzõdéses ruházati utalvány füzet füz 200 250

95 9652 2078 00 Pót utalvány füzet füz 200 250

95 9652 2079 10 Nyugdíjas utalvány füzet füz 200 250

95 9654 2243 06 Katona egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány db 8 10

95 9654 2293 07 Üdültetési nyilvántartó lap db 8 10

95 9655 2452 05 Térítéses üzemanyag csekk tö 68 85

95 9664 2902 10 Mûszaki gép üzemi lap tö 196 245

Általános (nyilvántartási) nyomtatványok

95 9611 0015 08 Részletes felszerelési könyv belív ív 8 10

95 9611 0016 07 Bizonylat-ellenõrzõ lap db 8 10

95 9611 0017 06 Állványcímke db 8 10

95 9611 0018 05 Teljességi jegyzék db 8 10

95 9611 0019 04 Anyagjavítások könyve ív 8 10

95 9611 0021 10 Kartoték nyilvántartó lap db 8 10

95 9611 0022 09 Javításra átvett anyagok nyilvtartó könyve ív 8 10

95 9611 0023 08 Munkanapló ív 8 10

95 9611 0024 07 Utalvány (nagy alakú) tö 156 195

95 9611 0025 06 Utalvány (kis alakú) tö 76 95

95 9611 0026 05 Átvételi jegyzõkönyv lap 8 10

95 9611 0027 04 Kimutatás a technikai eszközökrõl lap 8 10

95 9611 0028 03 Selejtezési kimutatás ív 12 15

95 9611 0031 08 Borítólap (8-as r.sz.-hoz) ív 8 10

95 9611 0032 07 Kartoték (szám szerinti) db 8 10

95 9611 0033 06 Kartoték (szám és érték szerinti) db 8 10

95 9611 0034 05 Kartoték és bizonylattömb kiadási lap db 8 10

95 9611 0035 04 Okmánynapló belív ív 8 10

95 9611 0036 03 Kartoték nyilvántartó könyv kö 2 280 2 850

95 9611 0039 00 Alegység készlet nyilvántartó lap db 8 10

95 9611 0041 06 Anyagok be- és kiszállítási könyve ív 8 10

95 9611 0042 05 Anyagelosztó ív 8 10

95 9611 0043 04 I. Fõ anyagnyilvántartó lap db 16 20

95 9611 0044 03 II. Fõ anyagnyilvántartó lap db 8 10

95 9611 0045 02 I. Anyagnyilvántartó lap db 8 10

95 9611 0046 01 Készletnyilvántartó lap db 8 10

95 9611 0047 00 Költségvetési elõirányzat db 12 15

95 9611 0048 10 Alegység nyilvántartó lap (kézi) db 8 10

95 9611 0051 04 Utalvány tö 76 95
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A cikk
Me.

2010. évi gazdálkodási ár (Ft)

HETK száma megnevezése áfa nélkül áfával

95 9611 0052 03 Anyagnyilvántartási kartoték I. db 8 10

95 9611 0053 02 Anyagnyilvántartási kartoték II. db 8 10

95 9611 0054 01 Anyagnyilvántartási kartoték III. db 8 10

95 9611 0055 00 Napló (gépi) ív 8 10

95 9611 0056 10 Könyvelési utasítás lap 8 10

95 9611 0057 09 Ellenõrzési könyv füz 180 225

95 9611 0058 08 Felügyeleti ellenõrzések nyilvántartó naplója lap 8 10

95 9611 0059 07 Kontírozó lap tö 24 30

95 9611 0063 00 Utalvány (nagy alakú) tö 112 140

95 9611 0064 10 Utalvány (kis alakú) tö 36 45

95 9611 0065 09 1.sz. Törzsadatlap tö 76 95

95 9611 0067 07 Adatlap az élelmiszer kiadási utalvány tervezéséhez tö 56 70

95 9611 0068 06 Anyagelosztó tö 124 155

95 9611 0069 05 Átvételi elismervény tö 56 70

95 9611 0071 00 Üzemanyag feltöltési és kiadási kimutatás tö 144 180

95 9611 0095 03 Állóeszköz nyilvántartó karton db 8 10

95 9611 0096 02 Okmánynapló db 316 395

95 9611 0099 10 Részletes felszerelési könyv kö 480 600

95 9611 0101 00 Kartoték nyilvántartó könyv kö 1 200 1 500

Oktatási és kulturális nyomtatványok

95 9612 0204 00 Statisztikai adatlap beadványok értékeléséhez lap 8 10

95 9612 0205 10 Azonnali tényközlõ lap tö 96 120

95 9612 0208 07 Adatlap balesetrõl (II) ív 8 10

95 9612 0209 06 Baleseti jegyzõkönyv lap 8 10

95 9612 0210 02 Kitöltési útmutató füz 52 65

Személyügyi nyomtatványok

95 9613 0302 03 Személyi adatlap (tisztek és tiszthelyettesek részére) db 16 20

95 9613 0311 04 Személyügyi változás jelentõ lap lap 16 20

95 9613 0312 03 Személyi okmánygyûjtõ tartalékos tiszt részére db 8 10

95 9613 0315 00 Személyi anyaggyûjtõt helyettesítõ lap db 8 10

95 9613 0318 08 Személyi nyilvántartó lap db 8 10

95 9613 0319 07 Nyilvántartó könyv személyügyi anyaggyûjtõ kö 332 415

95 9613 0322 01 Beosztási táblázat lap 12 15

95 9613 0324 10 Beosztási tábla kivonat lap 8 10

95 9613 0328 06 Névjegyzék lap 8 10

95 9613 0329 05 Személyi igazolvány nyilvántartó lap db 8 10

95 9613 0335 07 Jelentkezési lap ív 8 10

95 9613 0337 05 Személyi anyaggyûjtõ közalkalmazottak részére tas 12 15

95 9613 0339 03 Nyilvántartó könyv közalkalmazottakról kö 92 115

95 9613 0342 08 Minõsítés ív 16 20

95 9613 0343 07 Javaslati lap soros elõléptetésre lap 8 10

95 9613 0344 06 Tanulmányi jellemzés hallgató és katonai fõiskolásról ív 8 10

95 9613 0345 05 Javaslati lap szolgálat utáni kitüntetésre lap 16 20

95 9613 0346 04 Szolgálati jellemzés ív 8 10

95 9613 0347 03 Kiegészítõ adatlap nyugállományúaknak lap 8 10

95 9613 0349 01 Fogyaték-nyilvántartó lap lap 8 10

95 9613 0351 07 Növendék-fogyaték nyilvántartó füzet füz 84 105

95 9613 0352 06 Dicséretek és fenyítések lapja db 8 10
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95 9613 0353 05 Ideiglenes szolgálati igazolvány db 8 10

95 9613 0368 09 Beosztási könyv borító db 680 850

95 9613 0369 08 Beosztási könyv kivonat borító db 240 300

95 9613 0371 03 Személyi anyaggyûjtõ hivatásos állomány részére db 700 875

95 9613 0370 04 Betétlap a 13-0371 gyûjtõbe ív 8 10

95 9613 0375 10 Határozat gar 8 10

95 9613 0376 09 Személyi adatlap gar 12 15

95 9613 0377 08 Kinevezés gar 8 10

95 9613 0378 07 Közalkalmazotti igazolás gar 8 10

95 9613 0379 06 Adatlap a beszámított szolgálati idõrõl lap 8 10

95 9613 0380 02 Kedvezményesen számított szolgálati idõ nyt lap lap 8 10

95 9613 0381 01 Szolgálati idõ módosítási kérelem lap 8 10

95 9613 0382 00 Szabadság nyilvántartó lap lap 8 10

Mozgósítási nyomtatványok

95 9614 0431 03 Betûrendes névmutató kö 6 480 8 100

95 9614 0432 02 Érdekvédelmi dosszié tas 40 50

95 9614 0433 01 Válaszlevél szokványboríték db 12 15

95 9614 0443 10 Ideiglenes távol- és jelenlévõk könyve kö 240 300

95 9614 0471 06 Jegyzõkönyv átadandó anyagokról klt 8 10

95 9614 0479 09 Gépjármû átvételi elismervény tö 152 190

95 9614 0486 10 Beosztási könyv kö 152 190

95 9614 0487 09 Néjegyz.a ... raj, szakasz állományáról lap 8 10

95 9614 0488 08 Napi létszámjelentés tö 80 100

95 9614 0492 01 Veszteség közlõ lap lap 8 10

95 9614 0497 07 Napi létszámjelentés tö 80 100

95 9614 0498 06 Értesítési lap lap 8 10

95 9614 0499 05 Értesítési lap (hõsi halott) lap 16 20

95 9614 0525 09 Emléklap (Hadkiegészítõ Parancsnokságok részére) db 8 10

95 9614 0529 05 Változásjelentõ lap lap 8 10

95 9614 0536 06 Érdekvédelmi mutatólap lap 8 10

95 9614 0537 05 Érdekvédelmi adatlap lap 20 25

95 9614 0538 04 Kegyeleti adatlap lap 8 10

95 9614 0539 03 Tartalom jegyzék lap 8 10

95 9614 0541 09 Személyi igazoló jegy db 8 10

95 9614 0552 06 Pszichológiai vizsgálati lap lap 8 10

95 9614 0553 05 Sorozási egészségügyi alkalmasságivizsgálati lap lap 8 10

95 9614 0561 05 Hadkötelesek egészségügyi törzslapja lap 8 10

Kiképzési nyomtatványok

95 9621 0501 04 Fegyvernévtábla db 8 10

95 9621 0506 10 Ágynévtábla db 8 10

95 9621 0507 09 Nyilvántartó könyv az õrség tartalék lõszerérõl kö 52 65

95 9621 0508 08 Nyilvántartó könyv a feljelentett katonáról kö 200 250

95 9621 0509 07 Panaszok és beadványok könyve kö 140 175

95 9621 0511 02 Õrnapló ív 8 10

95 9621 0512 01 Õrhely-leírás lap 8 10

95 9621 0513 00 Fegyverkiadási füzetet kö 144 180

95 9621 0514 10 Kimutatás a kiosztott és beszolgáltatott lõszerekrõl lap 8 10

95 9621 0515 09 Lõtérnapló füz 92 115
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95 9621 0517 07 Géppisztoly 2.számú lögyakorlat értékelési lap lap 8 10

95 9621 0518 06 Pisztoly lõgyakorlat értékelési lap lap 8 10

95 9621 0519 05 Párbajlövés nevezési lap lap 8 10

95 9621 0521 00 Párbajlövés értékelõ lap lap 8 10

95 9621 0522 10 Belépési engedély (egyszeri) tö 112 140

95 9621 0523 09 Kapujegy lap 8 10

95 9621 0524 08 Gyengélkedõ könyv kö 372 465

95 9621 0526 06 Zászlóalj napló (ezred) kö 304 380

95 9621 0527 05 Századnapló kö 272 340

95 9621 0528 04 Bizonyítvány a végzett hallg. részére tts. db 24 30

95 9621 0529 03 Alegység ügyeletesi elõjegyzés kö 372 465

95 9621 0531 09 Összesítõ napló az ezred lövészetének nyilvántartásáról kö 700 875

95 9621 0532 08 Napló a tiszt és tiszthelyetees kiképzésének nyilvántartásáról füz 44 55

95 9621 0533 07 Heti részletes kiképzési terv lap 8 10

95 9621 0534 06 Összesített csapatlap a párbajlövés versenyhez. lap 8 10

95 9621 0536 04 Összesített eredményjegyzék lap 8 10

95 9621 0537 03 Gépjármû-vezetés személyi nyilvántartó könyve füz 12 15

95 9621 0538 02 Látogatók könyve kö 396 495

95 9621 0539 01 Lõtérnapló a ...hk.lõtéren végreh.gyakr. füz 104 130

95 9621 0541 07 Harckocsivezetõk nyilvántartó naplója füz 100 125

95 9621 0544 04 Vizsga-jegyzõkönyv db 8 10

95 9621 0545 03 Tanulmányi összesítõ lap 8 10

95 9621 0546 02 Bizonyítvány (személyügyi gyûjtõbe) db 24 30

95 9621 0547 01 Bizonyítvány a végzett hallgatók részére tiszti füz 136 170

95 9621 0548 00 Osztályozási napló kö 952 1 190

95 9621 0549 10 Lõszer kiadási és leadási jegyzék lap 8 10

95 9621 0551 05 Fedett tûzállásból végrehajtott gyakorlás nyt.napló lap 8 10

95 9621 0552 04 Vizsgabizonylati lap lap 8 10

95 9621 0553 03 Baleseti napló kö 160 200

95 9621 0554 02 Járõrlap ív 8 10

95 9621 0555 01 Járõrjelentés tö 256 320

95 9621 0557 10 Század lövészetének nyilvántartása kö 144 180

95 9621 0558 09 Egyéni nyilvántartó lap a harckocsi vezetésérõl lap 8 10

95 9621 0559 08 Harckocsi vezetõi engedély db 60 75

95 9621 0562 02 Napló a gépjármûvezetõ pályán végrehajtott gyakorlásról füz 84 105

95 9621 0563 01 Igazolás db 116 145

95 9621 0564 00 Tanári nyilvántartó db 8 10

95 9621 0565 10 Vizsgajegyzõkönyv tö 116 145

95 9621 0568 07 Oktatói igazolvány db 8 10

95 9621 0569 06 Vezetõi engedély db 8 10

95 9621 0571 01 Szolgálat vezénylési kimutatás ív 400 500

95 9621 0572 00 Szolgálat reggeli jelentése kö 256 320

95 9621 0573 10 Bizonyítvány db 560 700

95 9621 0574 09 Kollégiumi ellenõrzõ könyv füz 12 15

95 9621 0575 08 Gépjármû vezetési gyakorlat nyilvántartási lapja lap 8 10

95 9621 0576 07 Névjegyzék az osztályba sorolásivizsgát tett gk.vez. lap 8 10

95 9621 0578 05 Harckocsi vezetésnél felhasznált kilóméter nyilvántartás lap 8 10

95 9621 0579 04 Kegyeleti nyilvántartó könyv kö 40 50
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95 9621 0585 06 Harckocsi lõgyakorlat végrehajtó nyilvántartási lap lap 8 10

95 9621 0586 05 Nyilvántartó lap a harckocsi harcszerû lõgyakorlatról lap 8 10

95 9621 0587 04 Értesítõ lap alegység fedett tûzállásból végrehajtott lap 8 10

95 9621 0588 03 Törzskönyv tö 260 325

95 9621 0593 06 Harcjmû-vezetõ gyakorlat nyilvántartó lap lap 8 10

95 9621 0594 05 Lõszer kiadási-visszavételezési jegyzõkönyv lap 8 10

95 9621 0597 02 Szakasz nyilvántartó könyv kö 1 092 1 365

95 9621 0608 05 Normák ív 8 10

95 9621 0619 02 Zászlóalj (osztály) kiképzési terv ív 96 120

95 9621 0624 05 Szolgálati könyv füz 20 25

95 9621 0625 04 Század beosztási könyv füz 40 50

95 9621 0626 03 Harceszköz állomány jelentés (szárföldi csapatok) lap 8 10

95 9621 0627 02 Harceszköz állomány jelentés (légvédelmi csapatok) lap 8 10

95 9621 0628 01 Jegyzõkönyv alegység tömegsport eredményeirõl lap 8 10

95 9621 0629 00 Egység, magasabbegység, fõiskola tömegsport értékelése lap 8 10

95 9621 0635 02 Törzslap központi katonai szakfelkészítés lap 12 15

95 9621 0636 01 Igazolás központi tanfolyamon szerzett szakmai (fehér) db 12 15

95 9621 0637 00 Igazolás a szakmai gyakorlat felkészítésrõl (fehér) db 12 15

95 9621 0642 03 Igazolás tanfolyam szerzett katonai-szakmai (kék) db 12 15

95 9621 0643 02 Betétlap a 210635 -ös számú nyomtatványhoz db 8 10

95 9621 0644 01 Igazolás a szakmai gyakorlati szaktanfolyam (kék) db 12 15

Fegyverzeti nyomtatványok

95 9623 0604 10 Szemle tanúsítvány lap 8 10

95 9623 0606 08 Lõszersorozat nyilvántartó kartoték db 8 10

95 9623 0607 07 Nyilvántartó könyv az ideiglenes felszerelésrõl ív 8 10

95 9623 0609 05 Összesített nyilvántartási kartoték db 8 10

95 9623 0618 04 Raktármûveleti napló kö 516 645

95 9623 0623 07 Lõszer igénylés és elszámolás kö 324 405

95 9623 0623 06 Éves jelentés a lõszerek sorozatáról ív 8 10

95 9623 0625 05 Éves jelentés a löszerek sorozatáról (nagy alakú) ív 12 15

95 9623 0627 03 Mûszertörzskönyv kö 76 95

95 9623 0635 03 Kategorizálási jegyzõkönyv lap 12 15

95 9623 0641 05 Kulcs plombafogó kulcsdoboz nyilvántartási könyve kö 132 165

95 9623 0643 03 Névjegy technikai területre állandóan beléphetõ személynek kö 396 495

95 9623 0644 02 Névj.gazd.ter.bel.jog.személyekrõl kö 276 345

95 9623 0651 03 Raktár ellenõrzõ napló kö 172 215

95 9623 0653 01 Lövegkönyv kö 32 40

95 9623 0664 09 Kapujegy tö 76 95

95 9623 0673 08 Csomagolójegy lõszerhez lap 8 10

95 9623 0692 05 Összesített kimutatás naptári évben felhasznált lõszerrõl ív 8 10

95 9623 0716 03 Objektum technikai területre érkézeõ gépjármûrõl kö 300 375

95 9623 0728 10 Gyártási szám szerinti nyilvántartó lap db 8 10

95 9623 0741 02 Raktármûveleti napló kö

Rakéta- és légvédelmi nyomtatványok

95 9624 0701 05 Elõre bejelentett repülõ nyilvántartási napló kö 2 548 3 185

95 9624 0702 04 Légvédelmi rakéta harctevékenység nyilvántartó napló kö 280 350

95 9624 0703 03 Ûrlap az irányszög meghatározásához tö 100 125

95 9624 0704 02 Rádiótechnikai adatokat rögzítõ napló kö 284 355
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95 9624 0705 01 Mérési napló (girótájolóhoz) kö 52 65

95 9624 0706 00 Vizuális figyelõk jelentési napló kö 512 640

95 9624 0707 10 Táblázat irányzóvonalnak oldaleltérésére tö 20 25

95 9624 0708 09 Feljegyzés kö 552 690

95 9624 0711 03 Ellenõrzéseket és vizsgálatokat nyilvántartó napló kö 100 125

95 9624 0712 02 Technikai meghibásodások nyilvántartása kö 552 690

95 9624 0718 07 Ûrlap összerendezõk egyik zónából a másikba tö 32 40

95 9624 0719 06 Pontok lehozatala a földre tö 32 40

95 9624 0721 01 Ûrlap tájolások ellenõrzésére tö 112 140

95 9624 0722 00 “AM” megállapítása tö 112 140

95 9624 0726 04 Napló a távmérõ gyakorlásainak nyilvántartására kö 424 530

95 9624 0732 09 Közepes szél kiszámítása tö 80 100

95 9624 0733 08 A levegõ hõmérsékletének kiszámítása tö 156 195

95 9624 0734 07 A hõmérséklet közepes eltérésének kiszámítása tö 156 195

95 9624 0738 03 A légsûrûség eltérésének kiszámítása tö 52 65

95 9624 0741 08 Jelentés összeállítása tö 116 145

95 9624 0742 07 Leolvasás leszedõ ûrlap tö 16 20

95 9624 0743 06 Felderítési napló tö 100 125

95 9624 0745 04 Fordított geodéziai feladat tö 84 105

95 9624 0746 03 Ûrlap anap óraszöge alapján logaritmussal történõ tö 116 145

95 9624 0748 01 Lövegparancsnoki elõjegyzés tö 132 165

95 9624 0749 00 Sokszögvonal kiszámítási ûrlap tö 276 345

95 9624 0751 06 Potenot-féle hátrametszés tö 52 65

95 9624 0752 05 Ûrlap a nap javítások kiszámítására tö 156 195

95 9624 0755 02 Egyszerû és kombinált elõremetszés kiszámítási ûrlap tö 64 80

95 9624 0757 00 Lövészetvezetõ elõjegyzés tö 200 250

95 9624 0758 10 Üteg-elsõtiszti elõjegyzés füz 80 100

95 9624 0759 09 Ütegparancsnoki elõjegyzés tö 256 320

95 9624 0761 04 Elõjegyzés a figyelõpár megfigyelésérõl tö 232 290

95 9624 0763 02 Ûrlap elemek kiszámításához tö 52 65

95 9624 0764 01 Ûrlap a kiértékelõ szalag átszámításához tö 56 70

95 9624 0765 00 Összesítõ ûrlap tö 52 65

95 9624 0766 10 Leolvasás szalagról tö 64 80

95 9624 0767 09 Ûrlap cél kiszámításához tö 64 80

95 9624 0768 08 Elõkészítõ ûrlap cél összerendezõinek kiszámításához tö 52 65

95 9624 0769 07 Hang-felderítõ célnapló tö 52 65

95 9624 0775 09 Idõjárási viszonyok eltérése tö 80 100

Híradó nyomtatványok

95 9631 0801 00 Kimutatás postai szolgáltatás norma igénylésrõl lap 8 10

95 9631 0802 10 Rejtjelzõ eszközök nyilvántartó naplója füz 244 305

95 9631 0803 09 Kulcsdokumentáció nyilvántartó napló kö 1 664 2 080

95 9631 0805 07 Rejtjelzõ eszközök nyilvántartása kö 212 265

95 9631 0806 06 Kézbesítõ könyv füz 52 65

95 9631 0807 05 “Zárt részre” belépés nyilvántartása kö 484 605

95 9631 0808 04 Forgalmi (esemény) napló tö 80 100

95 9631 0809 03 Távirati ûrlap tö 100 125

95 9631 0816 04 Reggeli jelentés naplója kö 304 380

95 9631 0827 01 Távirati ûrlaptömb tö 96 120
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95 9631 0829 10 Hírközlést összekötõ összesítõ adatlap füz 36 45

95 9631 0834 02 Havi üzemóra lap tö 36 45

95 9631 0837 10 Akkumulátor töltési napló füz 52 65

95 9631 0845 10 TDR 84 szolgálat közlõ tabló db 16 20

95 9631 0852 00 Ûrlap fedett távmondathoz tö 52 65

95 9631 0853 10 Rejtjeltõ eszközök nyilvántartó kartonja db 52 65

95 9631 0858 05 Hibanapló füz 124 155

95 9631 0864 07 Utalvány"R"anyagok részére tö 112 140

95 9631 0865 06 Eseménynapló kö 164 205

95 9631 0881 06 Hírközpont ügyeletes jelentési napló kö 1 000 1 250

95 9631 0882 05 Katonai futárigazolványok nyilvántartó naplója db 300 375

95 9631 0883 04 Kimutatás a Magyar Posta Rt-hez érkezett csomagokról db 500 625

95 9631 0884 03 Számvetés a BPÜ-höz érkezett küldeményekrõl db 260 325

95 9631 0885 02 Kimutatás a BLÜ-höz érkezett küldemények átadásához db 500 625

95 9631 0886 01 A...-tól induló és érkezõ futár járatok nyilvántartó naplója db 300 375

95 9631 0887 00 Kimutatás a...-tól induló futár küldemények idõpontjáról db 300 375

95 9631 0888 10 Kimutatás az FTP mûkõdési adatairól db 400 500

95 9631 0889 09 Kimutatás...részére a tábori posta db 400 500

95 9631 0891 04 Futár-és táboriposta járatlap tö 500 625

Ügyviteli nyomtatványok

95 9632 0901 03 Fõnyilvántartó könyv kö 216 270

95 9632 0904 00 Iktatókönyv kö 464 580

95 9632 0905 10 Átjáró napló kö 520 650

95 9632 0908 07 Nyílt parancs sima tö 56 70

95 9632 0909 06 Nyílt parancs piros sávos tö 64 80

95 9632 0911 01 Nyílt parancs zöld sávos tö 64 80

95 9632 0912 00 Nyílt parancs kék sávos tö 64 80

95 9632 0914 09 Kézbesítõ könyv kö 136 170

95 9632 0916 07 Értékkézbesítõ-könyv kö 140 175

95 9632 0917 06 Leadási jegyzék ív 8 10

95 9632 0918 05 Könyvleltár kö 300 375

95 9632 0919 04 Személyi karton db 8 10

95 9632 0921 10 Sokszorosítási napló füz 96 120

95 9632 0922 09 Selejt megsemmisítési jegyzõkönyv lap 8 10

95 9632 0923 08 Gyûjtõív db 8 10

95 9632 0930 01 Gyûjtõív-belív db 8 10

95 9632 0924 07 Belsõ leírás kö 116 145

95 9632 0925 06 Név-hely-tárgymutató kö 612 765

95 9632 0926 05 Számmutató kö 300 375

95 9632 0927 04 Belsõleltár lap 8 10

95 9632 0928 03 Zárócímke db 8 10

95 9632 0929 02 Sorszámos rendelkezések nyilvántartása füz 84 105

95 9632 0935 04 Leírónapló kö 192 240

95 9632 0936 03 Csomagolójegy a kiutalt szolgálati könyvekhez tö 252 315

95 9632 0937 02 Futár átvételi elismervény tö 80 100

95 9632 0938 01 Csomagolójegy a kiutalt szolgálati könyvekhez tö 176 220

95 9632 0939 00 Futár átvételi elismervény tö 124 155

95 9632 0942 05 Futár kézbesítõkönyv kö 436 545
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95 9632 0945 02 Térkép nyilvántartó karton db 8 10

95 9632 0946 01 Térkép iktatókönyv kö 332 415

95 9632 0948 10 Csomagolójegy szolgálati könyvekhez tö 84 105

95 9632 0971 00 Falakat db 12 15

95 9632 0972 10 Plasztilin (gyurma) kg 256 320

95 9632 0982 08 Gyûjtõív (10 íves) db 76 95

95 9632 0981 09 Gyûjtõív (5 íves) db 40 50

Szállítási nyomtatványok

95 9633 1001 10 Katonai szállítási menetlevél nyilvántartás kö 432 540

95 9633 1002 09 Szállítmány nyilvántartó könyv kö 384 480

95 9633 1015 04 Gördülõanyag számvetés lap 8 10

95 9633 1017 02 Havi gépkocsi szállítási terv ív 8 10

95 9633 1021 06 Forgalmi napló belív ív 8 10

95 9633 1023 04 Útvonalengedély ív 8 10

95 9633 1024 03 Forgalmi napló külív ív 16 20

95 9633 1034 01 Éves szállított gépjármû kilométer igénylés füz 76 95

95 9633 1035 00 Éves gördülõ anyag igénylés füz 64 80

95 9633 1037 09 Járatnapló közúti szállításhoz kö 492 615

95 9633 1038 08 Diszpécser napló kö 540 675

95 9633 1039 07 Rakodási jegy lap 8 10

95 9633 1041 02 Törzslap közlekedési eszközökrõl db 8 10

Bírósági nyomtatványok

95 9634 1201 10 Napló ív 8 10

95 9634 1202 09 Ügyiratok db 24 30

95 9634 1204 07 Jegyzõkönyv feljelentésrõl lap 8 10

95 9634 1211 08 Nyomozótiszti igazolás db 60 75

95 9634 1214 05 Térítvény lap 8 10

95 9634 1216 03 Ügyészi kislajstrom kö 100 125

95 9634 1221 06 5.számú statisztikai adatlap lap 8 10

95 9634 1224 03 “F” lajstrom ív 8 10

95 9634 1225 02 “B” Lajstrom ív 8 10

95 9634 1235 00 Parancsnok értékelõ alárendelt lap 8 10

95 9634 1253 09 Orvosi látlelet kérése lap 8 10

95 9634 1257 05 Kézbesítõkönyv elõadóknak 50 lapos kö 156 195

95 9634 1261 09 4.számú adatlap vizsgálathoz lap 8 10

95 9634 1287 10 Költségjegyzék lap 8 10

95 9634 1291 03 Megkeresés bíróság lap 8 10

95 9634 1303 05 Tárgyalási jegyzék lap 8 10

95 9634 1304 04 Elkövetõi “E” lap lap 8 10

95 9634 1305 03 Bûncselekmény “BP” pótlap lap 8 10

95 9634 1306 02 Vádképviseleti pótlap “VP” lap 8 10

95 9634 1307 01 Bûncselekmény “B” lap lap 8 10

95 9634 1308 00 Büntetõ ügy “U” lap lap 8 10

95 9634 1312 04 Vádképviseleti “V” adatlap ív 8 10

Ügyészségi nyomtatványok

95 9635 1304 10 Bírósági fõlajstrom ív 8 10

95 9635 1305 09 Intézkedés elõállitásról lap 8 10

95 9635 1306 08 Parancsnokság megkeresés ülnök lap 8 10
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95 9635 1307 07 Katonai ügyész értékelés tárgyalásról lap 8 10

95 9635 1309 05 Betûsoros névmutató ív 8 10

95 9635 1311 00 Vagyon jellegû büntetõk nyilvántartása ív 8 10

95 9635 1313 09 Kitûzõ végzés ív 8 10

95 9635 1314 08 Értesítés db 8 10

95 9635 1315 07 Értesítés szabadon bocsátásról lap 8 10

95 9635 1316 06 Terhelt idézése (katonai) lap 8 10

95 9635 1317 05 Bûnügyek lajstroma ív 8 10

95 9635 1318 04 Vádközlési jegyzõkönyv lap 8 10

95 9635 1321 09 Fellebbviteli tárgyalás jegyzõkönyve lap 8 10

95 9635 1322 08 Elismervény befogadásról lap 8 10

95 9635 1323 07 Bûnügyi irat vissza lap 8 10

95 9635 1324 06 Kegyelmi kérelemre értesítés lap 8 10

95 9635 1325 05 Szabálysértési ügyek lajstroma ív 8 10

95 9635 1326 04 Intézkedés kegyelmi ügyben lap 8 10

95 9635 1327 03 Másodfokú kitûzõ végzés lap 8 10

95 9635 1328 02 Elõadói ív ív 8 10

95 9635 1329 01 Idézés fellebbezési tárgyalásra lap 8 10

95 9635 1331 07 Másodfokú zárt ülési jegyzõkönyv lap 8 10

95 9635 1332 06 Fellebbviteli tárgyalási napló ív 8 10

95 9635 1333 05 Katonai bírósági ülnöki lajstrom ív 8 10

95 9635 1334 04 Katonai ülnöki igazolvány ív 8 10

95 9635 1335 03 Bírósági kegyelmi lajstrom ív 8 10

95 9635 1336 02 Jelentés befogadásról lap 8 10

95 9635 1337 01 Jelentés átszállításról lap 8 10

95 9635 1338 00 Jegyzõkönyv feltételes szabadon bocsátásról lap 8 10

95 9635 1339 10 Értesítés büntetésrõl ív 8 10

95 9635 1341 05 Jelentés szabadon bocsátásról ív 8 10

95 9635 1342 04 Látogatási engedély ív 8 10

95 9635 1343 03 Jelentés szabadlábra helyezésrõl ív 8 10

95 9635 1344 02 Értesítés feltételes szabadon bocsátásról ív 8 10

95 9635 1345 01 Nyilvántartási lap ív 8 10

95 9635 1346 00 Fejlõdési lap ív 8 10

95 9635 1347 10 Letéti napló ív 8 10

95 9635 1348 09 Nyilvántartási lap elitéltekrõl ív 8 10

95 9635 1349 08 Nyilvántartási lap elõzetes letartóztatásról ív 8 10

Pénzügyi nyomtatványok

95 9641 1401 02 Illetményjegyzék tart. tiszt, tiszth. lap 8 10

95 9641 1402 01 Számfejtés tartalékos ti.tts. lap 8 10

95 9641 1404 10 Nyilvántartó lap lap 8 10

95 9641 1405 09 Kimutatás a különféle pénzfelvételekrõl lap 8 10

95 9641 1406 08 Tartozások nyilvántartása ív 8 10

95 9641 1407 07 Utalvány nyilvántartás ív 8 10

95 9641 1411 00 Nyilvántartó lap a legénységi állomány pótlékáról lap 8 10

95 9641 1413 09 Sorkatonák havi illetmény jegyzék ív 8 10

95 9641 1419 03 Vasúti utazási igazolás tö 156 195

95 9641 1421 09 Családalapítási elõlegkérelem lap 8 10

95 9641 1423 07 Kötelezvény lap 8 10
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95 9641 1429 01 Tételes összesítõ tö 240 300

95 9641 1431 07 Illetményigazolás tartalékosok részére ív 8 10

95 9641 1432 06 Napi pénztárjelentés tö 136 170

95 9641 1433 05 Hiány-nyilvántartó könyv füz 104 130

95 9641 1434 04 Hátraléki kimutatás lap 8 10

95 9641 1435 03 Leírási tanúsítvány tö 124 155

95 9641 1436 02 Nyugta lap 8 10

95 9641 1438 00 Értesítés munkaviszony megszüntetésérõl tö 180 225

95 9641 1442 04 Jelentés családi elõlegben részesített személy áthelyezésérõl lap 8 10

95 9641 1443 03 Igazolás étkezési létszámból kijelentés tö 200 250

95 9641 1444 02 CSEB nyilvántartó lap (rózsaszín) db 8 10

95 9641 1445 01 CSEB nyilvántartó lap (kék) db 8 10

95 9641 1446 00 Igénybejelentési lap ív 8 10

95 9641 1447 10 Kiszabott kártérítési nyilvántartás lap 8 10

95 9641 1448 09 Családalapítási elõleg engedélyezése lap 8 10

95 9641 1449 08 Bevételi pénztárbizonylat tö 76 95

95 9641 1450 04 Kiadási pénztárbizonylat tö 64 80

95 9641 1451 03 Értesítés baleset minõsítésérõl db 8 10

95 9641 1452 02 Értesítés baleset minõsítésérõl II. db 8 10

95 9641 1454 00 Kódlap lap 32 40

95 9641 1455 10 Baleset nyilvántartó könyv kö 280 350

95 9641 1457 08 Értesítés baleset minõsítésérõl II. lap 8 10

95 9641 1458 07 Visszahagyási nyilatkozat tö 164 205

95 9641 1459 06 Visszahagyási nyilatkozat kit. táj. lap 8 10

95 9641 1461 01 Tájékoztató HKSZ lap 8 10

95 9641 1465 08 CSEB Nyilvántartólap (150 ft.-os) db 8 10

95 9641 1467 06 Illetményjegyzék lap 8 10

95 9641 1468 05 Illetményjegyzék ti. tts és közalkalmazott ív 196 245

95 9641 1469 04 Letéti jegyzék tö 72 90

95 9641 1472 09 CSEB segélykérõ lap lap 8 10

95 9641 1476 05 Napló a CSÉB pénzforgalmának nyilvánt. lap 8 10

95 9641 1477 04 Jegyzék klt 304 380

95 9641 1478 03 CSEB Nyilvántartó lap db 8 10

95 9641 1482 07 Kísérõjegyzék tö 236 295

95 9641 1484 05 Változásjelentés tö 272 340

95 9641 1485 04 Jutalmazásról csoportos jelentés tö 480 600

95 9641 1488 01 Személyi gyûjtõ db 12 15

95 9641 1495 02 Számlaösszesítõ ív lap 8 10

95 9641 1496 01 Munkavédelmi nyilatkozat engedélyezõ lap 8 10

95 9641 1512 07 Betétlap lap 12 15

95 9641 1499 09 Beszámoló jelentés a költségvetés gazdálkodási év db 8 10

95 9641 1523 04 Betétlap lap 8 10

95 9641 1502 09 Kimutatás kedvezõtlen anyagi helyzetrõl lap 8 10

95 9641 1505 06 Adatlap szolgálati betegségrõl ív 8 10

95 9641 1506 05 Munkavédelmi nyilatkozat (ideiglenes engedély) lap 8 10

95 9641 1507 04 Munkavédelmi nyilatkozat (nem engedélyezõ) lap 8 10

95 9641 1508 03 Helyszíni bejárás kitûzése lap 8 10

95 9641 1509 02 Baleseti bejelentés bekérése lap 8 10
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95 9641 1511 08 Statisztikai lap tö 164 205

95 9641 1512 07 Betétlap lap 8 10

95 9641 1514 05 borító db 12 15

95 9641 1515 04 Személyi gyûjtõ (közalkalmazott) ív 16 20

95 9641 1519 00 Ellenõrzési napló kö 176 220

95 9641 1521 06 Alkoholszondás ellenõrzési napló tö 200 250

95 9641 1522 05 Ittasság vizsgálati jegyzõkönyv lap 8 10

95 9641 1525 02 Ellenjegyzés nyilvántartása lap 8 10

Pc- és gépjármû nyomtatványok

95 9642 1501 05 Forgalmi rendszám szerinti nyilvántartás db 8 10

95 9642 1502 04 Gépkocsi törzskönyv kö 300 375

95 9642 1503 03 Ellenõrzési napló kö 96 120

95 9642 1504 02 Forgalmi rendszám szerinti nyilvántartó lap db 8 10

95 9642 1505 01 Törzsadatlap lap 8 10

95 9642 1506 00 Nyt.lap a gar.javításra visszaküld. any. lap 8 10

95 9642 1507 10 Gépjármû anyagigénylõ lap klt 8 10

95 9642 1508 09 Gépjármû járat igénybevételi lap füz 300 375

95 9642 1509 08 Gépjármû törzskönyv nyilvántartási lap kö 372 465

95 9642 1512 02 Baleseti adatközlõ lap ív 12 15

95 9642 1514 00 Gépkocsi igénylés tö 120 150

95 9642 1515 10 Nyilvántartás egységes készletben levõ gépjármûrõl kö 216 270

95 9642 1516 09 Átadás-átvétel füzet a felhasznált gjmû. menetlevelérõl. kö 220 275

95 9642 1517 08 Nyilvántartási lap értékcsoport szerinti C db 8 10

95 9642 1518 07 Nyilvántartási lap szám szerinti D db 8 10

95 9642 1519 06 Gépjármû technikai eszköz és kilométer számvetés klt 60 75

95 9642 1523 10 Gépjármû forgalmi engedély db 12 15

95 9642 1524 09 Gépjármû technikai igénybevétel terve klt 56 70

95 9642 1526 07 Nyilvántartás a feljelentett gépjármûvekrõl kö 224 280

95 9642 1527 06 Nyilvántartó lap az MH állományában levõ gépjármûrõl db 8 10

95 9642 1528 05 Igénybevételi jelentés a gépjármû technikai eszközökrõl klt 96 120

95 9642 1529 04 Nyilvántartó lap központi készletben levõ gépjármûrõl db 12 15

95 9642 1531 10 Gépjármû baleset nyilvántartás kö 464 580

95 9642 1532 09 Tanúsítvány benzinüzemû gépkocsi db 8 10

95 9642 1533 08 Tanúsítvány diesel üzemû gépkocsi db 8 10

95 9642 1535 06 Igazolólap benzinüzemû gépkocsi felülvizsgálat db 8 10

95 9642 1536 05 Igazolólap dieselüzemû gépkocsi felülvizsgálat db 8 10

95 9642 1538 03 Nyilvántartás az igazolólapokról db 12 15

95 9642 1542 07 Gépjármû igénylések nyilvántartása kö 360 450

95 9642 1548 01 Törzskönyv áramforrás aggregátor számára kö 512 640

95 9642 1549 00 Gépjármû technikai eszközök igénybevétel klt 32 40

95 9642 1566 10 Telephely szolgálat átadás-átvételi füzet kö 100 125

95 9642 1567 09 Rendkívüli események nyilvántartása kö 184 230

95 9642 1568 08 Kimutatás gépjármû technikai fõdarab rendkívüli lap 8 10

95 9642 1573 00 Adattáblázat a müszaki ellenõrzõ állomás részére lap 8 10

95 9642 1573 00 Adatlap a technikai hadrafoghatóság értékelésérõl ív 8 10

95 9642 1574 10 Anyaghiány jelentés könyv kö 196 245

95 9642 1575 09 Anyaghiány jelentés (anyagellátó egység) kö 132 165

95 9642 1576 08 Adattáblázat a mûszaki ellenõrzõ állomás részére lap 8 10
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95 9642 1579 05 Anyaghiány jelentési könyv (IGO) kö 296 370

95 9642 1581 00 Jegyzõkönyv a gépkocsivezetõk részére tö 100 125

95 9642 1582 10 Belépési engedély db 8 10

95 9642 1583 09 Gépjármû technikai eszköz rendszer meghibásodás kö 244 305

95 9642 1584 08 Gépjármû parancsnoki igazolvány db 8 10

95 9642 1586 06 Visszatartott gépjármûvek naplója kö 380 475

95 9642 1587 05 Gépjármû mozgási napló kö 280 350

95 9642 1588 04 Telephelyre való belépések nyilvántartása kö 156 195

95 9642 1592 08 Gépjármû igénylõ lap lap 8 10

95 9642 1594 06 Gépjármû baleseti jelentés lap 8 10

95 9642 1596 00 Készletegyenleg és anyagtervezési lap lap 8 10

95 9642 1651 03 Kimutatás felhasznált anyagutalvány lap 8 10

95 9642 1652 02 Anyagérték elszámolási lap lap 8 10

95 9642 1653 01 Éves anyagi keret nyilvántartás kö 152 190

95 9642 1605 09 Távlati terv gépjármû technikai eszközök müszaki klt 32 40

95 9642 1606 08 Ellenõrzõ-értékelõ lap (gépkocsi) ív 8 10

95 9642 1607 07 Ellenõrzõ-értékelõ lap (kerekes harcjármû) ív 8 10

95 9642 1608 06 Ellenõrzõ-értékelõ lap (áramforrás agregátor) lap 8 10

95 9642 1609 05 Ellenõrzõ-értékelõ lap (lánctalpas jármû) ív 8 10

95 9642 1654 00 Összesített ellenõrzõ lap (áramfor.agregátor) ív 8 10

95 9642 1655 10 Összesített ellenõrzõ lap (kerekes harcjármû) ív 8 10

95 9642 1656 09 Összesített ellenõrzõ lap (lánctalpas harcjármû) ív 8 10

95 9642 1657 08 Összesített ellenõrzõ lap (gépkocsi) ív 8 10

95 9642 1658 07 Mûszaki vizsgálati jegyzõkönyv db 12 15

Vegyvédelmi nyomtatványok

95 9643 1701 05 Egyéni sugármérõ napló kö 192 240

95 9643 1716 09 Izotóp nyilvántartó könyv kö 204 255

95 9643 1717 08 Izotóp szállítólevél klt 8 10

Élelmezési nyomtatványok

95 9651 1801 06 Élelmezési jegy tö 92 115

95 9651 1802 05 Étlap ív 20 25

95 9651 1803 04 Elszámolás és jelentés füz 40 50

95 9651 1804 03 Étlap többmenüs étkezéshez lap 8 10

95 9651 1805 02 Igénylés I. lap 8 10

95 9651 1807 00 Élelmezési utalvány tö 1 800 2 250

95 9651 1808 10 Bevételi bizonylat (átvételi jegyzõkönyv) tö 124 155

95 9651 1809 09 Anyagfeladás tö 236 295

95 9651 1811 04 Kiadási utalvány számla tö 92 115

95 9651 1812 03 Kiadási utalvány-anyagforgalmi összesítõ tö 332 415

95 9651 1813 02 Utalvány tö 204 255

95 9651 1816 10 Összesített élelmezési létszámjelentés tö 84 105

95 9651 1818 08 Étkezési jegy egész napos tö 132 165

95 9651 1819 07 Befizetõk könyve ív 8 10

95 9651 1821 02 Kórházi utalvány nagy tö 392 490

95 9651 1822 01 Kórházi utalvány kicsi tö 252 315

95 9651 1823 00 Megrendelés lap 8 10

95 9651 1824 10 Étrend ív 8 10

95 9651 1825 09 Utalvány (számla) tö 212 265
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95 9651 1827 07 Gyakorlatok élelmezési anyagnyilvánt. lap 8 10

95 9651 1835 07 Napi kimutatás ív 8 10

95 9651 1837 05 Leltárív lap 8 10

95 9651 1838 04 Összesítés klt 12 15

95 9651 1841 09 Menüelõjegyzés db 8 10

95 9651 1842 08 Étlap (menüelõjegyzés) lap 8 10

95 9651 1843 07 Menüösszesítõ lap 40 50

95 9651 1844 06 Ételadag összesítõ lap 8 10

95 9651 1848 02 Élelmezési anyagnyilvántartó lap db 8 10

95 9651 1849 01 Kiadási utalvány számla tö 196 245

95 9651 1852 06 Átvételi jegy tö 1 960 2 450

95 9651 1855 03 Bizonylattömb kiadási és ellenõrzési lap db 8 10

95 9651 1856 02 Jegyzõkönyv szakanyag átvételére lap 8 10

95 9651 1862 04 Laboratóriumi vizsgálatok könyve ív 8 10

95 9651 1865 01 Hibamegállapítási jegyzõkönyv lap 8 10

95 9651 1866 00 Bizottsági jegyzõkönyv lap 8 10

95 9651 1867 10 Minõségi jegyzõkönyv tö 100 125

Ruházati nyomtatványok

95 9652 2001 10 Alapfelszerelési jegyzék füz

95 9652 0027 08 Missziós ruházati anyag megrendelõ füz 300 375

95 9652 2003 08 Felszámítási kimutatás lap 8 10

95 9652 2004 07 Illetmény nyilvántartás...kiképzési évre db 8 10

95 9652 2005 06 Éves ruházati anyag megrendelõ füz 300 375

95 9652 2006 05 Munka-védõ-formaruha felszerelési könyv ív 12 15

95 9652 2007 04 Megrendeléshez betétlap lap 8 10

95 9652 2008 03 Gazdálkodási terv borító db 40 50

95 9652 2013 06 Éves nyomtatvány és irodai papír megrendelõ tö 300 375

95 9652 2014 05 Ruházati utalványfüzetet igénylés tö 160 200

95 9652 2021 06 Gazdálkodási terv belív ív 40 50

95 9652 2023 04 Munkalap (szabó) tö 460 575

95 9652 2037 09 Elszámolás felterjesztése tö 32 40

95 9652 2051 00 Egyéni megrendelõ tö 84 105

95 9652 2055 07 Statisztikai kimutatás lap 12 15

95 9652 2056 06 Elszámolás lap 8 10

95 9652 2059 03 Raktári anyaglap lap 8 10

95 9652 2061 09 Megrendelõ lap (cipész) tö 212 265

95 9652 2062 08 Javítási munkalap tö 212 265

95 9652 2081 05 Értesítés adatlap lap 16 20

95 9652 2082 04 Utalványfüzetet borító db 32 40

95 9652 2084 02 “A” adatlap lap 16 20

95 9652 2085 01 “NY” adatlap lap 16 20

95 9688 5010 04 Legénységi árjegyzék füz 180 225

95 9688 5011 03 Tiszti árjegyzék füz 180 225

95 9688 5012 02 Nyomtatvány árjegyzék füz 460 575

95 9688 5012 02 Ruházati anygrendelõ (tiszti avatás) füz 180 225

95 9688 5012 02 Ruházati anygrendelõ (tiszthelyettes avatás) füz 180 225
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Elhelyezési nyomtatványok

95 9653 2102 01 Költségvetési elõirányzatok nyilvántart. lap 8 10

95 9653 2105 09 Nyilvántartás a nõtlen tiszti szálló férõhelyrõl ív 8 10

95 9653 2107 07 Nyilvántartás a nõtlen tiszti szálló bérlõirõl ív 8 10

95 9653 2108 06 Engedélyokirat ív 8 10

95 9653 2109 05 Költségszámítás lap 8 10

95 9653 2111 00 A létesítmény és a beruházás költség összefoglaló jk. ív 8 10

95 9653 2112 10 Lakásigénylési lap klt 16 20

95 9653 2114 08 Lakáskiutaló határozat ív 12 15

95 9653 2115 07 A költségvetési elõirányzat ütemezése lap 8 10

95 9653 2116 06 Nyilvántartás a zárolt lakásokról füz 1 064 1 330

95 9653 2118 04 Szerzõdések és megrendelések db 8 10

95 9653 2119 03 Lakás nyilvántartási lap db 8 10

95 9653 2121 09 Nyilatkozat lap 8 10

95 9653 2122 08 Igazolás lap 40 50

95 9653 2124 06 Lakásigénylõk nyilvántartása (besorolás) lap 8 10

95 9653 2126 04 Építési megállapodás ív 8 10

95 9653 2128 02 Laktanya elhelyezési szolg. költs.terve füz 112 140

95 9653 2129 01 Elszámolás a laktanya elhelyezés szolgálat füz 200 250

95 9653 2134 04 Lakbérbeszedési lap lap 8 10

95 9653 2136 02 Lakbér-elszámolás karton db 8 10

95 9653 2138 00 Bérleményleltár jegyzõkönyv ív 8 10

95 9653 2149 08 Szállítólevél tö 296 370

95 9653 2153 01 Félévi lakáshelyzet jelentés ív 8 10

Egészségügyi nyomtatványok

95 9654 2201 05 Beutaló a HM szanatóriumába lap 16 20

95 9654 2202 04 Felülvizsgálati táblázat lap 8 10

95 9654 2203 03 MH csapat és intézméyni vezetõ orvos felülvizsgálat kö 860 1 075

95 9654 2204 02 Beutaló lap üdülõbe db 8 10

95 9654 2205 01 Statisztikai ív sorozás céljából ív 8 10

95 9654 2206 00 Tüdõszûrõ lap lap 8 10

95 9654 2207 10 Statisztikai lap db 8 10

95 9654 2208 09 Csapatértesítõ betegfelvételrõl db 8 10

95 9654 2209 08 Csapatértesítõ beteg kibocsátásáról db 8 10

95 9654 2210 00 Felülvizsgálati táblázat lap 8 10

95 9654 2211 03 Kórtörténeti betétlap (kórházi) ív 8 10

95 9654 2212 02 Lázlap lap 8 10

95 9654 2213 01 Értesítés (beutalásról) lap 8 10

95 9654 2214 00 Gyermekgyógyászati kórlap ív 8 10

95 9654 2215 10 Ügyeletes orvosi szolgálat átadás-átvétel kö 240 300

95 9654 2216 09 Mûtéti napló (nagy alakú) kö 400 500

95 9654 2217 08 Mûtéti napló (kis alakú) kö 256 320

95 9654 2218 07 Szülési napló kö 1 120 1 400

95 9654 2219 06 Általános kartoték db 16 20

95 9654 2221 01 Személyi szûrõvizsgálati lap klt 8 10

95 9654 2222 00 Fizikoterápiás rendelõlap db 8 10

95 9654 2223 10 Jelentés az éves szûrõvizsgálatról klt 12 15

95 9654 2224 09 EKG lelet tö 72 90
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95 9654 2225 08 Laboratóriumi könyv kö 72 90

95 9654 2226 07 Fogászati pénztárnapló kö 624 780

95 9654 2227 06 Transzfúziós napló kö 244 305

95 9654 2228 05 Vérkonzerv ellenõrzési napló kö 276 345

95 9654 2229 04 Étel pótrendelés lap 8 10

95 9654 2231 10 Röntgenvizsgálati kérõlap lap 8 10

95 9654 2232 09 Boríték fogfilmek részére db 8 10

95 9654 2233 08 Eü.életrajz (gyermekek részére) füz 20 25

95 9654 2234 07 Étlap (kórházi) ív 8 10

95 9654 2235 06 Fertõzõ betegség bejelentõ lap db 8 10

95 9654 2236 05 Jelentés a szemályi állomány eü. állapotáról (borító) ív 8 10

95 9654 2237 04 Fertõzõ betegnapló füz 140 175

95 9654 2238 03 Fürdetési napló kö 140 175

95 9654 2239 02 Egészségügyi könyvecske (kis alakú) füz 12 15

95 9654 2241 08 Vizsgálati eredménylap lap 8 10

95 9654 2242 07 Kórtörténeti lap (csapatok részére) lap 8 10

95 9654 2245 04 Kórlap traumatológiai osztály részére db 12 15

95 9654 2246 03 Betegségi adatok tö 76 95

95 9654 2247 02 Jelentés a kórház betegforgalmáról klt 144 180

95 9654 2249 00 Egészségügyi helyzetjelentés (csapat) ív 12 15

95 9654 2251 06 Napi jel.fizikoter. és gyógysport rend. lap 8 10

95 9654 2252 05 Napi jelentés kis és nagy laboratóriumi vizsgálatról lap 8 10

95 9654 2253 04 Napi jelentés a röntgenforgalomról lap 8 10

95 9654 2254 03 Fejlap lap 8 10

95 9654 2255 02 Létszámjelentés lap 8 10

95 9654 2256 01 Csapat gyengélkedõ napló kö 416 520

95 9654 2257 00 Napi jelentés a fogászati kezelésekrõl lap 8 10

95 9654 2258 10 Negyedévi összesítõ jelentés a fogászati kezelésrõl lap 8 10

95 9654 2259 09 Napi jelentés a szakrendelés betegforgalmáról lap 8 10

95 9654 2261 04 Betegosztályok havi jelentése lap 8 10

95 9654 2262 03 Napi összesítõ jelentés (regisztratúra) lap 16 20

95 9654 2263 02 Járóbeteg napló kö 736 920

95 9654 2264 01 Kórházi betegosztály napló kö 1 180 1 475

95 9654 2265 00 Felvételi osztálynapló kö 952 1 190

95 9654 2266 10 Fogászati kezelési lap db 8 10

95 9654 2267 09 Audiogram lap 8 10

95 9654 2268 08 Altatási jegyzõkönyv db 8 10

95 9654 2269 07 FÜV táblázat db 8 10

95 9654 2271 02 Audiogram db 8 10

95 9654 2272 01 Jelentés az ambulancia munkájáról lap 8 10

95 9654 2273 00 Betegfelvétel és kezelés ellenõrzés (fogászat) db 8 10

95 9654 2275 09 Negyedévi összesítõ lap 8 10

95 9654 2277 07 Jegyzõkönyv a liquor celebrosp vizsgálat lap 8 10

95 9654 2278 06 Elektroencephalographyás vizsgálat lap 8 10

95 9654 2279 05 Jelentés a ht. és tts.állomány szûrõvizsgálatáról lap 8 10

95 9654 2281 00 Kivonat a MH KFB nyilvántartó könyvébõl lap 8 10

95 9654 2283 09 Kórboncolási jegyzõkönyv lap 12 15

95 9654 2284 08 Katonai igazságügyi orvosszakértõ boncolási jkv. lap 8 10
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95 9654 2285 07 Szövettani vizsgálati lap lap 8 10

95 9654 2286 06 Ejtõernyõs alkalmassági vizsgálati lap ív 8 10

95 9654 2287 05 Üdülõk negyedévi helyzetjelentése lap 8 10

95 9654 2288 04 Házasság elõtti tanácsadás nõi db 8 10

95 9654 2289 03 Jelentés a beutaltak üdültetési bizottság lap 8 10

95 9654 2291 09 Üdültetési bizottság által kiadott beutaló jegyzõkönyv kö 260 325

95 9654 2292 08 Összesített igénylés ....... turnusra lap 8 10

95 9654 2294 06 Szûrõvizsgálati napló laboratórium számára kö 604 755

95 9654 2295 05 Értesítés a nemibeteg gondozaottak adás-vétel lap 8 10

95 9654 2296 04 Röntgen-lelet gyûjtõ (Odelka) db 8 10

95 9654 2299 01 COMBERG röntgen értékelõ lap lap 8 10

95 9654 2301 02 Ideg- és elmegyógyászati vizsgálati lap db 8 10

95 9654 2302 01 Sebészeti vizsgálati lap db 8 10

95 9654 2303 00 Belgyógyászati vizsgálati lap db 8 10

95 9654 2304 10 Fül-,orr-,gégészeti vizsgálati lap lap 8 10

95 9654 2306 08 Egészségügyi könyvecske (hajózó) kö 532 665

95 9654 2307 07 Vizsgálati jegyzõkönyv kö 784 980

95 9654 2308 06 Szállítási szerzõdés gyûjtõ db 532 665

95 9654 2311 00 Beszéd audiogram lap 12 15

95 9654 2312 10 Sochles vestibularis vizsgálat eredménylap lap 8 10

95 9654 2315 07 Számadás igénylési kimutatás fogyó tö 232 290

95 9654 2318 04 Pszichológiai vizsg.jegyzõkönyv “A” ív 8 10

95 9654 2319 03 Pszichológiai vizsg.jegyzõkönyv “B” ív 8 10

95 9654 2321 09 Általános kartoték db 8 10

95 9654 2322 08 Egészségügyi anyagnyilvántartó lap db 12 15

95 9654 2323 07 Kimutatás az eü.okokból leszereltekrõl lap 8 10

95 9654 2325 05 Nyilvántartó lap intézkedésrõl db 8 10

95 9654 2328 02 Jelentõlap (vérátömlesztésrõl) lap 8 10

95 9654 2329 01 Utalvány (nem fogyó) füz 444 555

95 9654 2331 07 Ruházati átvételi nyugta nõbetegek részére tö 152 190

95 9654 2332 06 Ruházati átvételi nyugta férfibetegek részére tö 144 180

95 9654 2335 03 Anyagnyilvántartó lap (röntgen) db 8 10

95 9654 2336 02 Röntgen nyilvántartó lap (karton) db 8 10

95 9654 2337 01 Elektroencephaligraphiai vizsgálati lelet lap 8 10

95 9654 2338 00 Sterilizálási lap (kicsi) tö 104 130

95 9654 2339 10 Sterilizálási lap tö 60 75

95 9654 2341 05 Vizsgálati eredménylap db 8 10

95 9654 2342 04 Helybiztosítási lap lap 8 10

95 9654 2343 03 Vizsgálati lap (hajózó jelölt) klt 96 120

95 9654 2344 02 Orvosi bizonyítvány lap 8 10

95 9654 2346 00 Betegfelvételi engedély tö 72 90

95 9654 2347 10 Osztályos létszámjelentés tö 16 20

95 9654 2349 08 Laborvizsgálati jegyzõkönyv kö 1 600 2 000

95 9654 2351 03 Labor élelem vizsgálati jegyzõkönyv kö 372 465

95 9654 2352 02 Labor kalória vizsgálati jegyzõkönyv kö 244 305

95 9654 2353 01 Bakteorológiai lelet tö 340 425

95 9654 2354 00 Laboratóriumi lelet tö 340 425

95 9654 2356 09 Betétlap cukorbetegek részére lap 8 10
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95 9654 2357 08 Konzílium kérõ lap lap 8 10

95 9654 2358 07 Mûtéti kiírás lap 8 10

95 9654 2359 06 Mûtéti lap tö 156 195

95 9654 2361 01 Boncolási napló kö 1 056 1 320

95 9654 2362 00 Boncolást kérõ lap tö 116 145

95 9654 2363 10 Kórtörténeti lap ív 8 10

95 9654 2364 09 Ambuláns ellenõrzési lap tö 224 280

95 9654 2365 08 Zárójelentés kérõlap tö 116 145

95 9654 2366 07 Intenzív terápiás észlelõ lap lap 8 10

95 9654 2373 08 Gipszelés és röntgenfelvételek lap 8 10

95 9654 2374 07 Suicidum-rizikó faktor lap lap 8 10

95 9654 2378 03 Kötszerigénylõ könyv I. füz 172 215

95 9654 2376 05 Kötszerigénylõ könyv II. füz 172 215

95 9654 2379 02 Gyógyszerigénylõ könyv I. füz 172 215

95 9654 2377 04 Gyógyszerigénylõ könyv II. füz 172 215

95 9654 2381 08 Sterilizálási napló dobozok részére kö 476 595

95 9654 2382 07 Lyukkártya sérülteknek db 8 10

95 9654 2383 06 Hozzátartozó berendelés tö 16 20

95 9654 2384 05 Parancsnoki jellemzés tö 176 220

95 9654 2385 04 Országos Szakorvosi Intézet megkeresése tö 56 70

95 9654 2387 02 Ernyõfényképezõ kartoték db 8 10

95 9654 2388 01 Kisegítõ kórházi elhelyezés lap 8 10

95 9654 2389 00 MAWI táblázat ív 16 20

95 9654 2391 06 Kórtörténeti lap (kórházi) füz 32 40

95 9654 2392 05 Betétlap sebészeti betegek kórlapjához ív 8 10

95 9654 2393 04 Kartoték fizikoterápiás kezeléshez db 8 10

95 9654 2394 03 Ételrendelés lap 8 10

95 9654 2395 02 Laboratóriumi vizsgálatot kérõ lap lap 8 10

95 9654 2396 01 Laboratóriumi vizsgálati lelet tö 32 40

95 9654 2397 00 Egészségügyi könyvecske (nagy alakú) füz 80 100

95 9654 2398 10 Leletösszesítõ lap tö 80 100

95 9654 2399 09 PVC igazolvány tok db 16 20

95 9654 2401 10 Kórházi eü. helyzetjelentés füz 156 195

95 9654 2402 09 Fogászati adatlap tö 176 220

95 9654 2403 08 Havi összesítõ jelentés fizikoterápia lap 8 10

95 9654 2406 05 Felülvizsgálatok nyilvántartó könyve A-K, L-Z kö 2 764 3 455

95 9654 2407 04 Házasság elõtti családterv tanácsadás db 8 10

95 9654 2408 03 Gyermekkarton db 8 10

95 9654 2409 02 Gyermekkarton belív db 8 10

95 9654 2411 08 Szûrõlap füz 36 45

95 9654 2412 07 Röntgen karton db 32 40

95 9654 2413 06 Brief Psych Ranting Scale gyógyászati adatlap lap 8 10

95 9654 2414 05 Pszichopátriai adatlap lap 8 10

95 9654 2415 04 Színpiramis lap 8 10

95 9654 2416 03 MMPI férfi-nõi lap 16 20

95 9654 2417 02 Rorsach táblázat ív 12 15

95 9654 2419 00 Általános kartotékhoz mûag. tasak db 8 10

95 9654 2421 06 Szövettani napló kö 1 296 1 620
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95 9654 2422 05 Szennyvíz vizsgálati eredmény lap lap 8 10

95 9654 2423 04 Laboratóriumi szennyvíz vizsgálati jegyzõkönyv kö 636 795

95 9654 2424 03 Folyadék-háztartás ellenõrzõ lap I. tö 100 125

95 9654 2425 02 Folyadék-háztartás ellenõrzõ lap II. tö 100 125

95 9654 2426 01 Mûtéti lap lap 8 10

95 9654 2427 00 Mûtéti lázlap lap 8 10

95 9654 2428 10 Órás lázlap lap 8 10

95 9654 2429 09 Zárójelentés lap 8 10

95 9654 2431 04 Intenzív terápiás adatösszesítõ lap 8 10

95 9654 2432 03 RAVEN test tö 72 90

95 9654 2433 02 SZONDI test tö 72 90

95 9654 2434 01 ZUNG test lap 8 10

95 9654 2435 00 BRENGELMAN test ív 8 10

95 9654 2436 10 BECK test ív 8 10

95 9654 2437 09 Ábralap I. tö 64 80

95 9654 2438 08 Ábralap II. lap 8 10

95 9654 2439 07 Amnioscopos lelet lap 8 10

95 9654 2445 09 Sterilizáló napló fecskendõk részére kö 636 795

95 9654 2446 08 Belépési engedély tö 24 30

95 9654 2447 07 Kilépési engedély tö 24 30

95 9654 2448 06 Igazolás tö 16 20

95 9654 2449 05 Rendõrségi megkeresés tö 164 205

95 9654 2451 00 Mosatási utalvány tö 112 140

95 9654 2452 10 Mosatási utalvány tö 80 100

95 9654 2453 09 Röntgen vizsgálatot kérõ lap lap 8 10

95 9654 2455 07 Irányítólap polgári alkalmazottak részére db 8 10

95 9654 2456 06 Irányítólap katona részére db 8 10

95 9654 2458 04 Intézeti napló a keresõképtelen biztosításáról kö 964 1 205

95 9654 2459 03 Orvosi igazolás keresõképtelen állapotba vételrõl lap 8 10

95 9654 2461 09 Orvosi igazolás (táppénzes utalvány) lap 8 10

95 9654 2462 08 Vizsgálatot igazoló lap (fehér) lap 8 10

95 9654 2463 07 Vizsgálatot igazoló lap (rózsaszín) lap 8 10

95 9654 2467 03 Fertõzõ beteg ki-és bejelentõ lap db 8 10

Üzemanyag nyomtatványok

95 9655 2401 05 Igazolvány lap 8 10

95 9655 2402 04 Vizsgálati bizonyítvány lap 8 10

95 9655 2403 03 Töltõgépkocsi szûrõ ellenõrzõ lap lap 8 10

95 9655 2405 01 Bizonylat lap 8 10

95 9655 2407 10 Vizsgálati bizonyítvány lap 8 10

95 9655 2408 09 Törzslap lap 8 10

95 9655 2413 01 Üzemanyag csekk tö 232 290

95 9655 2415 10 Vizsgálati bizonyítvány lap 8 10

95 9655 2416 07 Vizsgálati bizonyítvány ív 8 10

95 9655 2417 08 Vizsgálati bizonyítvány tö 312 390

95 9655 2419 06 Tartályok napi mérésének nyilvántartása kö 424 530

95 9655 2421 01 Üzemanyag feltöltési, kiadási kimutatás tö 1 412 1 765

95 9655 2423 10 Vizsgálati bizonyítvány ív 12 15
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95 9655 2426 07 Vizsgálati bizonyítvány ív 8 10

95 9655 2443 10 Be-és kiszállítási jegy tö 120 150

95 9655 2433 08 Jegyzõkönyv tö 84 105

95 9655 2435 06 Hûtõfolyadék leadási jegyzék lap 8 10

95 9655 2436 05 Anyagnyilvántartó lap db 12 15

95 9655 2437 04 Üzemanyag nyilvántartási lap db 12 15

95 9655 2439 02 Vizsgálati bizonyítvány kö 416 520

95 9655 2466 10 Veszteségek elszámolása és kimutatása lap 8 10

95 9655 2467 09 Üzemanyag technikai eszközök készletjelentés lap 8 10

Repülõs nyomtatványok

95 9663 2701 00 Közlönymunka adatlap lap 8 10

95 9663 2702 10 Repülõgép formulator kö 2 860 3 575

95 9663 2703 09 Formulátor(2, 3, 4) kö 2 824 3 530

95 9663 2704 08 Formulator (5) kö 2 416 3 020

95 9663 2705 07 Formulátor(RPG HM) kö 2 820 3 525

95 9663 2706 06 Formulator (akku) füz 96 120

95 9663 2709 03 Repülõgép elõkészítõ napló füz 40 50

95 9663 2711 09 Tervnapló kö 100 125

95 9663 2714 06 Szerszámkönyv füz 44 55

95 9663 2715 05 Fõreduktor-formulator kö 1 636 2 045

95 9663 2718 02 Mûszaki munkát ellenõrzõ könyv kö 116 145

95 9663 2722 06 Törzskönyv füz 104 130

95 9663 2723 05 Munkalap lap 8 10

95 9663 2727 01 Alakulat nyûgözõ könyve kö 204 255

95 9663 2728 00 Akkumulátor átadás-átvételi napló kö 212 265

95 9663 2736 00 Ejtõernyõs ugrás nyilvántartó könyv kö 900 1 125

95 9663 2738 09 Ejtõernyõs tervtáblázat, ugrás lejátszás kö 812 1 015

95 9663 2747 08 Külföldre tervezett katonai repülések igénylõ kö 300 375

95 9663 2748 07 Harci munkanapló kö 120 150

95 9663 2754 09 Repülési idõlap tö 180 225

95 9663 2757 06 Tényleges idõjárási napló kö 472 590

95 9663 2761 10 Repülési tervtábla db 16 20

95 9663 2764 07 Hajózó könyv kö 1 580 1 975

95 9663 2765 06 Repülésvezetõ napló kö 244 305

95 9663 2766 05 Idõmérõ napló kö 220 275

95 9663 2774 05 Jelentés kényszerleszállásról, törésrõl db 8 10

95 9663 2775 04 Központi anyag-nyilvántartási kartoték db 8 10

95 9663 2776 03 Osztálykönyv füz 76 95

95 9663 2778 01 Teherjegyzék tö 84 105

95 9663 2779 00 Repülõtéri útvonal, átrepülések igénylése kö 280 350

95 9663 2781 06 Repülõ esemény jelentés kö 792 990

95 9663 2782 05 Repülõ szabálysértés jelentés kö 4 300 5 375

95 9663 2784 03 Repülésirányító szolgálat ÜPK reggeli jelentés II. kö 2 792 3 490

95 9663 2785 02 Rádiólokátor zavarjelenségek nyilvántartó naplója kö 972 1 215

95 9663 2786 01 Pontos idõ nyilvántartó napló 200 lapos kö 316 395
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95 9663 2787 00 Repülési szabálysértés nyilvántartó napló kö 512 640

95 9663 2789 09 Adott parancsok, vett jelentések naplója kö 336 420

95 9663 2791 04 Jelentés gyûjtõ tö 196 245

95 9663 2792 03 Rt vezetõ és harcoló szolgálati váltás névjegyzéke kö 316 395

95 9663 2793 02 Nyilvántartási lap ív 16 20

95 9663 2794 01 Generál declaration tö 220 275

95 9663 2795 00 Mûködési és karbantartási grafikon belív lap 8 10

95 9663 2796 10 Mûködési és karbantartási grafikon borító db 8 10

95 9663 2797 09 “H” személyi állomány váltási grafikonja lap 8 10

95 9663 2802 07 Üzemanyag feltöltési és lefejtési kimutatás tö 1 140 1 425

95 9663 2803 06 Veszély figyelmeztetés tö 192 240

95 9663 2804 05 RIA idõjárási napló kö 112 140

95 9663 2805 04 Észlelõ könyv kö 156 195

95 9663 2806 03 Magassági szélmérések kö 420 525

95 9663 2807 02 Eligazítások könyve kö 636 795

95 9663 2808 01 Felszálló és repülõ órák nyilvántartása kö 492 615

95 9663 2809 00 Idõjárás felderítési napló kö 292 365

95 9663 2811 06 Felterjesztés THHTSI cím elnyerésére lap 8 10

95 9663 2812 05 Felterjesztés THTTSI cím adományozására lap 8 10

95 9663 2813 04 Írószalag mechanikus szélíróhoz lap 76 95

95 9663 2814 03 Meteorológiai munkatérkép S 1 db 20 25

95 9663 2815 02 Meteorológiai munkatérkép S 3 db 104 130

95 9663 2816 01 Aerológiai munkatérkép M 4 db 212 265

95 9663 2817 00 Meteorológiai munkatérkép S 2 db 116 145

95 9663 2818 10 Meteorológiai munkatérkép S 6 db 52 65

95 9663 2819 09 Színoptikus munkatérkép M-2 db 304 380

95 9663 2826 10 Vadász irányító parancsnok jelentési könyve kö 212 265

95 9663 2827 09 Légvédelmi céljelentés könyve kö 284 355

95 9663 2828 08 Vadász-bevetések naplója kö 2 820 3 525

95 9663 2829 07 Harctevékenységi napló kö 564 705

95 9663 2831 02 Híradó ellenõrzési napló kö 440 550

95 9663 2832 01 Harcálláspont megfigyelõ napló kö 3 520 4 400

95 9663 2833 00 Napló lokátorok mérésének felírására kö 572 715

95 9663 2834 10 Napló HDM ügyeletes szolgálat részére kö 536 670

95 9663 2835 09 Repülésirányító szolgálat ÜPK reggeli jelentés kö 752 940

95 9663 2837 07 Megfigyelõ napló tö 236 295

95 9663 2838 06 Nemzetközi légifolyosó elrendelt magassági elosztás lap 12 15

95 9663 2839 05 Ténylegesen végrehajtott nemzetközi légiforgalmi lap 12 15

95 9663 2841 00 MH OLP reptéren kívüli és átrepülések terve db 12 15

95 9663 2842 10 MH LP reptéren kívüli és átrepülések terve db 12 15

95 9663 2843 09 DHDSCS RE reptéren kívüli és átrepülések terve db 16 20

95 9663 2845 07 Útlevél tö 180 225

95 9663 2846 06 Útlevél <TSZ-1-hez> tö 404 505

95 9663 2847 05 Útlevél <zsírokhoz> tö 180 225

95 9663 2848 04 Megrendelési könyv tö 80 100
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95 9663 2849 03 Közforgalmon kívüli repülések db 16 20

95 9663 2851 09 Harcérték és harcterv nyilvántartása kö 300 375

95 9663 2853 07 Bekapcsolások nyilvántartása 3.számú napló kö 112 140

95 9663 2854 06 Elrendelt magasságelosztás .....hónapban lap 12 15

95 9663 2855 05 Nemzetközi légi forgalmi repülések terve db 12 15

95 9663 2856 04 Vadászrep.harckiképz mutatóinak nyilvánt kö 356 445

95 9663 2857 03 Repülés elõkészítési napló kö 656 820

95 9663 2861 07 Ejtõernyõs napló kö 3 896 4 870

95 9663 2869 10 Kimutatás vadász repülõ vezetõ kiképzésrõl A/1 lap 12 15

95 9663 2871 05 Kimutatás vadász repülõ vezetõ kiképzésrõl A/2 lap 12 15

95 9663 2872 04 Kimutatás végrehajtott felszállt és repült órákról lap 12 15

95 9663 2873 03 Kimutatás a parancsnoki hajozó állományról lap 12 15

95 9663 2874 02 Kimutatás repülõ harckiképzés végrehajtásáról A/4 lap 12 15

95 9663 2875 01 Kimutatás repülõ kiképzés egyéb mutatóiról A/5 lap 12 15

95 9663 2876 00 Kimutatás hajozó állomány kiképzés szinvonaláról B/1 lap 12 15

95 9663 2877 10 Kimutatás hajozó állomány kiképzés szinvonaláról B/2 lap 12 15

95 9663 2878 09 Kimutatás felszállt és repült órákról B/3 lap 12 15

95 9663 2879 08 Kimutatás repülõ harckiképzés végrehajtásáról B/4 lap 12 15

95 9663 2881 03 Kimutatás MH LP alárendelt kiképzési terv B/5 lap 12 15

95 9663 2882 02 Személyi állomány feltöltöttségi helyzet kimutatása lap 8 10

95 9663 2883 01 Egységszintû havi technikai kimutatás lap 8 10

95 9663 2885 10 Kimutatás vadász repülõ RSZP lap 8 10

95 9663 2886 09 Kiképzés a végrehajtott feladatok nyilvántartásáról lap 8 10

95 9663 2887 08 Kiképzés a végrehajtott feladatok nyt <alak.ö> lap 8 10

95 9663 2891 01 Kimutatás könnyû helikopter vezetõ állomány lap 8 10

95 9663 2892 00 Kimutatás helikopter vezetõ állomány kiképzésérõl lap 8 10

95 9663 2894 09 Utasjegyzék tö 116 145

95 9663 2895 08 Ügyeletes mérnöki napló <CSR> kö 424 530

95 9663 2896 07 Ügyeletes mérnöki napló <VR> kö 264 330

95 9663 2897 06 Napló a mûszaki nap szervezéséhez kö 276 345

95 9663 2898 05 Nyilvántartási napló csoport parancsnok részére kö 2 364 2 955

95 9663 2899 04 Nyilvántartási napló század pk.részére kö 1 616 2 020

95 9663 2901 05 Alegység létszám nyilvántartó napló kö 100 125

95 9663 2902 04 Meteorológiai térkép S 5 lap 112 140

95 9663 2903 03 Meteorológiai munkatérkép S 7 lap 500 625

95 9663 2904 02 Helikopter formulár kö 5 932 7 415

95 9663 2905 01 Helikopter sárkány és berendezés formulár kö 3 504 4 380

95 9663 2906 00 Hajtómû formulár kö 2 072 2 590

95 9663 2907 10 Helikopter fegyver berendezés formulár kö 2 776 3 470

95 9663 2908 09 Helikopter rádió elektronikai berend.formulár kö 3 652 4 565

95 9663 2909 08 Helikopter elektromos és mûszer berendezés formulár kö 4 064 5 080

95 9663 2911 03 Fõreduktor formulár kö 1 004 1 255

Mûszaki nyomtatványok

95 9664 2901 00 Mûszaki gépkezelõi igazolvány db 8 10

95 9664 2904 08 Mûszaki zár törzskönyv tö 404 505

186 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



A cikk
Me.

2010. évi gazdálkodási ár (Ft)

HETK száma megnevezése áfa nélkül áfával

95 9664 2905 07 Gépjármû igénybevétel technikai kiszolgálásának terve lap 8 10

95 9664 2906 06 Búvárigazolvány db 136 170

95 9664 2909 03 Mûszaki gép üzemi lap tömb nyilvántartás füz 120 150

95 9664 2911 09 Hajónapló kö 80 100

95 9664 2914 06 Jegyzõkönyv a gépkezelõi vizsgálat végrehajtásáról lap 8 10

95 9664 2915 05 Mûszaki gépkezelõi vizsga végrehajtás tö 72 90

95 9664 2921 07 Szállítólevél és csomagolójegy lap 8 10

95 9664 2929 10 Búvár törzskönyv kö 176 220

95 9664 2931 05 Ellenõrzési könyv mûszaki anyagraktárban ív 8 10

95 9664 2932 04 Mûszaki anyag kiadási könyv ív 8 10

95 9664 2933 03 Törzslap (mûszer) lap 8 10

95 9664 2934 02 Nyilvántartási lap db 8 10

95 9664 2941 03 Robbantási jegyzõkönyv lap 8 10

95 9664 2948 07 Ponton törzskönyv füz 40 50

95 9664 2949 06 Javítási utalvány tö 304 380

95 9664 2956 07 Tûzszerész járõr napló tö 176 220

95 9664 2961 10 Összehasonlító kimutatás (szám szerinti) lap 8 10

95 9664 2962 09 Összehasonlító kimutatás (értékcsoport szerinti) lap 8 10

95 9664 2964 07 Megbízólevél lap 8 10

95 9664 2966 05 Törzskönyv kö 3 632 4 540

Elektronika-REVA nyomtatványok

95 9665 3003 05 Költségvetési hitelnyilvántartás lap 8 10

95 9665 3009 10 Mágneses adathordozó kísérõ lap lap 8 10

95 9665 3011 05 Program nyilvántartó lap lap 8 10

95 9665 3016 00 Mûszaki átadás-átvételi napló kö 212 265

95 9665 3017 10 Mûszaki ügyeletes napló kö 436 545

95 9665 3019 08 Mûszaki napló elektronikus számítógéphez kö 240 300

95 9665 3025 10 Adathordozó igénylõ lap db 8 10

95 9665 3026 09 Kártya-doboz címke lap 8 10

95 9665 3032 00 “M” anyagutalvány tö 212 265

95 9665 3033 10 Bevételi jegy tö 156 195

95 9665 3034 09 Átvételi jegyzõkönyv I. tö 256 320

95 9665 3035 08 Átvételi jegyzõkönyv II. tö 232 290

95 9665 3036 07 Anyagutalvány tö 172 215

95 9665 3037 06 Átadás-átvételi jegyzõkönyv tö 172 215

95 9665 3038 05 Kategorizálási jegyzõkönyv tö 216 270

95 9665 3039 04 Selejtezési kimutatás I. tö 156 195

95 9665 3041 10 Selejtezési kimutatás II. tö 80 100

95 9665 3042 09 Selejtezési kimutatás III-IV. tö 84 105

95 9665 3043 08 Selejtezési kimutatás IV-VI. tö 84 105

95 9665 3044 07 Szemletanúsítvány tö 160 200

95 9665 3045 06 Összesített anyag felhasználási jegyzék tö 100 125

95 9665 3046 05 Pótlap azonosításhoz tö 112 140

95 9665 3047 04 Pótlap szavatosság nyilvántartás tö 240 300

95 9665 3048 03 Pótlap összesített anyag felhasználáshoz tö 304 380
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95 9665 3049 02 Pótlap technikai eszköz biztosításához tö 232 290

Fegyverzet-technikai nyomtatványok

95 9666 3101 10 Javító szerv szakmai tevékenységének évi terve és elszámolása ív 8 10

95 9666 3102 09 Feladatterv és elszámolás (havi) ív 8 10

95 9666 3103 08 Mûszaki állapot jegyzõkönyv klt 12 15

95 9666 3104 07 Javításra beutalt fegyverek és technikai anyagok kö 104 130

95 9666 3105 06 Munkautalvány ív 8 10

95 9666 3106 05 Személyi munkaidõ elszámolás tö 80 100

95 9666 3107 04 Adatgyûjtõ boríték tas 12 15

95 9666 3108 03 Anyagfelhasználási jegyzék tö 232 290

95 9666 3109 02 Összevont anyag-felhasználási jegyzék tö 220 275

95 9666 3111 08 Belsõutalvány tö 160 200

95 9666 3112 07 Szavatossági nyilvántartó lap lap 8 10

95 9666 3113 06 Szavatossági idõ nyilvántartó lap lap 8 10

95 9666 3114 05 Mozgásbizonylat nyilvántartó könyv kö 560 700

95 9666 3118 01 Veszélyes anyag igénylés, felhasználás, elszámolás lap 8 10

95 9666 3119 00 Igénylési leadás-anyag utalvány tö 264 330

95 9666 3121 06 Pótlap anyag utalványhoz tö 176 220

Irodai papír ellátás körébe tartozó szakanyagok

54 2523 1123 02 Univerzális irodagéppapír A/4 80 gr cs 700 875

54 2623 1116 01 Univerzális irodagéppapír A/3 80 gr cs 1 200 1 500

54 2623 1121 04 Univerzális irodagéppapír A/4 90 gr cs 800 1 000

54 2623 1122 03 Univerzális irodagéppapír A/3 90 gr cs 1 400 1 750

54 3921 1111 09 Iratgyûjtõ (hajtogatós, pólyás) db 12 15

54 3931 1201 02 Gyorsfûzõ karton db 12 15

54 3951 1116 08 Iratrendezõ tokos db 220 275

54 3991 1117 05 Szalagos irományfedél db 40 50

54 3991 1118 04 Iratrendezõ tok nélküli 5 cm-es színes db 240 300

54 8225 1112 08 Boríték LA-4 ablak nélküli öntapadós db 2 2,5

54 8225 1152 00 Boríték LC-5 ablak nélküli öntapadós db 2 2,5

54 8225 1171 08 Boríték LC-6 ablak nélküli öntapadós db 2 2,5

54 8225 1154 09 Boríték LC-5 ablakos öntapadós db 2 2,5

54 8225 1172 05 Boríték LC-6 ablakos öntapadós db 2 2,5

54 8225 1211 06 Tasak TB-4 szilikonos 3 cm-es talp db 32 40

54 8225 1212 05 Tasak TB-4 szilikonos 5 cm-es talp db 80 100

54 8225 1221 04 Tasak TC-4 ablak nélküli szilikonos db 12 15

Kiegészítõ nyomdai termékek

95 9688 5983 04 Rendfokozat jelzõ plakát magyar db 464 580

95 9688 5984 03 Rendfokozat jelzõ plakát angol db 992 1 240

95 9688 6155 06 Rendfokozat jelzõ plakát magyar keretezve db 5 556 6 945
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A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

83/2009. (HK 1/2010.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2010. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

84/2009. (HK 1/2010.) HM KF–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

Rögtönzött Robbanó Eszközök Elleni Tevékenység
2010. évi NATO konferenciának
elõkészítésérõl és végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4), valamint a 101. §
(4) és (5) bekezdései kapott felhatalmazás alapján a NATO
ACT1 C-IED2 éves konferencia elõkészítésesével és leve-
zetésével összefüggõ feladatok végrehajtására az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya kiterjed a Honvédel-
mi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi
miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek-
re, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
azon katonai szervezeteire, amelyek a konferencia elõké-
szítésében és végrehajtásában érintettek.

2. A konferencián a NATO C-IED programban résztve-
võ országok (NATO és PfP tagországok, valamint ISAF
mûveletekben részt vállaló nemzetek és szervezetek), illet-
ve a NATO szervezeti elemeinek képviselõi vesznek részt.

3. A konferencia ideje: 2010. február 16–18.

4. A konferencia helyszíne a MH Központi Kiképzõ
Bázis (a továbbiakban: MH KKB), Szentendre (2000,
Szentendre Dózsa György út. 12–14).

1 NATO ACT – Allied Command Transformation – NATO Átalakítási
Parancsnoksága.

2 C-IED – Countering Improvised Explosive Devices – Rögtönzött Rob-
banó Eszközök Elleni Tevékenység.

5. A konferencia elõkészítésére és lebonyolítására
nemzeti szervezõ bizottság (továbbiakban: bizottság) lét-
rehozását rendeljük el, 2010. január 4-tõl, melynek veze-
tõje a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a további-
akban: HM HKF) fõosztályvezetõ, helyettese – mint a
konferenciának helyszínt biztosító katonai szervezet veze-
tõje – az MH KKB parancsnok.

6. A bizottság tagjai:
a) HM HKF képviselõje: 2 fõ
b) Honvédelmi Minisztérium Vezérkari Titkárság (a to-

vábbiakban HM VKT) képviselõje: 1 fõ
c) Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs Fõosz-

tály (a továbbiakban HM KF) képviselõje: 1 fõ
d) Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttmûkö-

dési Fõosztály (a továbbiakban HM NEF) képviselõje: 1 fõ
e) Honvédelmi Minisztérium Informatikai és Informá-

cióvédelmi Fõosztály (a továbbiakban HM IIF) képviselõ-
je: 1 fõ

f) Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (a továbbiakban HM FLÜ) képviselõje: 1 fõ

g) Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénz-
ügyi Ügynökség (a továbbiakban HM KPÜ) képviselõje:
1 fõ

h) Magyar Honvédség Infrastrukturális Ügynökség
(a továbbiakban HM IÜ) képviselõje: 1 fõ

i) Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ
(a továbbiakban MH HEK) képviselõje: 1 fõ

j) Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP) képviselõje: 1 fõ

k) Magyar Honvédség Támogató Dandár (a továbbiak-
ban MH TD) képviselõje: 1 fõ

l) Magyar Honvédség Központ Kiképzõ Bázis (a továb-
biakban HM KKB) képviselõje: 1 fõ

7. Felkérjük a MK Katonai Biztonsági Hivatalt (továb-
biakban: MK KBH) a bizottság munkájában való részvé-
telre.

8. A bizottság döntési jogkörrel rendelkezõ tagjai és a
konferencia elõkészítésében, végrehajtásában érintett ka-
tonai szervezetek képviselõinek feladatai:

a) HM HKF:
– Mint témafelelõs, koordinálja a konferencia elõkészí-

tésével és végrehajtásával kapcsolatos HM Honvéd Vezér-
kar (a továbbiakban: HM HVK) szintû feladatokat, gyako-
rolja a keretgazda szervezet jogkörét.

– A bizottság javaslatai alapján, és a jelen pontban meg-
jelölt szervezetek adatszolgáltatásai alapján készítse el a
rendezvény költségvetési igénytervét, és a hozzákapcsoló-
dó programok részletes lebonyolítási tervét a nemzetközi
katonai együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris
és vendéglátási kérdésekrõl szóló 49/2006. (HK. 11.) HM
utasítás 7. melléklete szerint.

– A feladat végrehajtásban érintett szervezetek adat-
szolgáltatása alapján a HM HKF a rendezvény befejezésé-
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tõl számított 15 napon belül készítse el a programmal kap-
csolatban felmerült költségek elszámolását.

b) HM VKT:
– Intézkedjen az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-

rium felé a szükséges biztosítási feladatokban való együtt-
mûködésre.

c) HM KF:
– Szervezze meg a sajtószervek elõzetes tájékoztatását,

intézkedjen a konferenciával kapcsolatos információk
megjelenítésérõl, kommunikációs biztosításáról figyelem-
be véve a rendezvény minõsítését.

d) HM IIF:
– Mûködjön együtt az MK KBH-val és az MH

KKB-val, koordinálja a konferencia tervezése, elõkészíté-
se és végrehajtása során a szükséges információvédelmi
engedélyeztetési eljárásokat, és rendszabályokat.

e) HM FLÜ:
– Vegyen részt a konferencia elõkészítõ rendezvényein,

és az ott meghatározottak, illetve felmerült protokolláris és
logisztikai igények alapján mûködjön közre a konferencia
elõkészítésében és végrehajtásában.

f) HM KPÜ:
– Vegyen részt a konferencia elõkészítõ rendezvényein,

és a felmerült igények alapján mûködjön közre a konferen-
cia elõkészítésében és végrehajtásának pénzügyi biztosítá-
sában.

g) MH HEK:
– Az MH HEK a MH KKB Egészségügyi Központtal

együttmûködve felügyelje, és szakmailag támogassa az
egészségügyi biztosítással kapcsolatos feladatok elõkészí-
tését, tervezését és végrehajtását.

h) HM IÜ:
– Mérje fel a konferencia helyszínének infrastrukturális

feltételeit. A rendezvény kiemelkedõ fontosságának meg-
felelõ konferencia-lebonyolítás érdekében intézkedjen a
szükséges karbantartási, elhelyezési és javítási munkála-
tok elvégzésére.

i) MH TD:
– Mûködjön együtt az MK KBH fõigazgatója által kije-

lölt személyekkel a konferencia rendészeti biztosításában,
a katonai rendész, és a díszelgõ feladatok végrehajtásában,
hangosítási rendszer biztosításában, illetve vegyen részt a
konferencia megerõsített híradó és informatikai biztosítási
feladatainak végrehajtásában.

j) MH KKB:
– A konferencia megrendezéséért felelõs ACT C-IED

IPT3 által összeállított, jóváhagyott és megküldött prog-

3 IPT – Integrated Project Team – Egyesített Témafelelõs Csoport.

ram alapján, az MH KKB parancsnoka, parancsban hatá-
rozza meg az MH KKB feladatait a konferencia elõkészí-
tése és végrehajtása során.

– Mint a konferenciának helyszínt biztosító katonai
szervezet vezetõje, tartson kapcsolatot az ACT C-IED IPT
vezetõjével.

– A konferencia eredményes végrehajtása érdekében
biztosítsa szakembereinek konferencia kiszolgálásban
való részvételét.

– Mûködjön együtt a konferencia végrehajtásában érin-
tett valamennyi katonai szervezettel.

9. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka
mûködjön együtt a MH KKB parancsnokával a szervezés
és végrehajtás idõszakában.

10. A Bizottság a vezetõje által meghatározott idõpon-
tokban és helyeken ülésezik.

11. Az ülés, és a konferencia elõkészítése lebonyolítása
érdekében a meghatározott feladatok eredményes végre-
hajtásáért, a végrehajtásban résztvevõ állomány felkészí-
téséért a bizottság vezetõje felelõs.

12. A bizottság 2010. január 15-ig összeállítja a nemzeti
biztosítási programtervet, melyet bizottság vezetõje ré-
szünkre jóváhagyásra felterjeszt.

13. A HM HKF, együttmûködésben a HM FLÜ-vel, a
rendezvény befejezését követõ 30 napon belül jelentését
részünkre terjessze fel. A jelentésnek tartalmaznia kell a
program pénzügyi elszámolását is.

14. Az együttes intézkedést a bizottság vezetõje és tag-
jai teljes terjedelmében, az érintett vezetõ szervek állo-
mány a szükséges mértékben ismerje meg. A rendezvény
elõkészítésében, és végrehajtásában érintett szervezetek
parancsnokai, vezetõi alárendeltjeik részére a szükséges
parancsokat, intézkedéseket adják ki.

15. Ezen intézkedés a közzététele napján lép hatályba és
2010. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
157/2009. (HK 1/2010.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

helyettesítésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
07/2009. (HK 1/2010.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte

fenntartásának és fokozásának hadmûveleti
szakfeladatairól**

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
08/2009. (HK 1/2010.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte

fenntartásának és fokozásának követelményeirõl szóló
006/2009. (HK 17.) HM HVKF intézkedés

módosításáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

156/2009. (HK 1/2010.) HM HVKF
i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség
2010. (2011–2013.) évi kiképzési és felkészítési

feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (3) bekezdés d) pontjában és
a 101. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a külföldi
szolgálat ellátására tervezett személyi állomány felkészíté-

sérõl szóló 12/2004. (HK 4.) HM utasításra, a Magyar
Honvédségben folyó kiképzés korszerûsítésével kapcsola-
tos feladatokról szóló 86/2009. (HK 10.) HM Honvéd Ve-
zérkar fõnöki intézkedésre, a Magyar Honvédségnél foly-
tatott képzés, kiképzés felsõ- és középszintû irányításának,
valamint a kiképzés tervezésének és végrehajtásának rend-
jérõl szóló 62/2009. (HK 6.) HM Honvéd Vezérkar fõnöki
intézkedésre, illetve a Magyar Honvédség katonai szerve-
zetei parancsnokainak és törzseinek hadmûveleti, harcá-
szati felkészítésének, kiképzésének rendjérõl szóló
63/2009. (HK 6.) HM Honvéd Vezérkar fõnöki intézke-
désre – a Magyar Honvédség 2010. (2011–2013.) évi
kiképzési és felkészítési feladatainak végrehajtásáról az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HM HVKF)
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, vala-
mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire terjed ki.

I.
AZ MH KIKÉPZÉSÉNEK ALAPJAI

2. A Magyar Köztársaság nemzeti érdekeinek védelme,
a kül-, biztonság-, és védelempolitikai céljainak megvaló-
sítása felkészült, a professzionizmus talaján álló katonai
erõt igényel. A haderõnek képesnek kell lennie a Magyar
Köztársaság szuverenitásának és területi integritásának
megvédésére szövetségi kereteken belül, érdemi hozzájá-
rulásra a közös védelemhez és a nemzetközi biztonságot
erõsítõ szövetségi mûveletekhez.

3. A 2010. (2011–2013) idõszakban a védelempolitikai
céloknak megfelelõen folytatódik a haderõ lehetõség sze-
rinti fejlesztése és modernizálása.

4. Az MH fejlesztésének, modernizálásának fõbb irá-
nyai:

a) a haderõ professzionális jellegének erõsítése;
b) a kiképzés korszerûsítése, a meglévõ rendszer bázi-

sán;
c) a kiképzés színvonalának növelése, feltételrendszeré-

nek javítása;
d) a haderõ nagyságrendjéhez, felhasználói igényeihez

jobban igazodó, rugalmas képzési szerkezetû, hosszú tá-
von fenntartható és költség-hatékonyan mûködtethetõ ka-
tonai oktatási-képzési rendszer kialakítása;

e) az önkéntes tartalékos állomány kiképzése kialakítá-
sának folytatása.
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Az MH kiképzésének elvei, fõ célkitûzései, feladatai

5. Az MH kiképzésének és felkészítésének fõ célkitûzé-
se a haza védelméhez, a szövetségi, a nemzetközi kötele-
zettségek teljesítéséhez, a katonai szervezetek alkalmazá-
sához szükséges képességek kialakítása, valamint hozzá-
járulás az újonnan jelentkezõ kihívásoknak megfelelni ké-
pes, a nemzet biztonságát magas szinten szolgáló, pro-
fesszionális haderõ fejlesztéséhez.

6. Az idõszak fõ feladata a kiképzési rendszer elemei
korszerûsítésére vonatkozó elgondolások, javaslatok ki-
dolgozása, csapatpróbán történõ vizsgálata, a haderõ pro-
fesszionális jellegét erõsítõ, az MH alkalmazásához szük-
séges, illetve a fejlesztési tervekben megfogalmazott ké-
pességek idõarányos elérését biztosító kiképzés megvaló-
sítása.

7. Az MH korszerû kiképzésének egyik alapfeltétele a
különbözõ szintû stratégiai – hadmûveleti – harcászati és
kiképzési Feladatlisták megléte, amelyek a kiképzés kor-
szerûsítése keretében kerülnek kidolgozásra.

8. A fentiek alapján a kiképzést az MH fejlesztési priori-
tásainak, kialakítandó képességeinek, valamint a katonai
szervezetek feladatainak és tervezett mûveleti alkalmazá-
suk figyelembevételével kell tervezni, szervezni és végre-
hajtani.

9. A kiképzési feladatok végrehajtása során érvényesí-
teni kell – az MH által elfogadott – kapcsolódó mûveleti
szabványok (STANAG-ek) elõírásait, és a vonatkozó szö-
vetségi, uniós és nemzeti doktrínális dokumentumokban
rögzített alapelveket, valamint a két-, vagy többoldalú kör-
nyezetben, a nemzetek által kidolgozott felkészítési okmá-
nyokban szereplõ elvárásokat.

10. A kiképzés hatékony és gazdaságos végrehajtása ér-
dekében széleskörûen kell alkalmazni az MH-ban rend-
szeresített szimulációs rendszereket.

11. Elõtérbe kell helyezni – a kiképzési bázisok adta le-
hetõségek figyelembevételével – a harci, a harctámogató
és a harctámogató kiszolgáló alegységek összevont kikép-
zését.

12. Külön figyelmet kell fordítani a folyó mûveletek, a
gyakorlatok és kiképzési rendezvények során szerzett ta-
pasztalatok elemzésére, feldolgozására és a kiképzés rend-
jébe való beillesztésére.

13. A képzés és kiképzés során kiemelt figyelmet kell
fordítani a nemzeti, NATO minõsített információk védel-
mére, feldolgozására, továbbítására a folyó mûveletek, a
kiképzési rendezvények, valamint a tapasztalatok feldol-
gozása keretében.

II.
AZ MH KIKÉPZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI

A parancsnokok és törzsek felkészítése

14. A honvédség alkotmányos kötelezettségeibõl adódó
feladatokon belül kiemelt figyelmet kell fordítani az or-
szágvédelmi feladatok megtervezéséhez, megszervezésé-
hez és vezetéséhez szükséges képességek megszilárdítá-
sára.

15. A parancsnokok és törzsek felkészítését a rendelke-
zésre álló erõforrások gazdaságos felhasználásával és
a haderõ-fejlesztési feladatok figyelembevételével kell
megtervezni és végrehajtani.

16. A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok során a
szimulációs rendszerek széleskörû igénybevételét kell ter-
vezni.

17. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokságnál (továb-
biakban: MH ÖHP) kiemelt figyelmet kell fordítani a mû-
veletek végrehajtásához szükséges képességek fenntartá-
sára és fejlesztésére.

A törzsek kötelezõ kiképzési rendezvényei

18. A vezetõ szerveknél, a HM HVKF közvetlen aláren-
deltségében lévõ katonai szervezeteknél, az MH ÖHP és
az MH egység szintû szervezeteknél évenként:

a) legalább egy alkalommal, egy-két nap idõtartamban
parancsnoki foglalkozást kell szervezni, az új kihívásokra
való reagálás idõszerû feladatairól;

b) tíz (általában havi egy) nap idõtartamban (törzs-) ta-
nulónapot kell szervezni, melynek keretében feldolgozzák
az aktuális katonai (katonapolitikai), hadtudományi és
egyéb idõszerû kérdéseket, illetve általános katonai és fizi-
kai felkészítõ foglalkozást hajtanak végre.

19. A HM HVKF évenként egy alkalommal egy nap
idõtartamban MH szintû parancsnoki foglalkozást vezet
le, a nemzeti és szövetségi kötelezettségek teljesítésének
aktuális feladatairól.

A csapatok kiképzése

20. A csapatok kiképzéséért felelõs parancsnokok ki-
emelt figyelmet fordítanak a nemzetközi válságkezelés
feladatainak végrehajtásában kijelölt erõk, illetve szövet-
ségi feladatokra felajánlott erõk és a különleges erõk fel-
készítésének minõségi végrehajtására.

21. A katonai szervezetek alaprendeltetésébõl fakadó
feladataira történõ kiképzésén túl feldolgozásra kerülnek a
terrorizmus elleni harc és védelem, a csapatok megóvása,
valamint a katasztrófavédelem katonai feladatai.
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22. A nemzeti és a nemzetközi gyakorlások, gyakorla-
tok végrehajtása során a fõ hangsúlyt a kis alegységek és
alegységek összekovácsolására, illetve a NATO tagorszá-
gok törzseivel és csapataival való együttmûködés tovább-
fejlesztésére helyezik.

Általános katonai kiképzés, fizikai felkészítés
és sportbajnokságok

23. Az állomány általános katonai kiképzését a kiképzés
végrehajtásáért felelõs parancsnokok az érvényben lévõ
kiképzési programok elõírásai alapján, illetve a katonák
kiképzettségi szintjének figyelembevételével tervezik.

24. Az Egységes Lövészeti Szakutasításban (Ált/20)
rögzítettek szerint gépkarabéllyal és pisztollyal az 1. szá-
mú lõgyakorlatot a HM HVKF közvetlen alárendelt szer-
vezetek, valamint az MH ÖHP és alárendelt egység szintû
törzsek katonái félévente legalább egyszer hajtják végre.

25. A hivatásos és szerzõdéses állomány fizikai felké-
szítése, felkészülése az MH Testnevelés és Sportbajnoksá-
gok Szakutasításában foglaltak szerint történik. A T1 és
T2 edzettségi kategóriába sorolt katonák esetében a nor-
makövetelmények értékelése a fizikai állapot-felmérésen
elért eredmények alapján, a T3 és T4 edzettségi kategóriá-
ba sorolt katonák esetében a fizikai állapot-felmérésen és a
fegyvernemi normák teljesítése során elért eredmények-
nek megfelelõen, az MH Testnevelés és Sportbajnokságok
Szakutasításában foglaltak szerint történik.

26. A T1 és T2 edzettségi kategóriába sorolt katonák
számára félévente 6 km-es gyorsított menetet, a csak köte-
lékkiképzést végzõ katonai szervezeteknél félévente
6 km-es gyorsított menetet, illetve háromhavonta legalább
egy alkalommal – esetenként éleslövészettel egybekötve –
20 km-es járõr típusú komplex foglalkozást vezetnek le.

27. Az MH sportbajnokságait mezei futás, katonai há-
romtusa, lövészet és járõr sportágakban rendezik. A baj-
nokságok idejét, helyét és a rendezõ katonai szervezetek
megnevezését az intézkedés melléklete tartalmazza.

28. A nemzetközi bajnokságok rendezési költségeit a
rendezõ katonai szervezetek az érvényes szabályozók
alapján, az „MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények
Programjának 2010-2014” (a továbbiakban: MH GYKRP)
adatbázisában tervezetteknek megfelelõen, illetve saját
költségvetésükben tervezik és számolják el.

Az MH kiképzési prioritásai

29. Az MH kiképzését az alábbi prioritások figyelembe-
vételével kell tervezni, szervezni és végrehajtani:

a) a NATO mûveleti alárendeltségû légvédelmi készen-
léti és a légi kutató-mentõ szolgálatot ellátó állomány
kiképzése;

b) a fegyveres készenléti szolgálatot ellátó kötelékek
összekovácsolása;

c) a nemzetközi biztonság erõsítését szolgáló hozzájáru-
lások keretein belül a különbözõ mûveleti feladatokra kije-
lölt állomány és kötelékek kiképzése és felkészítése;

d) a NATO és EU felajánlású, valamint a reagáló erõk,
illetve a két – és többoldalú megállapodások alapján mû-
ködtetett szervezetek, kötelékek kiképzése;

e) az MH által felajánlott új képességek kialakítását, a
meglévõ képességek szintentartását és fejlesztését biztosí-
tó kiképzések végrehajtása;

f) a repülõ és légvédelmi, valamint a szárazföldi csapa-
tok összekovácsolása.

2010. év kiképzési feladatai

30. A MH alaprendeltetésébõl, nemzetközi és szövet-
ségesi kötelezettségeibõl, valamint fejlesztési terveibõl fa-
kadó feladatokra történõ kiképzés és felkészítés végrehaj-
tása mellett 2010. év fõ kiképzési feladata a haderõ pro-
fesszionális jellegének megfelelõ kiképzési rendszer kor-
szerûsítési feladatainak idõarányos végrehajtása.

31. A 2010. évi kiképzési feladatok tervezésekor ki-
emelt figyelmet fordítanak az MH Összhaderõnemi Dokt-
rínája elõírásain alapuló doktrínák, szabványok, szabály-
zatok, normatívák kidolgozására, illetve a nemzetközi vál-
ságkezelés feladatainak végrehajtására kijelölt és a szövet-
ségi feladatokra felajánlott erõk, valamint a különleges
erõk felkészítésének minõségi végrehajtására, továbbá a
kiképzés technikai feltételeinek korszerûsítésére.

32. A prioritásokon és a 2010. év fõ feladatain túlmenõ-
en a kiképzésre fordítható szûkös erõforrások, valamint a
költséghatékonyság elvét és követelményét figyelembevé-
ve az év folyamán hangsúlyozottabban kap helyet:

a) a minimálisan szükséges képességfejlesztés mellett
az elért eredmények megõrzését biztosító szintentartó ki-
képzés;

b) a katonák egyéni kiképzésében a szabályzatok elõírá-
sainak tanulmányozása, a fizikai felkészítés;

c) a törzsek, törzsrészlegek, valamint a kiskötelékek
helyõrségi lõ – és gyakorlótereken történõ összekovácso-
lásának végrehajtása.

33. A HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM HKF) koordinálásával végrehajtásra
kerül:

a) a kiképzési rendszer elemei korszerûsítésére vonat-
kozó elgondolások, javaslatok kidolgozása;

b) az alapkiképzés követelményeinek pontosítása, az
MH kiképzési rendszer követelményeivel való harmonizá-
lásának végrehajtása, a kiképzési program szükség szerinti
átdolgozása;

c) a professzionális haderõ szakmaiságának fejlesztését,
társadalmi értékhordozó jellegének erõsítését szolgáló
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rendszerszemléletû kiképzési és felkészítési formák kiala-
kítása;

d) a HM HVKF parancsnoki foglalkozásainak elõkészí-
tése és levezetése;

e) a TACEVAL/CREVAL programok felügyelete és
szakmai irányítása, a felajánlásokban érintett katonai szer-
vezetek kiképzésének fokozott ellenõrzése;

f) a nemzetközi válságkezelés feladatainak végrehajtá-
sára kijelölt, illetve szövetségi feladatokra felajánlott kato-
nák, kötelékek kiképzési rendjének korszerûsítése;

g) a pályakezdõ tisztek, tiszthelyettesek elsõ beosztásra
történõ felkészítési programjának korszerûsítése;

h) az MH képességeinek megfelelõ kiképzési követel-
mények kidolgozása;

i) a fizikai alkalmasság-vizsgálati és állapot-felmérési
rendszer továbbfejlesztése, valamint a katonai testnevelés
normakövetelményeivel való összehangolása;

j) az MH szintû sportbajnokságok elõkészítése és az ál-
lomány fizikai felkészítésének felügyelete;

k) az MH mûveleti (missziós) és kiképzési tapasztalatai-
nak feldolgozásával és az MH által elfogadott kapcsolódó
mûveleti szabványok (STANAG-ek) elõírásainak figye-
lembevételével a doktrínák, szabványok, szabályzatok,
normatívák át-, illetve kidolgozásának koordinálása;

l) az MH kiképzésének támogatását biztosító szabályzó-
rendszer (doktrínák, szabványok, szabályzatok, normatí-
vák) korszerûsítésére vonatkozó elgondolás alapján a Ki-
képzési Adatbázis és Adattár létrehozásának irányítása;

m) a katonák egyéni, továbbá a kezelõszemélyzetek és a
kötelékek kiképzését viszonossági alapon, illetve a pa-
rancsnokok és törzsek felkészítését biztosító, az új képes-
ségek kialakításához szükséges számítógép alapú szimulá-
ciós rendszerek korszerûsítése;

n) a kiképzési feladatok és erõforrás szükségletük terve-
zési rendjének és mintaokmányainak kidolgozása.

34. A HM Személyzeti Fõosztály (továbbiakban: HM
SZEF) koordinálásával végrehajtásra kerül:

a) a tiszt-, tiszthelyettes-képzés felügyeleti rendjének,
katona és katona-szakmai tartalmának felülvizsgálata;

b) a 21. századi honvédség tiszti-, tiszthelyettesi kará-
nak kialakítását biztosító képzési követelmények kidolgo-
zása;

c) az elõmeneteli rendszerhez kapcsolódó vezetõi, szak-
mai át- és továbbképzési tanfolyamok rendszerének felül-
vizsgálata, tartalmának ismételt kidolgozása;

d) a FELTÖLTÉS 2010 szimulációs hadkiegészítési
gyakorlat.

35. A HM HVKF közvetlen alárendelt szervek, szer-
vezetek

a) a parancsnokok és törzsek felkészítési rendszerében
rendeltetésüknek és sajátosságaiknak megfelelõen végzik
állományuk felkészítését a vezetõk (parancsnokok) dönté-
seinek megfelelõ tartalommal;

b) a szakterületüknek megfelelõen tervezik, szervezik
és MH szintû összevonások, szaktanfolyamok keretében
végrehajtják a más szervezeteknél szolgálatot teljesítõ
szakállomány beosztásra történõ felkészítését és tovább-
képzését;

c) részt vesznek a nemzetközi feladatok végrehajtására
kijelölt állomány szakfelkészítésében, a feladatok végre-
hajtásának értékelésében, a tapasztalatok feldolgozásában
és hasznosításában;

d) szakmai segítségnyújtással közremûködnek a katonai
szervezetek képességeinek kialakításában, a támogatási,
kiszolgálási feladatainak elsajátításában;

e) szakterületük vonatkozásában végrehajtják a kikép-
zés korszerûsítésének feladatait;

f) a csapatkiképzés keretében történõ, szakkiképzések
tervezése, végrehajtásának elrendelése, a szükséges erõ-
forrás szükségleti igények felterjesztése az intézkedés
III. fejezetének rendelkezései szerint;

g) a polgári szakképzõ tanfolyamokon való részvétel
tervezése, valamint a szükséges költségszükségleti igé-
nyek felterjesztése az intézkedés III. fejezetének rendelke-
zései szerint.

36. Az MH ÖHP
a) végrehajtja a parancsnokság, az összhaderõnemi

törzs felkészítését a mûveletek tervezésére, szervezésére,
vezetésére és irányítására;

b) szervezi a parancsnokság és az alárendelt szervezetek
gyakorlatait, kiképzési rendezvényeit, valamint a harci, a
harctámogató és a harctámogató kiszolgáló állomány
összevont kiképzését, továbbképzését;

c) tervezi és irányítja a két haderõnem készenléte fenn-
tartásával és fokozásával kapcsolatos feladatok begyakor-
lását;

d) szervezi és irányítja a nemzetközi válságkezelési fel-
adatokra kijelölt, illetve szövetségi feladatokra felajánlott
katonák, kötelékek, valamint az új képességek elérését
biztosító kiképzés végrehajtását;

e) irányítja a TACEVAL/CREVAL értékelésre és minõ-
sítésre kötelezett katonai szervezetek kiképzését, szervezi
az ellenõrzések és értékelések végrehajtását;

f) kidolgozza a két haderõnem alkalmazási rendjéhez
igazodó kiképzettségi szintek, valamint az elsõ beosztásra
történõ felkészítés tartalmát;

g) irányítja az alárendeltjeinél a kiképzés korszerûsíté-
sére létrehozott Szakmai Munkacsoportok tevékenységét,
elõkészíti a javaslatok csapatpróbán történõ beválósági
vizsgálatának feltételeit;

h) szervezi a kiképzési feladatok erõforrás szükségletei-
nek tervezését és azok biztosításának rendjét;

i) végzi az alárendeltségében lévõ kiképzési létesítmé-
nyek fenntartását és üzemeltetését, szervezi igénybevéte-
lük rendjét és a katonai szervezetek kiképzés-technikai
eszközökkel történõ ellátását;
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j) végzi a kiképzés anyagi-technikai biztosítási lehetõ-
ségeinek és a MARS/MARCUS/MILES szimulációs rend-
szerek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, együttmû-
ködve a fejlesztésért felelõs szervezetekkel;

k) a kiképzési feladatok tervezését, szervezését és vég-
rehajtását az MH GYKRP 2010 – 2014. alapján végzi.

37. Az MH ÖHP fõbb kiképzési rendezvényei 2010.
évben:

a) CLEVER FERRET 2010 MLF gyakorlat;
b) a LENDÜLÕ KARD 2010 MISTRAL légvédelmi ra-

kéta éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlat és
TACEVAL ellenõrzés;

c) az NRF-14-15 váltás szintentartó kiképzése és az új
NRF koncepciónak megfelelõen az NRF 2011 váltásba ki-
jelölt erõk hazai és nemzetközi kiképzése és a szükséges
NATO minõsítés megszerzése;

d) a JAS-39 GRIPEN harcászati repülõgép kijelölt repü-
lõgép-vezetõ állományának felkészítése és kiképzése;

e) NATO TIGER MEET 2010 repülõ harcászati gya-
korlat;

f) WISE FORSIGHT 2010 román-magyar békefenntar-
tó zászlóalj gyakorlat;

g) TISZA többnemzeti mûszaki zászlóalj BLONDE
AVALANCHE 2010 parancsnoki és törzsvezetési gyakor-
lata;

h) a NATO mûveleti alárendeltségû légvédelmi készen-
léti és a légi kutató-mentõ szolgálatot ellátó állomány
nemzeti és nemzetközi kiképzése, valamint nemzeti TA-
CEVAL ellenõrzése, Nemzeti FORCEVAL KOMPLEX
keretében;

i) a NATO részére felajánlott MH 5/1 és MH 5/62 lö-
vész zászlóalj harccsoport éleslövészettel egybekötött har-
cászati gyakorlatának tervezése. A gyakorlat során a
NATO CREVAL ellenõrzés végrehajtása, NATO monito-
rok jelenlétében. Az MH 37. Mûszaki Zászlóalj vegyes
hídépítõ század NATO CREVAL ellenõrzés tervezése, és
a hivatalos NATO CREVAL ellenõrzés végrehajtása
NATO monitorok jelenlétében;

j) az MH 37/ víztisztító század, valamint az MH 34/1.
Különleges Mûveleti Század nemzeti CREVAL ellenõr-
zés végrehajtásához szükséges készenléti képesség elérése
és az ellenõrzés nemzeti szinten történõ végrehajtása;

k) TISZA 2010 közös magyar–román–szerb mûszaki
katasztrófavédelmi gyakorlat;

l) a Vilniusi Kezdeményezés keretében afganisztáni
mûveletekre felajánlott két MI-17 helikopter személyze-
tek felkészítésének megkezdése. Ennek keretén belül az
AZOR 2010 gyakorlaton való részvétel. A MI-24 terve-
zett oktatók és mûszaki állomány felkészítése az Air
Mentoring Team feladatra;

m) a JTAC állomány külföldi képzésének folytatása;
n) a nemzetközi biztonság erõsítését biztosító külön-

bözõ missziókba (ISAF PRT, OMLT, KMCS, KFOR,
ALTHEA, NTMI, UNFICYP és MFO) kijelölt állomány
és kötelékek nemzeti és nemzetközi felkészítése.

2011. év kiképzési feladatai

38. A kollektív védelmi feladatok szövetséges erõkkel
együtt történõ végrehajtásához, a NATO és az EU részére
felajánlott alegységek külföldi alkalmazhatóságához
szükséges képességek fokozása mellett 2011. év fõ fel-
adata a haderõ professzionális jellegének megfelelõ ki-
képzési rendszer korszerûsítéséhez szükséges doku-
mentumok kidolgozása, a korszerûsített rendszerele-
mek készenléti fokuknak megfelelõ fokozatos beveze-
tése.

39. A HM HKF koordinálásával végrehajtásra ke-
rül:

a) a kiképzési rendszer mûködését meghatározó doku-
mentumok kidolgozásának folytatása;

b) a kiképzési rendszer korszerûsített elemei beválósá-
gának vizsgálata csapatpróba keretén belül;

c) a professzionális haderõ kihívásainak megfelelõen
kidolgozott parancsnoki/vezetõi modellek véglegesítése;

d) a professzionális haderõ szakmaiságának fejlesztését,
társadalmi értékhordozó jellegének erõsítésére kidolgo-
zott képzési, kiképzési és felkészítési formák értékelése;

e) az MH alkalmazási képességeinek megfelelõ kikép-
zési követelmények alkalmazási hatékonyságának értéke-
lése;

f) a HM HVKF parancsnoki foglalkozásainak elõkészí-
tése és levezetése;

g) az MH kiképzésének támogatását biztosító szabály-
zórendszer (doktrínák, szabványok, normatívák) kidolgo-
zásának folytatása, a kidolgozott szabályzók alkalmazha-
tóságának vizsgálata;

h) a Kiképzési Adatbázis és Adattár folyamatos frissí-
tése;

i) a FELTÖLTÉS 2011 szimulációs hadkiegészítési
gyakorlat.

40. Az MH ÖHP fõbb kiképzési rendezvényei 2011.
évben:

a) a felajánlott MISTRAL légvédelmi rakéta ütegek
NATO FORCEVAL minõsítésének végrehajtása;

b) a NATO mûveleti alárendeltségû légvédelmi készen-
léti szolgálatot ellátó állomány NATO TACEVAL ellen-
õrzése (NATO STARTASSESS /Gripen ADX/, // NATO
CRC FORCEVAL (MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ
Ezred);

c) a 2012. II. félévben készenléti szolgálatot ellátó EU
Harccsoportba kijelölt állomány hazai felkészítése;

d) CMX 2011 NATO válságkezelési gyakorlat;
e) a LÉGI FÖLÉNY 2011 repülõ éleslövészet végrehaj-

tása;
f) az NRF 2011 váltás szintentartó kiképzése és az NRF

2012 váltásba kijelölt erõk hazai és nemzetközi kiképzése
a szükséges NATO minõsítés megszerzése érdekében;

g) NATO TIGER MEET 2011 repülõ harcászati gya-
korlat;
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h) WISE FORSIGHT 2011 román-magyar békefenntar-
tó zászlóalj gyakorlat;

i) TISZA többnemzeti mûszaki zászlóalj BLONDE
AVALANCHE 2011 parancsnoki és törzsvezetési gyakor-
lata;

j) TISZA 2011 közös magyar-román-szerb mûszaki ka-
tasztrófavédelmi gyakorlat;

k) a Vilniusi Kezdeményezés keretében afganisztáni
mûveletekre felajánlott két MI-17 és a MEDEVAC fel-
ajánlásban szereplõ helikopter személyzetek felkészítése;

l) a nemzetközi biztonság erõsítését biztosító különbözõ
missziókba (KFOR, ALTHEA, NTMI, UNFICYP, MFO)
kijelölt állomány és kötelékek nemzeti és nemzetközi fel-
készítése.

2012. év kiképzési feladatai

41. Az ország-védelmi feladatok szövetséges erõkkel
együtt történõ végrehajtásához, a NATO és az EU részére
felajánlott alegységek külföldi alkalmazhatóságához
szükséges képességek fejlesztése mellett 2012. év fõ fel-
adata a haderõ professzionális jellegének megfelelõ
korszerûsített kiképzési rendszer elemeinek véglegesí-
tése.

42. A HM HKF koordinálásával végrehajtásra ke-
rül:

a) a korszerûsített kiképzési rendszer mûködési tapasz-
talatainak feldolgozása, elemeinek szükség szerinti kor-
rekciója;

b) a kiképzési rendszer és az MH más rendszereinek
összehangolása;

c) a professzionális haderõ szakmaiságának fejlesztése,
társadalmi értékhordozó jellegének erõsítésére kidolgo-
zott képzési, kiképzési és felkészítési formák értékelése,
véglegesítése;

d) az MH alkalmazási képességeinek megfelelõ kikép-
zési követelmények alkalmazási hatékonyságának értéke-
lése;

e) a HM HVKF parancsnoki foglalkozásainak elõkészí-
tése és levezetése;

f) egy parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat, a HM
szervek bevonásával, az alárendelt parancsnokságok és ki-
jelölt csapatok részére elõkészítés, levezetetés;

g) a Kiképzési Adatbázis és Adattár folyamatos frissí-
tése;

h) az MH kiképzésének támogatását biztosító szabály-
zórendszer (doktrínák, szabványok, normatívák) kidolgo-
zásának folytatása, a kidolgozott szabályzók alkalmazha-
tóságának vizsgálata.

43. Az MH fõbb kiképzési rendezvényei 2012. évben:
a) a 2012. II. félévben készenléti szolgálatot adó EU

Harccsoportba kijelölt állomány nemzetközi felkészítése
és értékelõ, minõsítõ gyakorlatának végrehajtása;

b) a telepíthetõ levegõ-levegõ, és levegõ-föld fegyver-
zettel ellátott JAS-39 Gripen harcászati repülõgép kijelölt
repülõgép-vezetõ állományának felkészítése és kiképzése;

c) a NATO mûveleti alárendeltségû légvédelmi készen-
léti és a légi kutató-mentõ szolgálatot ellátó állomány
nemzeti és nemzetközi kiképzése;

d a NATO mûveleti alárendeltségû légvédelmi készen-
léti szolgálatot ellátó állomány NATO TACEVAL ellen-
õrzése (NATO FORCEVAL /Gripen ADX/);

e) Az NRF 2012 váltás szintentartó kiképzése, és az
NRF 2013 váltásba kijelölt erõk hazai és nemzetközi ki-
képzése és a szükséges NATO minõsítés megszerzése;

f) a LENDÜLÕ KARD 2012 légvédelmi rakéta éleslö-
vészettel egybekötött harcászati gyakorlat és a hozzá kap-
csolódó nemzeti kiképzési rendezvények végrehajtása;

g) a CLEVER FERRET 2012 gyakorlat végrehajtása;
h) CMX 2012 NATO válságkezelési gyakorlat;
i) NATO TIGER MEET 2012 repülõ harcászati gya-

korlat;
j) WISE FORSIGHT 2012 román–magyar békefenn-

tartó zászlóalj gyakorlat;
k) TISZA többnemzeti mûszaki zászlóalj BLONDE

AVALANCHE 2012 parancsnoki és törzsvezetési gyakor-
lata;

l) TISZA 2012 közös magyar–román–szerb mûszaki ka-
tasztrófavédelmi gyakorlat;

m) a Vilniusi Kezdeményezés keretében afganisztáni
mûveletekre felajánlott két MI-17 és a MEDEVAC fel-
ajánlásban szereplõ helikopter személyzetek felkészítése;

n) a nemzetközi biztonság erõsítését biztosító különbö-
zõ missziókba (KFOR, ALTHEA, NTMI, UNFICYP,
MFO) kijelölt állomány kijelölt állomány és kötelékek
nemzeti és nemzetközi felkészítése;

o) a FELTÖLTÉS 2012 szimulációs hadkiegészítési
gyakorlat.

2013. év kiképzési feladatai

44. Az ország-védelmi feladatok szövetséges erõkkel
együtt történõ végrehajtásához, a NATO és az EU részére
felajánlott alegységek külföldi alkalmazhatóságához
szükséges képességek fokozása mellett 2013. év fõ fel-
adata a haderõ professzionális jellegének megfelelõ
korszerûsített kiképzési rendszer véglegesítése.

45. A HM HKF koordinálásával végrehajtásra ke-
rül:

a) a korszerûsített kiképzési rendszer mûködési tapasz-
talatainak feldolgozása, értékelése, véglegesítése;

b) az MH alkalmazási képességeinek megfelelõ kikép-
zési követelmények alkalmazási hatékonyságának értéke-
lése;

c) a HM HVKF parancsnoki foglalkozásainak elõkészí-
tése és levezetése;
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d) az önkéntes tartalékos kiképzési rendszer fejlesz-
tése;

e) a Kiképzési Adatbázis és Adattár folyamatos frissí-
tése;

f) az MH kiképzésének támogatását biztosító szabályzó-
rendszer (doktrínák, szabványok, normatívák), illetve a ki-
dolgozott szabályzók alkalmazhatóságának vizsgálata.

46. Az MH fõbb kiképzési rendezvényei 2013. évben:

a) a telepíthetõ levegõ-levegõ, és levegõ-föld fegyver-
zettel ellátott JAS-39 Gripen harcászati repülõgép kijelölt
repülõgép-vezetõ állományának felkészítése és kiképzési
feladatainak végrehajtása;

b) a NATO mûveleti alárendeltségû légvédelmi készen-
léti és a légi kutató-mentõ szolgálatot ellátó állomány
nemzeti és nemzetközi kiképzése;

c) a LÉGI FÖLÉNY 2013 repülõ éleslövészettel egybe-
kötött harcászati gyakorlat és a hozzá kapcsolódó nemzeti
kiképzési rendezvények végrehajtása;

d) a CLEVER FERRET 2013 gyakorlat végrehajtása;

e) CMX 2013 NATO válságkezelési gyakorlat;

f) Az NRF 2013 váltás szintentartó kiképzése és az NRF
2014 váltásba kijelölt erõk hazai és nemzetközi kiképzése
és a szükséges NATO minõsítés megszerzése;

g) Az MH 37/ víztisztító század, valamint az MH 34/1.
Különleges Mûveleti Század nemzeti CREVAL ellenõr-
zés végrehajtásához szükséges készenléti képesség el-
érése, és az ellenõrzés nemzeti szinten történõ végrehaj-
tása;

h) A NATO részére felajánlott MH 5/1 és MH 5/62 lö-
vész zászlóalj harccsoport, valamint az MH 37. mûszaki
zászlóalj vegyes hídépítõ százada NATO CREVAL ellen-
õrzés végrehajtásához szükséges készenléti képesség el-
érése, és a hivatalos ellenõrzés végrehajtása NATO moni-
torok jelenlétében;

i) NATO TIGER MEET 2013 repülõ harcászati gya-
korlat;

j) WISE FORSIGHT 2013 román-magyar békefenn-
tartó zászlóalj gyakorlat;

k) TISZA többnemzeti mûszaki zászlóalj BLONDE
AVALANCHE 2013 parancsnoki és törzsvezetési gyakor-
lata;

l) TISZA 2013 közös magyar–román–szerb mûszaki ka-
tasztrófavédelmi gyakorlat;

m) a Vilniusi Kezdeményezés keretében afganisztáni
mûveletekre felajánlott két MI-17 és a MEDEVAC fel-
ajánlásban szereplõ helikopter személyzetek felkészítése;

n) a nemzetközi biztonság erõsítését biztosító különbö-
zõ missziókba (KFOR, ALTHEA, NTMI, UNFICYP,
MFO) kijelölt állomány kijelölt állomány és kötelékek
nemzeti és nemzetközi felkészítése;

o) a FELTÖLTÉS 2013 szimulációs hadkiegészítési
gyakorlat.

III.
A KIKÉPZÉS ERÕFORRÁS-SZÜKSÉGLETÉNEK
TERVEZÉSE ÉS LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

47. Az MH nemzetközi és nemzeti gyakorlatai, vala-
mint kiképzési rendezvényei erõforrás-, költségszükségle-
ti igényeinek tervezése az MH 2009-2018. közötti idõszak
10 éves stratégiai tervének kidolgozásáról, valamint a
NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti fel-
adatainak végrehajtásáról szóló 58/2007. (HK 12.) HM
utasítás, a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer alkalmazásá-
ról és a rendszer fejlesztésrõl szóló 59/2007. (HK 12.) HM
utasítás figyelembevételével, és az adott idõszakra vonat-
kozó rövid távú terv összeállítására kiadott HM utasítás
alapján történik.

48. Az MH ÖHP és a HM HVKF közvetlen alárendelt
szervezetek kiképzési erõforrás és költségszükségleti igé-
nyeit a HM HKF útján, a HM Védelem Tervezési Fõosz-
tály részére a vonatkozó intézkedések szerint terjesztik fel.

49. A kiképzés logisztikai biztosításának MH szintû fel-
adatait a HM HKF koordinálja.

50. Az MH ÖHP végzi a kiképzési létesítmények üze-
meltetésével és fenntartásával, a katonai szervezetek ki-
képzés-technikai eszközökkel történõ ellátásával kapcso-
latos feladatok tervezését, az azokkal kapcsolatos igények
kidolgozását és felterjesztését.

51. Az MH ÖHP – mint MH és középszintû gazdálkodó
szervezet – végzi a HM HVKF közvetlen alárendelt szer-
vezetek és saját alárendeltjei kiképzési erõforrás-igény tel-
jesítésének tervezését és végrehajtását.

IV.
A KIKÉPZÉS ÉS KÉPZÉS ELLENÕRZÉSE

52. A kiképzés ellenõrzésének MH szintû feladatait a
HM HKF tervezi és szervezi.

53. A NATO felajánlott erõk értékelését és minõsítését
a HM HKF koordinálásával az érvényben lévõ CREVAL /
TACEVAL elõírásai szerint hajtják végre.

54. Az ellenõrzések egyharmadának végrehajtását vá-
ratlan ellenõrzések formájában, a HM szervekkel együtt-
mûködve, az érvényben lévõ elõírásoknak megfelelõen
kell tervezi.

55. A katonai szervezetek alárendeltjeik kiképzésének
ellenõrzését a vonatkozó szabályzók figyelembevételével
saját tervük szerint hajtják végre.

56. A katonai tanintézetekben folyó képzés általános el-
lenõrzését a HM SZEF, a szakmai képzés tartalmát a HM
HKF koordinálásával és a felügyeleti jogkört gyakorló
szervezetek bevonásával kell végrehajtani.
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V.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

57. Ez az intézkedés 2010. január 01-én lép hatályba,
mellyel egyidejûleg a Magyar Honvédség 2009.
(2010-2012.) évi felkészítési és kiképzési feladatairól
szóló 173/2008. (HK 1/2009.) HM HVKF intézkedése
hatályát veszti.

58. Az intézkedés 1. pontjában érintett szervezetek ve-
zetõi, parancsnokai 2010. 03. 31-ig kidolgozzák saját szer-
vezeteik és az alárendeltjeik feladatait meghatározó kikép-
zési intézkedéseket és egy példányát tájékoztatásul meg-
küldik a HM HKF részére.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök
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Melléklet a 156/2009. (HK 1/2010.) HM HVKF intézkedéséhez

Az MH 2010. évi sportbajnokságai
és az „MH és rendvédelmi szervek katonai sportbajnokságának”

ideje, helye és rendezõje

Sportág 2010. Helyszín Rendezõ

Mezei futás 04. 15. Püspökszilágy MH Támogató Dandár

Mezei futás
(a fenti helyszín akadályoztatása esetén)

04. 21. Szandaszõlõs
MH 86. Szolnok
Helikopter Bázis

Lövészet 05. 17–19. Simontornya
MH 54. Veszprém

Légtérellenõrzõ Ezred

Járõr (1. forduló) 06. 02-03. Gyõrszentiván
MH 12. Arrabona

Légvédelmi Rakétaezred

Járõr (2. forduló) 09. 08-09. Várpalota
MH Bakony

Harckiképzõ Központ

Katonai háromtusa 09. 22-23. Szentendre MH Központi Kiképzõ Bázis

MH Katonai Sportbajnoksága 06. 17. Püspökszilágy MH Támogató Dandár

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

159/2009. (HK 1/2010.) HM HVKF
i n t é z k e d é s e

a NATO KFOR kötelékében szolgálatot teljesítõ
MH KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium

megszüntetésérõl és kivonásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a Magyar Köztársaság határain kívüli válság-
reagáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Ma-
gyar Honvédséget érintõ feladatokról szóló 78/2007. (HK
15.) HM utasításra, valamint a termelõi és a fogyasztói lo-
gisztikai rendszer szakirányításáról, valamint a logisztikai
gazdálkodásról szóló 6/2008. (HK 4.) számú HM védelmi
tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár intézkedés-

ben foglaltakra – a NATO KFOR kötelékében szolgálatot
teljesítõ MH KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laborató-
rium megszüntetésérõl és kivonásáról az alábbi

intézkedést

adom ki.

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Honvéd Vezér-
kar fõnökének (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, illetve a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) azon katonai szerveze-
teire, amelyek az MH KFOR Megelõzõ Egészségügyi La-
boratórium (a továbbiakban: MH KFOR MEL) megszün-
tetésében és kivonásában érintettek.



Az ideiglenes katonai szervezet megszüntetése

2. Az MH állományából a NATO KFOR kötelékben
mûködõ MH KFOR MEL utolsó minta fogadási napja
2010. január 8., melynek feldolgozásának és kiértékelésé-
nek határideje 2010. január 18.

3. Az MH KFOR MEL 2010. január 25.-tõl kikerül a
KFOR szolgálati alárendeltségébõl, majd 2010. február
28-ig kivonásra kerül.

4. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a további-
akban: MH ÖHP) együttmûködve az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központtal (a továbbiak-
ban: MH HEK), az MH Mûveleti Központtal (a továbbiak-
ban: MH MK), a HM Infrastrukturális Ügynökséggel (a to-
vábbiakban: HM IÜ), a HM Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökséggel, valamint a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökséggel (a továbbiakban: HM FLÜ) 2010. január
01-tõl megkezdi a felszámolás, kivonás, átcsoportosítás,
valamint a megszüntetés szakmai feladatainak tervezését
és elõkészítését.

5. Az MH KFOR MEL kivonásának logisztikai támoga-
tását, a hadfelszerelés hazaszállításának elõkészítését és
végrehajtását, valamint az elszámolással kapcsolatos fel-
adatokat a Magyar Köztársaság határain kívüli válságrea-
gáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos a Magyar
Honvédséget érintõ feladatok logisztikai támogatás végre-
hajtásának részletes szabályairól szóló 132/2008. számú
HM FLÜ vezérigazgató és MH ÖHP parancsnok együttes
intézkedésében meghatározottaknak megfelelõen hajtják
végre.

6. Az MH KFOR MEL Felszámolási Tervét az MH
ÖHP készíti el 2010. január 10-ig, együttmûködve az MH
HEK-el, HM IÜ-vel, valamint a HM FLÜ-vel.

7. Az MH ÖHP az erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igényterv elkészítéséhez szükséges adatokat 2010.
január 10-ig megküldi a HM HVKF helyettes útján a HM
védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár ré-
szére.

8. Az MH KFOR MEL megszüntetésével kapcsolatos
feladatokat az MH ÖHP 2010. április 30-ig hajtja végre.

9. A mûveleti tapasztalatok feldolgozását és értékelését
követõen az MH ÖHP összefoglaló jelentést terjeszt fel
2010. április 30-ig a HM HVKF helyettes részére. A jelen-
tés egészségügyi szakmai fejezetét az MH HEK felter-
jeszti az MH ÖHP-nek.

10. Az MH KFOR MEL állományának visszaszûrését
az MH HEK terve alapján hajtják végre.

11. A kivonással összefüggõ, nemzetközi kapcsolattar-
tást és az átalárendelés visszavonásával kapcsolatos fel-
adatokat (ReTOA) az MH MK végzi.

12. Az MH ÖHP parancsnoka 2010. május 15-ig jelent a
HM HVKF-nek a megszüntetés végrehajtásáról.

Záró rendelkezések

13. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba
és 2010. május 15-én hatályát veszti.

14. A NATO KFOR kötelékében szolgálatot teljesítõ
MH KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium meg-
alakításáról és felkészítésérõl szóló 99/2008. (HK 9.) szá-
mú HM HVKF intézkedés 2010. május 15-tõl hatályát
veszti.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

66/2009. (HK 1/2010.) HM HVKFH
i n t é z k e d é s e

Egységes NATO Elõírások alkalmazásba vételének
elrendelésérõl

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörömnél fogva
elrendelem a következõ dokumentumok alkalmazásba vé-
telét:

I. STANAG 2367 CBRN (EDITION 6) – NATO
GLOSSARY OF CBRN TERMS AND DEFINITIONS
– AAP-21(B)

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyi-
védelmi Információs Központ

– Bevezetés idõpontja: 2010. március 1.
– Végrehajtás módja: Az AAP-21(B) kiadása magyar

fordításban.

II. STANAG 2451 NBC (EDITION 3) – ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR NBC DEFENCE – AJP-3.8

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság
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– Témakezelõ: Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyi-
védelmi Információs Központ

– Bevezetés idõpontja: 2010. március 1.
– Végrehajtás módja: Bedolgozás a „Magyar Honvéd-

ség ABV védelmi doktrínája” címû fõnökségi kiadványba.

III. STANAG 2518 AJOD (EDITION 1) – ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR INFORMATION OPE-
RATIONS – AJP-3.10

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Civil-katonai Kapcsolatok Fõnökség

– Bevezetés idõpontja: 2011. március 1.
– Végrehajtás módja: A Magyar Honvédség összhade-

rõnemi doktrínarendszerének részét képezõ „Információs
mûveletek doktrína” kiadása.

IV. STANAG 2542 MEDSTD (EDITION 1) – AL-
LIED JOINT MEDICAL PLANNING DOCTRINE –
AJMedP-1

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Egészségügyi Fõnökség és Magyar Hon-
védség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ,
Mûveleti Fõnökség együttmûködésben.

– Bevezetés idõpontja: 2010. november 30.
– Végrehajtás módja: Szolgálati könyv kiadása.

V. STANAG 2543 MEDSTD (EDITION 1) – STAN-
DARDS FOR DATA INTERCHANGE BETWEEN
HEALTH INFORMATION SYSTEMS

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ, Informatikai Fõnökség

– Bevezetés idõpontja: 2013. november 30.
– Végrehajtás módja: MH HEK parancsnoki intéz-

kedés.

VI. STANAG 2544 MEDSTD (EDITION 1) – RE-
QUIREMENTS FOR MILITARY ACUTE TRAUMA
CARE TRAINING – AJMedP-22

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ

– Témakezelõ: Honvédelmi Minisztérium Állami
Egészségügyi Központ

– Bevezetés idõpontja: 2014. november 30.
– Végrehajtás módja: MH HEK parancsnoki intézke-

dés.

VII. STANAG 3543 AT (EDITION 5) – AIR
TRANSPORT CARGO/PASSENGER HANDLING
SYSTEMS – REQUEST FOR INFORMATION

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Hadmûveleti Központ

– Bevezetés idõpontja: 2010. március 1.
– Végrehajtás módja: A STANAG 3543 AT (EDITION

5) kiadása eredeti angol nyelven.

VIII. STANAG 4621 C3 (EDITION 1) – NAVIGA-
TION WARFARE DEFINITION

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Híradó és Informatikai Fõnökség

– Bevezetés idõpontja: 2010. március 1.
– Végrehajtás módja: A STANAG 4621 C3 (EDITION

1) kiadása eredeti angol nyelven.

IX. STANAG 5500 (EDITION 6) – CONCEPT OF
NATO MESSAGE TEXTFORMATTING SYSTEM
(CONFORMETS) – ADATP-3

– Témafelelõs: Honvédelmi Minisztérium Hadmûveleti
és Kiképzési Fõosztály

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Híradó és Informatikai Fõnökség

– Bevezetés idõpontja: 2010. december 31.
– Végrehajtás módja: A STANAG 5500 C3 (EDITION

6) kiadása eredeti angol nyelven.

X. STANAG 7123 IGEO (EDITION 2) – DIGITAL
GEOGRAPHIC INFORMATION (DGI) ON OPTI-
CAL MEDIA

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Geoinformációs
Szolgálat

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Geoinformációs
Szolgálat

– Bevezetés idõpontja: 2010. május 1.
– Végrehajtás módja: MH geoinformációs szolgálatfõ-

nöki intézkedés kiadása.

XI. STANAG 7189 AO (EDITION 1) – JOINT
AIRSPACE CONTROL TACTICS, TECHNIQUES
AND PROCEDURES – ATP-3.3.5.1

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Hadmûveleti Fõnökség
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– Bevezetés idõpontja: 2010. április 30.

– Végrehajtás módja: MH ÖHP parancsnoki intézkedés.

XII. Az 1/2009. (IV. 3.) HM HVKFH közlemény VI.
STANAG 2508 AJOD (EDITION 3) – ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR PSYCHOLOGICAL OPERAT-
IONS – AJP-3.10.1(A) hatályba léptetõ bekezdésében a
bevezetés idõpontját 2011. március 1-re módosítom.

A témafelelõsök adják ki a végrehajtásul szolgáló doku-
mentumokat. Ezzel együtt végezzék el a szükséges módo-
sításokat is, a bevezetett NATO elõírásoknak nem megfe-

lelõ korábbi szabályozásokat helyezzék hatályon kívül, il-
letve kezdeményezzék hatályon kívül helyezésüket.

Egyidejûleg, a HKF/121-5/2009/htf. Nyilvántartási szá-
mon kiadott, A NATO MÛVELETI JELLEGÛ STA-
NAG-ek TÉMAFELELÕS- ÉS TÉMAKEZELÕ JEGY-
ZÉKE-t módosítom, a STANAG 7189 AO számú egysé-
gesítési egyezmény témakezelõjének a Magyar Honvéd-
ség Összhaderõnemi Parancsnokság, Hadmûveleti Fõnök-
séget jelölöm ki.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdasági fõosztályvezetõjének

10/2009. (HK 1/2010) HM VGF
i n t é z k e d é s e

a lakáscélú támogatások iránti igények
nyilvántartásának és besorolásának felülvizsgálatáról

és rendjérõl szóló
1/2008. (HK 7.) HM intézkedés

módosításáról

A lakáscélú támogatások igénylésére vonatkozó jogi
feltételek teljesítésének elõsegítése érdekében a Honvé-
delmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és he-
lyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás
támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet
182. §-ában, illetve a Honvédelmi Minisztérium Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 82/2006. (MK 94.)
HM utasításban megállapított hatáskörömben eljárva a
lakáscélú támogatások iránti igények nyilvántartásának és
besorolásának felülvizsgálatáról és rendjérõl szóló
1/2008. (HK 7.) HM védelemgazdasági fõosztályvezetõ
intézkedést (a továbbiakban: Intézkedés) a következõk
szerint módosítom.

1. Az Intézkedés 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidõt ezen túl –

kérelemre, különös méltánylást érdemlõ esetben – a terüle-
ti lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységé-
nek javaslatára a HM központi lakásgazdálkodási szerv
vezetõje hosszabbíthatja meg. A hiánypótlási határidõ
összességében nem haladhatja meg az igénylés nyilvántar-
tásba vételétõl számított 3 évet.”

2. Az 1. pontban foglaltakat a hiánypótlási határidõ
meghosszabbítására benyújtott, de még el nem bírált kérel-
mek esetében is alkalmazni kell.

3. A jelen intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Oláh János dandártábornok s. k.,
védelemgazdasági fõosztályvezetõ

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. december 17.



A Magyar Honvédség
37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj

parancsnokának
1709/2009. (HK 1/2010.) MH 37. MÛ. Z. PK.

i n t é z k e d é s e
a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj

csapatkarjelzésének, csapatjelvényének
és csapatérméjének rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján -figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezésére – az MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Zászlóalj (a továbbiakban: MH 37. mû. z.)
csapatkarjelzésének, csapatjelvényének és csapatérméjé-
nek rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett karjelzést és csapajelvényt rendszeresítem, vise-
lését az MH 37. mû. z. hivatásos és szerzõdéses állománya
részére engedélyezem.

2. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett csapatérmét rendszeresítem. A csapatérme ado-
mányozása az MH 37. II. mû. z. parancsnokának hatás-
köre.

3. Az MH 37. mû. z. parancsnok által rendszeresített
csapatkarjelzésének szöveges leírását és eredeti, valamint
kétszeres méretû színes grafikáját ezen intézkedés 1., 2.,
3. számú melléklete tartalmazza.

4. Az MH 37. mû. z. parancsnok által rendszeresített
csapatjelvény és csapatérme szöveges leírását és fotóját
ezen intézkedés 1., 4., 5., 6., 7. melléklete tartalmazza.

5. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a HM Fejleszté-
si és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója gondoskodik
a jóváhagyott karjelzés rendszeresítésébõl adódó költ-
ségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és az
MH 37. mû. z: személyi állományának csapatkarjelzéssel
való ellátásáról.

6. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Nyers József mk. ezredes s. k.,
parancsnok

1. számú melléklet
az 1709/2009. (HK 1/2010.) MH. 37. MÛ. Z. PK.

intézkedéséhez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

1. A karjelzés alapformája lovagi pajzs fekete sze-
géllyel. A címerpajzs felsõ ötödében osztott, Szentes fel-
irattal, amelynek betûtípusa Times New Román, betûmé-
rete 10 mm. A karjelzés közepén egy stilizált vár. A várat
függõlegesen egy lefelé fordított szimbolizált ásó szeli
ketté, mely fejének jobb és bal oldalán egy-egy erezett fa-
levél van elhelyezve. A vár aljánál vízszintesen egy folyót
szimbolizáló hímzés látható.

2. Méret (szélesség × magasság): 88mm × 91 mm-es
téglalapban elhelyezhetõ. Anyaga: textil.

3. Színkódok:
a) Köznapi, ünnepi, társasági és estélyi változat:
Szegély: fekete C0/M0/Y0/K 100% Pantone Black
Folyó: kék C100/M0/Y0/K 0% Pantone Process Cyan
Pajzs alapszíne: vörös C0/M100/Y100/K 0% Pantone

032
Vár és a folyó hullámai: fehér C0/M0/Y0/K 10% Panto-

ne 877
Szentes felirat háttere és a szimbolizált ásó: sárga

C0/M20/Y60/K 20% Pantone 871
b) 90 M és 2000 M hadigyakorló változat:
Pajzs alapszíne: katonai zöld C60/M47/Y90/K 15%

Pantone 5753 Szegély, felirat, ásó és szegélyek: fekete
C0/M0/Y0/K 100% Pantone Black

4. Karjelzéssel ellátandók száma: köznapi, ünnepi,
társasági és estélyi változat:

2 × 260 db
90 M és 2000 M hadigyakorló változat: 710 db

A csapatjelvény szöveges leírása

5. A csapatjelvény alapformája lovagi pajzs fekete sze-
géllyel. A címerpajzs felsõ ötödében osztott, Szentes fel-
irattal, amelynek betûtípusa Times New Román, betûmé-
rete 4 mm. A csapatjelvény közepén egy stilizált vár. A vá-
rat függõlegesen egy lefelé fordított szimbolizált ásó szeli
ketté, mely fejének jobb és bal oldalán egy-egy erezett fa-
levél van elhelyezve. A vár aljánál vízszintesen egy folyó
szimbólum látható.

6. Méret (szélesség x magasság): 34mm × 38mm-es
téglalapban elhelyezhetõ. Anyaga: Mûgyanta felülettel
ellátott acéllemez melynek szélessége 34 mm hossza
38 mm. A fekete színû bõr alátét teljes hossza 85 mm az
akasztó szélessége 22 mm a jelvénytartó hossza 50 mm
szélessége 48 mm az akasztó hossza 32 mm.
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7. Színkódok:
Szegély: fekete C0/M0/Y0/K 100% Pantone Black
Folyó: kék C100/M0/Y0/K 0% Pantone Process Cyan
Pajzs alapszíne: vörös C0/M100/Y100/K 0% Pantone

032
Vár és a folyó hullámai: fehér C0/M0/Y0/K 10% Pan-

tone 877
Szentes felirat háttere és a szimbolizált ásó: sárga

C0/M20/Y60/K 20% Pantone 871

A csapatérme szöveges leírása

8. A csapatérme alakja kör. Az érme egyik oldalának
közepén címerpajzs található. A címerpajzs felsõ ötödében
osztott, Szentes felirattal, amelynek betûtípusa Times New
Roman, betûmérete 3 mm, közepén egy stilizált vár. A vá-
rat függõlegesen egy lefelé fordított szimbolizált ásó szeli
ketté, mely fejének jobb és bal oldalán egy-egy erezett fa-
levél van elhelyezve. A vár aljánál vízszintesen egy folyó
szimbólum látható. A címerpajzsot alulról bal oldalról egy
tölgyfaág és jobb oldalról egy olajfaág öleli, amelyek a cí-
merpajzs vízszintes középvonalában végzõdnek. Az érme
külsõ peremén 4 mm szélességben körbefutó gyûrû felsõ
harmadában MAGYAR HONVÉDSÉG az alsó kétharma-
dában 37. II. RÁKÓCZI FERENC MÛSZAKI ZÁSZLÓ-
ALJ felirattal található, amelynek betûtípusa Times New
Roman, betûmérete 2 mm. A két feliratot a körgyûrû har-
madának vonalában a pajzs jobb illetve bal oldalán
egy-egy hatágú csillag választja el.

9. Az érme másik oldalának közepén II. Rákóczi Ferenc
dombornyomott képmása található. Az érme külsõ pere-
mén 5 mm szélességben körbefutó gyûrûben dombornyo-
mott mintázat található.

10. Méret (átmérõ × vastagság): 42 mm × 3 mm.
Anyaga: acél.

11. Az érme három féle változatban kerül rendszeresí-
tésre:

a) aranyozott,
b) ezüstözött,
c) patinázott.

2. számú melléklet
az 1709/2009. (HK 1/2010.) MH. 37. MÛ. Z. PK.

intézkedéséhez
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3. számú melléklet
az 1709/2009. (HK 1/2010.) MH. 37. MÛ. Z. PK.

intézkedéséhez

4. számú melléklet
az 1709/2009. (HK 1/2010.) MH. 37. MÛ. Z. PK.

intézkedéséhez
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának
4/2010. (HK 1.) MH ÖHP

i n t é z k e d é s e
A Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány (MILAIP) 2. számú lapcserés módosítás

címû kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK. 18) HM utasítás 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés mellékleteként ki-
adom.

2. A kiadvány tartalmát és elõírásait az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei a rájuk
vonatkozó mértékben ismerjék meg és alkalmazzák.

3. Az intézkedés a közzététel napján, a kiadvány 2010. április 8-án lép hatályba.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok



SZERZÕDÉSEK

Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke
(nettó)
(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

Állóhelyek és gurulóutak
betonburkolatának javítása

Magyar Aszfalt Kft.
Cégjegyzék szám: 01-09-468764

13 201 2009. 12. 15. 2009. 12. 15. 2010. 06. 30.
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SZERVEZETI HÍREK

A honvédelmi miniszter
k ö z l e m é n y e

az Országos Képzési Jegyzékben a honvédelmért felelõs miniszter illetékességébe tartozó szakképesítések országos szakmai szakértõi,
valamint az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékérõl

Az országos szakértõi, az országos vizsgáztatási, az országos szakmai szakértõi és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevé-
kenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) és (2) bekezdései szerint, a honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó – a
Hivatalos Értesítõ 2009. évi 50., valamint a HK 2009/17. számában megjelentetett – országos szakmai szakértõi, valamint az országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzék 1. számú melléklete e közlemény mellékletével egészül ki.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet

A honvédelemért felelõs miniszter felelõsségi körét illetõ „19. Egyéb szolgáltatások” szakmacsoportba tartozó szakképesítések
országos szakmai szakértõi névjegyzéke

Sor-
szám

Név Szakterület/Szakképesítés Lakcím Munkahely

1. Eckhardt Zoltán mk. alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, tüzér;
Honvéd zászlós szakképesítés – parancsnoki ágazat

7753 Szajk, Ady Endre utca 22/4. HM Hadmûveleti és Kiképzési
Fõosztály,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

2. Szakácsi István mk. õrnagy Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – szerelõ ágazat,
fegyvermûszerész; – mûszerész ágazat, lokátor;
– rakétamûszerész
Honvéd zászlós szakképesítés – haditechnikai ágazat –
fegyvezettechnikai technikus

8000 Székesfehérvár, Ifjúság utca 5. MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.
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A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
t á j é k o z t a t á s a

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Annus Márk fõtörzsõrmester H 035299

2. Baczkó István százados H 035752

3. Gémes Csaba százados H 016272

4. Jagadics Péter alezredes H 020926

5. Király Zsolt törzsõrmester H 030922

6. Kiss Antal Attila fõhadnagy H 036117

7. Pintér István alezredes H 030234

8. Rácz András fõtörzsõrmester H 027895

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Bartos Roland szakaszvezetõ S 027058

2. Csörgits Tivadar tizedes S 017998

3. Kecskés Gábor szakaszvezetõ S 032457

4. Mikes Katalin szakaszvezetõ S 020695

5. Nagy István õrmester S 030604

6. Salk Balázs szakaszvezetõ S 018547

7. Tálos Csaba õrmester S 025065

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Bónus Mihály alezredes N 013716

2. Boros Sándor százados N 025175

3. Csurgay Miklós vezérõrnagy N 013146

4. Dakos Csaba zászlós N 018960

5. Dr. Gergely Tamás alezredes N 023560

6. Dr. Sándor Miklós ezredes N 014177

7. Gulyás Sándor õrnagy N 017863
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Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

8. Joósz Attila õrnagy N 021782

9. Kiszel András alezredes N 013566

10. Németh Zsolt zászlós N 014816

11. Nyitrai Miklós Zoltán mk. alezredes N 015540

12. Palotás Mihály alezredes N 022367

13. Rózsa Károly vezérõrnagy N 011198

14. Szabó László százados N 021558

15. Tompa Gábor százados N 019923

16. Vastag János fõtörzsõrmester N 022921

17. Vojtek István alezredes N 020941

18. Wanczel Gábor alezredes N 016443

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Daróczi József – K 015444

2. Dr. Berek Lajos – K 019650

3. Mayer Krisztina – K 010536

4. Molnár András – K 011103

5. Nagy Mihályné – K 017453

6. Spanberger Tamásné – K 010156

7. Szekeres Mihályné – K 015801
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Pályázati felhívás

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont parancsnoka pályázatot hirdet az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív
Igazgatóság, fõorvos (igazgató helyettes) beosztás be-
töltésére.

Szolgálatteljesítés helye: 1118 Budapest, Budaörsi
út 49–53. sz.

MH HEK, Preventív Igazgatóság, fõorvos (ig. h.) fel-
adata:

– MH HEK Preventív Igazgatóság és Intézetei tevé-
kenységének felügyelete.

– MH HEK parancsnok helyettes (preventív) igazgató
által meghatározott feladatok végrehajtása.

– Részvétel az egészségügyi missziók szakmai követel-
ményeinek kidolgozásában.

– Az igazgatóság szakterületeit érintõen irányítja és
koordinálja a MH egészségügyi

biztosítási elvének és doktrínájának kidolgozásával
kapcsolatos feladatokat.

– Az MH HEK parancsnok helyettes (preventív igaz-
gató) távollétében irányítja és ellenõrzi a preventív igazga-
tóság alárendelt szervezetek tevékenységét.

Általános feltételek:
– A beosztás ellátására hivatásos és szerzõdéses állomá-

nyú katonák, valamint közalkalmazottak is pályázhatnak.
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idejû.
– Beosztás illetményfokozata: I/V.
– Rendszeresített rendfokozat: alezredes.
– Beosztás betöltéséhez „B” típusú nemzetbiztonsági

ellenõrzés szükséges.

Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség,
– legalább 10 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– államilag elismert komplex felsõfokú nyelvvizsga,
– hivatásos, szerzõdéses katonai, vagy közalkalmazotti

jogviszonyvállalás.

Elõnyt jelent:
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szerve-

zésében,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség,

A pályázathoz mellékelni kell még:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, nyelvismeretet, tanúsító okiratok hiteles

másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában résztve-
võk betekintési jogáról,

– a beosztás betöltésére vonatkozó elgondolást,

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ
21. munkanapon történik.

Beosztás betöltésének várható ideje: személyügyi el-
járási rendhez elõírt határidõn belül.

Bérezés, besorolás: Közalkalmazottak esetében a Kjt.,
katonák vonatkozásában a Hjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi
Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.

A pályázatot az MH Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ parancsnokának kell benyúj-
tani. Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. A bo-
rítékon feltüntetendõ a megpályázott beosztás megne-
vezése!

A Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatóságának

h a t á r o z a t a i
katonai típusalkalmassági bizonyítványok

kiadásáról

Tárgy: Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány
Ügyiratszám: LI/AM/NS/A/457/13/2009
Ügyintézõ: Simon Sándor okl. mk. százados

Határozat

A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai
és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(HM EI Zrt.) Vagyonkezelõ Igazgatóság (1095 Budapest
Soroksári u. 152.) igazgatójának – Gyovai László Úrnak –
(továbbiakban: Kérelmezõ) 156-47/2009/VSZ számon be-
nyújtott kérelme – METEOR-3MA légijármû típus- és lé-
gialkalmassági vizsgálata – alapján indított közigazgatási
hatósági ügyben, annak érdemi vizsgálatát követõen, a be-
érkezett mûszaki dokumentáció, illetve a lefolytatott hely-
színi szemle tapasztalatai alapján a kérelmezõ számára, a
METEOR-3MA típusú célrepülõgép/légi cél Katonai Tí-
pusalkalmassági Bizonyítványát

kibocsátom

az alábbi feltételek betartása mellett:

– A bizonyítvány érvényességi ideje a kiadástól számí-
tott egy naptári év, azaz 2010. december 09.

– A fenti idõszakban a felhasználói tapasztalatok gyûj-
tése céljából, illetve a légijármû(vek) egyedi légialkalmas-
sági bizonyítványának megszerzése érdekében csapatpró-
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ba kerüljön végrehajtásra a felhasználó (Magyar Honvéd-
ség) igényeinek megfelelõen.

– A fenti idõszakban repülések végrehajtására kizárólag
zárt, katonai célra elkülönített légtér vehetõ igénybe, meg-
felelõ biztosítással.

– A fenti idõszakban végrehajtott repülésekrõl készült
minden egyes, a felhasználóval közösen kiértékelt, jegy-
zõkönyvet a hatósághoz be kell nyújtani, amelyekben kü-
lönös tekintettel ki kell térni az alkalmazás során elõfor-
dult meghibásodásokra és a repülés biztonságát befolyá-
soló tényezõkre.

Döntésem ellen a közlést követõ naptól számított
10 munkanapon belül lehet fellebbezést elõterjeszteni. A
fellebbezést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatóságnál (H–1675 Budapest, Pf.: 41), – de a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához cím-
zetten – lehet benyújtani. A fellebbezésrõl a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság Központi Hivatala dönt.

Indokolás

A kérelmezõ típus- és légialkalmassági vizsgálat iránti
kérelemmel (ikt. szám: LI/AM/NS/A/457/0/2009) kereste
meg a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési
Igazgatóságát (a továbbiakban: Hatóság).

A kérelmezõ, hatósági engedélye alapján (Nyt. sz.:
103/95) célrepülõgép/légi cél kifejlesztését, illetve gyártá-
sát végzi a Magyar Honvédség, mint felhasználó számára
kiképzés technikai szakanyag biztosítása céljából. A fenti
eszköz a vonatkozó törvényi elõírások értelmében légijár-
mûnek minõsül ezért a használatba vételéhez – elsõdlege-
sen – Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány (továb-
biakban: Bizonyítvány) szükséges. A bizonyítvány igazol-
ja, hogy a légijármû típusa megfelel a légiközlekedés biz-
tonsági elõírásainak.

A kérelmezõ, az eljárás során a Hatóság számára rendel-
kezésre bocsátotta a tárgyban érintett, a repülõgépre vo-
natkozó, a gyártás és fejlesztés során keletkezett teljes mû-
szaki dokumentációt, mérési és berepülési jegyzõkönyve-
ket, független szakértõi véleményeket.

A Hatóság az eljárás során, helyszíni szemlét (vizsgálati
jkv. száma: LI/AM/NS/A/254/4/2009) hajtott végre a
gyártó telephelyén, amelynek során a kérelmezõ által be-
mutatásra került a repülõgép részletes szerkezeti felépítése
és demonstrációs célból szilárdsági terhelési vizsgálat ke-
rült végrehajtásra. A továbbiakban pedig, a felhasználóval
közösen ellenõrzõ repülések lettek lefolytatva.

A Hatóság, a fentiek szerint lefolytatott eljárás eredmé-
nyei alapján, támaszkodva a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Közlekedésautomatikai Tanszék –
mint független szakértõ – véleményére (ikt. szám:
LI/AM/NS/A/457/12/2009); az ügy lezárásaként megálla-
pítja, hogy a vizsgált légijármû típusa – a rendelkezõ rész-
ben megjelölt feltételek betartása mellett – megfelel a légi-

közlekedés biztonsági elõírásainak, a kérelmezõ számára a
légijármû típusára vonatkozó Katonai Típusalkalmassági
Bizonyítvány kiadása indokolt.

A rendelkezõ részben szereplõ döntés meghozatala so-
rán a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiak-
ban: Ket.) 15. §-ában, 20. § (1) bekezdésében, továbbá
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 5/A. §-ában, valamint a légiköz-
lekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (továbbiakban:
Lt.) 3. § (2) bekezdésében megjelölt hatáskörömben és il-
letékességi területemen jártam el.

Döntésem a Ket. 29. § (1), 71. § (1) bekezdései, illetve
az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és ja-
vításáról, valamint a típus- és légialkalmasságról szóló
21/1998.(XII. 21.) HM rendelet VIII. és X. fejezete alap-
ján hoztam meg.

Ezen eljárás ügyintézési határideje 2009. december 9.
Az eljárás határidõn belül került befejezésre.

A fellebbezés lehetõségét a 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 98. § (1) bekezdése, illetve a 99. § (1) bekezdése
alapján biztosítom.

Csatolva: – 100/34 számú Katonai Típusalkalmassági
Bizonyítvány

– Adatlap

Budapest, 2009. december 9.

Vágó József s. k.,
igazgató

A határozatot kapják:
1. HM EI Zrt.
2. NKH LI Irattár

* * *

Tárgy: Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány
Ügyiratszám: LI/AM/NS/A/596/6/2009
Ügyintézõ: Szenczi Imre okl. mk. õrnagy.

Határozat

MH Összhaderõnemi Parancsnokság Repülõ Mérnök-
mûszaki Fõnökség (8000 Székesfehérvár, Zámoly út 2–6.,
a továbbiakban: Kérelmezõ) fõnöke, Runyai László okl.
mk. ezredes RMMF/2-153/2009. számú, változtatás légi-
jármûvön tárgyú kérelme alapján indult hatósági ügyben

kibocsátom

a JAS 39 C/D Hu J2 típusú többcélú vadászrepülõgép Tí-
pusalkalmassági Bizonyítványát.
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Határozatom ellen fellebbezést, a közlést követõ naptól
számított 10 munkanapon belül lehet elõterjeszteni, két pél-
dányban. A fellebbezést az elsõfokú közigazgatási határoza-
tot hozó Légiközlekedési Igazgatóságnál (H–1675 Budapest,
Pf.: 41), – de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatalához címzetten – lehet elõterjeszteni. A fellebbezésrõl a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala dönt.

Indokolás

A Kérelmezõ 2009. november 4-én változtatás légijár-
mûvön iránti kérelemmel (ikt. szám: LI/AM/NS/A/596/0/
2009) kereste meg a Magyar Köztársaság Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóságát (továb-
biakban: Hatóság). A Kérelmezõ kérte a JAS 39 Gripen
EBS HU típusú többcélú vadászrepülõgép MS19 szoftver-
és hardvermodifikációjának, mint a légijármû változtatá-
sának hatósági engedélyezését. A változtatásokkal kap-
csolatban a Svéd Védelmi Beszerzési Hivatal (FMV) által
2009. november 9-én a Hatóság részére megküldött ’FMV
Gripen for Hungary. Statement regarding Version 19’ tár-
gyú dokumentumban (FMV Doc ID: 48295/2009) foglal-
tak alapján megállapítást nyert, hogy a magyar Gripen re-
pülõgépeket is érintõ változtatások bevezetése kihat a re-
pülõgépek típusalkalmassági bizonyítványának tartalmá-
ra, ami típusalkalmassági vizsgálat lefolytatását és új tí-
pusalkalmassági bizonyítvány kiadását teszi szükségessé.
Ennek figyelembe vételével 2009. november 11-én a
Kérelmezõt hiánypótlásra szólítottam fel a típusalkalmas-
sági vizsgálat lefolytatásához szükséges dokumentációk
megküldése érdekében.

A típusalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítá-
sa, hogy a légijármû építése megfelel-e a nemzetközi- és
nemzeti repülésbiztonsági követelményeknek. A légijár-
mû típusalkalmasságát a Hatóság, Katonai Típusalkalmas-
sági Bizonyítvány kibocsátásával igazolja.

A Kérelmezõ eleget tett a tényállás tisztázásához szük-
séges adatok közlésére irányuló felhívásban foglaltaknak
az abban megszabott teljesítéséi határidõn belül.

A kérelem alapján indított hatósági eljárás a 2004. évi
CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgál-
tatás általános szabályairól (továbbiakban: Ket.) és az álla-
mi légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javí-
tásáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló
21/1998. (XII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) elõírásai szerint folyt le.

Az eljárás keretein belül a Hatóság megvizsgálta a Kérel-
mezõ és az illetékes állam hatóságai (svéd Katonai Repülés-
biztonsági Felügyelet – FLYGI, valamint Svéd Védelmi Be-
szerzési Hivatal – FMV) által megküldött, a típus tanúsításá-
hoz szükséges tanúsítványokat és dokumentációkat.

A Hatóság a megküldött anyagok tanulmányozását kö-
vetõen és a Kérelmezõ telephelyén lefolytatott helyszíni
szemle tapasztalata, valamint a szemle során végrehaj-
tott vizsgálatok alapján, amelynek eredményét a

LI/AM/NS/A/596/5/2009 vizsgálati jegyzõkönyv tartal-
mazza, az eljárás lezárásaként megállapítja, hogy a vizs-
gált légijármû típus megfelel a légiközlekedés biztonsági
elõírásainak, ezért a Katonai Típusalkalmassági Bizonyít-
vány kiadása indokolt.

A rendelkezõ részben szereplõ döntés meghozatala so-
rán a Ket. 15. §-ában, 20. § (1) bekezdésében, továbbá
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 5/A §-ában, valamint az 1995.
évi XCVII. törvény a légiközlekedésrõl (továbbiakban:
Lt.) 3. § (2) bekezdésében megjelölt hatáskörömben és il-
letékességi területemen jártam el.

Döntésem a Ket. 29. § (1), 71. § (1) bekezdései alapján
hoztam meg, illetve az Lt. 46. § (1) bekezdés c) pontja, és
(4) bekezdésében, valamint a Rendelet 27. §-ában, to-
vábbá 29. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az eljárási díj megfizetése alóli mentességet az Lt. 3. §
(4) bekezdése biztosítja.

A fellebbezés lehetõségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, il-
letve a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítom.

Csatolva: Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány

Budapest, 2009. december 14.

Vágó József s. k.,
igazgató

A határozatot kapják:
1. MH ÖHP RMMF
2. MH 59. SzDRB
3. NKH LI Irattár

* * *

Tárgy: Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány
Ügyiratszám:LI/AM/NS/A/254/14/2009
Ügyintézõ: Ozoli Zoltán okl. mk. õrnagy.

Határozat

A NATO Airlift Management Agency (NAMA) mint
Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány Birtokos Szer-
vezet (továbbiakban: kérelmezõ) vezérigazgatójának,
Gunnar Borch, 2009. május 08-án benyújtott, Katonai Tí-
pusalkalmassági Bizonyítvány iránti kérelmére (Applica-
tion for Military Type Certificate) indított közigazgatási
hatósági ügyben, annak érdemi vizsgálatát követõen, illet-
ve a lefolytatott helyszíni szemle tapasztalatai alapján a
kérelmezõ számára,

kibocsátom

a SAC C-17A Globemaster III típusú katonai szállító repü-
lõgép (Fegyver Rendszer) Típusalkalmassági Bizonyít-
ványát.
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Határozatom ellen fellebbezést, a közlést követõ naptól
számított 15 napon belül lehet elõterjeszteni, két példány-
ban. A fellebbezést az elsõfokú közigazgatási határozatot
hozó Légiközlekedési Igazgatóságnál (H–1675 Budapest,
Pf.: 41), – de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatalához címzetten – lehet elõterjeszteni. A fellebbe-
zésrõl a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala
dönt.

Indokolás

A kérelmezõ Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány
iránti kérelemmel (ikt. szám: LI/AM/NS/A/254/8/2009)
kereste meg a Magyar Köztársaság Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légiközlekedési Igazgatóságát (továbbiakban:
Hatóság). A kérelmezõ a SAC C-17A Globemaster III tí-
pusú katonai szállító repülõgép (Fegyver Rendszer) típus-
alkalmassági vizsgálatát kérelmezte a Hatóságtól. A típus-
alkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a
légijármû építése megfelel-e a nemzetközi- és nemzeti re-
pülésbiztonsági követelményeknek. A légijármû típusal-
kalmasságát a Hatóság, Katonai Típusalkalmassági Bizo-
nyítvány kibocsátásával igazolja.

A kérelem alapján indított hatósági eljárás a 2109/2007.
korm. határozat értelmében, illetve a 2004. évi CXL. tör-
vény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól (továbbiakban: Ket.) és az állami légijár-
mûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, vala-
mint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998.
(XII.21.) HM rendelet elõírásai szerint folyt le.

Az eljárás keretein belül a Hatóság elõzetesen megvizs-
gálta a kérelmezõ és a gyártó vállalat (BOEING Company)
által megküldött, a típus tanúsításához szükséges doku-
mentációt, mûszaki leírásokat és a légijármû típus eddig
elnyert tanúsítványait.

A Hatóság, a megküldött anyagok tanulmányozását kö-
vetõen, helyszíni szemlét hajtott végre a gyártó telephe-
lyén, amelynek során bemutatásra került a gyártó, illetve a
kérelmezõ által a repülõgép részletes szerkezeti felépítése,
szándék szerinti alkalmazási köre, valamint a fenntartásá-
hoz és az üzemeltetéséhez szükséges dokumentációk lis-
tája és tartalma.

A Hatóság, a lefolytatott helyszíni szemle tapasztalatai
alapján (vizsgálati jkv. száma: LI/AM/NS/A/254/13/2009),
az eljárás lezárásaként megállapítja, hogy a vizsgált légijár-
mû típus megfelel a légiközlekedés biztonsági elõírásainak,
ezért a Katonai Típusalakalmassági Bizonyítvány kiadása in-
dokolt.

Döntésem az eljárásra illetékes szerv megjelölése olda-
láról a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
a légiközlekedésrõl 3. § (2) bekezdésében foglaltakon,
a rendelkezõ részben foglaltak oldaláról a 21/1998.
(XII. 21.) HM rendelet az állami légijármûvek nyilvántar-

tásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus és
légialkalmasságról alapján hoztam meg.

A fellebbezés lehetõségét a 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 98. § (1) bekezdése, illetve a 99. § (1) bekezdése
alapján biztosítom.

Csatolva: – 100/31 számú Katonai Típusalkalmassági
Bizonyítvány

– Data Sheet

Budapest, 2009. június 10.

Vágó József s. k.,
igazgató

A határozatot kapják:
1. NAMA (Capellen, Luxembourg)
2. NAMA IPT (Wright – Patterson AFB, Dayton, OH,

USA)
3. BOE Co (Long Beach, CA, USA)
4. NKH LI Irattár

* * *

Tárgy: Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány
Ügyiratszám: LI/AM/NS/A/360/9/2009
Ügyintézõ: Szenczi Imre okl. mk. õrnagy.

Határozat

Az Elbit Systems Ltd. (a továbbiakban: kérelmezõ)
Small-UAS (Unmanned Aerial System) programmene-
dzserének, David Rosenzweig, 2009. május 29-én benyúj-
tott, Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány iránti kérel-
mére (Application for Military Type Certificate) indított
közigazgatási hatósági ügyben, annak érdemi vizsgálatát
követõen, illetve a lefolytatott helyszíni szemlék tapaszta-
latai alapján, a kérelmezõ számára

kibocsátom

a Skylark I-LE típusú kis-hatótávolságú pilóta nélküli re-
pülõeszköz Típusalkalmassági Bizonyítványát.

Határozatom ellen fellebbezést, a közlést követõ naptól
számított 15 napon belül lehet elõterjeszteni, két példány-
ban. A fellebbezést az elsõfokú közigazgatási határozatot
hozó Légiközlekedési Igazgatóságnál (H–1675 Budapest,
Pf.: 41), – de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatalához címzetten – lehet elõterjeszteni. A fellebbe-
zésrõl a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala
dönt.
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Indokolás

A kérelmezõ Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány
iránti kérelemmel (ikt. szám: LI/AM/NS/A/360/0/2009)
kereste meg a Magyar Köztársaság Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légiközlekedési Igazgatóságát (továbbiakban:
Hatóság). A kérelmezõ a Skylark I-LE típusú kis-hatótá-
volságú pilóta nélküli repülõeszköz típusalkalmassági
vizsgálatát kérelmezte a Hatóságtól. A típusalkalmassági
vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a légijármû épí-
tése megfelel-e a nemzetközi- és nemzeti repülésbiztonsá-
gi követelményeknek. A légijármû típusalkalmasságát a
Hatóság, Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány kibo-
csátásával igazolja.

A kérelem alapján indított hatósági eljárás a 2004. évi
CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgál-
tatás általános szabályairól (továbbiakban: Ket.) és az álla-
mi légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javí-
tásáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló
21/1998.(XII.21.) HM rendelet elõírásai szerint folyt le.

Az eljárás keretein belül a Hatóság elõzetesen megvizs-
gálta a kérelmezõ és a gyártó vállalat (Elbit Systems Ltd.)
által megküldött, a típus tanúsításához szükséges doku-
mentációt és mûszaki leírásokat.

A Hatóság, a megküldött anyagok tanulmányozását kö-
vetõen, helyszíni szemlét hajtott végre a gyártó telephe-
lyén (Advanced Technology Center P.O.B 539, Haifa
31053, Izrael), amelynek során bemutatásra került a gyár-
tó, illetve a kérelmezõ által a gyártó szervezet és a repülõ-
gép gyártási folyamata; a gyártás során végrehajtott ellen-
õrzések, vizsgálatok; a repülõgép részletes szerkezeti fel-
építése és fõ rendszerei; szándék szerinti alkalmazási köre,
valamint a fenntartásához és az üzemeltetéséhez szüksé-
ges dokumentációk.

A kérelmezõnek a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökséggel a Skylark-I LE típusú, kis-hatótávolságú pilóta
nélküli repülõeszközre épülõ felderítõrendszer szállítására
kötött szerzõdése értelmében a repülõeszközök Katonai
Átvételi Vizsgálat (továbbiakban: KÁV) keretében, elõze-

tesen egyeztetett légijármû vizsgálati terv alapján kerültek
átadásra a Magyar Honvédség részére. A Hatóság a repü-
lõeszköz biztonságos légiközlekedésre való alkalmasságá-
nak megállapítása érdekében – a légijármû vizsgálati terv-
vel összhangban – helyszíni szemlét hajtott végre a Vay
Ádám Kiképzõ Bázison (Hajdúhadházon). A helyszíni
szemle során lefolytatott légialkalmassági vizsgálat ered-
ményeit az Ellenõrzõ Repülési Jegyzõkönyv (TEST
FLIGHT RECORD) tartalmazza.

A Hatóság, a gyártó telephelyén lefolytatott helyszíni
szemle tapasztalatai (vizsgálati jkv. száma:
LI/AM/NS/A/360/4/2009), valamint a KÁV során végre-
hajtott légialkalmassági vizsgálat alapján, az eljárás lezá-
rásaként megállapítja, hogy a vizsgált légijármû típus
megfelel a légiközlekedés biztonsági elõírásainak, ezért
a Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány kiadása in-
dokolt.

Döntésem az eljárásra illetékes szerv megjelölése olda-
láról a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
a légiközlekedésrõl 3. § (2) bekezdésében foglaltakon,
a rendelkezõ részben foglaltak oldaláról a 21/1998.
(XII. 21.) HM rendelet az állami légijármûvek nyilvántar-
tásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus és légi-
alkalmasságról alapján hoztam meg.

A fellebbezés lehetõségét a 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 98. § (1) bekezdése, illetve a 99. § (1) bekezdése
alapján biztosítom.

Csatolva: – Military Type Certificate– Skylark I-LE

Budapest, 2009. július 29.

Vágó József s. k.,
igazgató

A határozatot kapják:
1. Elbit Systems Ltd. (P.O.B 539, Haifa 31053, Izrael)
2. NKH LI Irattár
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott
napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül
a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az
intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári
átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben
közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor
királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben
részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe
ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap-
és Könyvkiaa szállítást követõ számla kézhezvétele után, dónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel eredményesen
tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti programozási idõszakban
még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás
kapcsán számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat,
gondolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok
formájában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a
kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata, a
stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõsség,
hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével, a
Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámoláshoz
szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre a
helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok
keretében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájárul a
szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...................................................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/220-27, 474-1167
A szerkesztésért felelõs: dr. Till Szabolcs
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató

HU ISSN 1218–0378

10.0108 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket

folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2010. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-

számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-

léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-

küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-

dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó

által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-

kiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,

1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2010. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 176 400 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 32 004 Ft/év

Belügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 47 376 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 36 288 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 54 180 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 11 088 Ft/év
Bûnügyi Szemle 14 616 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2009-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével,
de könnyen kezelhetõen.

Ára: 18 480 Ft + áfa.
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