
T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

2010. évi CLXXX. tör vény A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004. évi
CV. tör vény, va la mint egyes tör vé nyek ezzel össze füg gõ
módosításáról 9

282/2010. (XII. 15.)
Korm. ren de let

A hon vé del mi szer ve ze tek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. ren de let és más Ma gyar Hon véd sé get érin tõ kor mány ren -
de le tek módosításáról 27

19/2010. (XII. 27.)
HM ren de let

Egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról 32

7/2010. (XII. 14.)
NGM ren de let

A 2011. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend rõl 33

Ha tá ro zatok

125/2010. (XII. 22.)
OGY ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá má ról szóló
106/2007. (XII. 6.) OGY ha tá ro zat mó do sí tá sá ról 35

26/2010. (XII. 29.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Lu do vi ka Zász ló alj ala pí tó ok ira tá nak
kiadásáról 36

27/2010. (XII. 29.)
HM ha tá ro zat

A Ma gyar Hon véd ség Lé gi Ve ze té si és Irá nyí tá si Köz pont költ -
ség ve té si szerv alapításáról 37

28/2010. (XII. 29.)
HM ha tá ro zat

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sá ról 38

29/2010. (XII. 29.)
HM ha tá ro zat

Egyes költ ség ve té si szer vek ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról 38

30/2010. (XII. 29.)
HM ha tá ro zat

Költ ség ve té si szerv ala pí tó ok ira tá nak ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl, illetve meg szün te tõ ok ira tá nak módosításáról 39
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Szám Tárgy Ol dal

Mi nisz te ri határozatok

88/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 40

89/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 40

90/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 40

91/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 40

92/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 40

93/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 40

94/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 40

95/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 40

96/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

97/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

98/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

99/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

100/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

101/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

102/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

103/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

104/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

105/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

106/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

107/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 41

108/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

2 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



Szám Tárgy Ol dal

109/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

110/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

111/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

112/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

113/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

114/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

115/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

116/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

117/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

118/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

119/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 42

120/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 43

121/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 43

122/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 43

123/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 43

124/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 43

125/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 43

126/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 43

127/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 43

128/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 43

129/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 43

130/2010. (HK 1/2011.)
HM ha tá ro zat

Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról 43
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Mi nisz te ri uta sí tá sok

108/2010. (XII. 16.)
HM uta sí tás

A 2010. évi költ ség ve té si elõ irány za tok 2010. de cem ber ha vi
tel je sí té sé nek rendjérõl 44

109/2010. (XII. 16.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nái
és köz al kal ma zot tai ré szé re biz to sí tott ét ke zé si utal vány ki egé -
szí té sé rõl 45

110/2010. (XII. 29.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség Lu do vi ka Zász ló alj lét re ho zá sá nak egyes
fel ada ta i ról 46

111/2010. (XII. 29.)
HM uta sí tás

Az Ál lan dó Díj bi zott ság lét re ho zá sá ról 47

112/2010. (XII. 29.)
HM uta sí tás

A hon véd sé gi szol gá la ti sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely
kö zöt ti uta zás ra tör té nõ hasz ná la tá nak szabályozásáról 48

113/2010. (XII. 29.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei
szer ve ze ti kor sze rû sí té sé nek egyes fel ada ti ról szóló 98/2010.
(XI. 16.) HM utasítás módosításáról 54

114/2010. (XII. 29.)
HM uta sí tás

A HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság fel ada ta i ról és mû kö dé si
rendjérõl 56

115/2010. (XII. 29.)
HM uta sí tás

A bel föl di rep re zen tá ci ó ról szóló 83/2004. (HK 24.) HM uta sí tás 
mó do sí tá sá ról 58

116/2010. (XII. 31.)
HM uta sí tás

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 2010. évi fel hasz ná lá sá nak
rend jé rõl szóló 27/2010. (III. 5.) HM uta sí tás módosításáról 60

117/2010. (XII. 31.)
HM uta sí tás

Az Euró pai Unió el nök sé gi in for ma ti kai fej lesz tés elõ ké szí té sé -
nek feladatairól 61

118/2010. (XII. 31.)
HM uta sí tás

A Hon véd Ko ro na õr ség lét re ho zá sá val és egyes ki je lölt ob jek tu -
mok pro to kol lá ris õr zé sé vel kap cso la tos feladatokról 63

Ál lam tit ká ri in téz ke dé sek

131/2010. (HK 1/2011.)
HM KÁT in téz ke dés

A 2010. év vé gi ügye le ti idõ szak kal (de cem ber 27–31.) kap cso -
la tos fel ada tok sza bá lyo zá sá ról 65

132/2010. (HK 1/2011.)
HM KÁT in téz ke dés

A ru há za ti ter mé kek 2011. évi gaz dál ko dá si ára i nak meg ál la pí -
tá sá ról 65

133/2010. (HK 1/2011.)
HM KÁT in téz ke dés

A rend sze re sí tett nyom tat vá nyok 2011. évi egy ség ára i nak meg -
ál la pí tá sá ról 92

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

399/2010. (HK 1/2011.)
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség kész le té ben lé võ ka zet tás re pü lõ bom bák
meg sem mi sí té sé rõl 119

398/2010. (HK 1/2011.)
HVKF in téz ke dés

A vö rös iszap ka taszt ró fa ál tal súj tott te rü le te ken a vé de ke zés ben 
részt ve võ sze mé lyi ál lo mány so ron kí vü li szû rõ vizs gá la tá ról és
szak or vo si ellátásának rendjérõl 119
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Fõ nö ki ren del ke zé sek

8/2010. (HK 1/2011.)
HVK HI ICSF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Lu do vi ka Zász ló alj ké szen lé té nek el éré -
sé vel és mû kö dé sé nek biz to sí tá sá val kap cso lat ban vég re haj tan -
dó hír adó, in for ma ti kai és információvédelmi fel ada tok ról 121

2/2010. (HK 1/2011.)
HVK LCSF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Lu do vi ka Zász ló alj lét re ho zá sá nak egyes
lo gisz ti kai feladatairól 121

6/2010. (HK 1/2011.)
HVK EÜCSF in téz ke dés

A 2011. év ben vég re haj tan dó egész ség ügyi al kal mas sá gi- és
szû rõ vizs gá la tok ról 121

8/2010. (HK 1/2011.)
HVK EÜCSF in téz ke dés

A vö rös iszap ka taszt ró fa ál tal súj tott te rü le te ken a vé de ke zés ben 
részt vett sze mé lyi ál lo mány so ron kí vü li szû rõ vizs gá la tá nak és
szak or vo si el lá tá sá nak végrehajtási rendjérõl 128

421/2010. (HK 1/2011.)
MH ÖHP in téz ke dés

A Ka to nai Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vány Mi li ta ry Aero -
nautical In for mat ion Pub li ca ti on cí mû ki ad vány ha tály ta la ní tásáról 139

422/2010. (HK 1/2011.)
MH ÖHP in téz ke dés

A Flight In for mat ion Pub li ca ti on Avi a ti on Pro ce du re Gu i de cí -
mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba léptetésérõl 139

83/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

az al kal ma zan dó szab vány ka to nai szál lí tás és tá ro lás so rán al -
kal ma zan dó je lö lé sek MIL-STD-129P cí mû fõ nök sé gi ki ad vány 
hatályba lép tetésérõl 139

84/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

Az elõ írá sok a lé gi erõ ré szé re rob ba nó anyag biz ton sá gi szab vá -
nyok AF MAN 91-201 cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba
léptetésérõl 140

85/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

Az elõ írá sok a lé gi erõ ré szé re a lé gi erõ ál tal al kal ma zott re pü lõ -
gé pek és esz kö zök fenn tartásának meg szer ve zé se AFI 21-101
cí mû fõ nök sé gi ki ad vány hatályba léptetésérõl 140

86/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

Az elõ írá sok a lé gi erõ ré szé re ha gyo má nyos harc anya gok fenn -
tar tá sá nak meg szer ve zé se AFI 21-201 cí mû fõ nök sé gi ki ad vány
ha tályba léptetésérõl 141

87/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

Az elõ írá sok a lé gi erõ ré szé re a lé gi erõ bal eset meg elõ zé si prog -
ram ja AFI 91-202 AFI 91-202/419 FW SUPP LE MENT 1 cí mû
fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba léptetésérõl 141

88/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

Az elõ írá sok a lé gi erõ ré szé re biz ton sá gi vizs gálatok és je len té -
sek AFI 91-204 cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba léptetésérõl 142

89/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv biz ton sá gi ké zi köny vek prog ram ja TO
00-5-19 cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba léptetésérõl 142

90/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv a lé gi erõ tech ni kai ké zi köny ve i nek
rend szer e TO 00-5-1 (ATOS) cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba 
léptetésérõl 143

91/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv al kal ma zan dó ki advá nyok jegy zé ke
AIM-120 ra ké ta rend szer TO 21-AI12 0A-01 cí mû fõ nök sé gi ki -
ad vány hatályba léptetésérõl 143

92/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv a lé gi erõ mû sza ki do ku men tá ci ós for rá -
sa i hoz, és a lé gi erõ ál tal al kal ma zott fegy ver zet, rend sze rek, esz -
kö zök fenn tar tá si és hi ba el há rí tá si kódo lá sá ra TO 00-25-195
(ATOS) cí mû fõnökségi ki advány hatályba léptetésérõl 144
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93/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv hi á nyos sá gok je len té se, vizs gá la ta és
ki kü szö bö lé se TO 00-35D-54 (ATOS) cí mû fõ nök sé gi ki ad vány 
hatályba léptetésérõl 144

94/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv a lé gi erõ ál tal hasz nált lé te sít mé nyek el -
szennye zõ dé sé nek meg elõ zésére TO 00-25-203
F09603-72-D-1406-0167 F09603-89-C-2904  FA8501-05-D-0002
cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 145

95/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv re pü lõ gé pek és ra ké ta rend sze rek tá ro -
lá sa TO 1-1-17 F09603-87-C-1900 (ATOS) cí mû fõ nök sé gi ki -
ad vány ha tály ba léptetésérõl 145

96/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv kar ban tar tás, tisz tí tás és kor ró zió el há rí -
tás i. kö tet kor ró zió meg elõ zé si prog ram és kor ró zió el mé let TO
1-1-689-1 cí mû fõ nök sé gi ki ad vány hatályba léptetésérõl 146

97/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv a lé gi erõ ál tal al kal ma zott esz kö zök kar -
ban tar tá sa, kor ró zió meg elõ zés és el há rí tás TO 1-1-691
F42620-00-D-0038 cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lépteté -
sérõl 146

98/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv lé gi erõ harc anyag fel ügyeleti prog ram
és ki szol gá lá si el já rá soK TO 11A-1-10 cí mû fõ nök sé gi ki ad vány 
hatályba lép te té sérõl 147

99/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv ál ta lá nos elõ írá sok a harc anya gok  szín -
kód ól ásá ra üres, és inert töl te tû harc anya gok és kom po nen se ik
azo no sí tá sa, gya kor ló és súly ra ho zott harc anyag faj ták  azo no sí -
tó cikk szá ma i nak be so ro lá sa TO 11A-1-53 cí mû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl 147

100/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv Ál ta lá nos elõ írá sok az új ra fel hasz nál ha -
tó harc anyag tá ro ló kon ténerek, és a véd te le nül tá rolt, vagy rob -
ba nó anya go kat tar tal ma zó hul la dé kok ke ze lé sé re TO 11A-1-60
cí mû fõnökségi kiadvány ha tály ba léptetésérõl 148

101/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv ké zi szer szá mok és mé rõ esz kö zök hasz -
ná la ta, meg óvá sa TO 32-1-101 FA8501-05-D-0002 cí mû fõ nök -
sé gi ki ad vány hatályba léptetésérõl 148

102/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv al kal ma zá si és hasz ná la ti elõ írá sok nyo -
ma ték in di ká ló esz kö zök höz TO 32B14-3-1-101cí mû fõ nök sé gi
ki ad vány hatályba léptetésérõl 149

103/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv ha gyo má nyos harc anya gok (ra ké ták,
bom bák) mál há zá si és rög zí té si el já rá sai TO 11-1-38 cí mû fõ -
nök sé gi ki ad vány hatályba léptetésérõl 149

104/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv üze mel te té si uta sí tás tech ni kai ki szol -
gá lá si elõ írá sok és il luszt rált al kat rész jegy zék az AIM-7E,
AIM-7F, AIM-7M, AIM-120 rend sze rek föl di ki szol gá ló esz kö -
ze i hez köz ben sõ és gyá ri szint 6077, 8028909, 789AS525,
SA2875229, 65E34055-2, 776039, 2643825, 568486-2,
260211, GR209, 60156J40015, 68J733287-2001, 67B46317,
AT19336, G198362, 7030895, VV89125100, 260295,
69F32621-10 TO 33D9-1-392 F09603-99-D-0382 cí mû fõ nök -
sé gi kiadvány hatályba léptetésérõl 150
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105/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv üze mel te té si uta sí tás ke ze lé si és tech ni -
kai ki szol gá lá si elõ írá sok és il luszt rált al kat rész jegy zék a
TS-4108/G (MBTS) tí pu sú irá nyí tott ra ké ta fe dél ze ti áram kö rö -
ket el len õr zõ be ren de zés hez TO 33D9-30-38-1
F08635-02-C-0001 cí mû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl 150

106/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv ke ze lé si és tech ni kai ki szol gá lá si elõ írá -
sok és il luszt rált al kat rész jegy zék az MJ-1C tí pu sú füg gesz tõ
gép jár mû höz TO 35D3-2-25-11 F41608-98-D-006 cí mû fõ nök -
sé gi kiadvány hatályba léptetésérõl 151

107/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Technikai Ké zi könyv Ja ví tá si és tech ni kai ki szol gá lá si elõ írá sok
és illuszt rált al kat rész jegy zék az ADU-537A/E tí pu sú ra ké -
ta-bom ba füg gesz tõ adap ter hez TO 35DA3-6-37-1
F08635-87-C-0247 F41608-90-D-1819 cí mû fõ nök sé gi ki ad -
vány ha tály ba lép te té sé rõl 151

108/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv ke ze lé si és tech ni kai ki szol gá lá si elõ -
írá sok és il luszt rált al kat rész jegy zék az MHU-141/M tí pu sú
harc anyag szál lí tó pót ko csi hoz TO 35D3-2-27-1
F41608-93-D-0526 cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té -
sé rõl 152

109/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

A Tech ni kai Ké zi könyv üze mel te té si uta sí tás ke ze lé si és tech -
nikai ki szol gá lá si elõ írá sok és il luszt rált al kat rész jegy zék
AGM-65 irá nyí tott ra ké ta föl di ki szol gá ló esz kö zei HLU-202/E
3102353 so ro za tú ra ké ta eme lõ SÍN ADU-328/ 3102355 so ro za -
tú füg gesz tõ gép jár mû adap ter MHU-114/E 3102356 so ro za tú
in dí tó be ren de zés tá ro ló MHU-115/E 3102357 so ro za tú ra ké -
ta-in dí tó be ren de zés töl tõ ADU-329/E 3102358 so ro za tú irá nyí -
tott ra ké ta ke ze lõ adap ter ADU-330/E AF-07878-71361 Irá nyí -
tott ra ké ta sze re lõ adap ter HLU-291/E 3293730 so ro za tú irá nyí -
tott ra ké ta eme lõ szer ke zet 7926374-10 irá nyí tott ra ké ta hid ra u -
li kus rend szer töl tõ ké szü lék ADU-516/E 8210649 sorozatú
irányított rakéta emelõ adapter TO 35D-1-281címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl 152

110/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

Az AIM-120C lé gi cé lok el len al kal maz ha tó irá nyí tott ra ké ta mû -
sza ki le írás, üze mel te té si és tech ni kai ki szol gá lá si uta sí tás, il luszt -
rált al kat rész jegy zék CSTO XX21-AI120C-2 FA8675-04-C-0061
cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 153

111/2010. (HK 1/2011.)
HM FLÜ in téz ke dés

Az AM RA AM Biz ton sá gi Be so ro lá si Ké zi könyv AM RA AM
biz ton sá gi vizs gá la ti je len tés TS-4108/G irá nyí tott ra ké ta teszt -
be ren de zés biz ton sá gi vizs gá la ti je len tés had rend bõl ki vo ná -
si-ha tás ta la ní tá si terv az AIM-120B és AIM-120C-5 AM RA AM 
ra ké tá hoz címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 154
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JOGSZABÁLYOK

2010. évi CLXXX. törvény
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 

2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel
összefüggõ módosításáról*

1.  §

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 6.  § (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál ta lá nos had kö te le zett ség alap ján rend kí vü li
ál la pot ide jén és az Or szág gyû lés kü lön dön té se alap ján
meg elõ zõ vé del mi hely zet ben a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén la kó hellyel ren del ke zõ min den nagy ko rú, ma gyar ál -
lam pol gár sá gú fér fi had kö te les. A had kö te le zett ség a 18.
év be töl té se kor kez dõ dik, és annak az év nek a de cem -
ber 31. nap já ig áll fenn, amely ben a had kö te les a 40. évét
be töl ti. Ki kép zett tar ta lé kos ese té ben a had kö te le zett ség
a hi va tá sos ka to nai szol gá lat fel sõ kor ha tá rá ig áll fenn.”

2.  §

(1) A Hvt. 7.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ka to nai nyil ván tar tás ban a had kö te le zett ség be ve ze -
té sé nek elõ ké szí té se ér de ké ben a po ten ci á lis had kö te le -
sek rõl és a ki kép zett tar ta lé ko sok ról, to váb bá a had kö te le -
zett ség gel össze füg gõ szo ciá lis el lá tás és ke gye le ti te vé -
keny ség biz to sí tá sá hoz a volt had kö te le sek rõl már béke
ide jén, va la mint a had kö te le zett ség be ve ze té se után a had -
kö te le sek rõl is a kö vet ke zõ ada tok ke zel he tõk:”

(2) A Hvt. 7.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ S) pont tal egé -
szül ki:

[A ka to nai nyil ván tar tás ban a had kö te le zett ség be ve ze -
té sé nek elõ ké szí té se ér de ké ben a po ten ci á lis had kö te le sek -
rõl, to váb bá a had kö te le zett ség gel össze füg gõ szo ciá lis el -
lá tás és ke gye le ti te vé keny ség biz to sí tá sá hoz a volt had kö -
te le sek rõl már béke ide jén, il le tõ leg a had kö te le zett ség be -
ve ze té se után a had kö te les rõl is a kö vet ke zõ ada tok ke zel -
he tõk:]

„S) a meg ha gyás ba ter ve zés és he lye zés cél já ból a had -
kö te les nek a mun ka kö ré re vo nat ko zó ada tok, a Kormány
207.  § (1) be kez dés i) pont ja alap ján ki adott ren de le té ben
men te sí tett szer ve ze tek ki vé te lé vel.”

(3) A Hvt. 7.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A po ten ci á lis had kö te les re vo nat ko zó ada to kat
a had kö te les kor fel sõ ha tá rá ig a Hon véd ség köz pon ti

adat fel dol go zó szer ve, azt kö ve tõ en a Hon véd ség köz pon -
ti irat tá ra zás ra ki je lölt szer ve ke ze li. A ki kép zett tar ta lé ko -
sok ra vo nat ko zó ada to kat a hi va tá sos ka to nai szol gá lat fel -
sõ kor ha tá ra el éré sé ig a la kó hely sze rint il le té kes had ki -
egé szí tõ pa rancs nok ság és a Hon véd ség köz pon ti adat fel -
dol go zó szer ve, azt kö ve tõ en a Hon véd ség köz pon ti irat tá -
ra zás ra ki je lölt szer ve ke ze li. Rend kí vü li ál la pot és meg -
elõ zõ vé del mi hely zet ide jén a had kö te les re vo nat ko zó
ada to kat a had kö te les kor fel sõ ha tá rá ig a had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság és a Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó
szer ve, azt kö ve tõ en a Hon véd ség köz pon ti irat tá ra zás ra
ki je lölt szer ve ke ze li.”

3.  §

A Hvt. 8.  § a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A had kö te le zett ség be ve ze té sét kö ve tõ en a meg ha -

gyás ba be vont szerv ve ze tõ je a meg ha gyás ba ter ve zés és
he lye zés cél já ból a Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó
szer ve ré szé re a 7.  § (1) be kez dés S) pont já ban meg ha tá ro -
zott ada to kat szol gál tat ja.”

4.  §

A Hvt. 9.  § a kö vet ke zõ (3a) be kez dés sel egé szül ki:
„(3a) A Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó szer ve

meg ke re sé se alap ján az egész ség ügyi szol gál ta tó ada tot
szol gál tat a ki kép zett tar ta lé kos 7.  § (1) be kez dés A) pont -
já ban, va la mint E) pont a) al pont já ban meg ha tá ro zott ada -
ta i ra vo nat ko zó an.”

5.  §

A Hvt. 39.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A szol gál ta tást el ren de lõ ha tá ro zat fel leb be zés re te -
kin tet nél kül vég re hajt ha tó nak nyil vá nít ha tó.”

6.  §

(1) A Hvt. 50.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ j)–l) pont tal
egé szül ki:

[A Kormány az or szág vé del mi fel ké szült sé gé nek biz to -
sí tá sa cél já ból]

„j) gon dos ko dik a NATO Vál ság re a gá lá si Rend sze ré -
nek nem ze ti al kal ma zá sá ról, to váb bá lét re hoz za és irá nyít -
ja a NATO Vál ság re a gá lá si Rend szer rel össz hang ban álló
nem ze ti in téz ke dé sek rend sze rét,
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k) gon dos ko dik a hon vé del mi fel ké szí tés, a vál ság ke -
ze lés, a bé ke ide jû mû kö dés tõl el té rõ idõ sza kok kor mány -
za ti irá nyí tá si-ve ze té si rend sze ré nek, va la mint az i) pont -
ban meg ha tá ro zott fel adat in fo-kom mu ni ká ci ós tá mo ga tá -
sá ról, az e fel ada tok kal össze füg gõ mi nõ sí tett in for má ció
biz ton sá gos tá ro lá sá ról, to váb bí tá sá ról,

l) ki hir de tés re al kal mas ál la pot ba elõ ké szí ti a rend kí -
vü li ál la pot, a szük ség ál la pot, az Al kot mány 19/E.  § sze -
rin ti eset, va la mint a meg elõ zõ vé del mi hely zet ide jén be -
ve zet he tõ rend kí vü li in téz ke dé se ket.”

(2) A Hvt. 50.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A Hon véd ség mû kö dé sé nek irá nyí tá sa kö ré ben
a Kormány meg ha tá roz za kü lö nö sen]

„a) a Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé -
nek rend jé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,”

(3) A Hvt. 50.  § (3) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kormány az éves költ ség ve té si terv ben]
„b) az a) pont ban fog lal tak tól el kü lö nít ve ter ve zi a hon -

vé del mi fel ké szí tés sel – ezen be lül a nem zet gaz da ság fel -
ké szí té sé vel, a Hon vé del mi Ta nács és a Kormány spe ci á lis 
mû kö dé si fel té te le i nek, az (1) be kez dés k) pont já ban meg -
ha tá ro zott in fo-kom mu ni ká ci ós rend szer fenn tar tá sá val és
fej lesz té sé vel, to váb bá a la kos ság légi ri asz tá sá nak biz to -
sí tá sá val – kap cso la tos költ sé ge ket, va la mint gon dos ko dik 
a jó vá ha gyott költ ség ve té si át cso por to sí tá sok vég re haj tá -
sá ról.”

7.  §

A Hvt. 51.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„51.  § A hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a Kor mány -

nak az or szág hon vé del mi és a vál ság ke ze lés ka to nai fel -
ada tai vég re haj tá sá ért, va la mint a Hon véd ség irá nyí tá sá ért 
és ve ze té sé ért fe le lõs szak mi nisz te re. Fe le lõs a hon vé de -
lem mel kap cso la tos kor mány za ti dön té sek elõ ké szí té sé ért
és köz pon ti köz igaz ga tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ért, to váb bá 
a Hon véd ség ren del te tés sze rû, szak sze rû és jog sze rû mû -
kö dé sét meg ha tá ro zó dön té sek meg ho za ta lá ért, e dön té sek 
vég re haj tá sá nak irá nyí tá sá ért. Gya ko rol ja az ezzel össze -
füg gõ azon jo go kat, ame lye ket az Al kot mány, e tör vény,
il le tõ leg kü lön tör vény nem utal más szerv vagy sze mély
ha tás kö ré be.”

8.  §

(1) A Hvt. 52.  § (1) be kez dés d) pont ja a kö vet ke zõ
dd)–de) al pont tal egé szül ki:

[A hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a hon vé de lem ága -
za ti irá nyí tá sa kö ré ben

d) együtt mû kö dik az il le té kes mi nisz te rek kel]
„dd) a pol gá ri vál ság ke ze lés ka to nai esz kö zök kel és

ké pes sé gek kel tör té nõ tá mo ga tá sá ban,

de) a szö vet sé gi kö te le zett ség bõl ere dõ pol gá ri ve -
szély hely ze ti ter ve zés ka to nai fel ada ta i nak vég re haj tá sá -
ban,”

(2) A Hvt. 52.  § (1) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(A hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a hon vé de lem ága -
za ti irá nyí tá sa kö ré ben)

„h) el lát ja a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény fenn tar tói
irá nyí tá sát,”

(3) A Hvt. 52.  § a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A fenn tar tói irá nyí tás ból ere dõ fel ada tok gya kor lá -

sa so rán – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter nor ma tív uta sí tást ad ki.”

9.  §

(1) A Hvt. 60.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság az il le té kes sé gi te rü le -
tén – jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – el lát ja
az aláb bi te vé keny sé gek kel össze füg gõ hon vé del mi igaz -
ga tá si fel ada to kat:]

„e) az ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány be hí vá sa.”
(2) A Hvt. 60.  § a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a (2) be kez dés

c) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké -
ben a tech ni kai esz kö zök rõl azo no sí tó és mû sza ki ada to -
kat, illetve a szol gál ta tás ra kö te le zett meg ne ve zé sé re,
szék he lyé nek cí mé re vo nat ko zó ada to kat igé nyel het
a köz pon ti köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tó szerv ál tal ve -
ze tett jár mû nyil ván tar tás ból. Az igé nyelt adat más cél ra
nem hasz nál ha tó fel. A köz pon ti köz úti köz le ke dé si nyil -
ván tar tó szerv az adat szol gál ta tást té rí tés men te sen biz to -
sít ja.”

10.  §

(1) A Hvt. 70.  § (1) be kez dés j) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A Hon véd ség fel ada tai:]
„j) rész vé tel az ál lam i pro to kol lá ris fel ada tok tel je sí té -

sé ben, va la mint a ma gyar ál lam foly to nos sá gát és füg get -
len sé gét meg tes te sí tõ erek lye (a Szent Ko ro na és a hoz zá
tar to zó egyes jel vé nyek) tel jes körû, illetve egyes ki je lölt
lé te sít mé nyek pro to kol lá ris jel le gû õr zé se.”

(2) A Hvt. 70.  § (3) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés g)–j) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
ada to kat – a ma gyar ál lam foly to nos sá gát és füg get len sé -
gét meg tes te sí tõ Szent Ko ro na és a hoz zá tar to zó egyes jel -
vé nyek õr zé se ki vé te lé vel – a Hon véd ség fegy ver hasz ná -
la ti jog nél kül lát ja el.”
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11.  §

A Hvt. 75.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„75.  § (1) A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény a Hon véd -
ség és a rend vé del mi szer vek igé nye i re fi gye lem mel a fel -
sõ ok ta tás ról  szóló tör vény sze rin ti au to nóm in téz mény -
ként lát ja el a kép zé si te vé keny sé gét. A ka to nai fel sõ ok ta -
tá si in téz mény a kép zés gya kor la ti ré szé hez szük sé ges
kör ben és mér ték ben ha di tech ni kai esz kö zö ket és anya go -
kat tart hat fenn.

(2) A hon véd tiszt je lölt a Hon véd ség ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó zász ló alj ál lo má nyá ba tar to zik,
emel lett a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel elõ ké szí tõ
vagy hall ga tói jog vi szony ban áll.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti zász ló alj a ka to nai fel sõ ok ta -
tá si in téz mény ben fo lyó kép zés cél ja i nak meg valósítását
biz to sít va lát ja el ka to nai fel ada ta it. A zász ló alj e fel adat -
kör ében a hon véd tiszt je löl tek ki kép zé sé nek gya kor la ti ré -
szét ha di tech ni kai esz kö ze i nek és anya ga i nak fel hasz ná lá -
sá val biz to sít ja.”

12.  §

A Hvt. 76.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A hon véd sé gi szer ve ze tek ala pí tá sá ra és meg szün -
te té sé re a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter jo go sult.
A szer ve ze te ket ala pí tó ok irat tal kell lét re hoz ni.”

13.  §

A Hvt. a kö vet ke zõ 76/A.  §-sal egé szül ki:

„76/A.  § A szö vet sé gi és nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl
ere dõ ka to nai kö te le zett sé ge ket tel je sí tõ hon véd sé gi szer -
ve zet vál ság ke ze lõ és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben részt -
ve võ szer ve ze ti egy sé ge egyes mun kál ta tói, költ ség ve té si
elõ irány zat-ke re tek fe let ti ren del ke zé si és kö te le zett ség -
vál la lá si jog kö rök gya kor lá sa szem pont já ból – a hon véd -
sé gi szer ve zet ala pí tó ok ira tá ban – jogi sze mé lyi ség gel ru -
ház ha tó fel.”

14.  §

A Hvt. 77.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A kö zép szin tû ve ze tõ szerv meg ne ve zé sé nek a pa -
rancs nok sá gi funk ci ón kí vül ki kell fe jez nie a szak te vé -
keny sé get és a ka to nai szer ve zet jel le gét.”

15.  §

A Hvt 79.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„79.  § (1) A Hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya tény le ges

szol gá la tot tel je sí tõ ka to nák ból, kor mány tiszt vi se lõk bõl,
köz tiszt vi se lõk bõl, köz al kal ma zot tak ból és a Mun ka Tör -
vény köny vé nek ha tá lya alá tar to zó mun ka vál la lók ból,
had ki egé szí té si ál lo má nya ön kén tes tar ta lé ko sok ból, ki -
kép zett és ki kép zet len po ten ci á lis had kö te le sek bõl, va la -
mint meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide -
jén – a had kö te le zett ség be ve ze té se után – had kö te le sek -
bõl áll.

(2) A 73.  § (3) be kez dés ha tá lya alá tar to zó köz pon ti hi -
va tal ve ze tõ je mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõi be so ro lá sú
ve ze tõ, he lyet te se mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te -
si be so ro lá sú ve ze tõ.”

16.  §

A Hvt. 80.  § (1) be kez dés d) és e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tör vény al kal ma zá sá ban a tény le ges ka to nai ál lo -
mány ba tar toz nak]

„d) a hon véd tiszt je löl tek
e) a hon véd tiszt he lyet tes-je löl tek,”

17.  §

A Hvt. 83.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„83.  § (1) A Hon véd ség tar ta lé kos rend szer e ön kén tes -

ség, vagy jog sza bá lyi kö te le zett ség alap ján szer ve zett tar -
ta lék ele mek bõl áll.

(2) A tar ta lé kos ál lo mány ba az ön kén tes vé del mi tar ta -
lé kos, az ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos, a ki kép zett tar ta lé -
kos, va la mint a po ten ci á lis had kö te les tar to zik.

(3) A ki kép zett tar ta lé kos ként, va la mint a po ten ci á lis
had kö te les ként nyil ván tar tott sze mély csak rend kí vü li ál -
la pot vagy meg elõ zõ vé del mi hely zet ide jén a had kö te le -
zett ség be ve ze té sét kö ve tõ en tel je sít het tény le ges ka to nai
szol gá la tot.

(4) Az ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos ön ként vál lal ja,
hogy a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény ben (a to váb bi ak ban: Hjt.) meg ha tá ro zott fel té tel -
rend szer alap ján ren del ke zés re ál lá si díj el le né ben ren del -
ke zés re áll és be hí vá sát kö ve tõ en tény le ges ka to nai szol -
gá la tot tel je sít.

(5) Az ön kén tes vé del mi tar ta lé kos ön kén tes je lent ke -
zés alap ján vál lal ja, hogy ka to nai es küt tesz és ha tá ro zat -
lan ide jû szer zõ dés ben meg ha tá ro zott egye di fel té tel rend -
szer sze rint köz re mû kö dik a Hon véd ség fel ada tai el lá tá sá -
ban. Ha az ön kén tes vé del mi tar ta lé kost bé ké ben nem
a szer zõ dé sé ben meg ha tá ro zott alap fel adat el lá tá sá ra ve szi 
igény be a Hon véd ség, a te vé keny sé gé ért az ön kén tes mû -
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ve le ti tar ta lé kos ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban rög zí -
tett dí ja zás jár. E szol gá lat a tár sa da lom biz to sí tá si sza bá -
lyok sze rin ti min den ko ri öreg sé gi nyug díj kor ha tá rig
teljesíthetõ.

(6) A ki kép zett tar ta lé kos ál lo mány ba a Hon véd ség ál lo -
má nyá ból ki ke rült és az ál lam i szer vek adat szol gál ta tá sa
alap ján nyil ván tar tott, ko ráb ban hi va tá sos, szer zõ dé ses
vagy ön kén tes tar ta lé kos szol gá la tot tel je sí tett fér fi tar to zik.

(7) Az a tar ta lé kos ka to na, aki 1989. ok tó ber 23. után
nem tett ka to nai es küt, tar ta lé kos ka to nai szol gá lat meg -
kez dé se kor az 1. mel lék let sze rin ti ka to nai es küt te szi le.

(8) Az ön kén tes tar ta lé kos rend szer bé ke idõ sza ki mû -
kö dé sét mun kál ta tói ösz tön zõ-kom pen zá ci ós rend szer tá -
mo gat ja.”

18.  §

A Hvt. a kö vet ke zõ 83/A.  §-sal egé szül ki:
„83/A.  § Az ön kén tes vé del mi tar ta lé kos Hon véd ség gel

kö tött szer zõ dé sé ben rög zí te ni kell a ren del ke zés re ál lás
tar tal mát, az alap fel ada to kat, a dí ja zás ra és az egyen ru ha
vi se lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, az eset le ges tel jes körû
ön kén tes ség té nyét, az al kal ma zá sa, igény be vé te le fel té te -
le it, a ki ér te sí té sé nek és be hí vá sá nak mód ját, az adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé ge i nek kö rét és rend jét, a kár té rí tés re,
az uta sí tá si jog ra és a szer zõ dés meg szû né sé re vo nat ko zó
ren del ke zé se ket, to váb bá a fel adat el lá tás ra vo nat ko zó
egyéb kérdéseket.”

19.  §

A Hvt. 84.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A Hon véd ség nek]
„b) a meg ha tá ro zott ké szen lé ti idõ el éré se kor ren del -

kez nie kell az ál lo mány táb lá ban, a ha di nor má ban, és
a kész let kép zé si és lép csõ zé si in téz ke dés ben az adott ké -
szen lé ti hely zet re meg ha tá ro zott had fel sze re lés sel.”

20.  §

A Hvt. 88.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A ha di tech ni kai esz kö zö ket és anya go kat a ka to nai
szer ve ze tek nek had ra fog ha tó, illetve ha di hasz nál ha tó ál -
la pot ban kell tar ta ni uk.”

21.  §

A Hvt. 95.  §-t meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím lép:

„A Hon véd ség irá nyí tá sa és fel sõ szin tû ve ze té se”

22.  §

A Hvt. 96.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„96.  § A hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a Hon véd ség

irá nyí tá sát a 97.  §-ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré nek gya -
kor lá sá val, szak irá nyí tá sát a 100.  § és a 101.  §-ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint a köz igaz ga tá si ál lam tit kár és a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke út ján, ve ze té sét a 101.  §-ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke út ján lát ja el.”

23.  §

(1) A Hvt. 97.  § (1) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter:]
„h) meg ál la pít ja a Hon véd ség fel ada ta i nak tel je sí té se

szem pont já ból fon tos köz le ke dé si há ló zat, a hír adó, in for -
ma ti kai és in for má ció vé del mi szol gál ta tá sok, va la mint
a légi, su gár fi gye lõ, jel zõ- és ri asz tá si rend sze rek mû kö dõ -
ké pes sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben foly ta tott együtt mû -
kö dé si fel ada to kat és vég re haj tá suk rend jét,”

(2) A Hvt. 97.  § (1) be kez dés o) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter:]
„o) sza bá lyoz za a sze mé lyi ál lo mány élet-, szol gá la ti,

és mun ka kö rül mé nye i vel össze füg gõ jut ta tá sa i nak, költ -
ség té rí té se i nek, ked vez mé nye i nek, tá mo ga tá sa i nak rend -
sze rét, ide ért ve az egyes szo ciá lis jut ta tá sok, a lak ta nyai
el he lye zés, és a lak ha tást cél zó el lá tás jo go sult ja i nak kö -
rét, fel té te le it és rend jét,”

(3) A Hvt. 97.  § a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az ön kén tes tar ta lé ko sok ki kép zé sen túli tény le ges

ka to nai szol gá lat ra tör té nõ be hí vá sá nak el ren de lé sé rõl
a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ja vas la tá ra a hon véd ele mért fe -
le lõs mi nisz ter dönt.”

24.  §

A Hvt. 99.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„99.  § A hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett

mi nisz té rium az or szág ka to nai vé de lem re  való fel ké szí té -
sé nek ter ve zé sé ért, szer ve zé sé ért, va la mint – az e tör vény -
ben, il le tõ leg a Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû
ve ze té sé nek rend jé re vo nat ko zó kor mány ha tá ro zat, to váb -
bá a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott
ha tás kö ri sza bá lyok sze rint – a Hon véd ség irá nyí tá sá ért és
ve ze té sé ért fe le lõs köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv.”

25.  §

A Hvt. 100.  § (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár a 101.  § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel irá nyít ja a hon véd ele -
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mért fe le lõs mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó dön té sek elõ ké -
szí té sét, va la mint vég re haj tá suk ter ve zé sét, szer ve zé sét.

(3) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár az e tör vény ben, a Ma -
gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek
rend jé rõl  szóló kor mány ha tá ro zat ban, va la mint a hon véd -
ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott ha tás kö ré nek
gya kor lá sá val, a 101.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak 
ki vé te lé vel fe le lõs a hon vé de lem köz pon ti köz igaz ga tá si
és a Hon véd ség szak irá nyí tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ért.”

26.  §

(1) A Hvt. 101.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Hon véd Ve zér kart és a had rend be tar to zó ka to nai 
szer ve ze te ket a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ve ze ti, aki
az utób bi ak te kin te té ben ha tás kö rét rész ben át ru ház hat ja.
Szol gá la ti elöl já ró ja a Hon véd ség tény le ges és – be hí vá -
suk ese tén – tar ta lé kos ál lo má nyú ka to ná i nak. Fe le lõs
azok had ra fog ha tó sá gá ért, ki kép zé sé ért és fel ké szí té sé ért,
to váb bá ma gas fokú fe gyel mé ért.”

(2) A Hvt. 101.  § (3) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke:]
„c) ter ve zi és ve ze ti a Hon véd ség béke idõ sza ki ki egé -

szí té sét, va la mint a ve szély hely zet, a meg elõ zõ vé del mi
hely zet és a rend kí vü li ál la pot idõ sza ká ban a Hon véd ség
had ki egé szí té sét, a had ki egé szí tés hez szük sé ges szol gál -
ta tá sok, in gat la nok és ingó dol gok igény be vé te lét,”

(3) A Hvt. 101.  § (3) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke:]
„f) köz re mû kö dik a Hon véd ség fel ada ta i nak tel je sí té se

szem pont já ból fon tos köz le ke dé si há ló zat, a hír adó, in for -
ma ti kai és in for má ció vé del mi szol gál ta tá sok, va la mint
a légi, su gár fi gye lõ, jel zõ- és ri asz tá si rend sze rek mû kö dõ -
ké pes sé gé nek biz to sí tá sá ban,”

(4) A Hvt. 101.  § (3) be kez dés k) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke:]
„k) a pa rancs nok sá gok, csa pa tok bé ke- és bé ké tõl el té -

rõ idõ sza ki ve ze té si rend szer e mû kö dé sé nek biz to sí tá sa
ér de ké ben ter ve zi, szer ve zi és ellen õr zi a hír adó, in for ma -
ti kai és in for má ció vé del mi szol gál ta tá sok kal, és a ve ze tés
egyéb te rü le te i vel kap cso la tos fel ada to kat,”

(5) A Hvt. 101.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke e tör vény, a Ma gyar
Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend -
jé rõl  szóló kor mány ha tá ro zat, va la mint a hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott ha tás kör gya kor lá sá -
nak ke re tei kö zött fe le lõs a Hon véd ség ál ta lá nos ka to nai
szak te rü le te szak irá nyí tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ért.”

(6) A Hvt. 101.  § a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz igaz ga tá si ál lam tit -
ká ri il let mény re és jut ta tá sok ra, a Hon véd Ve zér kar fõ nök
he lyet te se he lyet tes ál lam tit ká ri il let mény re és jut ta tá sok -
ra jo go sult ve ze tõ.

(7) A (2) be kez dés sze rin ti szol gá la ti elöl já rói jog kör
tar tal mi ele me it a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke e tör vény ben, 
más jog sza bály ban, kor mány ha tá ro zat ban a Hon véd ség
irá nyí tá sá ra, szak irá nyí tá sá ra, ve ze té sé re és sze mély ügyi
ha tás kö re i re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint gyako -
rolja.”

27.  §

A Hvt. a kö vet ke zõ 101/A.  §-sal egé szül ki:
„101/A.  § (1) A Hon véd Ve zér kar cso port fõ nök sé gek re

és iro dá ra ta go zó dik. A cso port fõ nök sé gek osz tá lyok ra ta -
go zód nak.

(2) A Hon véd Ve zér kar cso port fõ nök sé ge it a cso port -
fõ nök ve ze ti, aki nek mun ká ját a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
irá nyít ja.

(3) A Hon véd Ve zér kar cso port fõ nök sé ge i nek osz tá -
lya it köz vet le nül a cso port fõ nök, illetve olyan cso port fõ -
nök-he lyet tes vagy osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek te vé keny -
sé gét a cso port fõ nök irá nyít ja.

(4) A Hon véd Ve zér kar cso port fõ nö ki, cso port fõ -
nök-he lyet te si és osz tály ve ze tõi szol gá la ti be osz tás ba  való 
ki ne ve zés re ja va solt sze mély rõl a köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár tá jé koz tat ja a köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze -
mély zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té -
rium köz igaz ga tá si ál lam tit ká rát, aki a ja va solt sze méllyel
szem ben a tá jé koz ta tást kö ve tõ ti zen öt na pon be lül ki fo -
gás sal él het. A ki fo gás olt sze mély nem ne vez he tõ ki cso -
port fõ nö ki, cso port fõ nök-he lyet te si, illetve osz tály ve ze tõi 
be osz tás ba.

(5) A cso port fõ nök sé gek a mi nisz té ri u mi fõ osz tá lyok -
kal azo nos jog ál lá sú szer vek.”

28.  §

(1) A Hvt. 102.  §-t meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„A ka to nai szer ve ze tek kö zép szin tû ve ze té se”
(2) A Hvt. 102.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ

ren del ke zés lép:
„(4) A (3) be kez dés sze rin ti had mû ve le ti irá nyí tás alá

he lye zett ka to nai szer ve zet ál lo má nyá nak az ál lo mány il le -
té kes pa rancs no ki jog kört az egy év nél rö vi debb kül föl di
szol gá la ti idõ ese tén a ha zai kö zép szin tû ve ze tõ szerv pa -
rancs no ka, míg az ezen idõ tar tam fe lett a ve zény lés he lye
sze rin ti pa rancs nok gya ko rol ja.”
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29.  §

A Hvt. 110.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép nek:

„(1) Szak uta sí tás ban kell meg ha tá roz ni a Hon véd ség
szak mai fel ada tai el lá tá sá nak sza bá lya it, va la mint a ha di -
tech ni kai esz kö zök és anya gok üze mel te té sé vel, kar ban -
tar tá sá val, ja ví tá sá val kap cso la tos szak mai-tech ni kai sza -
bá lyo kat. Egy-egy szak te rü let alap ve tõ sza bá lya it meg ha -
tá ro zó szak uta sí tás ki adá sá ra a hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium köz igaz ga tá si ál lam tit -
ká ra, illetve – az ál ta lá nos ka to nai szak te rü let vo nat ko zá -
sá ban – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, a rész le tes és a tech ni -
kai sza bá lyo kat meg ha tá ro zó szak uta sí tás ki adá sá ra a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium il -
le té kes szak mai elöl já ró ja, szak mai felettese jogosult.

(2) In téz ke dés ben ál la pít ha tók meg a szer ve zet ve ze té -
sé hez kap cso ló dó fel ada tok, egyes rend sze re sen is mét lõ dõ 
te vé keny sé gek vég re haj tá sá nak el já rá si sza bá lyai, ide ért -
ve a ka to nai szer ve ze tek mû kö dé si rend jé nek és a sze mé lyi 
ál lo mány min den na pi te vé keny sé gé nek ál ta lá nos ren de -
zést igény lõ kér dé se it is, ha azo kat jog sza bály nem ren de -
zi. In téz ke dés ki adá sá ra ha tás kö ré nek meg fe le lõ en a szol -
gá la ti elöl já ró és a hi va ta li fe let tes jo go sult. Az in téz ke dés
ki adá sá ra jo go sult aka dá lyoz ta tá sa ese tén – ha a jo go sult
el té rõ en nem ren del ke zik – ne vé ben he lyet te se ad hat ki
intézkedést.”

30.  §

A Hvt. 111.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Hon véd ség ve ze té sé nek tech ni kai fel té te le it
a hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi szol gál ta tá -
sok biz to sí tá sa ké pe zi. A hír adást a Hon véd ség zárt célú
há ló za tán, a kü lön cé lú, to váb bá a köz cé lú táv köz lõ há ló -
za tok, az in for ma ti kai szol gál ta tá so kat a Hon véd ség adat -
vi te li ge rinc há ló zat és ve ze té si in for má ci ós rend szer szol -
gál ta tá sai fel hasz ná lá sá val kell biz to sí ta ni.”

31.  §

A Hvt. 132.  § (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A NATO mû ve le ti alá ren delt sé gé ben levõ ma gyar
vagy a szö vet ség más tag ál la ma lég vé del mi ké szen lé ti erõi 
ma gyar lég tér ben tör té nõ fi gyel mez te tõ vagy meg sem mi -
sí tõ tüze ki vál tá sá ra vo nat ko zó pa rancs vég re haj tá sá ra
csak a Hon véd ség lé gi erõ ügye le tes pa rancs no ká nak meg -
erõ sí té sé vel ke rül het sor.

(4) A nem ze ti alá ren delt sé gû lég vé del mi ké szen lé ti
szol gá la tot el lá tó erõk fi gyel mez te tõ vagy meg sem mi sí tõ
tüze ki vál tá sá ra vo nat ko zó pa ran csot a Hon véd ség lé gi erõ
ügye le tes pa rancs no ka ad hat.”

32.  §

A Hvt. 138.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ o) pont tal egé -
szül ki:

[A nem zet kö zi együtt mû kö dés a kö vet ke zõk re ter jed ki:]
„o) hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi szol gál -

ta tá sok, és azok kal kap cso la tos fel ada tok.”

33.  §

(1) A Hvt. 145.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tény le ges ál lo mány tag jai szol gá la ti be osz tá suk -
hoz és fel ada ta ik vég re haj tá sá hoz, az öl töz kö dés re vo nat -
ko zó sza bá lyok nak meg fe le lõ en, a Hon véd ség nél rend sze -
re sí tett egyen ru hát vi sel nek. Ha az ön kén tes tar ta lé kos
a ren del ke zés re ál lá sa idõ sza ká ban a Hon véd ség ér de ké -
ben vé gez te vé keny sé get, ré szé re az egyen ru ha vi se lé se
en ge dé lyez he tõ. A nyug ál lo má nyú ak egyen ru ha-vi se lé sét
kü lön ren del ke zés ál la pít ja meg.”

(2) A Hvt. 145.  § a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az ön kén tes vé del mi tar ta lé kos és az ön kén tes mû -

ve le ti tar ta lé kos ka to na a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott be -
osz tá sá nak meg fe le lõ rend fo ko za tot vi sel.”

34.  §

A Hvt. 148.  § a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
ezzel egy ide jû leg a je len le gi szö veg szá mo zá sa (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) A NATO Vál ság re a gá lá si Rend szer rel össz hang ban
álló nem ze ti in téz ke dé sek ön ál ló an, illetve a be ve ze tett
rend kí vü li in téz ke dé sek kel össz hang ban al kal maz ha tók.”

35.  §

A Hvt. 204.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ n) pont tal egé -
szül ki:

[A hon vé del met érin tõ tör vé nyek al kal ma zá sá ban]
„n) hon vé del mi ér dek: az or szág biz ton sá gát, ka to nai

vé del mi ké pes sé gét meg ha tá ro zó mó don be fo lyá so ló kö -
rül mé nyek összes sé ge, ide ért ve kü lö nö sen az al kot má nyos 
rend vé del mé hez, a szö vet ség esi kö te le zett sé gek tel je sí té -
sé hez, a füg get len ség el le ni tá ma dó szán dé kú tö rek vé sek,
a szu ve re ni tást és te rü le ti in teg ri tást sér tõ vagy ve szé lyez -
te tõ tö rek vé sek el há rí tá sá hoz fû zõ dõ ér de ke ket.”

36.  §

(1) A Hvt. 207.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont tal
egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy a tör vény alap -
ján ren de let ben ál la pít sa meg]
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„l) a Hon véd ség ál tal vé den dõ lé te sít mé nyek, va la mint
a ma gyar ál lam foly to nos sá gát és füg get len sé gét meg tes te -
sí tõ erek lyék kö rét, illetve azok õr zé sé re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat.”

(2) A Hvt. 207.  § (2) be kez dés e) és f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„e) a Szol gá la ti Sza bály zat ré sze ként a szol gá la ti te vé -
keny ség, az ön kén tes tar ta lé kos õr zés-vé del mi és a ka to nai 
ren dé sze ti te vé keny ség tel je sí té sét,

f) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té rium, a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter köz vet len
alá ren delt sé gé be, irá nyí tá sa, fenn tar tói irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alá tar to zó, va la mint a Hon véd ség had rend je sze -
rin ti szer ve ze tek jogi kép vi se le té nek és jogi kép vi se le te
fel ügye le té nek rend jét,”

(3) A Hvt. 207.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ g)–k) pon -
tok kal egé szül ki:

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

„g) a Hon véd ség sze mé lyi ál lo má nyá nak élet-, szol gá -
la ti, és mun ka kö rül mé nye i vel össze füg gõ jut ta tá sa i nak,
ide ért ve az egyes szo ciá lis jut ta tá sok, a lak ta nyai el he lye -
zés, és a lak ha tást cél zó el lá tás jo go sult ja i nak kö rét, fel té -
te le it és rend jét,

h) a NA TO- NYEU köz pon ti nyil ván tar tó, a NA TO-
NYEU köz pon ti rejt jel el osz tó ha tó ság mû kö dé si rend jét,
va la mint a nyil ván tar tó rend szer mû kö dé sé hez szük sé ges
ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket és el já rá so kat,

i) a meg nem té rü lõ ká rok le írás sal és tör lés sel tör té nõ
ren de zé sé nek és nyil ván tar tá sá nak sa já tos sza bá lya it,

j) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
a Hon véd ség mun ka kö rei, be osz tá sai be töl té sé vel össze -
füg gés ben az al kal mas sá gi vizs gá lat ra, annak el ren de lé sé -
re, vé le mé nye zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, va la mint
az el já rás rend jét,

k) hon vé del mi ága zat ban dol go zók iga zol vá nyá nak
faj tá it, az iga zol vá nyok ke ze lé sét és ki adá sát.”

37.  §

A Hvt. a je len tör vény 1. mel lék le te sze rin ti 1. mel lék -
let tel egé szül ki.

38.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Hjt.) 41.  § (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szol gá la ti vi szony ön kén tes je lent ke zés alap ján
az zal a 18. élet évét be töl tött, de 47 éves nél nem idõ sebb,
cse lek võ ké pes, ál lan dó bel föl di la kó hellyel vagy tar tóz ko -

dá si hellyel ren del ke zõ, a rend fo ko za ti ál lo mány cso port -
hoz meg ha tá ro zott is ko lai vég zett sé gû és szak ké pe sí té sû,
ma gyar ál lam pol gár ság gal ren del ke zõ sze méllyel lé te sít -
he tõ, aki a szol gá lat ra egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai
szem pont ból al kal mas, hoz zá já rul sze mé lyes ada ta i nak
a szol gá la ti vi szony meg szû né sét kö ve tõ ke ze lé sé hez és
el fo gad ja egyes al kot má nyos jo ga i nak e tör vény sze rin ti
korlátozását.”

(2) A Hjt. 41.  § (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(12) Ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos szol gá la ti jog vi -
szony – jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel – az zal
a 18. élet évét be töl tött, de 50 éves nél nem idõ sebb sze -
méllyel lé te sít he tõ, aki vel szem ben a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott, szol gá la ti vi szony lé te sí té sét ki zá ró ok
(a to váb bi ak ban: ki zá ró ok) nem áll fenn. Az ön kén tes tar -
ta lé kos szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se, illetve fenn ál lá sa
te kin te té ben a 41/A.  §-t és a 41/B.  §-t meg fe le lõ en al kal -
maz ni kell. Ha az ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti vi szony
lé te sí té sé re a hi va tá sos vagy szer zõ dé ses szol gá la ti vi -
szony meg szû né sé vel egy ide jû leg ke rül sor, az ön kén tes
tar ta lé kos szol gá la tot vál la ló sze mély egész sé gi, pszi chi -
kai és fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la tá tól el kell te kin te ni,
fel té ve, hogy a hi va tá sos vagy a szer zõ dé ses szol gá la ti vi -
szony nem az ál lo mány tag já nak egész sé gi, illetve pszi chi -
kai ál la po ta  miatt ke rült megszüntetésre.”

(3) A Hjt. 41.  § a kö vet ke zõ (13)–(15) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(13) Az ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos szol gá la tot vál la -
ló sze mély szer zõ dé se meg kö té se kor – az 1.  § (3) be kez dés 
sze rin ti idõ sza kok ki vé te lé vel – írás be li nyi lat ko za tá val
ki zár hat ja a kül föl di szol gá lat tel je sí tést. Az ön kén tes tar ta -
lé kos ál lo mány tag ja e nyi lat ko za tát in do ko lás nél kül írás -
ban vissza von hat ja. A nyi lat ko za tot, illetve vissza vo ná sát
az ön kén tes tar ta lé kos sze mé lyi anyag gyûj tõ jé hez kell
csatolni.

(14) Ön kén tes vé del mi tar ta lé kos szol gá la ti jog vi -
szony – szer zõ dés ben meg ha tá ro zott al kal mas sá gi fel té te -
lek kel – a 18. élet évét be töl tött sze méllyel és ha tá ro zat lan
idõ re lé te sít he tõ.

(15) Ha az ön kén tes vé del mi tar ta lé kos hi va tá sos-,
szer zõ dé ses vagy ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos jog vi -
szonyt lé te sít, vé del mi tar ta lé kos szer zõ dé se meg szû nik.”

39.  §

A Hjt. 47/A.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„47/A.  § (1) Ön kén tes tar ta lé kos szol gá lat a 2.  § (10) be -

kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy ség ben, vagy
ezen szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ból össze ál lí tott ide ig -
le nes kö te lék ben bel föl dön, illetve annak ki zá rá sa hi á nyá -
ban kül föl dön tel je sít he tõ.

(2) Az ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos szol gá la tot tel je sí -
tõ sze mély – be le egye zé sé vel – ha zai és kül föl di egyé ni
be osz tás ba is ki ne vez he tõ.
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(3) Az ön kén tes tar ta lé kos be osz tá sá ra tör té nõ fel ké szí -
tés re – ka to nai elõ kép zett sé ge sze rint dif fe ren ci ál tan – elsõ
al ka lom mal leg fel jebb 25 nap ra, ezt kö ve tõ en a szer zõ dés ben 
fog lalt idõ tar ta mig éven te leg fel jebb 15 nap ra hív ha tó be.

(4) Az ön kén tes tar ta lé kos – a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott idõ tar ta mon túl – 3 éven te össze sen leg fel jebb 6
hó nap tény le ges szol gá lat ra be hív ha tó – amely az ön kén -
tes vé del mi tar ta lé kos ese tén a szer zõ dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel adat ra tör tén het –, amely idõ tar tam az érin tett be le -
egye zé sé vel meg hosszab bít ha tó.

(5) A tény le ges szol gá lat idõ tar ta ma kül föl di szol gá lat -
tel je sí tés ese té ben a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ -
tar ta mon fe lül a köz vet len fel ké szí tés és vál tás vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges idõ vel, de leg fel jebb 60 nap pal meg -
hosszab bít ha tó.

(6) Ha az ön kén tes tar ta lé kos be osz tá sá ra tör té nõ fel ké -
szí té se szer ve zet sze rû ha zai vagy kül föl di tan fo lya mon
tör té nik, és annak idõ tar ta ma meg ha lad ja a (3) be kez dés -
ben fog lalt tar ta mot, az az érin tett be le egye zé sé vel – a tan -
fo lyam el vég zé sé hez szük sé ges idõ tar tam mal – meg -
hosszab bít ha tó.”

40.  §

A Hjt. a kö vet ke zõ 47/B.  §-sal egé szül ki:
„47/B.  § (1) Az ön kén tes tar ta lé kos fel ké szí tés vagy

tény le ges szol gá lat tel je sí tés ér de ké ben tör té nõ be hí vá sá ra
be hí vó pa ranccsal ke rül sor. A be hí vó pa ran csot az ön kén -
tes tar ta lé kos la kó he lye sze rint il le té kes had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság ál lít ja ki, és te le fo non vagy pos tai kéz be sí tés
út ján köz li az ön kén tes tar ta lé kos sal. A be hí vó pa ran csot
– fel ké szí tés ér de ké ben, illetve a bé ke idõ szak ban vég re -
haj tan dó, elõ re meg ter ve zett tény le ges szol gá lat ra tör té nõ
be hí vás ese tén – a fel ké szí tés kez de te elõtt leg alább
30 nap pal kéz be sí te ni kell.

(2) Az ön kén tes tar ta lé kos a te le fo non vagy kéz be sí tés
út ján kö zölt be hí vó pa rancs ban meg je lölt be hí vá si idõ pont -
tól a Hon véd ség tény le ges ka to nai ál lo má nyá ba tar to zik.

(3) A szer ve ze ti egy sé gek ter ve zett ön kén tes tar ta lé kos
fel ké szí té sei vár ha tó idõ pont ját – a ne gyed év meg je lö lé sé -
vel – a tárgy évet meg elõ zõ év utol só ne gyed évé ben a mi nisz -
ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium hon lap ján köz zé kell  tenni.

(4) Az ön kén tes tar ta lé kost a fel ké szí tés ér de ké ben ter -
ve zett be hí vás idõ pont já ról, idõ tar ta má ról és hely szí né rõl
a be hí vás idõ pont ját leg alább 90 nap pal meg elõ zõ en
a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ér te sí ti.”

41.  §

A Hjt. a kö vet ke zõ 52/B.  §-sal egé szül ki:
„52/B.  § A tény le ges szol gá la tát töl tõ ön kén tes tar ta lé -

kos ka to na ve zény lé sé re – a kül föl di szol gá lat tel je sí tést ki -
zá ró nyi lat ko zat ra fi gye lem mel – az ál lo mány tag já ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.”

42.  §

A Hjt. 55.  § a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos szol gá lat fel sõ

kor ha tá ra meg egye zik a hi va tá sos szol gá lat fel sõ kor ha tá -
rá val.

(4) Az ön kén tes vé del mi tar ta lé kos szol gá lat fel sõ kor -
ha tá ra meg egye zik a tár sa da lom biz to sí tá si sza bá lyok sze -
rin ti öreg sé gi nyug díj kor ha tá rá val.”

43.  §

A Hjt. a kö vet ke zõ 56/A.  §-sal egé szül ki:
„56/A.  § (1) Az ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti jog vi -

szony meg szû nik:
a) kö zös meg egye zés sel,
b) az ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti jog vi szony egy ol -

da lú meg szün te té sé vel,
c) az ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti jog vi szony meg -

szün te té se fe nyí tés ki sza bá sá val,
d) az ön kén tes tar ta lé kos ha lá lá val,
e) hi va tá sos, illetve szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel lel,
f) a szer zõ dés ben meg ál la pí tott idõ le tel té vel, annak

meg hosszab bí tá sa ki vé te lé vel,
g) az ön kén tes tar ta lé kos szol gá lat ra  való al kal mat lan -

ság meg ál la pí tá sá val,
h) az ön kén tes tar ta lé kos ka to na a szol gá lat ra az 59.  §

(6) be kez dé se alap ján mél tat lan ná vá lá sá nak meg ál la pí tá -
sá val,

i) a tör vény ere jé nél fog va a 41/A.  § (1) be kez dés
b) pont já ban fog lalt iga zo lá si kö te le zett ség is mé telt sza -
bály sze rû fel hí vást kö ve tõ el mu lasz tá sa ese tén, ha az ön -
kén tes tar ta lé kos nem bi zo nyít ja, hogy a kö te le zett ség el -
mu lasz tá sa raj ta kí vül álló ok kö vet kez mé nye.

(2) Az ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti jog vi szony meg -
szû né sé nek nap ján az ön kén tes tar ta lé kos já ran dó sá gai
idõ ará nyo san el szá mo lás ra ke rül nek.

(3) Az (1) be kez dés h) pont ja ese tén az ön kén tes tar ta -
lé kos ka to nák egyen ru ha vi se lé sé re és rend fo ko zat hasz -
ná la tá ra a 230.  § (7)–(9) be kez dé se it meg fe le lõ en al kal -
maz ni kell.”

44.  §

A Hjt. 59.  § a kö vet ke zõ (6/a) be kez dés sel egé szül ki:
„(6/a) Mél tat lan ság meg ál la pí tá sa ese tén a hi va tá sos ál -

lo mány volt tag ja egyen ru hát nem vi sel het.”

45.  §

A Hjt. a kö vet ke zõ al cím mel és 61/C.  §-sal egé szül ki:
„Az ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti jog vi szony egy ol da -

lú meg szün te té se
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61/C.  § (1) Az ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti jog vi -
szonyt a ka to nai szol gá lat ra ren del ke zés re ál lás idõ sza ká -
ban – az 1.  § (3) be kez dés sze rin ti idõ sza kok ki vé te lé vel –
az ál lo mány il le té kes pa rancs nok és az ön kén tes tar ta lé kos
in do ko lás nél kül, egy ol da lú an meg szün tet he ti.

(2) A fe lek el té rõ meg ál la po dá sa hi á nyá ban az egy ol -
da lú meg szün te tés ese té ben a szer zõ dés a meg szün te tés rõl
 szóló nyi lat ko zat kéz hez vé te lét kö ve tõ há rom hó nap el tel -
té vel szû nik meg, mely idõ szak a fe lek et tõl el té rõ meg ál -
la po dá sa ese tén sem ha lad hat ja meg a nyolc hó na pot.”

46.  §

A Hjt. 114.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ w) pont tal egé -
szül ki:

[Az egyéb il let mény pót lé kok az il let mény alap %-ában
meg ha tá roz va a kö vet ke zõk:]

„w) ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos le gény sé gi ál lo mány
kü lön pót lé ka a be osz tás ra  való fel ké szí tés ide jé re ha von ta 
36%.”

47.  §

A Hjt. 114/A.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„114/A.  § (1) Az ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos ka to na

a 47/A.  § (3) be kez dé se alap ján a fel ké szí tés ide jé re a vi -
selt rend fo ko za tá nak meg fe le lõ hon vé del mi pót lék ra,
az ál lo mány táb la sze rin ti be osz tá sá hoz tar to zó ka te gó ri á -
nak meg fe le lõ be osz tá si il let mény re, va la mint – is ko lai
vég zett sé gé tõl és a szol gá lat tel je sí té si he lyé tõl füg gõ en –
il let mény ki egé szí tés re, to váb bá ki zá ró lag a le gény sé gi ál -
lo má nyú ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos ka to na a 114.  §
(1) be kez dés w) pont ja sze rin ti il let mény pót lék ra jo go sult. 
Az elõ zõ e ken fe lül az ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos ka to na
ezen idõ szak ra lak ta nyai el he lye zés re, té rí tés men tes élel -
me zé si el lá tás ra és a szol gá lat tel je sí tés nek ide je alatt
a szol gá lat tel je sí tés sel össze füg gõ hely kö zi uta zá si költ sé -
ge i nek a meg té rí té sé re is jo go sult. A 47/A.  § (4) és (5) be -
kez dé se alap ján tény le ges szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes
mû ve le ti tar ta lé kos ál lo mány ese té ben a szol gá lat tel je sí tés 
ide jét, az il let ményt, a költ ség té rí té sek, a ked vez mé nyek
és a tá mo ga tá sok mér té két a szer zõ dé ses ka to nák ra vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint kell meg ál la pí ta ni. Az ön kén tes
mû ve le ti tar ta lé kos ka to na éves elekt ro ni kus kap cso lat tar -
tá si hozzájárulásra jogosult.

(2) Az ön kén tes vé del mi tar ta lé kos ka to na egy sze ri
az il let mény alap 45%-ában meg ál la pí tott szer zõ dés kö té si
díj ra, tény le ges szol gá lat tel je sí té sé nek ide jé re lak ta nyai
el he lye zés re, té rí tés men tes élel me zé si el lá tás ra és a szol -
gá lat tel je sí tés sel össze füg gõ hely kö zi uta zá si költ sé ge i nek 
a meg té rí té sé re jo go sult. Az ön kén tes vé del mi tar ta lé kos
ka to na ren del ke zés re ál lá si díj ra nem jo go sult. Ha az ön -
kén tes vé del mi tar ta lé kos ka to na a szer zõ dé sé ben vál lalt
alap fel ada tá tól el té rõ fel adat ra ke rül igény be vé te le, jut ta -

tá sa it az ön kén tes mû ve le ti tar ta lé ko sok ra vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint kell meg ál la pí ta ni, vagy az ezt meg nem ha -
la dó, szer zõ dé sé ben meg ha tá ro zott egyé ni il let mény re jo -
go sult, ha a szer zõ dé sé ben a tel jes ön kén tes ség té nyét nem
rögzítette.”

(3) Az ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos ka to nák il let mé -
nyét – az (1) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel –
a szer zõ dé ses ka to nák ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell
meg ál la pí ta ni és fo lyó sí ta ni.

(4) Az ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos ka to na – az il let -
mé nyen túl me nõ en – ren del ke zés re ál lá si díj ra jo go sult,
mely nek össze ge a szer zõ dés

a) 1–2 évé ben éven te 1 havi alap il let mény,
b) 3–5 évé ben éven te 2 havi alap il let mény,
c) 5 év fe lett éven te 3 havi alap il let mény

össze gé vel egyen lõ.
(5) Ha az ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos ka to nai szol gá -

lat vál la lá sá ról  szóló szer zõ dés meg szün te té se a ka to na
kez de mé nye zé sé re tör té nik, ré szé re a szer zõ dés fel mon dá -
sá nak nap ja elõt ti idõ re esõ já ran dó sá go kat, to váb bá a ren -
del ke zés re ál lá si díj idõ ará nyos ré szét ki kell fi zet ni.

(6) Ha a szer zõ dés kö zös meg egye zés sel vagy a Hon -
véd ség kez de mé nye zé sé re szû nik meg, a meg kez dett év
után járó ren del ke zés re ál lá si dí jat az ön kén tes mû ve le ti
tar ta lé kos ka to na ré szé re tel jes összeg ben ki kell fi zet ni.

(7) Az ön kén tes tar ta lé kos ka to na ré szé rõl, ha szer zõ -
dé ses szol gá la ti vi szonyt lé te sít, vissza fi ze té si kö te le zett -
ség sem az (5) be kez dés ben, sem a (6) be kez dés ben em lí -
tett ese tek ben nem áll fenn.”

48.  §

A Hjt. 131.  § a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Ha a tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, e Fe je zet

ren del ke zé se it az ön kén tes tar ta lé kos ka to nák ra is al kal -
maz ni kell. E Fe je zet al kal ma zá sá ban a szol gá la ti vi szony
alatt az ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti jog vi szonyt is ér te ni
kell.”

49.  §

A Hjt. 148.  § a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az ön kén tes tar ta lé kos ka to na ellen in dí tott fe gyel -

mi el já rás ban – annak le foly ta tá sa szem pont já ból – a ren -
del ke zés re ál lás idõ sza ka nem mi nõ sül tar tós tá vol lét nek,
illetve aka dá lyoz ta tás nak.”

50.  §

A Hjt. 228.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ k) pont tal egé -
szül ki:

[A sze mély ügyi alap nyil ván tar tás ba be te kin te ni, illetve
ab ból ada tot át ven ni jo go sult:]
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„k) az ön kén tes tar ta lé ko sok ada tai te kin te té ben, azok
be hí vá sá nak elõ ké szí té se és vég re haj tá sa ér de ké ben a ka -
to nai igaz ga tás la kó hely sze rint il le té kes te rü le ti szer vei.”

51.  §

A Hjt. a kö vet ke zõ 230/A.  §-sal egé szül ki:
„230/A.  § A mi nisz ter nyug ál lo má nyú tá bor nok ese tén

az egyen ru ha-vi se lé si jog meg vo ná sá ra, illetve a rend fo -
ko zat hasz ná la tá tól tör té nõ el til tás ra a köz tár sa sá gi el nök -
höz tesz elõ ter jesz tést. A mi nisz ter elõ ter jesz té si ja vas la tát 
a nyug ál lo má nyú tá bor nok ré szé re kéz be sí te ni kell.
A nyug ál lo má nyú tá bor nok a ja vas lat tal szem ben a kéz be -
sí tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül bí ró ság hoz for dul hat, me -
lyet a la kó hely sze rint il le té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság pa rancs no ká nak írás ban be je len te ni kö te les. A nyug ál -
lo má nyú tá bor no kot a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl tá jé koz -
tat ni kell. A ke re set jog erõs el bí rá lá sá ig a ja vas lat nem ter -
jeszt he tõ a köz tár sa sá gi elnök elé.”

52.  §

(1) A fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi 
és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény
(a to váb bi ak ban: Fböt.) 8.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A for ma ru há nak egy ér tel mû en kü lön böz nie kell
a Ma gyar Hon véd ség, illetve a rend vé del mi szer vek
egyen ru há já tól. E ren del ke zés nem al kal maz ha tó a Ma -
gyar Hon véd ség ob jek tu ma it õrzõ fegy ve res biz ton sá gi õr -
ség ön kén tes tar ta lé kos tag ja i ra.”

(2) Az Fböt. 9.  § (2) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A fegy ve res biz ton sá gi õr ség szá má ra – az en ge -
dély ben meg ha tá ro zott mennyi ség ben és mi nõ ség ben
– a rend õrségnél –, illetve a Ma gyar Hon véd ség ob jek tu -
ma it õrzõ fegy ve res biz ton sá gi õr ség ese tén a Ma gyar
Hon véd ség nél – rend sze re sí tett és a 10.  § (2) be kez dés ben
fel so rolt kény sze rí tõ esz köz, to váb bá lõ fegy ver és lõ szer
vá sár lá sa, illetve tar tá sa en ge dé lyez he tõ. A szol gá la ti te -
vé keny ség hez csak a rend õrség köz pon ti szerv Ku tya ve ze -
tõ- kép zõ Is ko lá ja ál tal mi nõ sí tett (vizs gáz ta tott) ku tya al -
kal maz ha tó.”

53.  §

A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri
anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény 19.  §
(2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A szak le vél tár il le té kes sé gi köre – az Ál lam biz ton sá gi
Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra ki vé te lé vel –]

„a) a Had tör té nel mi Le vél tár ese té ben a hon véd ele mért 
fe le lõs mi nisz ter és a Hon véd Ve zér kar, va la mint az ezek
köz vet len fel ügye le te vagy irá nyí tá sa alá tar to zó ka to nai
szer ve ze tek és a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok,”

[le vél tá ri anya gá ra, to váb bá mind ezek jog elõ de i nek
mû kö dé se so rán ke let ke zett le vél tá ri anya gá ra ter jed ki.]

54.  §

A sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint a ma gánnyo -
mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi CXXXI -
II. tör vény 16.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A sze mély- és va gyon vé del mi, illetve a ma gánnyo -
mo zói te vé keny sé get foly ta tó a Ma gyar Hon véd ség re,
rend vé del mi szerv re, más ha tó ság ra uta ló el ne ve zést, for -
ma ru hát, illetve ha tó sá gi jel leg re uta ló, meg té vesz tés re al -
kal mas egyéb jel zést vagy cí met, rang jel zést nem hasz nál -
hat. E ren del ke zés nem al kal maz ha tó a Ma gyar Hon véd -
ség ob jek tu mai õr zé sé vel kap cso la tos, ön kén tes tar ta lé kos
ál tal el lá tott sze mély- és va gyon vé del mi te vé keny ség re.”

55.  §

(1) A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hft.) 2.  §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) fegy ve res szerv: a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak -

ban: Hon véd ség), va la mint a rend vé del mi szer vek (a rend -
õrség, a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet, a vám- és pénz -
ügy õr ség, a ka taszt ró fa vé de lem, az ön kor mány za ti tûz ol -
tó ság) és a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok,

b) hon véd tiszt je lölt: a Hon véd ség tény le ges ál lo má -
nyá nak azon tag ja, aki a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény be 
hon véd tisz ti alap kép zés re fel vé telt nyert, en nek idõ tar ta -
ma alatt ösz tön díj szer zõ dés alap ján a Hon véd ség erre ki je -
lölt, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar to zó ka to nai szer ve zet nél, az MH Lu do vi ka
Zász ló alj nál (a to váb bi ak ban: Zász ló alj) tiszt je löl ti szol -
gá la ti vi szony ban, és ezzel egy ide jû leg a ka to nai fel sõ ok -
ta tá si in téz ménnyel hall ga tói vagy ezt elõ ké szí tõ jog vi -
szony ban áll,

c) ket tõs jog ál lá sú hall ga tó: a ka to nai vagy a rend vé -
del mi fel sõ ok ta tá si in téz mény be fel vett, a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Hjt.) vagy a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLI II. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) sze rin ti hi va tá sos vagy szer -
zõ dé ses ál lo mány tag ja, aki ál la mi lag tá mo ga tott kép zés -
ben foly tat ta nul má nyo kat,

d) mi nisz ter: a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény vo nat -
ko zá sá ban a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, a rend vé del -
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mi fel sõ ok ta tá si in téz mény – Rend õr tisz ti Fõ is ko la – vo -
nat ko zá sá ban a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,

e) or szá gos pa rancs nok: az a) pont sze rin ti fegy ve res
szerv or szá gos pa rancs no ka, fõ igaz ga tó ja vagy or szá gos
fõ ka pi tá nya, a hon véd ség ese té ben a Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ke,

f) ösz tön dí jas hall ga tó: a rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in -
téz mény be fel vé telt nyert nap pa li ta go za tos sze mély, aki
va la mely fegy ve res szerv vel kö tött ösz tön díj szer zõ dés
alap ján vég zi a ta nul má nya it,

g) pol gá ri hall ga tó: az a hall ga tó, aki nem tar to zik a b),
c), vagy f) pont ha tá lya alá,

h) szak mai gya kor lat: az in téz mény tan ter ve ál tal meg -
kö ve telt csa pat-, te rü le ti vagy üze mi gya kor lat,

i) ve ze tõ: a rek tor (a to váb bi ak ban: az in téz mény ve ze -
tõ je), a dé kán és he lyet te se ik, a gaz da sá gi (fõ)igaz ga tó,
az igaz ga tá si fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je
(a to váb bi ak ban: fõ tit kár), az ok ta tá si és a tu do má nyos ku -
ta tá si szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, a kol lé gi u mi igaz ga tó.”

(2) A Hft. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § (1) A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je

kö te les a hon véd tisz ti alap kép zés tan anya gá nak össze ál lí -
tá sa so rán, a ka to nai-szak mai te rü le tek vo nat ko zá sá ban
a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek egyet ér té sét be sze rez ni.

(2) A rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je
kö te les a tan anyag össze ál lí tá sa so rán az érin tett fegy ve res
szerv vé le mé nyét be sze rez ni.”

(3) A Hft. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„15.  § (1) A hall ga tói jog vi szony – ha e tör vény el té rõ en 

nem ren del ke zik – az in téz mény be tör té nõ be irat ko zás sal
jön lét re.

(2) Hall ga tói jog vi szony csak olyan sze méllyel lé te sít -
he tõ, aki bün tet len elõ éle tû.”

(4) A Hft. 24–26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„24.  § (1) Az ösz tön dí jas hall ga tó jut ta tá sa it e tör vény
és az ösz tön díj szer zõ dés tar tal maz za. Az ösz tön díj szer zõ -
dést a fegy ve res szerv és a hall ga tó kö zös meg egye zés sel
mó do sít hat ja. Nem mi nõ sül mó do sí tás nak a hall ga tó jut ta -
tá sa i nak jog sza bály sze rin ti eme lé se.

(2) Az ösz tön dí jas hall ga tó az ösz tön díj szer zõ dés ben
azt vál lal ja, hogy ta nul má nyai be fe je zé se után meg ha tá ro -
zott ide ig az ösz tön díj szer zõ dést kötõ fegy ve res szerv nél
hi va tá sos szol gá la tot, kor mány tiszt vi se lõi, köz tiszt vi se lõi
vagy köz al kal ma zot ti jog vi szonyt tel je sít, a fegy ve res
szerv pe dig a hall ga tó kép zett sé gé nek és vég zett sé gé nek
meg fe le lõ be osz tás ban mun kát biz to sí t számára.

25. § (1) Az ösz tön dí jas hall ga tó az in téz mény Sza bály -
za tá ban meg ha tá ro zott mó don – az ösz tön díj szer zõ dés ben
érin tett fegy ve res szer vek en ge dé lyé vel – a kép zé si idõ ben 
egy szer sza kot vál toz tat hat.

(2) Az ösz tön dí jas hall ga tó nem csat la koz hat olyan
szer ve zet hez, amely nek szer ve zõ dé si cél ja vagy te vé keny -
sé ge a fegy ve res szer vek tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
ada ta i val el len té tes.

(3) Az ösz tön dí jas hall ga tó – az alap kép zés, az ügye le ti 
szol gá la tok, a szak mai gya kor lat idõ tar ta ma, ka taszt ró fa
meg elõ zé se és kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa, va la mint
a szük ség ál la pot és rend kí vü li ál la pot ki vé te lé vel – szol gá -
la ti fel adat el lá tá sá ra nem ve he tõ igény be. A szak mai gya -
kor lat tel je sí té se so rán az ösz tön dí jas hall ga tó ön ál ló ha tó -
sá gi jog kör gya kor lá sa nél kül, fel ügye let mel lett, a fegy ve -
res szerv te vé keny sé gé re vo nat ko zó el já rá si sza bá lyok
sze rint kö te les a fegy ve res szerv szol gá la ti fel ada ta i nak
vég re haj tá sá ban köz re mû köd ni, jo go sult bár mely cse lek -
mény nél je len len ni, in téz ke dés ben részt ven ni, rész fel -
ada to kat ön ál ló an vég re haj ta ni. A ka taszt ró fa vé del mi fel -
ada tok el lá tá sá ban részt vevõ ösz tön dí jas hall ga tó ré szé re
a ta nul má nyi és vizs ga sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó -
don biz to sí ta ni kell a vizs ga kö te le zett ség utó la gos tel je sí -
té sé nek le he tõ sé gét.

26. § (1) Az ösz tön dí jas hall ga tó kü lön jog sza bály sze -
rint egyen ru ha vagy for ma ru ha (a to váb bi ak ban együtt:
egyen ru ha) és év fo lyam jel zés vi se lé sé re kö te les.

(2) Az ösz tön dí jas hall ga tó párt ren dez vé nyen egyen ru -
hát nem vi sel het. A Rend õr tisz ti Fõ is ko lán kí vül egyéb po -
li ti kai ren dez vé nyen egyen ru hát csak ak kor vi sel het, ha
az in téz mény ve ze tõ jé nek en ge dé lyé vel az in téz ményt hi -
va ta lo san kép vi se li.

(3) Az ösz tön dí jas hall ga tó a Rend õr tisz ti Fõ is ko lát
csak az in téz mény Sza bály za tá ban fog lal tak sze rint, en ge -
déllyel hagy hat ja el.”

(5) A Hft. III. Fe je ze te a kö vet ke zõ al cím mel és
34/A.–34/R.  §-sal egé szül ki:

„Hon véd tiszt je lölt
34/A.  § (1) A hon véd tisz ti alap kép zés re az a 18. élet évét 

be töl tött, de 23 éves nél nem idõ sebb, cse lek võ ké pes, ma -
gyar ál lam pol gár ság gal ren del ke zõ, bün tet len elõ éle tû
sze mély ve he tõ fel, aki a kü lön jog sza bály ban elõ írt al kal -
mas sá gi, illetve fi zi kai kö ve tel mé nyek nek meg fe lel, a ka -
to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal meg ál la pí tott fel vé te li
pont ha tárt el éri, to váb bá vál lal ja, hogy a hon véd tisz ti alap -
kép zés ide jé re a Hon véd ség gel tiszt je löl ti szol gá la ti vi -
szonyt lé te sít és tart fenn.

(2) Azt a tényt, hogy a 15.  § (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki zá ró ok nem áll fenn

a) a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény be tör té nõ je lent ke -
zés kor a fel vé te lét kérõ sze mély

b) a tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony fenn ál lá sa alatt
a Zász ló alj pa rancs nok írás be li fel hí vá sá ra, a fel hí vás tól
szá mí tott ti zen öt mun ka na pon be lül, vagy ha e ha tár idõn
be lül a hon véd tiszt je löl tön kí vül álló ok  miatt nem le het -
sé ges, az ok meg szû né sét kö ve tõ en ha la dék ta la nul a hon -
véd tiszt je lölt

ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal iga zol ja.
(3) A Zász ló alj pa rancs no ka a tiszt je löl ti szol gá la ti vi -

szony fenn ál lá sa alatt írás ban, a mu lasz tás jog kö vet kez -
mé nye i nek is mer te té sé vel fel hív hat ja a hon véd tiszt je löl -
tet annak iga zo lá sá ra, hogy vele szem ben nem áll fenn
a 15.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok. Ha
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a hon véd tiszt je lölt iga zol ja, hogy vele szem ben nem áll
fenn a 15.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok,
a Hon véd ség az iga zo lás cél já ból ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo -
nyít vány ki adá sa irán ti el já rá sért meg fi ze tett igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat ré szé re meg té rí ti.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak alap ján meg is -
mert sze mé lyes ada to kat – a 15.  § (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki zá ró ok fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sa cél já ból –

a) a fel vé tel rõl meg ho zott dön tés idõ pont já ig a ka to nai
fel sõ ok ta tá si in téz mény,

b) a tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony lé te sí té se és fenn ál lá -
sa ese tén annak meg szû né sé ig a Hon véd ség

ke ze li.

34/B.  § (1) A hon véd tisz ti alap kép zés re fel vé telt nyert
sze méllyel a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köt ösz tön díj szer -
zõ dést. Az ösz tön díj szer zõ dés meg kö té sé nek nap já val
a hon véd tiszt je lölt a Hon véd ség gel tiszt je löl ti szol gá la ti
vi szonyt lé te sít, és a Zász ló alj ál lo má nyá ba ke rül. A hon -
véd tiszt je lölt tiszt je löl ti szol gá la ti vi szo nyá ra a Hjt.-t ak -
kor kell al kal maz ni, ha azt e tör vény ki fe je zet ten el ren de li.

(2) A hon véd tiszt je lölt az ösz tön díj szer zõ dés meg kö -
té sé vel vál lal ja, hogy a hon véd tisz ti alap kép zés alatt
a Hon véd ség gel tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony ban, a ka to -
nai fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel pe dig ezzel egy ide jû leg
hall ga tói vagy ezt elõ ké szí tõ jog vi szony ban áll, to váb bá
a ta nul má nyai be fe je zé se után leg alább a kép zés idõ tar ta -
má nak meg fe le lõ idõ re a Hon véd ség nél vég zett sé gé nek és
kép zett sé gé nek meg fe le lõ be osz tás ban tel je sít szol gá la tot. 
A Hon véd ség az ösz tön díj szer zõ dés meg kö té sé vel arra
vál lal kö te le zett sé get, hogy a vég zett hon véd tiszt je löl tet
a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek dön té se alap ján hi va tá sos
vagy szer zõ dé ses tisz ti ál lo mány ba ve szi, és be osz tá sát
vég zett sé gé nek és kép zett sé gé nek meg fe le lõ en ál la pít ja
meg.

(3) Az ösz tön díj szer zõ dés meg kö té sé vel egy ide jû leg
a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény a hon véd tiszt je löl tet –
hall ga tói jog vi szony lé te sí té se nél kül – nyil ván tar tás ba ve -
szi (a to váb bi ak ban: hall ga tói jog vi szonyt elõ ké szí tõ jog -
vi szony). A hall ga tói jog vi szonyt elõ ké szí tõ jog vi szony
a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en egy fél év idõ tar ta mú,
amely alatt a hon véd tiszt je lölt a ka to nai alap fel ké szí té sen
veszt részt. A hon véd tiszt je lölt a hall ga tói jog vi szonyt
elõ ké szí tõ jog vi szony alatt is jo go sult diák iga zol vány
igény lé sé re.

(4) A ka to nai alap fel ké szí tés ide jé re az ösz tön díj szer -
zõ dés ben pró ba idõt kell ki köt ni. A pró ba idõ alatt a tiszt je -
löl ti szol gá la ti vi szonyt bár me lyik fél in do ko lás nél kül,
azon nal ha tállyal meg szün tet he ti. Eb ben az eset ben
a 34/J.  § ren del ke zé se it meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

(5) A ka to nai alap fel ké szí tés si ke res tel je sí té sé vel
az elõ ké szí tõ jog vi szony meg szû nik, és a hon véd tiszt je -
lölt nek hall ga tói jog vi szo nya ke let ke zik. Amennyi ben
a hon véd tiszt je lölt nem kí ván hall ga tói jog vi szonyt lé te sí -
te ni, a 34/F.  § (2) be kez dé sét meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

(6) A hon véd tiszt je lölt a ka to nai alap fel ké szí tés so rán
az aláb bi ak sze rint es küt tesz:

„Es kü szöm, hogy a Ma gyar Köz tár sa sá got hí ven szol -
gá lom, hû ség es ka to ná ja le szek. A Ma gyar Köz tár sa ság
ér de ke it, ál lam pol gá ra i nak jo ga it és sza bad sá gát bát ran,
a tör vé nyek be tar tá sá val éle tem árán is meg vé dem.”

(Az es küt tevõ meg gyõ zõ dé se sze rint:)

„Is ten en gem úgy se gél jen!”

34/C.  § A hon véd tiszt je lölt hall ga tói jog vi szo nya meg -
szû nik

a) a si ke res zá ró vizs gát tett és az elõ írt nyelv vizs ga-kö -
ve tel ményt is tel je sí tõ hon véd tiszt je lölt ese tén a fel sõ fo kú 
vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél ki ál lí tá sá nak nap ján,

b) az in téz mény ve ze tõ jé nek ha tá ro za ta alap ján el bo -
csá tás sal, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján,

c) a tiszt je löl ti szol gá la ti vi szo nya meg szû né sé vel.

34/D.  § (1) A hon véd tiszt je lölt hall ga tói jog vi szo nya
el bo csá tás sal ak kor szün tet he tõ meg, ha

a) a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben az ál ta la lá to -
ga tott szak ok ta tá sa meg szûnt, a tiszt je löl ti szol gá la ti vi -
szony fenn tar tá sá val az in téz mé nyen be lül más szak ra nem 
irá nyít ha tó át, vagy az át irá nyí tást a hon véd tiszt je lölt nem
vál lal ta, vagy

b) a hon véd tiszt je lölt a ta nul má nyi kö te le zett sé gét
a ta nul má nyi és vizs ga sza bály zat ban meg en ge dett mér té -
ket meg ha la dó an ön hi bá já ból nem tel je sí tet te, vagy az ál -
ta la tel je sí tett ta nul má nyi kö te le zett ség nem éri el a Hon -
véd ség ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mény szin tet.

(2) El bo csá tás ese tén a hall ga tói jog vi szony meg szû né -
sé nek nap ján a tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony a tör vény ere -
jé nél fog va szû nik meg. A hon véd tiszt je lölt ké rel mé re
a Zász ló alj pa rancs no ká nak ja vas la tá ra a Hon véd Ve zér -
kar fõ nö ke a szol gá lat ér de ké re, illetve a hon véd tiszt je lölt
kü lö nös mél tány lást ér dem lõ egyé ni ér de ké re te kin tet tel
en ge dé lyez he ti a szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány ba vé -
telt vagy azt, hogy az érin tett ta nul má nya it tiszt he lyet -
tes-je lölt ként foly tat has sa.

(3) Az in téz mény ve ze tõ je az el bo csá tást kö te les meg -
in do kol ni. Az in do ko lás ból az el bo csá tás oká nak vi lá go -
san ki kell tûn nie, to váb bá szük ség ese tén az in téz mény -
nek kell bi zo nyí ta nia, hogy az el bo csá tás in do ka  valós és
ok sze rû.

34/E.  § (1) A tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony meg szû nik

a) kö zös meg egye zés sel,

b) tör vény ere jé nél fog va, e tör vény ben meg ha tá ro zott
ese tek ben,

c) azon na li ha tállyal a pró ba idõ alatt,

d) a hon véd tiszt je lölt ha lá lá val,

e) a hon véd tiszt je lölt ál ta li le mon dás sal, az erre vo nat -
ko zó írás ban be adott nyi lat ko zat be nyúj tá sát kö ve tõ 8. na -
pon,

f) ki zá rás fe gyel mi bün te tés ese tén, a fe gyel mi ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján,
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g) a Hon véd ség ál tal a hon véd tiszt je lölt ré szé re meg -
kül dött, az ösz tön díj szer zõ dés egy ol da lú fel bon tá sá ról
 szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 8. na pon,

h) tisz ti ál lo mány ba vé tel lel.
(2) A tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony meg szün te té sé re

a Zász ló alj pa rancs nok ja vas la tá ra a Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ke jo go sult.

34/F.  § (1) A tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony kö zös meg -
egye zés sel bár mi kor, bár me lyik fél kez de mé nye zé sé re meg -
szün tet he tõ. A kö zös meg egye zést írás ba kell fog lal ni,
amely ben rög zí te ni kell a fe lek nek a meg szün te tett ösz tön díj -
szer zõ dés bõl ere dõ, egy más irán ti jo ga it és kö te le zett sé ge it.

(2) A 34/D.  § és a 34/H.  § (2) be kez dés d) pont ja ki vé tel 
kö zös meg egye zés sel szû nik meg a tiszt je löl ti szol gá la ti
vi szony ak kor is, ha a hon véd tiszt je lölt ké rel mé re a Zász -
ló alj pa rancs no ká nak ja vas la tá ra a Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ke a szol gá lat ér de ké re, illetve a hon véd tiszt je lölt kü lö nös
mél tány lást ér dem lõ egyé ni ér de ké re te kin tet tel en ge dé -
lye zi a szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány ba vé telt, vagy
azt, hogy a hon véd tiszt je lölt ta nul má nya it tiszt he lyet -
tes-je lölt ként foly tat has sa. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
egyet ér té sé nek hi á nya – amennyi ben a hon véd tiszt je lölt
a ké rel mét fenn tart ja – a tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony ról
 való le mon dás nak minõsül.

34/G.  § (1) A tör vény ere jé nél fog va szû nik meg a tiszt -
je löl ti szol gá la ti vi szony

a) az eskü le té te lé nek meg ta ga dá sa ese tén,
b) a ma gyar ál lam pol gár ság el vesz té se ese tén,
c) a 34/A.  § (2) be kez dés b) pont já ban fog lalt iga zo lá si

kö te le zett ség is mé telt sza bály sze rû fel hí vást kö ve tõ el mu -
lasz tá sa ese tén, ha a hon véd tiszt je lölt nem bi zo nyít ja,
hogy a kö te le zett ség el mu lasz tá sa raj ta kí vül álló ok kö -
vet kez mé nye, illetve

d) a hall ga tói jog vi szony meg szû né sé nek nap ján, ki vé -
ve ha a hall ga tói jog vi szony a fel sõ fo kú vég zett sé get ta nú -
sí tó ok le vél ki ál lí tá sá nak nap ján szû nik meg,

e) az össze fér he tet len ség meg szün te té sé nek el mu lasz -
tá sa ese tén.

(2) A szol gá la ti vi szony az (1) be kez dés a)–c) és
az e) pont ja sze rin ti ese tek ben azon a na pon szû nik meg,
ami kor a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a tör vé nyi fel té tel be -
áll tát meg ál la pí tot ta.

34/H.  § (1) A hon véd tiszt je lölt nem mond hat le tiszt je -
löl ti szol gá la ti vi szo nyá ról

a) a meg elõ zõ vé del mi hely zet, a ve szély hely zet,
a szük ség ál la pot vagy rend kí vü li ál la pot ide jén,

b) az Al kot mány 19/E.  §-ában meg ha tá ro zott idõ szak -
ban,

c) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve -
ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló tör vény ben fog lalt –
a hon vé del mi ága zat ha tás kö ré be utalt – fel ada tok vég re -
haj tá sá nak idõ sza ka alatt.

(2) A Hon véd ség a tiszt je löl ti szol gá la ti vi szonyt egy -
ol da lú an ak kor bont hat ja fel, ha

a) az Or szág gyû lés vagy a Kormány dön té se alap ján
a Hon véd sé get érin tõ lét szám csök ken tést kell vég re haj ta -

ni, vagy át szer ve zés  miatt a hon véd tiszt je löl tet a kép zett -
sé gé nek és vég zett sé gé nek meg fe le lõ kez dõ be osz tás ba
nem le het he lyez ni, és más in téz mény be vagy az in téz mé -
nyen be lül más szak ra tör té nõ át irá nyí tá sá ra nincs le he tõ -
ség, vagy az át irá nyí tást a tiszt je lölt nem vál lal ta,

b) a hon véd tiszt je lölt ha tár idõ ben nem tesz ele get
az ösz tön díj szer zõ dés ben szak irá nyá nak meg fe le lõ en elõ -
írt gép jár mû-ve ze tõi en ge dély meg szer zé sé nek, illetve
nyel vi kö ve tel mény rend szer nek,

c) a hon véd tiszt je lölt kö rül mé nye i ben olyan vál to zás
állt be, amely nek kö vet kez té ben már nem fe le l meg a fel -
vé tel kor tá masz tott al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek nek,

d) a hon véd tiszt je lölt ál tal tel je sí tett, a ka to nai szo ci a -
li zá ció szem pont já ból lé nye ges kö ve tel mé nyek nem érik
el a Hon véd ség ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mény szin tet,

e) a hon véd tiszt je lölt mél tat lan sá ga ese tén.

(3) A (2) be kez dés a)–d) pont ja ese tén a hon véd tiszt je -
lölt ké rel mé re a Zász ló alj pa rancs no ká nak ja vas la tá ra
a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a szol gá lat ér de ké re, illetve
a hon véd tiszt je lölt kü lö nös mél tány lást ér dem lõ egyé ni
ér de ké re te kin tet tel en ge dé lyez he ti a szer zõ dé ses le gény -
sé gi ál lo mány ba vé telt, vagy azt, hogy a hon véd tiszt je lölt
ta nul má nya it tiszt he lyet tes-je lölt ként foly tat has sa.

(4) A hon véd tiszt je lölt (2) be kez dés e) pont ja sze rin ti
mél tat lan ság meg ál la pí tá sá ra a Hjt. és a vég re haj tá sá ról
 szóló jog sza bály ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

34/I.  § A hon véd tiszt je lölt tisz ti ál lo mány ba vé te le hi -
va tá sos, vagy szer zõ dé ses jog vi szony lé te sí té sé vel tör tén -
het. Er rõl a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a Zász ló alj pa rancs -
no ká nak ja vas la tá ra a szol gá lat ér de ké re te kin tet tel dönt.

34/J.  § (1) A tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony meg szû né se
ese tén a hon véd tiszt je lölt azon a sza kon, amely re fel vé telt
nyert pol gá ri hall ga tó ként ak kor foly tat hat ja a ta nul má -
nya it, ha

a) az adott sza kon fo lyik ci vil kép zés,

b) ren del ke zés re áll ál la mi lag tá mo ga tott lét szám vagy
vál lal ja a költ ség té rí té ses kép zé sen  való rész vé telt, és

c) a tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony nem a hon véd tiszt je -
lölt ér dek kö ré ben fel me rült ok  miatt szûnt meg. Az egész -
ség ügyi ok a Hon véd ség ér dek kö ré ben fel me rült ok nak
mi nõ sül.

(2) Ha a hall ga tói jog vi szony vagy tiszt je löl ti szol gá la ti 
vi szony a hon véd tiszt je lölt ér dek kö ré ben fel me rült ok ból
szû nik meg, a hon véd tiszt je lölt a kép zés költ sé ge it a kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak nak meg fe le lõ en kö te les
vissza té rí te ni.

34/K.  § (1) A hon véd tiszt je lölt a Zász ló alj nál rend fo ko -
zat nél kül tölt be szol gá la ti be osz tást. A hon véd tiszt je lölt
a szol gá la ti fel ada ta it a jog sza bá lyok nak, a pa ran csok nak
és in téz ke dé sek nek meg fe le lõ en, az el vár ha tó szak ér te -
lem mel és gon dos ság gal, pár tat la nul és igaz sá go san kö te -
les vég re haj ta ni. Az ál ta la el lá tott be osz tás alap ján a hon -
véd tiszt je lölt fe nyí té si és el is me ré si jog kört nem gya ko -
rol hat, il let mény re és egyéb já ran dó sá gok ra pe dig e tör -
vény sza bá lyai alap ján jogosult.
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(2) A hon véd tiszt je lölt kü lön jog sza bály sze rint
egyen ru ha és év fo lyam jel zés vi se lé sé re kö te les. Az in téz -
mé nyen kí vü li ren dez vé nyen a hon véd tiszt je lölt egyen ru -
hát a Zász ló alj pa rancs no ká nak en ge dé lyé vel vi sel het.

(3) A ka to nai érint ke zés so rán a hon véd tiszt je löl tet
az elsõ év fo lya mon õr mes te ri, a má so di kon törzs õr mes te -
ri, a har ma di kon fõ törzs õr mes te ri, a ne gye dik év fo lya mon
zász ló si rend fo ko zat hoz kap cso ló dó kö te les sé gek ter he -
lik, illetve – ide nem ért ve a jut ta tá so kat – jo gok il le tik
meg.

(4) A hon véd tiszt je lölt a 20.  § ren del ke zé se in túl kö te -
les az elõ írt he lyen és idõ ben, szol gá lat ké pes ál la pot ban
meg je len ni, és fel ada tát tel je sí te ni, illetve e cél ból ren del -
ke zés re áll ni, a ka to nai rend és a fe gye lem sza bá lya it, így
kü lö nö sen a Szol gá la ti Sza bály zat elõ írá sa it meg tar ta ni.
A hon véd tiszt je lölt szol gá la ton kí vül is kö te les a Hon véd -
ség tény le ges ál lo má nyú tag já hoz és be osz tá sá hoz mél tó
ma ga tar tást tanúsítani.

(5) A hon véd tiszt je lölt re a Hjt. össze fér he tet len ség re
vo nat ko zó sza bá lya it meg fe le lõ en al kal maz ni kell az zal,
hogy a be je len tés sel, illetve en ge dé lye zés sel kap cso la tos
ál lo mány il le té kes pa rancs no ki jog kö rö ket a Zász ló alj pa -
rancs no ka gya ko rol ja.

34/L.  § (1) A hon véd tiszt je lölt a tiszt je löl ti szol gá la ti
vi szony fenn ál lá sa alatt kö te les

a) részt ven ni a Hvt. 70.  § (1) be kez dé sé nek a), b),
d)–f) és h)–j) pont jai sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sá ban,

b) a haza ka to nai vé del mé re fel ké szül ni, részt ven ni
az eh hez szük sé ges ki kép zés ben,

c) õr-, ügye le ti, ké szen lé ti és fu tár szol gá la tot, va la mint
ka to nai ren dé sze ti szol gá la tot el lát ni,

d) a ka to nai szol gá lat ra  való fel ké szü lés, illetve a ve ze -
té si is me re tek meg ala po zá sa és fej lesz té se ér de ké ben, gya -
kor lá si cél ból pa rancs no ki fel ada to kat el lát ni,

e) meg elõ zõ vé del mi hely zet ben és rend kí vü li ál la pot
ide jén szol gá la ti fel adat el lá tá sá ra.

(2) A Hvt. 70.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro -
zott igény be vé telt a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter arra vo nat ko zó egye di dön té se alap -
ján a Zász ló alj pa rancs no ka út ján ha tá ro zat ban ren de li el
az in téz mény ve ze tõ jé nek egy ide jû ér te sí té se mel lett.
A ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok el lá tá sá ban részt vevõ
hon véd tiszt je lölt ré szé re a ta nul má nyi és vizs ga sza bály -
zat ban meg ha tá ro zott mó don biz to sí ta ni kell a vizs ga kö te -
le zett ség utó la gos tel je sí té sé nek lehetõségét.

(3) A hon véd tiszt je lölt az (1) be kez dés sze rin ti ki kép -
zést, szol gá la ti igény be vé telt a Zász ló alj pa rancs nok ja -
vas la tá ra a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek en ge dé lyé vel
a szö vet sé ges, va la mint az euró pai uni ós együtt mû kö dés re
fel aján lott ka to nai szer ve zet ben kül föl dön is tel je sít he ti.

34/M.  § (1) A hon véd tiszt je lölt hall ga tói jog vi szo nyá -
nak szü ne te lé sé re a 18.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni
az zal, hogy a (2) be kez dés ki vé te lé vel a hall ga tói jog vi -
szony szü ne te lé se a tiszt je löl ti szol gá la ti jog vi szony fenn -
ál lá sát nem érin ti.

(2) A tiszt je löl ti szol gá la ti jog vi szony a hall ga tói jog vi -
szonnyal egy ide jû leg a hon véd tiszt je lölt ké rel mé re ak kor
szü ne tel het, ha a hon véd tiszt je lölt a Hon véd ség egész ség -
ügyi szol gá la ta vé le mé nyé nek alap ján szü lés  miatt ön hi bá -
ján kí vül nem tud ele get ten ni a hall ga tói és a tiszt je löl ti
szol gá la ti vi szony ból ere dõ kö te le zett sé gé nek. A szü lés
 miatti egy be füg gõ szü ne te lés ide je nem le het hosszabb,
mint négy fél év.

(3) A hon véd tiszt je lölt párt nak nem le het tag ja, po li ti -
kai te vé keny sé get nem foly tat hat, párt ren dez vé nyen nem
ve het részt.

(4) A hon véd tiszt je lölt nem csat la koz hat olyan szer ve -
zet hez, amely nek szer ve zõ dé si cél ja vagy te vé keny sé ge
a Hon véd ség tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta i val el len -
té tes.

(5) A hon véd tiszt je lölt kö te les a tár sa dal mi szer ve zet -
tel fenn ál ló, il le tõ leg az új on nan lé te sü lõ tag sá gi vi szo nyát 
elõ zetesen a Zász ló alj pa rancs no ká nak írás ban be je len te -
ni. A Zász ló alj pa rancs no ka a tag sá gi vi szony fenn tar tá sát
vagy lé te sí té sét a szol gá lat ér de ke i re te kin tet tel írás ban
meg tilt hat ja. Ezt meg fe le lõ en al kal maz ni kell az egye sü lé -
si jog alap ján lét re ho zott, tár sa dal mi szer ve zet nek nem mi -
nõ sü lõ, de szer ve zett po li ti kai te vé keny sé get foly ta tó kö -
zös ség hez, va la mint a tö meg moz ga lom hoz tör té nõ csat la -
ko zás ra és rész vé tel re is.

34/N.  § (1) A hon véd tiszt je lölt az in téz mény Sza bály -
za tá ban meg ha tá ro zott mó don – a Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ké nek en ge dé lyé vel, a tiszt je löl ti szol gá la ti vi szo nyá nak
fenn tar tá sa mel lett – a kép zé si idõ tar ta ma alatt leg fel jebb
egy szer sza kot vált hat. A hon véd tiszt je lölt kül föl dön ta -
nul má nyo kat a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek en ge dé lyé vel
foly tat hat.

(2) A hon véd tiszt je lölt ven dég hall ga tói jog vi szonyt,
illetve to váb bi (pár hu za mos) hall ga tói jog vi szonyt a Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ké nek elõ zetes en ge dé lyé vel lé te sít het.
A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek elõ zetes en ge dé lye szük -
sé ges a to váb bi szak ké pe sí tés, illetve szak kép zett ség meg -
szer zé sé hez szük sé ges ta nul má nyok foly ta tá sá hoz is.

(3) A hon véd tiszt je lölt az (1) és a (2) be kez dés sze rin ti
ké rel mét a Zász ló alj pa rancs nok út ján, annak vé le mé nyé -
vel ter jesz ti fel.

34/O.  § (1) A Zász ló alj be osz tá sá ban tör té nõ szol gá lat -
tel je sí tés ki kép zé si idõ nek mi nõ sül, me lyet úgy kell meg -
ál la pí ta ni, hogy az a hon véd tiszt je lölt ta nul má nyi kö te le -
zett sé ge i nek tel je sí té sét ne ve szé lyez tes se. A ki kép zé si
idõn be lül a hon véd tiszt je lölt na pi rend jét a Zász ló alj pa -
rancs no ka ha tá roz za meg.

(2) A hon véd tiszt je löl tet a Zász ló alj el he lye zé si kör le -
té ben kell el he lyez ni. Et tõl el te kin te ni szak mai gya kor lat
vagy szol gá la ti fel adat vég re haj tá sa ér de ké ben le het.
Az el he lye zé si kör let ben biz to sí ta ni kell a kép zés sel és
a ki kép zés sel kap cso la tos kö ve tel mé nyek tel je sí té sét elõ -
se gí tõ kö rül mé nyek ki ala kí tá sát, a tisz tál ko dás nak, az ét -
kez te tés nek, az egész ség ügyi el lá tás nak, va la mint a pi he -
nõ idõ el töl té sé nek és az al vás nak az ál ta lá nos fel té te le it.
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A hon véd tiszt je lölt az el he lye zé si kör le tet csak a Zász ló -
alj pa rancs no ka ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint és en ge dé -
lyé vel hagy hat ja el.

34/P.  § (1) A hon véd tiszt je lölt fe gyel mi és kár té rí té si
fe le lõs sé gét – e tör vény ben sza bá lyo zott ki vé te lek kel –
az Ftv., a Hjt., va la mint az in téz mény fe gyel mi és kár té rí -
té si sza bály za ta ál la pít ja meg.

(2) Fe gyel mi vét sé get kö vet el és fe gyel mi bün te tés ben
ré sze sít he tõ a hon véd tiszt je lölt, ha a tiszt je löl ti szol gá la ti
vi szo nyá ból, illetve a hall ga tói jog vi szo nyá ból ere dõ kö te -
le zett sé gét vét ke sen és sú lyo san meg sze gi. A fe gyel mi fe -
le lõs sé get elsõ fo kon a Zász ló alj pa rancs no ka bí rál ja el
a Hjt.-ben rög zí tett el já rá si sza bá lyok sze rint.

(3) A ki szab ha tó fe gyel mi bün te té se ket az Ftv. ha tá roz -
za meg az zal, hogy a hon véd tiszt je lölt ese tén az Ftv. 70.  §
(2) be kez dé sé nek d) pont ja nem al kal maz ha tó, az Ftv.
70.  § (2) be kez dés c) pont ja ese tén pe dig fe gyel mi bün te -
tés ként az alap ösz tön díj csök kent he tõ leg fel jebb öt hó nap -
ra 10–50%-kal.

(4) A hon véd tiszt je löl tet meg il le tõ kár té rí té si igény el -
bí rá lá sá ra a Hjt., va la mint e tárgy kör ben vég re haj tá sá ra ki -
adott jog sza bá lyok anya gi és el já rás jo gi ren del ke zé sei
az irány adók az zal, hogy ese tük ben ál lo mány il le té kes pa -
rancs nok a Zász ló alj pa rancs no ka.

(5) A hon véd tiszt je lölt bün te tõ jo gi és sza bály sér té si
fe le lõs sé gé nek el bí rá lá sá ra a szer zõ dé ses ka to nák ra vo nat -
ko zó sza bá lyok az irány adó ak.

34/R.  § A hon véd tiszt je lölt hall ga tói jog vi szo nya te kin -
te té ben a 15/A.  § és a 16.  § ren del ke zé sei nem al kal maz ha -
tók.”

(6) A Hft. 41/A.  §-át meg elõ zõ al cím és a 41/A.  § he lyé -
be a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„A hon véd tiszt je lölt ösz tön dí ja
41/A.  § (1) A hon véd tiszt je lölt ha von ta ösz tön díj ra jo -

go sult.
(2) Az ösz tön díj alap ösz tön díj ból, alap ösz tön díj-ki -

egé szí tés bõl, ta nul má nyi pót lék ból, va la mint egyéb pót lé -
kok ból áll. Tört idõ szak ese tén az alap ösz tön díj, az alap -
ösz tön díj-ki egé szí tés, ta nul má nyi pót lék össze gét idõ ará -
nyo san, az adott hó nap nap tá ri nap ja i nak fi gye lem be vé te -
lé vel kell meg ha tá roz ni.

(3) A hon véd tiszt je lölt ösz tön díj ára a bí ró sá gi vég re -
haj tás ról  szóló tör vény ösz tön díj ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni.

(4) Az ösz tön díj és egyéb jut ta tá sok mér té ke i re vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket az ösz tön díj szer zõ dés nem tar tal -
maz hat.

(5) Az ösz tön díj össze gét az egyes ösz tön díj ele mek re
meg ha tá ro zott szor zó szá mok és a köz tiszt vi se lõi il let -
mény alap (a to váb bi ak ban: il let mény alap) szor za ta ként
kell ki szá mol ni.

(6) A hon véd tiszt je lölt alap ösz tön díj ra jo go sult,
amely nek szor zó szá ma ha von ta:

a) sza kasz pa rancs no ki fel ada tok el lá tá sá ra ki je -
löl tek ese té ben: 0,60

b) raj pa rancs no ki fel ada tok el lá tá sá ra ki je löl tek 
ese té ben: 0,55

c) az a) és b) pon tok ba nem tar to zók ese té ben: 0,50
(7) A hon véd tiszt je lölt alap ösz tön díj-ki egé szí tés re jo -

go sult, amely nek szor zó szá ma ha von ta az egyes ki kép zé si
vagy ta nul má nyi sze mesz te rek idõ sza kai alap ján:

a) Ka to nai alap fel ké szí tés: 0,25
b) II. sze mesz ter: 0,26
c) III. sze mesz ter: 0,27
d) IV. sze mesz ter: 0,28
e) V. sze mesz ter: 0,29
f) VI. sze mesz ter: 0,30
g) VII. sze mesz ter: 0,31
h) VIII. sze mesz ter: 0,32
(8) Az egyes idõ sza kok ra meg ál la pí tott alap ösz tön -

díj-ki egé szí tés a kö vet ke zõ idõ szak elsõ nap ját meg elõ zõ
na pig, a VIII. sze mesz ter ese tén pe dig a hon véd tiszt je lölt
jog vi szony meg szû né se nap já ig jár.

(9) A hon véd tiszt je lölt az elõ zõ sze mesz ter ta nul má nyi 
ered mé nye alap ján ta nul má nyi pót lék ra jo go sult, amely -
nek szor zó szá ma ha von ta a kor ri gált kre di tin dex alap ján:

a) 3,50 és alat ta: nem jár
b) 3,51 – 4,00 kö zött: 0,10
c) 4,01 – 4,50 kö zött: 0,15
d) 4,51 – 5,00 kö zött: 0,20
e) a ta nul má nyi és vizs ga sza bály zat ban meg fo -

gal ma zott leg ma ga sabb kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõk ese té ben: 0,40

(10) Az egyéb il let mény pót lé kok az il let mény alap szá -
za lé ká ban meg ha tá roz va a kö vet ke zõk:

a) a re pü lé si pót lék – az éves re pü lé si terv ben meg ha tá -
ro zott re pü lé si fel ada tok 100%-os tel je sí té se ese tén –
éven te 25–100%;

b) ej tõ er nyõs-ug rá si pót lék az ug rá sok szá má tól füg gõ -
en ug rá son ként 2–5%;

c) ka taszt ró fa vé del mi pót lék na pon ta 5,8%.
(11) Az ösz tön dí jat a tör vé nyes ma gyar pénz nem ben

kell meg ál la pí ta ni, és ha von ta utó lag, a tárgy hó na pot kö -
ve tõ hó nap 5. nap já ig kell ki fi zet ni, vagy a hon véd tiszt je -
lölt meg bí zá sa alap ján a fi ze té si szám lá já ra át utal ni.

(12) A hon véd tiszt je lölt ré szé re a ki fi ze tett, át utalt ösz -
tön díj ról rész le tes, írás be li el szá mo lást kell adni, amely bõl 
mind a ki szá mí tás he lyes sé ge, mind a le vo ná sok jog cí me
és össze ge el len õriz he tõ.

(13) Az ösz tön díj ból le vo nás nak csak jog sza bály, vég -
re hajt ha tó ha tá ro zat vagy a hon véd tiszt je lölt hoz zá já ru lá -
sa alap ján van he lye, et tõl el tér ni nem le het.

(14) A jog alap nél kül ki fi ze tett, át utalt ösz tön díj 60 na -
pon be lül írás be li fel szó lí tás sal vagy fi ze té si meg ha gyás -
sal a hon véd tiszt je lölt tõl vissza kö ve tel he tõ. A Hjt. 12.  §
(1) be kez dé se sze rin ti el évü lé si idõn be lül vissza kö ve tel -
he tõ a jog alap nél kül ki fi ze tett, át utalt ösz tön díj, ha annak
jog ta lan sá gá ról a hon véd tiszt je lölt tu dott vagy tud nia kel -
lett vol na.
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(15) A Hon véd ség a hon véd tiszt je lölt jog vi szo nyá val
össze füg gõ egyéb tar to zá sá nak, to váb bá az ösz tön dí jon túl 
min den egyéb, jog alap nél kül ki fi ze tett, át utalt pénz be li
jut ta tás nak meg té rí té sé re irá nyuló igé nyét írás be li fel szó -
lí tás sal vagy fi ze té si meg ha gyás sal a Hjt. 12.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti el évü lé si idõn be lül ér vé nye sít he ti.

(16) A hon véd tiszt je lölt az ösz tön díj ára vo nat ko zó
igé nyé rõl elõ re nem mond hat le, és a le vo nás men tes ösz -
tön díj ré szét nem ru ház hat ja át.

(17) Az ösz tön díj ból  való le vo nás ra és a fi ze té si fel szó -
lí tás, illetve fi ze té si meg ha gyás vég re haj tá sá ra – a jog erõ -
re emel ke dést kö ve tõ en – egye bek ben a bí ró sá gi vég re haj -
tás sza bá lyai az irány adó ak.

(18) A jog vi szony szü ne te lé sé nek ide je alatt a hon véd
tiszt je lölt (2) be kez dés sze rin ti ösz tön díj ra nem jo go sult.”

(7) A Hft. IV/A. Fe je ze te a kö vet ke zõ al cím mel és
41/S.  §-sal egé szül ki:

„A hon véd tiszt je lölt ter mé szet be ni jut ta tá sai
41/S.  § (1) A hon véd tiszt je lölt a kü lön jog sza bá lyok ban 

meg ha tá ro zot tak sze rint té rí tés men tes ter mé szet be ni el lá -
tás ként élel me zé si és ru há za ti el lá tás ra, va la mint el he lye -
zés re és tan szer tá mo ga tás ra jo go sult.

(2) Szol gá la ti ki kül de tés ese tén a hon véd tiszt je löl tet
a hi va tá sos ka to ná nak a jog sza bály sze rint járó na pi díj
50%-a il le ti meg.

(3) Ha a hon véd tiszt je lölt a 34/L.  § (3) be kez dé se alap -
ján kül föl dön tel je sít fel ada tot, illetve ta nul má nyo kat foly -
tat, ha zai ösz tön dí ján fe lül de vi za el lát mány ra, kül föl di na -
pi díj ra és költ ség té rí té sek re kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint jo go sult. A pá lyá za ti for rás ból fi nan szí -
ro zott kül föl di ta nul má nyok ese tén a hon véd tiszt je lölt
a ha zai ösz tön díj ára jo go sult, to váb bá ré szé re a pá lyá za ti
for rás ter hé re a ki kül dõ to váb bi jut ta tá so kat ál la pít hat
meg.”

(8) A Hft. IV/A. Fe je ze te a kö vet ke zõ al cím mel és
41/T.  §-sal egé szül ki:

„A hon véd tiszt je lölt ér de me i nek el is me ré se
41/T.  § A hon véd tiszt je lölt az adott fel adat ki emel ke dõ

tel je sí té sé ért, illetve a fel ada tok hosszabb idõn át tör té nõ
ered mé nyes vég zé sé ért a kö vet ke zõ el is me rés ben ré sze sít -
he tõ:

a) pénz ju ta lom,
b) a mi nisz ter ál tal ala pí tott ki tün te tõ cím, díj, pla kett,

ok le vél, em lék lap stb.,
c) ki tün te tés.”
(9) A Hft. 49.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül

ki:
„(2) A hon véd tiszt je lölt jog ál lás sal össze füg gés ben

2011. feb ru ár 1-jé ig a meg kö tött ösz tön díj szer zõ dé se ket
mó do sí ta ni kell.”

(10) A Hft. a kö vet ke zõ 49/B.  §-sal egé szül ki:
„49/B.  § E tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban, ahol

tör vény, kor mány ren de let, illetve HM ren de let ösz tön dí jas 
hall ga tót em lít, azon a hon véd tiszt je löl tet is ér te ni kell.”

(11) A Hft. 50.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg

a) a tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony lé te sí té sé nek, meg -
szün te té sé nek, tar tal má nak rész le tes sza bá lya it, az ezek kel 
össze füg gõ sze mély ügyi ha tás kö rök gya kor lá sá nak, a sze -
mély ügyi igaz ga tás nak és nyil ván tar tás nak a rend jét, ide -
ért ve a más ke re sõ fog lal ko zás be je len té sé vel, en ge dé lye -
zé sé vel kap cso la tos el já rást,

b) a kül föl di ta nul má nyok kal, ki kép zés sel, szol gá la ti
igény be vé tel lel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló
1991. évi XXXI. tör vény ha tá lya alá nem tar to zó egyes el -
is me ré sek ado má nyo zá sá nak rész le tes sza bá lya it és
az ado má nyo zás rend jét,

d) a tiszt je löl ti szol gá la ti vi szony mél tat lan ság cí mén
tör té nõ meg szün te té sé nek el já rá si sza bá lya it,

e) az egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas sá gi kö ve -
tel mé nye ket, az egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas sá gi 
kö ve tel mé nyek fel mé ré sé nek sza bá lya it, a fel mé rést vég -
zõ szer ve ze tek ki je lö lé sét, va la mint az egész sé gi kö ve tel -
mé nyek fel mé ré sé nek költ sé ge it,

f) az ösz tön díj és a pénz ju ta lom meg ál la pí tá sá val,
illetve fo lyó sí tá sá val, az egyéb pót lé kok ra  való jo go sult -
ság gal kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat,

g) a jut ta tá sok, költ ség té rí té sek, ked vez mé nyek, tá mo -
ga tá sok rend sze rét és fel té te le it,

h) ke gye le ti gon dos ko dás sal kap cso la tos fel ada to kat,
i) a kép zé si költ ség vissza té rí té sé nek rész le tes sza bá -

lya it,
j) a ka to nai szo ci a li zá ció szem pont já ból lé nye ges kö -

ve tel mé nye ket, az elv árt kö ve tel mény szin tet és a hon véd
tiszt je löl tek ér té ke lé sé nek sza bá lya it.”

56.  §

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 41/A.  § (2) be kez dé -
sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun ka adó lét szá má nak meg ál la pí tá sa kor fi gyel men
kí vül kell hagy ni]

„c) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló tör vény, illetve a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó mun ka -
vál la lót, ide ért ve az ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti vi -
szonnyal ren del ke zõ mun ka vál la lót is, és”

57.  §

Az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes
ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
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XLVII. tör vény 23.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[A kö vet ke zõ szer vek írás be li meg ke re sé sé re a ke ze lést
vég zõ or vos az érin tett egész ség ügyi és a meg ke re sõ szerv
ál tal tör vény alap ján ke zel he tõ, az azo no sí tás hoz szük sé -
ges sze mély azo no sí tó ada ta it át ad ja a meg ke re sõ szerv -
nek. A meg ke re sés ben a 4.  § (4) be kez dé sé nek meg fe le lõ en
fel kell tün tet ni a meg is mer ni kí vánt egész ség ügyi és sze -
mély azo no sí tó ada to kat. A meg ke re sõ szer vek a kö vet ke -
zõk le het nek:]

„e) a Ma gyar Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó szer -
ve, a ki kép zett tar ta lé ko sok bé ke idõ szak ban tör té nõ hadi
be osz tás ra tör té nõ ki írá sa és a ki kép zett tar ta lé ko sok gyors 
és dif fe ren ci ált be hí vá sa ér de ké ben, a hon vé de lem rõl és
a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
kör ben.”

58.  §

A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999. évi
LXXXIV. tör vény 19.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tás ból igé nyel he ti(k):]

„d) a hon vé del mi igaz ga tás szer ve a had kö te le sek nyil -
ván tar tá sá hoz a 8.  § a), b), f), i), k) pont ja i ban meg je lölt
ada to kat és a jár mû ve ze tõ egész sé gi és pá lya al kal mas sá gi
ada ta it, va la mint a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság, a Hon -
véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re biz to sí tott tech ni -
kai esz kö zök kel kap cso la tos szol gál ta tás el ren de lé se cél -
já ból a 9.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint 9.  § (2) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat;”

59.  §

(1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – 2011. ja -
nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 56.  §-a 2011. ja nu ár 2-án lép ha tály ba.

60.  §

(1) A Hvt.

a) 8.  § (4) be kez dé sé ben az „a bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet, a vám- és pénz ügy õr ség, a ka taszt ró fa vé de lem,
va la mint a hi va tá sos ön kor mány za ti” szö veg rész he lyé be
az „a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet, a ka taszt ró fa vé de -
lem, va la mint az ál lam i és a hi va tá sos ön kor mány za ti”
szö veg,

b) a 33.  § (5) be kez dé sé ben a „köz tiszt vi se lõ i re” szö -
veg rész he lyé be a „kor mány tiszt vi se lõ i re, köz tiszt vi se lõ i -
re” szö veg,

c) 101.  § (3) be kez dés j) pont já ban az „irá nyít ja” szö -
veg rész he lyé be a „ve ze ti” szö veg,

d) 102.  § (1) be kez dé sé ben a „kö zép szin tû irá nyí tó szer -
vek” szö veg rész he lyé be a „kö zép szin tû ve ze tõ szerv”
szö veg,

e) 204.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „Ma gyar Hon véd -
ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál -
lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a to váb bi ak ban:
Hjt.)” szö veg rész he lyé be a „Hjt.” szö veg
lép.

(2) A Hjt.
a) 2.  § (38) be kez dés ben az „ön ként vál lal ja” szö veg rész 

he lyé be az „ön kén tes mû ve le ti tar ta lé kos ként vagy ön kén -
tes vé del mi tar ta lé kos ként vál lal ja” szö veg,

b) 43.  § (2) be kez dé sé ben a „tisz ti és tiszt he lyet te si be -
osz tás ese tén a 20 évet, tisz te si be osz tás ese tén a 15 évet”
szö veg rész he lyé be a „a 20 évet” szö veg

c) 68.  § (5) be kez dé sé ben az „össze gû elõ le get” szö veg -
rész he lyé be az „össze get” szö veg,

d) 152.  § (2) be kez dés ben a „Hon véd ség hez nem tar to zó 
sze mélyt” szö veg rész he lyé be a „Hon véd ség hez nem tar -
to zó sze mélyt, va la mint az ön kén tes tar ta lé kos ka to nát
a ren del ke zés re ál lás idõ sza ká ban” szö veg,

e) 165.  § (1) be kez dés ben „az il let mé nyé bõl” szö veg -
rész he lyé be „az il let mé nyé bõl, illetve – ön kén tes tar ta lé -
kos ka to na ese tén – ren del ke zés re ál lá si dí já ból” szö veg,

f) 287.  § (2) be kez dés e) pont já ban a „le sze re lé si se -
gély” szö veg rész he lyé be a „le sze re lé si se gély, szer zõ -
dés-hosszab bí tá si díj, szer zõ dés kö té si díj” szö veg, a „to -
bor zó pénz vissza fi ze té sé vel” szö veg rész he lyé be a „to bor -
zó pénz és a szer zõ dés kö té si díj vissza fi ze té sé vel” szö veg,

g) 287.  § (2) be kez dés f) pont fc) al pont já ban az „el en -
ge dé sé nek” szö veg rész he lyé be az „el en ge dé sé nek, to váb -
bá a túl élõ hoz zá tar to zó lak ha tá si tá mo ga tá sá nak” szö veg
lép.

(3) A Hft.
a) 1.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „hall ga tó i ra (a to váb -

bi ak ban együtt: hall ga tó)” szö veg rész he lyé be a „hall ga tó -
i ra és hon véd tiszt je lölt je i re (ha e tör vény el té rõ en nem
ren del ke zik a to váb bi ak ban együtt: hall ga tó)”

b) 3.  § (1) be kez dé sé ben az „a fegy ve res szer vek hi va tá -
sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló
1996. évi XLI II. tör vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) és a Ma -
gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to -
ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Hjt.)” szö veg he lyé be az „a Hszt. és a Hjt.”

c) 15/A.  § (2) be kez dé sé nek mind két elõ for du lá sá nál és
(3) be kez dé sé ben és 16.  § (1) be kez dés f) pont já ban
a „15.  § (4) be kez dés ben” szö veg rész he lyé be a „15.  §
(2) be kez dés ben”

d) 34.  § (2) be kez dé sé ben a „25.  § (4) be kez dé sé nek”
szö veg rész he lyé be a „25.  § (3) be kez dé sé nek”

e) 35.  § (1) be kez dés a) pont já ban, 41/D.  § (1) be kez dé -
sé ben és (2) be kez dés mind két elõ for du lá sá nál,
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41/E.  §-ban, 41/G.  § (4) be kez dé sé ben, 41/H.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben, 41/I.  § (5) be kez dé sé ben, 41/J.  § (1) be -
kez dé sé ben, 41/M.  § b) pont já ban, 41/R.  § (1) be kez dés a)
és b) pont já ban, va la mint (2) be kez dé sé ben az „az ösz tön -
dí jas hall ga tó” szö veg rész he lyé be az „a hon véd tiszt je -
lölt”

f) IV/A. Fe je zet cí mé ben az „ÖSZ TÖN DÍ JAS HALL -
GA TÓI” szö veg he lyé be a „HON VÉD TISZT JE LÖLT -
JEI”

g) 41/B.  § (1) be kez dé sé ben, 41/D.  § (5) be kez dé sé ben,
41/F.  §-ban, 41/P.  § (2) be kez dé sé ben az „ösz tön dí jas hall -
ga tó” szö veg rész he lyé be a „hon véd tiszt je lölt”

h) 41/D.  § (1) és (3) be kez dé sé ben az „az ösz tön dí jas
hall ga tó val” szö veg rész he lyé be az „a hon véd tiszt je lölt -
tel”

i) 41/D.  § (6) be kez dé sé ben, a 41/F.  §-ban, 41/N.  §
(1) be kez dé sé ben az „Az ösz tön dí jas hall ga tói jog vi -
szony” szö veg rész he lyé be az „A tiszt je löl ti szol gá la ti vi -
szony”

j) 41/E.  §-ban az „Az ösz tön dí jas hall ga tók” szö veg rész
he lyé be az „A hon véd tiszt je löl tek”

k) 41/G.  § (1) be kez dé sé ben, 41/I.  § (1) be kez dé sé ben,
41/M.  § fel ve ze tõ szö veg ré szé ben az „Az ösz tön dí jas hall -
ga tó” szö veg rész he lyé be az „A hon véd tiszt je lölt”

l) 41/G.  § (2) be kez dé sé ben az „az ösz tön dí jas hall ga tói
jog vi szony” szö veg rész he lyé be az „a tiszt je löl ti szol gá la ti 
vi szony”, az „ösz tön dí jas hall ga tót” szö veg rész he lyé be
a „hon véd tiszt je löl tet”

m) 41/I.  § (4) és (5) be kez dé sé ben és 41/R.  § (1) be kez -
dés a) pont já ban az „az ösz tön dí jas hall ga tót” szö veg rész
he lyé be az „a hon véd tiszt je löl tet”

n) 41/I.  § (5) be kez dé sé ben az „az ösz tön dí jas hall ga tó -
nak” szö veg rész he lyé be az „a hon véd tiszt je lölt nek”

o) 41/K.  §-ban az „az ösz tön dí jas hall ga tói jog vi szo -
nya” szö veg rész he lyé be az „a tiszt je löl ti szol gá la ti vi szo -
nya”

p) 41/P.  § (1) be kez dé sé ben az „az ösz tön dí jas hall ga tói
jog vi szo nyát” szö veg rész he lyé be az „a hon véd tiszt je lölt
szol gá la ti vi szo nyát”

szö veg lép.

61.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti a Hvt.

a) 52.  § (1) be kez dés d) pont da) al pont já ban a „had fel -
sze re lé si” szö veg,

b) 72.  § (2) be kez dé sé ben „az ál lam i szer vek nek jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz” szö -
veg,

c) 76.  § (2) be kez dé sé ben a „bé ke- és há bo rús” szö veg,

d) 85.  §-a,

e) 86.  § (1) be kez dé sé ben az „és anya gok” szö veg,

f) 97.  § (1) be kez dés n) pont já ban az „anya gi-tech ni kai,
köz le ke dé si,” szö veg,

g) 207.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „vá rat lan” szö veg.
(2) Ha tá lyát vesz ti a Hjt.
a) 38/B.  §-a,
b) 41/A.  § nyi tó szö veg ré szé ben a „(to váb bi ak ban: ki zá -

ró ok)” szö veg,
c) 46.  § (5) és (7) be kez dé se,
d) 109/A.  §-ban a „Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és a” szö -

veg,
e) 287.  § (2) be kez dés j) pont já ban a „ , va la mint a meg

nem té rü lõ ká rok ren de zé sé nek és nyil ván tar tá sá nak sa já -
tos sza bá lya it” szö veg.

(3) Ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi
XCI II. tör vény.

(4) Ha tá lyát vesz ti a Hft. 27–30.  §-a és Mel lék le te.
(5) Ez a tör vény 2012. ja nu ár 2-án vesz ti ha tá lyát.

62.  §

(1) Nem lép ha tály ba a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2009. évi
CXLII. tör vény 5.  § (2) be kez dé se, 7–9.  §, 10.  § (2) be kez -
dé se, 12.  §, 22.  § (1) be kez dé se, 23.  §, 27.  § és 30.  §-a.

(2) Nem lép ha tály ba a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény és más tör vé nyek szol gá la ti vi -
szonnyal össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló 2010. évi
XCV. tör vény 4.  §-a, 9.  §-a, 26.  § (3) be kez dé se, 30.  §,
42.  § (2) be kez dé se és 46.  § (2) be kez dé se.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kö vér Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

1. mel lék let a 2010. évi CLXXX. tör vény hez
„1. mel lék let a hon vé de lem rõl és a Ma gyar

Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény hez

A tar ta lé kos ka to na es kü je

„Én, ……………………………………… es kü szöm, 
hogy a Ma gyar Köz tár sa sá got hí ven szol gá lom, a Ma gyar
Hon véd ség nek hû ség es ka to ná ja le szek. A Ma gyar Köz -
tár sa ság ér de ke it, ál lam pol gá ra i nak jo ga it és sza bad sá gát
bát ran, a tör vé nyek be tar tá sá val, éle tem árán is meg vé -
dem.”

(Az es küt tevõ egyé ni meg gyõ zõ dé se sze rint)
„Is ten en gem úgy se gél jen!”
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A Kormány 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
a honvédelmi szervezetek mûködésének

az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól  szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

és más Magyar Honvédséget érintõ
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVI II. tör vény 124.  § (2) be kez dés a)–d) pont já ban,

a 9.  § te kin te té ben a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi
XXXIV. tör vény 100.  § (1) be kez dés g) pont já ban,

a 10–13.  § te kin te té ben a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 153.  § (1) be kez dés 16. és 17. pont já ban, 
to váb bá a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény 85.  § (2) be kez dés a) és d) pont já ban, va la -
mint (3) be kez dés d) pont da) és df) al pont já ban,

a 14.  § te kin te té ben a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi
XLI II. tör vény 342.  § (1) be kez dés g) pont já ban,

a 15–17.  § te kin te té ben a nem ze ti szab vá nyo sí tás ról
 szóló 1995. évi XXVI II. tör vény 39.  § a) pont já ban,

a 18.  § te kin te té ben – az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben el jár -
va – a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXI II. tör vény 83.  § (2) be kez dés j) és
p) pont já ban

ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A hon vé del mi szer ve ze tek mû kö dé sé nek az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R1.)
7.  § (1) be kez dés b) és c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(A mi nisz ter uta sí tás ban ren del ke zik)
„b) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör -

vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 49.  § (5) be kez dés i), j) és
m) pont ja i ban és az Ámr. 46.  § (5) be kez dé sé ben az ele mi
költ ség ve tés jó vá ha gyá sá ra meg ha tá ro zott, a „2. Ma gyar
Hon véd ség” költ ség ve té si cím al cí me in be lül az in téz mé -
nyi lo gisz ti kai elõ irány za tok ra vo nat ko zó irá nyí tá si jog kö -
ré nek MH kö zép irá nyí tó ka to nai szer ve zet pa rancs no ka
út ján tör té nõ el lá tá sá ról;

c) az Áht. 49.  § (5) be kez dés i), j) és m) pont ja i ban és
az Ámr. 46.  § (5) be kez dé sé ben az ele mi költ ség ve tés jó -
vá ha gyá sá ra meg ha tá ro zott, a „2. Ma gyar Hon véd ség”
költ ség ve té si cím al cí me in be lül, to váb bá az Áht. 49.  §
(5) be kez dés m) pont ja sze rin ti, a HM költ ség ve té si fe je zet 
al cí me in be lül a sze mé lyi jut ta tá sok és azok já ru lé kai, va -
la mint a pénz ügyi jel le gû do lo gi elõ irány za tok ra vo nat ko -
zó irá nyí tá si jog kö ré nek a pénz ügyi és szám vi te li fel ada -
tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt hon vé del mi
szer ve zet ve ze tõ je út ján tör té nõ el lá tá sá ról;”

2.  §

Az R1. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § A HM költ ség ve té si fe je zet költ ség ve té sé nek

össze ál lí tá sá ra ki je lölt HM szer ve ze ti egy ség az ál lam i
költ ség ve tés össze ál lí tá sa so rán – a Tár ca Vé del mi Ter ve -
zõ Rend szer e, Erõ for rás és Költ ség ter ve zõ Al rend sze ré -
nek nagy ba ni erõ for rás és ki adá si igény ter vé re ala po zot tan 
– a 2.  § (4) be kez dés c), e) és f) pont ja i ban meg ha tá ro zott
fel ada tok vég re haj tá sá ra ki je lölt köz pon ti gaz dál ko dó,
a pénz ügyi gaz da sá gi szer ve ze ti egy ség gel ren del ke zõ,
ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, va la mint a kö zép irá nyí tó 
hon vé del mi szer ve ze tek kel együtt mû köd ve el ké szí ti
a HM költ ség ve té si fe je zet – költ ség ve té si tör vény szer ke -
ze ti rend jé nek meg fe le lõ rész le te zett sé gû – költ ség ve té si
javaslatát.”

3.  §

Az R1. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § A Ma gyar Köz tár sa ság költ ség ve té sé nek el fo ga -

dá sát kö ve tõ en a pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon -
to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt hon vé del mi szer ve zet:

a) össze ál lít ja a HM költ ség ve té si fe je zet a költ ség ve -
té si tör vény szer ke ze ti rend jé nek meg fe le lõ rész le te zett sé -
gû kincs tá ri költ ség ve té sét és az Ámr.-ben meg ha tá ro zott
ha tár ide ig meg kül di a Kincs tár ré szé re;

b) össze ál lít ja a hon vé del mi szer ve ze tek in téz mé nyi
költ ség ve té si ter vé nek, va la mint az egyes tár ca szin tû és
nem zet kö zi költ ség ve té si ter vek (a to váb bi ak ban együtt:
in téz mé nyi költ ség ve té si terv) el ké szí té sé hez szük sé ges
elõ irány zat-ke re tek re vo nat ko zó ja vas la tát, va la mint az in -
téz mé nyi költ ség ve té si terv ja vas la tok el ké szí té sé re vo nat -
ko zó HM uta sí tás-ter ve ze tet és azo kat a mi nisz ter ál tal tör -
té nõ jó vá ha gyást kö ve tõ en ki ad ja a hon vé del mi szer ve ze -
tek részére;

c) fe lül vizs gál ja az in téz mé nyi költ ség ve té si terv ja vas -
la to kat és azo kat cím, al cím, va la mint a b) pont sze rin ti
HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott rész le te zett ség gel jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti;

d) a költ ség ve té si tör vény szer ke ze ti rend jé nek meg fe -
le lõ en össze ál lít ja a HM költ ség ve té si fe je zet ele mi költ -
ség ve té sét és azt az Ámr.-ben meg ha tá ro zott ha tár ide ig
a Kincs tár ré szé re meg kül di.”

4.  §

Az R1.17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § (1) A költ ség ve té si be szá mo lás so rán a pénz ügyi

és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet

a) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok te kin te té ben ele mi
költ ség ve té si be szá mo lót (a to váb bi ak ban: be szá mo ló) és
a zár szám adás hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tást,
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b) a pénz ügyi és szám vi te li el lá tás ra utalt hon vé del mi
szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban in téz mé nyi be szá mo ló kat és
idõ kö zi mér leg je len té se ket, to váb bá azok költ ség ve té si
tör vény szer ke ze ti rend jé nek meg fe le lõ rész le te zett sé gû
össze sí té sé vel be szá mo ló kat és idõ kö zi mér leg je len té se -
ket,

c) a zár szám adás hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tást
ké szít és azo kat – az in téz mé nyi be szá mo lók és idõ kö zi

mér leg je len té sek ki vé te lé vel – az ál lam ház tar tás szer ve ze -
tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já -
tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben,
az Ámr.-ben, illetve az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
zár szám adá si tá jé koz ta tó já ban meg ha tá ro zott ha tár ide ig
meg kül di a Kincs tár és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter ré szé re.

(2) Azon hon vé del mi szer ve zet ese té ben, amely nél
a gaz da sá gi ve ze tõi fel adat meg osz tás ra ke rül, az in téz mé -
nyi be szá mo lót és az idõ kö zi mér leg je len tést a hon vé del mi 
szer ve zet ve ze tõ je (pa rancs no ka) mel lett a 8.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti pénz ügyi gaz da sá gi ve ze tõ és a 8.  § (5) be kez -
dé se sze rint a könyv vi te li fel ada tok vég re haj tá sá ra ki je lölt
sze mély együt te sen, az in téz mé nyi be szá mo lók fel ügye le ti 
szerv ré szé rõl tör té nõ el len õr zé sét az (1) be kez dés sze rin ti
hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je ál tal – a be szá mo lók fe lül -
vizs gá la tá ra – ki je lölt bi zott ság ve ze tõ je írja alá.

(3) A hon vé del mi szer ve ze tek in téz mé nyi be szá mo ló i -
nak és idõ kö zi mér leg je len té se i nek (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti össze sí té sé vel el ké szí tett be szá mo ló kat és idõ kö zi
mér leg je len té se ket a pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok
köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt hon vé del mi szer ve -
zet ve ze tõ je és a 8.  § (5) be kez dé se sze rint ki je lölt szer ve -
ze ti egy ség ve ze tõ je írja alá.”

5.  §

Az R1. a kö vet ke zõ 28/A.  §-sal egé szül ki:
„28/A.  § Az Áht. 100/B.  § (1) be kez dé se sze rin ti több -

let be vé tel fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé re és a be vé te li
elõ irány za tok mó do sí tá sá ra e § ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni. E § al kal ma zá sá ban a hon vé del mi szer ve ze tek
több let be vé te le az ele mi költ ség ve tés ben meg ter ve zett
ere de ti elõ irány zat az Ámr. 59/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti
be vé te lek kel, va la mint a HM fe je zet vissza té rü lé se i bõl és
in kur ren cia ér té ke sí té sé bõl be fo lyó köz pon to sí tott be vé te -
lek kel csök ken tett össze gén fe lül pén zü gyi leg tel je sült
összeg.”

6.  §

Az R1. a kö vet ke zõ 32.  §-sal egé szül ki:
„32.  § A hon vé del mi szer ve ze tek mû kö dé sé nek az ál -

lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló

346/2009. (XII. 30.) Korm. ren de let és más Ma gyar Hon -
véd sé get érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
282/2010. (XII. 15.) Korm. ren de let 5.  §-ával meg ál la pí -
tott 28/A.  §-t a 2010. au gusz tus 15-étõl ke let ke zett be vé te -
lek re is al kal maz ni kell.”

7.  §

Az R1.
a) 2.  § (4) be kez dés a) pont já ban a „9.  §” szö veg rész he -

lyé be a „9. és 10.  §” szö veg,
b) 6.  §-ában a „jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti egy sé gek”

szö veg rész he lyé be a „szer ve ze ti egy sé gek” szö veg,
c) 11.  §-ában a „10.  § (2) be kez dé se” szö veg rész he lyé -

be a „10.  § b) pont ja” szö veg
lép.

8.  §

Ha tá lyát vesz ti az R1. 18–22.  §-a és az azt meg elõ zõ al -
cím, 23–25.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, va la mint 31.  §
(2) és (3) be kez dé se.

9.  §

A vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé del mé -
rõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let

a) 8/A.  § c) pont já ban a „Hon vé del mi Mi nisz té rium Ál -
la mi Egész ség ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: HM ÁEK)”
szö veg rész he lyé be a „Hon véd kór ház–Ál la mi Egész ség -
ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: Hon véd kór ház)” szö veg,

b) 8/C.  § (1) és (5) be kez dé sé ben, 8/F.  § a) pont já ban
a „HM ÁEK” szö veg rész he lyé be a „Hon véd kór ház” szö -
veg
lép.

10.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI -
II. tör vény fel sõ ok ta tás ban  való vég re haj tá sá ról és a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér -
dé se i rõl  szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let (a to váb -
bi ak ban: R2.) 9.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, ezzel egy ide jû leg az ere de ti szö veg meg je lö lé se (1) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat meg fe le lõ en al kal -
maz ni kell a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ nyelv ta nár,
ta nár, test ne ve lõ ta nár, szak ok ta tó, gya kor la ti ok ta tó mun -
ka kö rök re is.”
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11.  §

Az R2. 1.  § (3) be kez dé sé ben a „9.  §-a” szö veg rész he -
lyé be a „9.  § (1) be kez dé se, 11.  §-a” szö veg lép.

12.  §

Ha tá lyát vesz ti az R2. 1/A.  §-ában a „ki zá ró lag” szö -
veg rész.

13.  §

Az R2. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le -
te lép.

14.  §

A Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl, va la mint egyes
szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 19.  §-ában az „az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont -
ban” szö veg rész he lyé be az „a Hon véd kór ház–Ál la mi
Egész ség ügyi Köz pont ban” szö veg lép.

15.  §

A ka to nai szab vá nyo sí tás sa já tos sza bá lya i ról  szóló
61/2007. (III. 31.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R3.)
3.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A KSZKB a hon véd ele mért, a ren dé sze tért, a gaz -
da ság po li ti ká ért és a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter,
az MSZT te vé keny sé gé ben részt vevõ to váb bi ér de kelt mi -
nisz té riu mok he lyet tes ál lam tit ká rai, va la mint az érin tett
más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõi ál tal ki je lölt
kép vi se lõk bõl áll. A KSZKB te vé keny sé gé ben tör té nõ
rész vé tel re meg kell hív ni az MSZT ál tal ki je lölt kép vi se -
lõt is.”

16.  §

Az R3. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § A ka to nai nem ze ti szab vá nyo sí tás sal kap cso la tos

fel ada tok vég re haj tá sá ban érin tett köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si- és egyéb szer vek ve ze tõi a ka to nai nem ze ti szab vá -
nyo sí tás sal kap cso la tos rész le tes fel ada ta i kat bel sõ ren del -
ke zés ben sza bá lyoz zák.”

17.  §

Az R3.
a) 3.  § (1) és (4) be kez dé sé ben, 5.  § (1) és (2) be kez dé sé -

ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) 3.  § (3) és (4) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „gaz da ság po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg

lép.

18.  §

Egyes köz pon to sí tott egész ség ügyi szol gál ta tók ál tal
nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé rõl, va la mint a kü lön
meg ha tá ro zott sze mé lyek te kin te té ben fenn ál ló egész ség -
ügyi el lá tás rend jé rõl  szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. ren -
de let

a) 1.  § a) pont já ban a „Hon vé del mi Mi nisz té rium Ál la -
mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút -
egé sz ség ügyi Köz pont) (a to váb bi ak ban: HM ÁEK)” szö -
veg rész he lyé be a „Hon véd kór ház–Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz -
pont) (a to váb bi ak ban: Hon véd kór ház)” szö veg,

b) 2.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben, 3.  §-át meg elõ zõ al cí mé -
ben, 8.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben a „HM ÁEK” szö veg rész
he lyé be a „HON VÉD KÓR HÁZ” szö veg,

c) 2.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 3.  § (1) és (2) be kez dé sé -
ben, 4.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 7.  § (1) és (5) be kez dé sé -
ben, 8.  § (1) be kez dé sé ben a „HM ÁEK” szö veg ré szek he -
lyé be a „Hon véd kór ház” szö veg,

d) 5.  § (5) be kez dé sé ben a „HM ÁEK-et” szö veg rész
he lyé be a „Hon véd kór há zat” szö veg,

e) 7.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben a „HM ÁEK-BEN” szö -
veg rész he lyé be a „HON VÉD KÓR HÁZ BAN” szö veg,

f) 7.  § (5) be kez dé sé ben a „HM ÁEK-nek” szö veg rész
he lyé be a „Hon véd kór ház nak” szö veg,

g) 8.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben a „HM ÁEK-EN” szö -
veg rész he lyé be a „HON VÉD KÓR HÁ ZON” szö veg,

h) 9.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „HM ÁEK-nél” szö -
veg rész he lyé be a „Hon véd kór ház nál” szö veg,

i) mel lék le té nek cí mé ben és elsõ be kez dé sé ben a „Hon -
vé del mi Mi nisz té rium Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont”
szö veg rész he lyé be a „Hon véd kór ház-Ál la mi Egész ség -
ügyi Köz pont” szö veg

lép.

19.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  §-a 2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ez a ren de let 2011. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Or bán Vik tor s. k.,

mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 282/2010. (XII. 15.) Korm. ren de let hez
„2. szá mú mel lék let az 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let hez

A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény köz al kal ma zot ti mun ka kö re i nek meg ne ve zé se, 
fi ze té si osz tá lyok ba so ro lá sa és a ve ze tõi pót lék mér té ke

Mun ka kö rök meg ne ve zé se Fi ze té si osz tá lyok Ve ze tõi
pót lék
min.
%-a

A B C D E F G H I J

ve ze tõi mun ka kö rök:

pá lyáz ta tás ra kö te le zett:

a) ma ga sabb ve ze tõ be osz tás:

 rek tor (ok ta tói be so ro lás sze rint) 300

 rek tor he lyet tes 
 (ok ta tói be so ro lás sze rint)

250

 dé kán 
 (ok ta tói be so ro lás sze rint)

250

 fõ tit kár * * *

 gaz da sá gi igaz ga tó * * * * *

b) ve ze tõ be osz tás:

 igaz ga tó 
 (ok ta tói be so ro lás sze rint)

150

 igaz ga tó-he lyet tes 
 (ok ta tói be so ro lás sze rint)

100

 dé kán-he lyet tes 
 (ok ta tói be so ro lás sze rint)

200

 ok ta tá si szer ve ze ti egy ség 
 ve ze tõ je

150

 ok ta tá si szer ve ze ti egy ség 
 ve ze tõ he lyet tes

100

 igaz ga tó 
 (ki ne ve zett, szer ve ze ti
 egy ség ve ze tõ je)

* * *

 igaz ga tó-he lyet tes 
 (szer ve ze ti egy ség 
 ve ze tõ he lyet te se)

* * *

 gaz da sá gi igaz ga tó-he lyet tes * * * * *

 in té zet ve ze tõ 
 (tu do má nyos in té zet nél)

* * *

 hi va tal ve ze tõ 
 (dé ká ni, fõ igaz ga tói, rek to ri)

* * * *

 osz tály ve ze tõ 
 (ki ne ve zett, szer ve ze ti
 egy ség ve ze tõ je)

* * * * *

 osz tály ve ze tõ-he lyet tes 
 (szer ve ze ti egy ség 
 ve ze tõ he lyet te se)

* * * *

 iro da ve ze tõ * * *
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Mun ka kö rök meg ne ve zé se Fi ze té si osz tá lyok Ve ze tõi
pót lék
min.
%-a

A B C D E F G H I J

fel sõ ok ta tá si mun ka kö rök:

a) cso port ve ze tõ

pá lyáz ta tás ra kö te le zett:

 szak cso port ve ze tõ * * * *

 al osz tály ve ze tõ * * * * *

 cso port ve ze tõ * * * *

 köz pont ve ze tõ * * * *

 rész leg ve ze tõ * * * *

b) szak al kal ma zott

 nyelv ta nár * * * * *

 test ne ve lõ ta nár * * * *

 bel sõ ellen õr * * * *

 jo gász * * * * *

 mér nök * * *

 üze mel te tõ mér nök * * * * *

 fõ elõ adó * * * * * *

pá lyáz ta tás alól men te sí tett:

 szak ok ta tó * * * *

 gya kor la ti ok ta tó * * * *

 szer ve zõ * * * *

 (fõ-) tech ni kus * * *

 in for ma ti kus * * *

 elõ adó * * *

 fo tós * * *

 szak mun kás * * * *

 al osz tály ve ze tõ * * * * *

 gép jár mû ve ze tõ * * *

 lõ tér ve ze tõ * * *

 for gal mi al kal ma zott * * * *

 rak tár ve ze tõ, 
 rak tár ve ze tõ-he lyet tes

* * *

 rak tá ros * *

 pénz tá ros * * *

 ügy ke ze lõ, ve ze tõ
 ügy ke ze lõ

* * * *

 gond nok * * *

”
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A honvédelmi miniszter
19/2010. (XII. 27.) HM rendelete

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés i) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján,

a 2.  § te kin te té ben a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl 
 szóló 1991. évi XXXI. tör vény 10.  § (2) be kez dé sé ben, va -
la mint a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény 287.  § (2) be kez dés a) pont ac) al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján,

a 3.  § te kin te té ben a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény 287.  § (2) be kez dé se g) pont já ban, 
va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény 85.  § (5) be kez dés q) pont já ban, 85.  §
(7) be kez dés a) pont ab) al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján,

a 4.  § te kin te té ben a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló
1999. évi LXXIV. tör vény 53.  § c) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján,

az 5.  § te kin te té ben a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 207.  § (2) be kez dés
e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,

a 6.  § te kin te té ben a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról
 szóló 1995. évi CXXV. tör vény 78.  § (1) be kez dés c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,

a 7.  § te kin te té ben a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény 287.  § (2) be kez dés g) pont já ban,
va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény 85.  § (5) be kez dés q) pont já ban és a 85.  §
(7) be kez dés a) pont ab) al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján,

a 8.  § te kin te té ben a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény 287.  § (2) be kez dés a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján,

a 9.  § te kin te té ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVI II. tör vény 124.  § (9) be kez dés a)–f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren de let 2.  §
6. pont k) al pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va, az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé -
get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 73.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró nem zet gaz da sá gi mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben,

a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 32/A.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

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

a) 2.  § (1) be kez dé sé ben a „vé de lem po li ti kai szak ál lam -
tit ká rá hoz (a to váb bi ak ban: HM VPSZÁT)” szö veg rész
he lyé be a „vé de lem po li ti kai és vé del mi ter ve zé si he lyet tes 
ál lam tit kár hoz (a to váb bi ak ban: HM VPVTHÁT)”;

b) 4.  § (2) be kez dé sé ben, 4.  § (3) be kez dé sé ben, 5.  §
(4) be kez dés f) pont já ban a „VPSZÁT” szö veg rész he lyé -
be a „VPVTHÁT”
szö veg lép.

2.  §

A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má nyoz -
ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren de let
46.  § (5) be kez dé sé ben a „ka bi net fõ nö ke” szö veg rész he -
lyé be a „köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg lép.

3.  §

A sze mé lyi ál lo mány pi hen te té sé vel és a szo ciá lis gon -
dos ko dás sal kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 31/2002.
(V. 3.) HM ren de let 5.  § (2) be kez dé sé ben a „ka bi net fõ nö -
ké hez” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá -
hoz” szö veg lép.

4.  §

A hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek 
irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005. (VI. 16.) HM
ren de let

a) 7.  § nyi tó szö veg ré szé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben, 9.  §
(2) be kez dés d) pont já ban, 9.  § (3) be kez dés b) és c) pont -
já ban, 10.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 15.  § (4) be kez dé sé -
ben, 17.  §-ában, 19.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 23.  § nyi tó
szö veg ré szé ben, 24.  § d) pont já ban, 25.  § (1) be kez dé sé -
nek f) pont já ban, 25.  § (3) be kez dés d) pont já ban, 29.  §
(1) be kez dé sé ben, 30.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint 31.  §
(3) be kez dé sé ben az „ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si ál lam tit kár”;
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b) 25.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „HM ál lam tit kár”
szö veg rész he lyé be a „hon vé del mi mi nisz ter”;

c) 30.  § (3) be kez dé sé ben az „ál lam tit ká rá nak” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak”
szö veg lép.

5.  §

A Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá nak ki adá -
sá ról  szóló 24/2005. (VI. 30.) HM ren de let mel lék le te

a) 50. pont b) al pont já ban az „ál lam tit ká rá nak és szak ál -
lam tit ká ra i nak” szö veg rész he lyé be az „ál lam tit ká rá nak,
köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak és he lyet tes ál lam tit ká ra i -
nak”;

b) 127. pont a) al pont já ban a „Pénz ügyi és Szám vi te li
Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be a „Köz gaz da sá gi és
Pénz ügyi Ügy nök sé get”;

c) 127. pont c) al pont já ban a „Pénz ügyi Szá mí tó és
Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság gal” szö veg rész he lyé be
a „Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség il le té kes igaz ga -
tó sá gá val”;

d) 290.4. pont b) al pont já ban és 295. pont b) al pont já -
ban az „ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be az „ál lam tit kár,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár”;

e) 675. pont já ban az „ál lam tit ká rá nak” szö veg rész he -
lyé be az „ál lam tit ká rá nak, köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá -
nak”;

f) 678. pont já ban az „ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be
az „ál lam tit ká ra, köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra”
szö veg lép.

6.  §

A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál tal hasz nált
ob jek tu mok ba tör té nõ be lé pés rend jé rõl  szóló 39/2007.
(X. 10.) HM ren de let 1.  § (2) be kez dé sé ben a „HM ka bi -
net fõ nö ke, va la mint a HM szak ál lam tit ká rai” szö veg rész
he lyé be a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra, he lyet tes ál -
lam tit ká rai, va la mint ka bi net fõ nö ke” szö veg lép.

7.  §

A ke gye le ti gon dos ko dás ról és az eh hez kap cso ló dó
egyes szo ciá lis fel ada tok ról  szóló 4/2008. (II. 29.) HM
ren de let

a) 10.  § (2) be kez dé sé ben a „ka bi net fõ nö ke” szö veg rész 
he lyé be a „köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra”,

b) 12.  § (5) be kez dé sé ben a „ka bi net fõ nök” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si ál lam tit kár”
szö veg lép.

8.  §

Ha tá lyát vesz ti a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol -
gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar -
tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és
egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.)
HM ren de let 54.  § (1) be kez dé se.

9.  §

Ha tá lyát vesz ti a XIII. Hon vé del mi Mi nisz té rium költ -
ség ve té si fe je zet hez tar to zó egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok 2010. évi fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl  szóló
3/2010. (III. 2.) HM ren de let 10.  § (1) be kez dé sé ben az „és 
a 37. Hon véd Együt tes Mû vé sze ti Nkft. tá mo ga tá sa” szö -
veg.

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba, és az azt kö ve tõ na pon a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A nemzetgazdasági miniszter
7/2010. (XII. 14.) NGM rendelete

a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény 125.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get
ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. ren de let 73.  § m) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – ki ter jed min den mun kál ta tó ra és az ál ta luk 
fog lal koz ta tot tak ra.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki a meg sza kí tás nél -
kül üze me lõ és a ren del te té se foly tán a mun ka szü ne ti na -
po kon is mû kö dõ mun kál ta tó nál, illetve az ilyen jel le gû
mun ka kör ben fog lal koz ta tott mun ka vál lalók mun ka rend -
jé re.
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2.  §

A 2011. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li – a nap tár sze -
rin ti mun ka rend tõl  való el té rés sel járó – mun ka rend a kö -
vet ke zõ:

a) már ci us 19., szom bat mun ka nap,
  már ci us 14., hét fõ pi he nõ nap,
b) no vem ber 5., szom bat mun ka nap,
  ok tó ber 31., hét fõ pi he nõ nap.

3.  §

Az ál ta lá nos tól el té rõ mun ka idõ-be osz tás ban fog lal koz -
ta tott mun ka vál lalók mun ka rend je – a Mun ka Tör vény -

köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény 118.  § (1) be kez -
dé se alap ján – a 2. §-tól el té rõ en is meg ha tá roz ha tó.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és 2011. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ma tol csy György s. k.,

nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
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HATÁROZATOK

Az Országgyûlés
125/2010. (XII. 22.) OGY

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség részletes bontású

létszámáról  szóló
106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról*

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 47.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján az Or -
szág gyû lés a Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá má ról  szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY ha tá ro za tot az aláb bi ak
sze rint mó do sít ja:

1. A Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá má ról  szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY ha tá ro zat (a to váb bi ak -
ban: Ha tá ro zat) 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 47.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján az Or -
szág gyû lés a Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá mát 2011. ja nu ár 1-jei ha tállyal az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

Ál lo mány ka te gó ri ák Lét szám

Tiszt 5 510 –

Tiszt he lyet tes
8 270 legfeljebb

az összlétszám 35%-a

Le gény sé gi ál lo mány (hon véd és tisz te si rend fo ko zat tal ren -
del ke zõ szer zõ dé ses ka to na és a hon véd tiszt he lyet tes-je lölt)

7 630 legfeljebb
az összlétszám 33%-a

Hon véd tiszt je lölt ál lo mány 600 –

Kor mány tiszt vi se lõ, köz tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott, 
ügyész sé gi al kal ma zott és mun ka vál laló

3 650 legfeljebb
az összlétszám 16%-a

Össze sen leg fel jebb 25 660

”
2. A Ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3. Az 1. pont sze rin ti lét szám nem tar tal maz za a Ma gyar Hon véd ség mû kö dé sét biz to sí tó mint egy 8000 ön kén tes

tar ta lé kos stá tuszt, va la mint a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter köz vet len vagy fenn tar tói irá nyí tá sa, illetve fel ügye le te
alá ren delt szer ve ze tek lét szá mát, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség ren del ke zé si ál lo má nyát.”

3. Ez a ha tá ro zat 2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és 2012. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

4. Nem lép ha tály ba a Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá má ról  szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY ha tá ro zat mó -
do sí tá sá ról  szóló 51/2009. (VI. 18.) OGY ha tá ro zat.

Dr. Kö vér Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Er dõs Nor bert s. k., Szi lá gyi Pé ter s. k.,

az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2010. de ce mer 20-i ülés nap ján fo gad ta el.

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 35



A honvédelmi miniszter 
26/2010. (XII. 29.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj

alapító okiratának kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 76. § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88. §
(1) be kez dé sé ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
szó ló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren de let ben, va la mint a
hon vé del mi szer ve ze tek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról szó ló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ
ala pí tó ok ira tot adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) had -
rend jé be tar to zó szer ve zet ként 2011. feb ru ár 1-jei ha -
tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Lu do vi ka Zász ló alj.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH LZ.

An gol meg ne ve zé se: Hun ga ri an De fen ce For ces „Lu -
do vi ka” Bat ta li on

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1101 Bu da pest X.,
Hun gá ria krt. 9–11.

Pos ta cí me: 1581 Bu da pest, Pf. 15.

4. A költ ség ve té si szerv köz vet len jog elõd je és an nak
szék he lye:

A költ ség ve té si szerv a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem (1101 Bu da pest X., Hun gá ria krt. 9–11.) egyes
szer ve ze ti egy sé ge i nek ki vá lá sá val jön lét re.

5. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re alap ján
ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv.
Pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada ta it az MH ön ál ló an mû kö dõ és
gaz dál ko dó, a pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to -
sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ ség ve té si szer ve vég zi. Az 
egyes in gat lan fenn tar tá si és -üze mel te té si, fej lesz té si, az
épü le tek fenn tar tá sá hoz, üze mel te té sé hez és a sze mé lyi ál -
lo mány el lá tá sá hoz szük sé ges tár gyi esz köz- és anyag el lá -
tá si fel ada to kat az ar ra ki je lölt ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál -
ko dó költ ség ve té si szerv vég zi.

6. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge a 842220
Vé del mi ké pes ség fenn tar tá sa szak ága zat ba tar to zik. 

7. A költ ség ve té si szerv jo gi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú szer ve zet.

8. A költ ség ve té si szerv:
a) ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter;
b) irá nyí tó szer ve: a Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi

Mi nisz té ri u ma;
c) irá nyí tó szer vé nek szék he lye: 1055 Bu da pest V., Ba -

la ton utca 7–11.

9. A költ ség ve té si szerv a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
köz vet len szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. 

10. A költ ség ve té si szerv il le té kes sé ge: or szá gos.

11. A költ ség ve té si szerv jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
köz fel ada ta:

A Hvt. 70. § (2) be kez dé se sze rint kü lön jog sza bá lyok -
ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i ben, va la mint
bel sõ ren del ke zé sek ben a Hvt. 70. § (1) be kez dés ke re tei
kö zött meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa.

12. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge az Ál lam -
ház tar tá si Szak fe la dat rend sze rint:

842152 Nem zet kö zi ok ta tá si együtt mû kö dés;
842202 Vé del mi ké pes sé gek fenn tar tá sa;
842204 Had erõ ki kép zé se, fel ké szí té se;
842541 Ár- és bel víz vé de lem mel össze füg gõ te vé keny -

sé gek;
842542 Mi nõ sí tett idõ sza ki te vé keny sé gek (ki vé ve ár-

és bel víz vé de lem);
855932 Is ko la rend sze ren kí vü li szak mai ok ta tás;
855936 Kö te le zõ fel ké szí tõ kép zé sek.

13. A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek
rend je: 

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: pa rancs nok;
b) a pa rancs no kot – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ja vas la -

ta alap ján – a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel,
fe let te az egyéb mun kál ta tói jog kört a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke gya ko rol ja.

14. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, il le tõ leg a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

15. A költ ség ve té si szerv nyil ván tar tás ba vé te lét a Ma -
gyar Ál lam kincs tár vég zi.

16. A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té -
si rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za. A Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tot a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je ezen ha tá -
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ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és
azt jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké -
hez.

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

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
27/2010. (XII. 29.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség

Légi Vezetési és Irányítási Központ
költségvetési szerv alapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 76. § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 
ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény ben,
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. ren de let ben, va la mint a hon vé del mi szer -
ve ze tek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend -
jétõl el té rõ sza bá lya i ról szó ló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. ren de let ben fog lal tak ra – az aláb bi ala pí tó ok ira tot
adom ki:

1. A Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) had -
rend jé be tar to zó szer ve zet ként 2011. feb ru ár 1-jei ha -
tállyal költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Légi Ve ze té si és Irá nyí tá si Köz pont

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH LVIK

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 8200 Veszp rém,
Jó kai utca 31–33.

Pos ta cí me: 8210 Veszp rém, Pf. 2710.

4. A költ ség ve té si szerv köz vet len jog elõd je és an nak
szék he lye:

A költ ség ve té si szerv az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs -
nok ság ból (8000 Szé kes fe hér vár, Zá mo lyi út 2–6.) mint
ál ta lá nos jog elõd bõl, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség 54.
Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red bõl (8200 Veszp rém, Ju -
ta si út 93.), ezen költ ség ve té si szer vek egyes szer ve ze ti
egy sé ge i nek ki vá lá sá val és azok egyes köz fel ada ta i nak to -
váb bi el lá tá sá ra jön lét re.

5. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re alap ján
ön ál ló an mû kö dõ költ ség ve té si szerv. Pénz ügyi-gaz da sá gi
fel ada ta it az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt költ ség ve té si szer ve; lo gisz ti kai-gaz da sá gi fel ada ta -
it az MH ki je lölt ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó költ ség -
ve té si szer ve; in gat lan fenn tar tá si és -üze mel te té si, fej lesz té -
si, az épü le tek fenn tar tá sá hoz, üze mel te té sé hez és a sze mé -
lyi ál lo mány el lá tá sá hoz szük sé ges tár gyi esz köz- és anyag -
el lá tá si fel ada ta it az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó,
az in gat lan fenn tar tá si és -üze mel te té si fel ada tok köz pon to -
sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ ség ve té si szer ve vég zi.

6. A költ ség ve té si szerv te vé keny sé ge a 842250 Had -
erõ (ha zai) te vé keny sé ge szak ága zat ba tar to zik.

7. A költ ség ve té si szerv jogi sze mély, ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ, ez red jog ál lá sú szer ve zet. Ál lo má nya
az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo -
mány táb lás szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét -
szám ke ret be tar to zik.

8. A költ ség ve té si szerv:
a) ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter;
b) irá nyí tó szer ve: a Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi

Mi nisz té ri u ma;
c) irá nyí tó szer vé nek szék he lye: 1055 Bu da pest V., Ba -

la ton utca 7–11.

9. A költ ség ve té si szerv az MH Össz ha de rõ ne mi Pa -
rancs nok ság pa rancs no ká nak köz vet len szol gá la ti alá ren -
delt sé gé be tar to zik.

10. A költ ség ve té si szerv il le té kes sé ge: or szá gos.

11. A költ ség ve té si szerv jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
köz fel ada ta:

A Hvt. 70. § (2) be kez dé se sze rint kü lön jog sza bá lyok -
ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i ben, va la mint
bel sõ ren del ke zé sek ben a Hvt. 70. § (1) be kez dé se ke re tei
kö zött meg ha tá ro zott feladatok ellátása.

12. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge az Ál lam -
ház tar tá si Szak fe la dat rend sze rint:

842152 Nem zet kö zi ok ta tá si együtt mû kö dés;
842204 Had erõ ki kép zé se, fel ké szí té se;
842205 Had erõ (ha zai) te vé keny sé ge;
842144 Nem zet kö zi ka taszt ró fa vé del mi se gít ség nyúj tás;
842160 Nem zet kö zi szer ve ze tek ben való rész vé tel;
842192 Nem zet kö zi ka to nai és ren dé sze ti sze rep vál la -

lás bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mûveletekben;
842436 Légi köz le ke dés biz ton sá ga;
842541 Ár- és bel víz vé de lem mel össze füg gõ te vé keny -

sé gek;
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842542 Mi nõ sí tett idõ sza ki te vé keny sé gek (ki vé ve ár-
és bel víz vé de lem).

13. A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je, ki ne ve zé si rend je:
a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: pa rancs nok;
b) a pa rancs no kot – a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ja vas la -

ta alap ján – a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.

14. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, il le tõ leg a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban.

15. A költ ség ve té si szerv nyil ván tar tás ba vé te lét a Ma -
gyar Ál lam kincs tár vég zi.

16. A költ ség ve té si szerv rész le tes szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend jét tar tal ma zó szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za -
tot a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je 2011. feb ru ár 1-jét kö ve -
tõ 60 na pon be lül el ké szí ti és azt szol gá la ti úton jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ré szé re.

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

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
28/2010. (XII. 29.) HM

h a t á r o z a t a
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004.
évi CV. tör vény 76. § (3) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel
az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény ben,
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szóló 292/2009. (XII.
19.) Korm. ren de let ben, a hon vé del mi szer ve ze tek mû kö dé -
sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya -
i ról szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. ren de let ben, va la mint
a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben fog -
lal tak ra – a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
14/2000. (HK 9.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát (a
to váb bi ak ban: ha tá ro zat) 2011. feb ru ár 1-jei ha tállyal az
aláb bi ak sze rint módo sítom:

1. A ha tá ro zat 3. pont já ban a „Szék he lyen kí vü li kép -
zés” szö veg rész ha tá lyát veszti.

2. A ha tá ro zat 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„16. A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti fel épí té sét és mû -
kö dé sé nek rész le tes le írá sát a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat tar tal maz za, ame lyet, illetve amely nek mó do sí tá -
sát a rek tor a hon vé del mi mi nisz ter részére egyetértésre
felterjeszt.”

3. A ha tá ro zat 17. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„17. A költ ség ve té si szerv ren del ke zé sé re bo csá tott in -
gat lan va gyon, amely te kin te té ben hasz ná la ti joggal ren -
delkezik:

– Cím: Bu da pest X. ker., Hun gá ria krt. 9–11., hrsz.:
Bu da pest 38900/12;

– Cím: Ócsa, gya kor ló tér, Kin cses domb, hrsz.: Ócsa
1128/4, 0150, 0152.

A meg je lölt in gat la nok vo nat ko zá sá ban a költ ség ve té si
szerv ki zá ró lag hasz ná la ti jog gal ren del ke zik. Ezen be lül – 
a hon vé del mi tár ca sza bá lyo zói sze rint – jo go sult a Ma -
gyar Hon véd ség Lu do vi ka Zász ló alj és a költ ség ve té si
szerv mû kö dé sé hez nem szükséges egyes ingatlanrészek
bérbeadására.”

4. A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je 2011. feb ru ár 1-jét
kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja és jó vá ha gyás cél já ból
fel ter jesz ti a költ ség ve té si szerv szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá nak mó do sí tá sát a honvédelmi miniszter ré -
szére.

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

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
29/2010. (XII. 29.) HM

h a t á r o z a t a
egyes költségvetési szervek

alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 76. § (3) be kez dé se alap ján – fi gye -
lem mel az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVI II.
tör vény ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. ren de let ben, va la mint a hon vé -
del mi szer ve ze tek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról szóló 346/2009. (XII.
30.) Korm. ren de let ben fog lal tak ra – egyes költ ség ve té si
szer vek ala pí tó ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A Ma gyar Hon véd ség Mû ve le ti Köz pont ala pí tá sá -
ról szóló 167/2006. (HK 24.) HM ha tá ro zat (a to váb bi ak -
ban: ha tá ro zat1) 14. pont ja he lyé be 2011. ja nu ár 1-jei ha -
tállyal a kö vet ke zõ rendelkezés lép:
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„14. A költ ség ve té si szerv nél a Ma gyar Hon véd ség hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
szóló 2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te nek szol gá la tot, il le tõ leg a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXI II.
tör vény ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak áll nak jog vi -
szony ban. A hi va tá sos, illetve szer zõ dé ses ál lo mány fel sõ -
fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ tag ja a be osz tá si il -
let mény 50%-ának, a fel sõ fo kú vég zett ség gel nem ren del -
ke zõ tag ja a be osz tá si il let mény 15%-ának megfelelõ
illetménykiegészítésre jogosult. Az állomány tagja csa -
patszolgálati kiegészítésre nem jogosult.”

2. A Ma gyar Hon véd ség 54. Veszp rém Lég tér el len õr -
zõ Ez red költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról szóló 41/2007.
(HK 4.) HM ha tá ro zat (a to váb bi ak ban: ha tá ro zat2) 2.
pont ja he lyé be 2011. feb ru ár 1-jei ha tállyal a következõ
rendelkezés lép:

„2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség 54. Veszp rém Ra dar ez red.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH 54. Veszp rém RE”

3. A ha tá ro zat2 3. pont já ban sze rep lõ pos ta cím he lyé be 
2011. feb ru ár 1-jei ha tállyal a kö vet ke zõ postacím lép:

„Pos ta cí me: 8210 Veszp rém, Pf. 1710.”

4. A ha tá ro zat2 12. pont já ban a „842152 Nem zet kö zi
ka to nai ok ta tá si, ki kép zé si együtt mû kö dés;” és a „842436
Légi köz le ke dés biz ton sá ga;” szö veg ré szek 2011. feb -
ruár 1-jei ha tállyal hatályukat vesztik.

5. Az 1. pont sze rin ti költ ség ve té si szerv ve ze tõ je
2011. ja nu ár 1-jét, a 2. pont sze rin ti költ ség ve té si szerv ve -
ze tõ je 2011. feb ru ár 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül mó do sít ja
a költ ség ve té si szerv szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát
és azt szol gá la ti úton jó vá ha gyás ra felterjeszti a Honvéd
Vezérkar fõnöke részére.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé vel egy ide jû leg lép
hatályba.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
30/2010. (XII. 29.) HM

h a t á r o z a t a
költségvetési szerv alapító okiratának

hatályon kívül helyezésérõl,
illetve megszüntetõ okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 76. § (3) be -
kez dé se alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról szóló
1992. évi XXXVI II. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Áht.), az 
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szóló 292/2009. (XII.
19.) Korm. ren de let ben, va la mint a hon vé del mi szer ve ze -
tek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el -
té rõ sza bá lya i ról szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. ren de -
let ben fog lal tak ra – a Hon vé del mi Mi nisz té rium Üze mel -
te té si és Fenn tar tá si Igaz ga tó ság költ ség ve té si szerv ala pí -
tá sá ról szóló 20/2010. (XI. 16.) HM ha tá ro za tot (a to váb -
bi ak ban: ha tá ro zat1) ha tá lyon kí vül he lye zem, illetve a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség
költ ség ve té si szerv meg szün te té sé rõl szóló 22/2010. (XI.
16.) HM ha tá ro za tot (a to váb bi ak ban: ha tá ro zat2) mó do sí -
tom az aláb bi ak sze rint:

1. Az ala pí tó nak a Hvt. 76. § (3) be kez dé se, illetve az
Áht. 95. § (1) be kez dé se ál tal biz to sí tott jog kö ré ben ho zott 
ez irá nyú dön té se alap ján – fi gye lem mel arra, hogy a Hon -
vé del mi Mi nisz té rium Üze mel te té si és Fenn tar tá si Igaz ga -
tó ság 2011. ja nu ár 1-jei ha tállyal ke rült vol na lét re ho zás ra
és így az tény le ge sen nem jött lét re – a ha tá ro zat1 ha tá lyát
vesz ti, to váb bá a törzs köny vi nyil ván tar tás ba 2011. ja -
nuár 1-jei ha tállyal be jegy zett ada tai is tör lés re ke rül nek.

2. A ha tá ro zat2 1. pont ja he lyé be az aláb bi 1. pont lép:
„1. A Hon vé del mi Mi nisz té rium Inf ra struk tu rá lis Ügy -

nök ség költ ség ve té si szer vet a Hon vé del mi Mi nisz té rium
(a to váb bi ak ban: HM) mint in téz mény mû kö dé si fel té te le -
i nek biz to sí tá sát el lá tó szer ve ze ti egy sé gé nek a Ma gyar
Hon véd ség Tá mo ga tó Dan dár ba, egyéb szer ve ze ti egy sé -
ge i nek a HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal ba tör té nõ
be ol va dá sá val – 2010. de cem ber 31-ei ha tállyal – meg -
szüntetem.”

3. A ha tá ro zat2 6. pont ja he lyé be az aláb bi 6. pont lép:
„6. A meg szû nés sel egy ide jû leg a meg szün te tett költ -

ség ve té si szerv ál tal el lá tott:
a) a HM mint in téz mény mû kö dé si fel té te le i nek biz to -

sí tá sá val kap cso la tos köz fel ada ta it a Ma gyar Hon véd ség
Tá mo ga tó Dan dár költ ség ve té si szerv (szék he lye: 1118
Bu da pest XI., Bu da ör si út 49–53., pos ta cí me: 1885 Bu -
dapest, Pf. 25),

b) min den egyéb köz fel ada tát a HM Fegy ver ze ti és
Had biz to si Hi va tal (szék he lye: 1135 Bu da pest XIII., Le -
hel u. 35–37., pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.) költ ség -
ve té si szerv lát ja el.”

4. A ha tá ro zat2 mel lék le té nek (Meg szün te tõ ok irat) 1.
pont ja he lyé be az aláb bi 1. pont lép:

„1. A Hon vé del mi Mi nisz té rium Inf ra struk tu rá lis Ügy -
nök ség költ ség ve té si szer vet a HM mint in téz mény mû kö -
dé si fel té te le i nek biz to sí tá sát el lá tó szer ve ze ti egy sé gé nek
a Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Dan dár ba, egyéb szer ve -
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ze ti egy sé ge i nek a HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal -
ba tör té nõ be ol va dá sá val 2010. de cem ber 31-ei ha tállyal
meg szün te tem.”

5. A ha tá ro zat2 mel lék le té nek (Meg szün te tõ ok irat) 7.
pont ja he lyé be az aláb bi 7. pont lép:

„7. A megszû nés sel egy ide jû leg a meg szün te tett költ -
ség ve té si szerv ál tal el lá tott, a HM mint in téz mény mû -
kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sá val kap cso la tos köz fel -
ada ta it a Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Dan dár költ ség -
ve té si szerv (szék he lye: 1118 Bu da pest XI., Bu da ör si út
49–53., pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.), min den
egyéb köz fel ada tát a HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi -

va tal (szék he lye: 1135 Bu da pest XIII., Le hel u. 35–37.,
pos ta cí me: 1885 Bu da pest, Pf. 25.) költ ség ve té si szerv
lát ja el.”

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.
A törzs köny vi nyil ván tar tás ba be je len ten dõ vál to zá sok a
törzs köny vi nyil ván tar tás ba tör té nõ bejegyzéssel lépnek
hatályba.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

MINISZTERI HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
88/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter 
89/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
90/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
91/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
92/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
93/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
94/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
95/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*
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A honvédelmi miniszter
96/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
97/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
98/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
99/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
100/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
101/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
102/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
103/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
104/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
105/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
106/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
107/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*
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A honvédelmi miniszter
108/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról*

A honvédelmi miniszter
109/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
110/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
111/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
112/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
113/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról*

A honvédelmi miniszter
114/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
115/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
116/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
117/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
118/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
119/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*
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A honvédelmi miniszter
120/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
121/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
122/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
123/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
124/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
125/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
126/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
127/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
128/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
129/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegyveres Biztonsági Õrség létrehozásáról*

A honvédelmi miniszter
130/2010. (HK 1/2011.) HM

h a t á r o z a t a
Fegy ve res Biz ton sá gi Õr ség lét re ho zá sá ról*
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
108/2010. (XII. 16.) HM

u t a s í t á s a
a 2010. évi költségvetési elõirányzatok 2010.

december havi  teljesítésének rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
– fi gye lem mel a Kormány 1268/2010. (XII. 3.) szá mú, a
2010. évi költ ség ve té si egyen leg tel je sí té sé hez szük sé ges
in téz ke dé sek rõl szóló ha tá ro za tá ban (to váb bi ak ban Korm. 
ha tá ro zat) fog lal tak ra – a 2010. évi in téz mé nyi költ ség ve -
té sek ben jó vá ha gyott költ ség ve té si ki adá si elõ irány za tok
2010. de cem ber 1. és de cem ber 31. kö zöt ti fel hasz ná lá sá -
nak rend jé re az aláb bi uta sí tást adom ki: 

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a to -
váb bi ak ban: HM) szer ve ze ti egy sé ge i re, a HM-szer ve ze -
tek re, a hon vé del mi mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó, köz -
vet len, illetve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek -
re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH)
ka to nai szer ve ze te i re (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezet) terjed ki.

2. §

(1) A Kormány a XIII. Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je -
zet vo nat ko zá sá ban 2010. de cem ber hó nap ban 22 862,2 M 
Ft ki adá si elõ irány zat pénz for gal mi tel je sí tést en ge dé lye -
zi, mely (al)cí men ként meg ha tá ro zott elõ irány za ta it a
melléklet tartalmazza. 

(2) A mel lék let ben sze rep lõ elõ irány za tok hon vé del mi
szer ve ze tek re vo nat ko zó rész le tes ki adá si elõ irány za ta it a
HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a to váb bi ak -
ban: HM KPÜ) ál la pít ja meg, mely rõl tá jé koz tat ja az érin -
tett szer ve ze te ket. Amennyi ben a költ ség ve té si gaz dál ko -
dás hely ze te azt in do kol ja, a mel lék let ben sze rep lõ ki adá si
elõ irány za to kat – a fõ összeg vál to zat lan sá gá nak fel té te lé -
vel – a HM KPÜ módosíthatja, melyrõl az érintett hon -
védelmi szervezeteket tájékoztatja.

3. §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek ki zá ró lag a szá muk ra
meg ha tá ro zott összeg ben, ki emelt elõ irány zat és for rás
sze rin ti kor lá to zás nél kül, az év vé gé ig még ren del ke zés re
álló ki adá si elõ irány za ta ik ter hé re tel je sít het nek ki fi ze té -
se ket. Ez alól a Korm. ha tá ro zat 3.) és 4.) pontjaiban
foglaltak képeznek kivételt. 

(2) A ki adá si elõ irány zat tel je sí tés kor lá to zá sa nem
érin ti az elõ irány za tok ter hé re tör té nõ kö te le zett ség vál la -
lá sok meg kö té sét és azok Ma gyar Ál lam kincs tár hoz tör té -
nõ be je len té sét. A tárgy évi elõ irány za tok ter hé re vál lalt,
va la mint az év vé gé ig még je lent ke zõ pénz ügyi tel je sí tés
nél kü li kö te le zett sé gek, szer zõ dé sek fe de ze te az éves költ -
ség ve té si be szá mo ló alapján elõirányzat-maradványként a 
következõ évben áll rendelkezésre. 

Záró ren del ke zé sek

4. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba és 2011.
ja nu ár 1-jén ha tá lyát veszti.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Mel lék let a 108/2010. (XII. 16.) HM uta sí tás hoz

2010. de cem ber hó nap ban fel hasz nál ha tó ki adá si elõ irány za tok

(Al-)cím, elõ irány zat meg ne ve zé se
Ki adá si elõ irány zat
össze ge E Ft-ban

2010. december hónapban kifizetésre kerülõ személyi juttatások és munkáltatót terhelõ
járulékok

11 000 000

1/1 HM Igazgatása 50 000

1/2 Egyéb HM szervezetek 150 000



A honvédelmi miniszter
109/2010. (XII. 16.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség hivatásos

és szerzõdéses állományú katonái
és közalkalmazottai részére biztosított étkezési

utalvány kiegészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja,
va la mint 97. § (1) be kez dé sé nek n) pont ja alap ján a kö vet -
ke zõ uta sí tást adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a mi -
nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa,

fenn tar tói irá nyí tá sa, va la mint fel ügye le te alá tar to zó szer -
ve ze tek re, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve -
ze te i re (a to váb bi ak ban együtt: hon vé del mi szer ve zet), a
hon vé del mi szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó hi va tá sos és
szerzõdéses katonákra, valamint közalkalmazottakra
terjed ki.

2. §

(1) A hon vé del mi szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó (ide -
ért ve a ren del ke zé si ál lo mány ban lé võ ket is) hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák és köz al kal ma zot tak az élel me zé si el -
lá tás ki egé szí té se ként – a 3. §-ban fog lal tak ki vé te lé vel –
2010. ok tó ber hó nap ra 8000 Ft ér té kû, 2010. no vem ber
hó nap ra 7000 Ft értékû melegétkezési utalványra
jogosultak.
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(Al-)cím, elõ irány zat meg ne ve zé se
Ki adá si elõ irány zat
össze ge E Ft-ban

1/3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai 2 200 000

1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai 1 679 000

2/1 HVK Közvetlen szervezetei 671 898

2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 2 500 000

3/1 MK Katonai Felderítõ Hivatal 700 000

3/2 MK Katonai Biztonsági Hivatal 20 000

4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 300 000

5 Katonai Ügyészségek 15 000

6 Honvédkórház – Állami Egészségügyi Intézet 960 000

8 Fejezeti kezelésû elõirányzatok összesen: 2 616 302

8/2/5 Nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok támogatása 210 000

8/2/15 Nemzetközi kártérítés 13

8/2/32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz 2 183 417

8/2/37 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 221 000

8/2/38 A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar
Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai

1 872

Mindösszesen: 22 862 200



(2) A je len uta sí tás sze rin ti me leg ét ke zé si utal vány ra a
rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak mun ka ide jük kel ará -
nyosan jogosultak.

(3) A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról szóló 2004. évi CXXII. tör vény ha -
tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak ok tó ber hó nap ra 2400
Ft ér té kû, no vem ber hó nap ra 2100 Ft ér té kû melegétkezési 
utalványra jogosultak.

(4) A je len uta sí tás sze rin ti, ok tó ber hó nap ra járó me -
leg ét ke zé si utal vány ra azok jo go sul tak, akik nek jog vi szo -
nya 2010. ok tó ber 1-jén fenn állt. A je len uta sí tás sze rin ti,
no vem ber hó nap ra járó me leg ét ke zé si utal vány ra azok jo -
go sul tak, akik nek jogviszonya 2010. november 1-jén
fenn állt.

3. §

(1) Nem jo go sul tak a je len uta sí tás sze rin ti me leg ét ke -
zé si utal vány ra azok, akik nek a jog vi szo nya a 2. § (4) be -
kez dés sze rin ti na po kon nem állt fenn, va la mint akik ezen
idõpontokban

a) fel men té si ide jü ket töl töt ték és men te sít ve vol tak a
szol gá lat tel je sí tés (mun ka vég zés) alól,

b) gyer mek gon do zá si díj ban, illetve gyer mek gon do zá -
si se gély ben ré sze sül tek, ki vé ve, ha a gyer mek gon do zá si
se gély fo lyó sí tá sa mel lett hon vé del mi szer ve zet nél szol -
gá la tot teljesítettek, munkát végeztek,

c) bár mi lyen jog cí men igény be vett 30 na pot meg ha la -
dó il let mény nél kü li sza bad sá gon voltak,

d) be osz tá suk ból fel vol tak füg geszt ve, elõ ze tes le tar -
tóztatásban vol tak, vagy jog el le ne sen voltak távol,

e) a Hjt. 46. § (3) be kez dé se alá tar to zó más szerv hez
vol tak ve zé nyel ve, ki vé ve, ha il let mé nyü ket köz vet le nül a
HM fe je zet költ ség ve té se sze mé lyi ki adá sok elõ irány za ta
terhére kapták.

(2) Nem jo go sul tak a je len uta sí tás sze rin ti me leg ét ke -
zé si utal vány ra azok sem, akik nek jog vi szo nya a me leg ét -
ke zé si utal vány át adá sa kor nem áll fenn.

4. §

(1) A me leg ét ke zé si utal vá nyo kat a hon vé del mi szer -
ve zet sze mély ügyi szer ve ál tal ké szí tett jegy zé kek alap ján
– a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – 2010. de -
cem ber 7-ig kell a jogosultak részére átadni.

(2) Az egy évet meg nem ha la dó kül föl di ki kül de té sen,
kül szol gá la ton tar tóz ko dó vagy kül föl di ta nul má nyo kat
foly ta tó sze mély ré szé re az utal vá nyo kat az elsõ ma gyar -
or szá gi tar tóz ko dá sa so rán, de leg ké sõbb a kül szol gá lat
be fe je zé sét követõen haladéktalanul át kell adni.

(3) Az egy évet meg ha la dó idõ tar ta mú kül szol gá la ton
tar tóz ko dó vagy kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó sze mély
ré szé re az utal vá nyo kat le he tõ leg 2010. december 17-ig
kell átadni.

5. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2011. de cem ber 31-én a ha tá lyát veszti.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
110/2010. (XII. 29.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj

létrehozásának egyes feladatairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
a tiszt kép zés ka to nai jel le gé nek és ha té kony sá gá nak erõ sí -
té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben a
Ma gyar Hon véd ség Lu do vi ka Zász ló alj lét re ho zá sá nak
egyes fel ada ta i ról az aláb bi uta sí tást adom ki:

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a to -
váb bi ak ban: HM), a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -
tem re (a to váb bi ak ban: ZMNE), va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség Lu do vi ka Zász ló alj lét re ho zá sá ban érin tett HM
szer ve ze tek re és a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban:
MH) érintett katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

(1) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke (a to váb bi ak ban:
HVKF) köz vet len alá ren delt sé gé ben a ZMNE Hall ga tói
Ta go zat Lu do vi ka Hall ga tói Zász ló alj, va la mint a ZMNE
ösz tön dí jas hall ga tó i nak sze mé lyi ál lo má nya bá zi sán – a
ZMNE Hun gá ria kör úti ob jek tu má ban tör té nõ el he lye zés -
sel – a ZMNE-bõl tör té nõ ki vá lás sal az MH had rend jé be
tar to zó, új had ren di elem ként meg ala kí tás ra kerül a
Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban:
MH LZ).

(2)  Az MH LZ a tiszt kép zés ka to nai jel le gé nek és ha té -
kony sá gá nak erõ sí té se cél já ból ke rül létrehozásra.

(3) Az MH LZ lét re ho zá sa so rán ki emelt fi gyel met kell
for dí ta ni:

a) a fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges op ti má lis hu -
mán erõ for rás lét szá má nak meghatározására;

b) az MH LZ egy sé ges szer ve zé si el vek sze rin ti ki ala -
kí tá sá ra;

c) a ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ mun ka kö rök,
illetve ka to nai be osz tá sok rend sze re sí té sé re;
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d) az MH LZ lét re ho zá sa so rán – a kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ kép zett ség gel ren del ke zõ – sze mé lyi ál lo mány
megtartására;

e) az MH LZ in teg rá lá sá ra az MH el lá tá si, utalt sá gi
rend jé be.

3. §

A szer ve zé si te vé keny ség (idõ szak):

a) kez de te: 2011. ja nu ár 1.;

b) be fe je zé se: 2011. au gusz tus 31.

Mû kö dé si alap ok má nyok elõ ké szí té se

4. §

(1) Az MH LZ ala pí tá sá ról, va la mint a ZMNE ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szóló HM-ha tá ro zat ter ve ze te ket 
a HVK had mû ve le ti cso port fõ nök és a ZMNE fõ tit ká rá nak 
ja vas la tai alap ján a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz -
tály (a to váb bi ak ban: HM TKF) a HM Jogi Fõ osz tállyal
(a to váb bi ak ban: HM JF) együtt mû kö dés ben ké szí ti el, és
azok alá írá sát kö ve tõ en kez de mé nye zi a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál (a to váb bi ak ban: Kincs tár) az MH LZ nyil ván -
tar tás ba vé te lét, és a ZMNE kincs tá ri nyil ván tar tás ban
szereplõ adatainak szükség szerinti módosítását az alábbi
határidõk betartásával: 

a) az ala pí tó ok irat-, illetve mó do sí tás ter ve zet re vo -
nat ko zó ja vas lat ki dol go zá sa, és a HM TKF ré szé re tör -
té nõ meg kül dé se ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
2. na pig;

b) a ter ve ze tek vé le mé nyez te té se, pon to sí tá sa, fel ter -
jesz té se mi nisz te ri jó vá ha gyás ra ezen uta sí tás ha tály ba lé -
pé sét követõ 5. napig;

c) a nyil ván tar tás ba vé tel, illetve a nyil ván tar tás mó do -
sí tá sá nak kez de mé nye zé se a Kincs tár nál az ok ira tok mi -
nisz te ri jó vá ha gyá sát követõ 8 napon belül.

(2) Az MH LZ, va la mint a ZMNE az ala pí tó ok ira tuk -
ban, vagy annak mó do sí tá sá ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ig
ki dol goz zák, és jó vá ha gyás ra az il le té kes mi nisz té ri u mi
ve ze tõ ré szé re fel ter jesz tik szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bályzatukat, illetve annak módosítását.

5. §

(1) A ZMNE mun ka kö ri jegy zé ké nek mó do sí tá sát –
a mi nisz te ri biz tos sal tör tént elõ ze tes egyez te tést kö ve -
tõ en – a mun ka kö ri jegy zé kek rõl és az ál lo mány táb lák -
ról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM uta sí tás sze rin ti
el já rás rend ben a HM TKF ké szí ti elõ az aláb bi ha tár idõk 
be tar tá sá val: 

a) a ZMNE mun ka kö ri jegy zé ké nek mó do sí tá sá ra vo -
nat ko zó ja vas lat össze ál lí tá sa, és meg kül dé se a HM TKF
ré szé re ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sét követõ napig;

b) a ter ve zet egyez te té se és vég le ge sí té se, fel ter jesz té -
se jó vá ha gyás ra ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sét követõ
2. napig;

c) az ok mány jó vá ha gyá sa ezen uta sí tás ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ 5. napig;

d) a jó vá ha gyott ok mány ki adá sa ezen uta sí tás ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ 10. napig.

(2) Az MH LZ ál lo mány táb lá ját a HVK Had erõ ter ve -
zé si Cso port fõ nök ség a HVKF vo nat ko zó szer ve zé si pa -
ran csa sze rin ti ha tár idõ vel, az ab ban meg ha tá ro zott el já -
rás rendben készíti elõ.

Az MH LZ lét re ho zá sá nak fel ada tai

6. §

(1) Az MH LZ lét re ho zá sá val össze füg gõ ka to nai szak -
mai fel ada to kat és a HVKF szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar -
to zó, a vég re haj tá sá ban érin tett MH ka to nai szer ve ze tek
rész le tes fel ada ta it a HVKF szervezési parancsban sza bá -
lyozza.

(2) Az MH LZ lét re ho zá sá hoz kap cso ló dó szak fel -
ada to kat a HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra és a HVKF
együt tes in téz ke dés ben sza bá lyoz za. Az együt tes in téz -
ke dés ter ve ze tét a HVK had mû ve le ti cso port fõ nö ke az
érin tett szer ve ze tek ve ze tõ i nek köz re mû kö dé sé vel ezen
uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül ké -
szí ti elõ. 

Záró ren del ke zés

7. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
és 2011. no vem ber 30-án ha tá lyát veszti.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
111/2010. (XII. 29.) HM

u t a s í t á s a
az Állandó Díjbizottság létrehozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
– fi gye lem mel a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és
ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl szóló 27/2002. (IV. 17.)
HM ren de let 46. § (7) be kez dé sé re – az aláb bi uta sí tást
adom ki:
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1. §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó dí jak
oda íté lé sé re vo nat ko zó ja vas la tok meg té te lé re Ál lan dó
Díj bi zott sá got (a to váb bi ak ban: Díjbizottság) jelölök ki.

(2) A Díj bi zott ság ve ze tõ je a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium (a to váb bi ak ban: HM) köz igaz ga tá si államtitkár.

(3) A Díj bi zott ság tag jai:
a) a HM ka bi net fõ nö ke,
b) a HM jogi és igaz ga tá si ügye kért fe le lõs he lyet tes ál -

lam tit ká ra,
c) a HM vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe -

le lõs he lyet tes államtitkára,
d) a HM vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit -

ká ra,
e) a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se,
f) az MK KFH fõ igaz ga tó-he lyet te se,
g) az MK KBH fõ igaz ga tó-he lyet te se,
h) a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály fõosztályveze -

tõje,
i) a HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség cso port fõ -

nö ke,
j) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem rek to ra.
(4) A Díj bi zott ság tit ká ra a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz -

tály Ok ta tá si és Tu do mány szer ve zõ Osz tály osz tály ve ze -
tõ je (fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes).

2. §

(1) A Díj bi zott ság a mun ka rend jét maga ala kít ja ki.
(2) Amennyi ben a Díj bi zott ság hoz be ér ke zett ja vas la -

tok elõ ze tes vé le mé nye zé sé re van szük ség, a Díj bi zott ság
ve ze tõ je erre kül sõ szakértõket kérhet fel.

(3) A Díj bi zott ság a dön té sét tit kos sza va zás sal, egy -
sze rû sza va zat több ség gel hoz za meg. Sza va zat egyen lõ ség
ese tén is mé telt szavazást kell tartani.

(4) A sza va zás ban nem ve het részt a Díj bi zott ság azon
tag ja, aki az adott díj ra ja va solt sze mé lyek kö zött szerepel.

(5) A Díj bi zott ság ülé sé rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te -
ni. A Díj bi zott ság dön té sét – ja vas lat ként – a hon vé del mi
mi nisz ter nek kell felterjeszteni.

3. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ezen uta sí tás ha tály be lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti az Ál lan dó Díj bi zott ság lét re ho zá sá ról szóló
5/2003. (HK 3.) HM utasítás.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
112/2010. (XII. 29.) HM

u t a s í t á s a
a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és

munkahely közötti utazásra történõ használatának
szabályozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja,
va la mint 97. § (1) be kez dé sé nek n) és o) pont ja alap ján –
fi gye lem mel a hon véd sé gi jár mû vek fenn tar tá sá ról szóló
18/2009. (XII. 18.) HM ren de let 4. § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak ra – a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a to -
váb bi ak ban: HM), a mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be, 
fenn tar tói irá nyí tá sa, va la mint fel ügye le te alá tar to zó szer -
ve ze tek re, a HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat ra, a Ka to nai
Ügyész ség re, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak -
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A jo go sul tak köre

2. §

(1) A sze mély gép ko csit a 3. §-ban meg ha tá ro zott be -
osz tást be töl tõ sze mé lyek ki zá ró lag napi mun ká ba já rás
cél já ból, az azo nos te le pü lé sen vagy annak von zás kör ze té -
ben lévõ la ká suk és mun ka he lyük közötti utazásra hasz -
nál hatják.

(2) Amennyi ben a 3. §-ban meg ha tá ro zott be osz tást be -
töl tõ sze mély la kás a, va la mint a mun ka he lye nem azo nos
te le pü lé sen vagy annak von zás kör ze té ben van, a sze mély -
gép ko csit ki zá ró lag hét vé gi egy sze ri ha za- és vissza uta -
zásra használhatja.

3. §

(1) A sze mély gép ko csi 2. §-ban meg ha tá ro zott hasz ná -
la tá ra be osz tá sa alap ján jogosult:

a) a Mi nisz te ri Ka bi net mi nisz te ri fõ ta nács adói és a mi -
nisz te ri biztosok,

b) a HM Ka bi net fõ nök ki vé te lé vel a HM-szer vek ve ze -
tõi (fõ osz tály ve ze tõk, cso port fõ nö kök), a Hon véd Ve zér -
kar törzs igaz ga tó ja, to váb bá a ve lük azonos besorolású
személyek,

c) a Ka to nai Fõ ügyész ség, Ka to nai Ügyek Fõ osz tá lya
fõ osz tály ve ze tõ je, a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség
ügyész ségvezetõje, a te rü le ti ka to nai ügyészségek ügyész -
ségvezetõi,
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d) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem rek to ra és
fõ tit ká ra,

e) a HM-szer ve ze tek ve ze tõi,

f) a HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat tá bo ri püs pö kei és a
ve ze tõ tá bo ri rabbi,

g) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to váb bi -
ak ban: MH ÖHP) pa rancs no ka,

h) az MH ÖHP törzs fõ nö ke,

i) az MH ÖHP pa rancs nok he lyet te sei,

j) az MH ÖHP törzs fõ nök he lyet te se,

k) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz vet len alá ren delt sé -
gé be tar to zó és az MH ÖHP alá ren delt ön ál ló ál lo mány -
táb lá val ren del ke zõ szer ve ze tek parancsnokai,

l) az MH ve zény lõ zász ló sa,

m) a Hon véd kór ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
(Hon véd, Ren dé sze ti és Vas út-egész ség ügyi Köz pont) fõ -
igaz ga tó ja és a fõ igaz ga tó katonai helyettese.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be osz tást be töl -
tõ sze mélyt meg bí zás alap ján he lyet te sí tõ sze mélyt a meg -
bí zás idõ tar ta má ra meg il le ti a sze mély gép ko csi la kás és
mun ka hely kö zöt ti utazásra történõ használata.

(3) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se szol gá la ti
sze mély gép ko csi hasz ná la tá ra – az ál lam i ve ze tõk és az ál -
lam igaz ga tá si szer vek köz tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott
jut ta tá sok ról és azok fel té te le i rõl szóló 136/2006. (VI. 26.) 
Korm. ren de le tet fel vál tó – az ál lam i ve ze tõk és az ál lam -
igaz ga tá si szer vek köz tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut -
ta tá sok ról és azok fel té te le i rõl szóló 192/2010. (VI. 10.)
Korm. rendelet szabályai alapján jogosultak.

4. §

(1) A la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás ra a sze mély -
gép ko csi gép ko csi ve ze tõ (gép jár mû ve ze tõ) biz to sí tá sa
nélkül vehetõ igénybe.

(2) A sze mély gép ko csi gép ko csi ve ze tõ biz to sí tá sá val
tör té nõ igény be vé te lét a szol gá la ti út be tar tá sá val és a HM
köz igaz ga tá si ál lam tit kár út ján fel ter jesz tett in do kolt
kérelemre a miniszter engedélyezheti.

5. §

(1) A sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely kö zöt ti uta -
zás ra tör té nõ hasz ná la ta szol gá la ti ér dek bõl vagy más kü -
lö nös mél tány lást ér dem lõ ok ból ké re lem re, a be osz tás ra
te kin tet nél kül en ge dé lyez he tõ (a to váb bi ak ban: miniszteri 
egyedi engedély).

(2) A mi nisz te ri egye di en ge dély irán ti ké rel met az il le -
té kes szol gá la ti elöl já ró (fe let tes) vagy elöl já ró pa rancs -
nok ja vas la tá val együtt a szol gá la ti út be tar tá sá val a HM
köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra út ján a miniszterhez kell
felterjeszteni.

6. §

A sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás ra 
tör té nõ hasz ná la ta az adott szer ve zet mû kö dé sét hát rá nyo -
san nem befolyásolhatja.

3. A hasz ná lat fel té te lei

7. §

A sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás ra 
tör té nõ hasz ná la ta a kö vet ke zõ fel té te lek kel il le ti meg a
jogosultat:

a) a sze mély gép ko csi a la kás és mun ka hely kö zöt ti uta -
zás ra a leg rö vi debb út vo na lon ve he tõ igény be. A leg rö vi -
debb út vo nal a tá vol ság 50%-ával, de leg fel jebb 15 km-rel
ha lad ha tó meg. Kü lö nö sen in do kolt eset ben (pl. út le zá rás,
bal eset stb.) ez a szük sé ges tá vol ság gal meg ha lad ha tó, ek -
kor azon ban a menetlevélben a meghaladás okát rögzíteni
kell;

b) a la kás és mun ka hely tá vol ság a) pont ban meg je lölt
mér té ké nek túl lé pé se ese tén a jo go sult kö te les a tel jes ön -
költ sé get (a túl lé pés so rán fel hasz nált haj tó anyag ér té két,
va la mint a fel hasz nált haj tó anyag be szer zé si ára alap ján
számított költség 50%-át) megfizetni;

c) a sze mély gép ko csit – a 4. § (2) be kez dé se ki vé te lé -
vel – csak a jo go sult vezetheti;

d) a jo go sult a sze mély gép ko csi biz ton sá gos õr zé sé ért
a l) pont sze rin ti fe le lõs ség gel tartozik;

e) a sze mély gép ko csit hét vé gén ma gá nál tart hat ja, biz -
ton sá gos õr zé sé ért a l) pont sze rin ti fe le lõ ség gel tartozik;

f) a sze mély gép ko csit a jo go sult sza bad sá gá nak idõ tar -
ta ma alatt az üze mel te tõ szer ve zet te lep he lyén kell tárolni;

g) a sze mély gép ko csi el he lye zé sé vel, tá ro lá sá val kap -
cso la tos költ sé gek a jo go sul tat terhelik;

h) a je len uta sí tás sza bá lyo zá si kö ré be tar to zó hasz -
nálat so rán a sze mély gép ko csi kül föld re nem vehetõ
igénybe;

i) a sze mély gép ko csi-hasz ná lat ra a jo go sult és az MH
Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont (a to váb bi ak ban: MH LEK) kö -
zött – az 1–2. mel lék let ben meg ha tá ro zott min ták kö zül a
meg fe le lõ min ta sze rint – meg kö tött szerzõdés alapján kerül 
sor;

j) a jo go sult a sze mély gép ko csi ban más sze mé lye ket
csak sa ját fe le lõs sé gé re szállíthat;

k) a jo go sult kö te les az éven te szer ve zett ve ze té si tré -
nin gen részt ven ni, ame lyet a 3. § (1) be kez dé sé nek a)–f)
és l)–m) pont jai te kin te té ben a HM üze mel te té sért fe le lõs
szer ve ze te, míg a g)–k) pon tok te kin te té ben az MH ÖHP
szervez meg;

l) a jo go sult a sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely kö -
zöt ti uta zás ra tör té nõ hasz ná la ta so rán a sze mély gép ko csi -
ban oko zott, illetve fel me rült kár meg té rí té sé ért a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról szóló 2001. évi XCV. tör vény és a Ma -
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gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to -
nái, va la mint az ön kén tes je lent ke zés alap ján tar ta lé kos
ka to nai szol gá la tot tel je sí tõk kár té rí té si fe le lõs sé gé nek
egyes sza bá lya i ról szóló 18/2006. (VI. 27.) HM ren de let -
ben, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi
XXXI II. tör vény ben, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXI II. tör vény ben, illetve a kor mány tiszt vi se lõk 
jog ál lá sá ról szóló 2010. évi LVI II. tör vény ben meg ha tá ro -
zott sza bá lyok szerint felel.

8. §

(1) A jo go sult sze mély ré szé re a sze mély gép ko csi la -
kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás ra tör té nõ hasz ná la tá nak
idõ tar ta má ra en ge délyt kell ki ál lí ta ni.

(2) A jo go sult az en ge délyt a HM köz igaz ga tá si ál lam -
tit ká rá hoz in té zett írás be li ké re lem ben igé nyel he ti. A ké re -
lem ben meg kell je löl ni a ki ne ve zé si ok mány, illetve ha tá -
ro zat szá mát. A köz igaz ga tá si ál lam tit kár jó vá ha gyá sa
alap ján az en ge délyt az MH LEK ál lít ja ki.

(3) A 3. § (1) be kez dé se alap ján jo go sult sze mély nek az 
en ge délyt a jo go sult írás be li ké rel mé re és a ké re lem hez
csa to lan dó meg bí zás alap ján a meg bí zás idõ tar ta má ra ál -
lít ja ki az MH LEK.

(4) A jo go sult az en ge délyt kö te les a me net ok má nyok -
kal együtt tá rol ni.

9. §

A hon véd sé gi jár mû vek fenn tar tá sá val kap cso la tos fel -
ada tok vég re haj tá sá ról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM uta sí -
tás 14. §-a sze rin ti, a hon véd sé gi jár mû ve ze té sé re jo go sí tó 
iga zol ványt az MH LEK ál lít ja ki.

10. §

A jo go sult a sze mély gép ko csi moz gá sá nak bi zony la to -
lá sá ra az üze mel te tõ hon véd sé gi szerv ál tal ki ál lí tott ér vé -
nyes gép jár mû-me net le ve let az elõ ír tak nak meg fe le lõ en
kö te les ve zet ni.

11. §

(1) A sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely kö zöt ti uta -
zás ra tör té nõ hasz ná la tá ra jo go sí tó en ge dély ha tá lyát vesz -
ti, ha a jo go sult nak az en ge délyt meg ala po zó be osz tá sá ban 
vál to zás tör té nik.

(2) A jo go sult rend fo ko za tá ban be kö vet ke zett vál to zás
ese tén a ki adott en ge dély cse ré jét kell kez de mé nyez ni az
MH LEK pa rancs no ká nál.

(3) A jo go sult la kó he lyé ben be kö vet ke zõ vál to zás ese -
tén – amennyi ben a la kás a és a mun ka he lye en nek kö vet -
kez té ben el té rõ te le pü lé sen ta lál ha tó – a 2. § (2) be kez dé -
sé nek ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

12. §

A jo go sult, illetve az ál ta la ve ze tett szer ve zet ré szé re az
üze mel te tõ hon vé del mi szer ve zet biz to sít ja a sze mély gép -
ko csit, ki vé ve azon szer ve ze te ket, ame lyek ön ál ló mun ka -
kö ri jegy zé ké ben vagy ál lo mány táb lá já ban sze mély gép -
kocsi van rend sze re sít ve.

13. §

(1) Jog ta lan igény be vé tel nek mi nõ sül a la kás és mun -
ka hely kö zöt ti hasz ná la ton túl me nõ igény be vé tel, kü lö nö -
sen ha

a) a sze mély gép ko csi hasz ná la ta en ge dély nél kül tör té -
nik,

b) jo go su lat lan sze mély ré szé re en ge di át a jo go sult a
sze mély gép ko csi ve ze té sét,

c) a jo go sult a 7. § a) pont já ban meg ha tá ro zott sza bá -
lyok tól el té rõ en, illetve el té rõ cél ra, kü lö nö sen ha ma gán -
cél ra ve szi igény be a sze mély gép ko csit,

d) a jo go sult a sze mély gép ko csit kül föl dön ve szi
igény be,

e) az igény be vé tel ér vé nyes me net ok má nyok nél kül
tör té nik.

(2) A jo go sult a ré szé re biz to sí tott sze mély gép ko csit
kö te les ren del te tés sze rû en hasz nál ni, és en nek so rán meg -
õriz ni szol gá la ti jel le gét.

(3) A ren del te tés sze rû hasz ná lat meg va ló su lá sa ér de -
ké ben a sze mély gép ko csi ra ti los te tõ cso mag tar tót, te tõ bo -
xot, rá dió- vagy mo bil te le fon-an ten nát, vo nó hor got fel -
sze rel ni, a szél vé dõ re vagy a ka rosszé ri á ra mat ri cát ra -
gasz ta ni és a sze mély gép ko csi üve ge it utó la go san fó li áz ni, 
a sze mély gép ko csi törzs könyv sze rin ti tar to zé ka it ki sze -
rel ni, ki cse rél ni, a sze mély gép ko csit át ala kí ta ni, a sze -
mély gép ko csi ülé se it ki sze rel ni, áru szál lí tás ra vagy bár mi -
lyen egyéb cél ra át ala kí ta ni, olyan he lyen tá rol ni, ahol a
sze mély gép ko csi va gyon biz ton sá ga elõ re lát ha tó lag nagy
koc ká zat nak van kitéve.

(4) Jog ta lan igény be vé tel ese tén az MH LEK a Ma -
gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
 katonáinak jog ál lá sá ról szóló 2001. évi XCV. tör vény,
a kö zal kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi
 XXXIII. tör vény, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXI II. tör vény, illetve a kor mány tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról szóló 2010. évi LVI II. tör vény alap ján fe -
gyel mi, illetve kár té rí té si el já rást kez de mé nyez, to váb -
bá kez de mé nyez he ti a hon vé del mi mi nisz ter nél a jo go -
sult ság vissza vo ná sát.
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4. A kül kép vi se let ve ze tõ i re vo nat ko zó el té rõ
ren del ke zé sek

14. §

(1) A sze mély gép ko csi 2. § sze rin ti la kás és mun ka hely 
kö zöt ti uta zás ra tör té nõ hasz ná la tá ra a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak szerint jogosultak:

a) az MH Ka to nai Kép vi se lõ Hi va tal ka to nai kép vi se -
lõ je,

b) az MK Ál lan dó NATO Kép vi se let Vé de lem po li ti kai 
Rész leg vezetõje,

c) az MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let ka to nai kép vi se -
lõ je,

d) az MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let kép vi se let ve -
ze tõ je,

e) az MK Ál lan dó EBESZ Kép vi se let Ka to nai Kép vi -
se let kép vi se let ve ze tõ je.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go sul tak ré -
szé re a sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely kö zöt ti uta -
zás ra tör té nõ hasz ná la tát az 5. §-ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint a miniszter engedélyezi.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go sul tak ese -
té ben a la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zá son az érin tett
kül föl di la kó he lye és mun ka he lye kö zöt ti utazást kell ér -
teni.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go sul tak te -
kin te té ben a 7. § h) és k) pont ját, va la mint a 13. § (1) be -
kez dés d) pont ját nem kell alkalmazni.

5. Záró ren del ke zé sek

15. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba.

16. §

(1) A la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás sal kap cso la tos
hon véd sé gi szol gá la ti sze mély gép ko csi hasz ná la tá nak
sza bályozásáról szóló 79/1998. (HK 1/1999.) HM uta sí tás, 
va la mint a hon véd sé gi szol gá la ti sze mély gép ko csi kor lá -
to zott sze mé lyes hasz ná la tá nak sza bá lyo zá sá ról szóló
3/2004. (HK 2.) HM uta sí tás alap ján ki adott en ge dé lyek
he lyett a jo go sul tak szá má ra az uta sí tás ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 30 na pon be lül új en ge dé lye ket kell ki ad ni.
Az engedélyek kiadásáról és nyilvántartásáról az MH LEK 
parancsnoka gondoskodik.

(2) Az MH LEK az en ge délyt a 3. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott, már be osz tás ban lévõ jo go sul tak ré szé re kü -
lön ké re lem nél kül, az 5. § és 14. § alap ján jo go sul tak ré szé -
re pe dig a mi nisz te ri egye di en ge dély alap ján ál lít ja ki.

17. §

A sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás ra 
tör té nõ hasz ná la ta ér de ké ben a jo go sult és az MH LEK az
1–2. mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint az uta sí tás ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 napon belül szerzõdést köt.

18. §

Ha tá lyát vesz ti a la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás sal
kap cso la tos hon véd sé gi szol gá la ti sze mély gép ko csi hasz -
ná la tá nak sza bá lyo zá sá ról szóló 79/1998. (HK 1/1999.)
HM uta sí tás, va la mint a hon véd sé gi szol gá la ti sze mély -
gép ko csi kor lá to zott sze mé lyes hasz ná la tá nak sza bá lyo -
zásáról szóló 3/2004. (HK 2.) HM utasítás.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. mel lék let a 112/2010. (XII. 29.) HM uta sí tás hoz

Szer zõ dés
hon véd sé gi szol gá la ti sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely kö zött tör té nõ hasz ná lat ba adá sá ról

(alanyi jogosult)

amely lét re jött egy rész rõl a Ma gyar Hon véd ség Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont (a to váb bi ak ban: MH LEK) (kép vi se li:
ala ku lat parancsnoka)

más rész rõl ........................................... (név, be osz tás, rend fo ko zat) (a to váb bi ak ban: Jo go sult)
együt te sen Fe lek
kö zött az aláb bi fel té te lek mel lett:

1.  Felek meg ál la pod nak ab ban, hogy a hon véd sé gi jár mû vek fenn tar tá sá ról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM ren de let
4. § (3) be kez dé se, va la mint a la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás sal kap cso la tos hon véd sé gi szol gá la ti sze mély gép ko csi
hasz ná la tá nak sza bá lyo zá sá ról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM uta sí tás (a to váb bi ak ban: uta sí tás) 3. §-ában és 7. § i) pont -
já ban fog lal tak alap ján ............................. nap já tól kez dõ dõ en, a Jo go sult be osz tá sa be töl té sé nek idõ tar ta má ra az
MH LEK a .................................. tí pu sú ......................................... for gal mi rend szá mú hon véd sé gi szol gá la ti sze mély -
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gép ko csit (a to váb bi ak ban: sze mély gép ko csi) a je len meg ál la po dás ban rög zí tett jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé -
sek ben elõírt korlátozásokkal és feltételekkel a Jogosult lakás és munkahely közötti utazásra történõ használatába adja.

2. Fe lek rög zí tik, hogy a sze mély gép ko csi szol gá la ti cél ra, va la mint la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás ra hasz nál ha tó. 
Jo go sult ugyan ak kor tu do má sul ve szi, hogy a szol gá la ti ér dek meg elõ zi a sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely közötti
utazásra történõ használatát.

3. Fe lek rög zí tik, hogy a sze mély gép ko csi üze mel te tõ je az …..…………..…….. (a to váb bi ak ban: üze mel te tõ). Az
MH LEK vál lal ja, hogy – a lo gisz ti kai gaz dál ko dá si fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt HM-szer ve ze ten és
az üze mel te tõn ke resz tül – a Jo go sult la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás ra történõ használatához szükséges üzemanyagot 
biztosítja.

4. Jo go sult ki je len ti, hogy az uta sí tás ban meg ha tá ro zott, je len meg álla po dás tár gyát ké pe zõ hasz ná lat feltételeit
ismeri.

5. Fe lek rög zí tik, hogy a sze mély gép ko csi fenn tar tá si és üze mel te té si költ sé ge it az uta sí tás ban meg ha tá ro zott mér ték -
ben az üzemeltetõ viseli.

6. Fe lek rög zí tik, hogy a je len hasz ná lat tal kap cso la tos, az uta sí tás 13. § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont ja i ban meg ha tá -
ro zot tak jog ta lan igény be vé tel nek mi nõ sül nek, mely nek kö vet kez té ben az MH LEK fe gyel mi, illetve kár té rí té si eljárás
kezdeményezésére jogosult.

7. Fe lek rög zí tik, hogy a sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás ra tör té nõ hasz ná la ta so rán a sze mély -
gép ko csi ban oko zott, illetve fel me rült kár meg té rí té sé re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to -
ná i nak jog ál lá sá ról szóló 2001. évi XCV. tör vény és a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nái,
va la mint az ön kén tes je lent ke zés alap ján tar ta lé kos ka to nai szol gá la tot tel je sí tõk kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá -
lya i ról szóló 18/2006. (VI. 27.) HM ren de let ben, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben, a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXI II. törvényben, illetve a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi 
LVIII. törvényben meghatározottak az irányadóak.

8. Jo go sult kö te le zett sé get vál lal arra, hogy az éven te szer ve zett ve ze té si tré nin gen részt vesz.

9. A je len meg ál la po dás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv ben, a hon véd sé gi jár mû vek
fenn tar tá sá ról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM ren de let ben, és a hon véd sé gi jár mû vek fenn tar tá sá val kap cso la tos fel ada tok
vég re haj tá sá ról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM uta sí tás ban fog lal tak az irány adó ak. A jo go sult a köz le ke dé si sza bá lyok
megsértéséért az általános szabályok szerint felel.

Fe lek a je len meg ál la po dást mint ügy le ti aka ra tuk kal min den ben meg egye zõt jó vá ha gyó lag írták alá.

Kelt: ……………………………………

………………………………………… …………………………………………
MH LEK Jo go sult

Ké szült: 7 pél dány ban

Egy pél dány: ........... lap

Ügy in té zõ (tel.):

Kap ják: 1. sz. pld: MH LEK

2. sz. pld: Üze mel te tõ szer ve zet

3. sz. pld: HM IÜ AKO/MH 

4. sz. pld: HM KPÜ

5. sz. pld: HM FLÜ

6. sz. pld: Szer zõ dõ fél

7. sz. pld: Irat tár
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2. mel lék let a 112/2010. (XII. 29.) HM uta sí tás hoz

Szer zõ dés
hon véd sé gi szol gá la ti sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely kö zött tör té nõ hasz ná lat ba adá sá ról

(egye di en ge dély alapján jogosult)

amely lét re jött egy rész rõl a Ma gyar Hon véd ség Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont (a to váb bi ak ban: MH LEK) (kép vi se li:
ala ku lat parancsnoka)

más rész rõl ........................................... (név, be osz tás, rend fo ko zat) (a to váb bi ak ban: Jo go sult)

együt te sen Fe lek

kö zött az aláb bi fel té te lek mel lett:

1. Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a hon véd sé gi jár mû vek fenn tar tá sá ról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM ren de let
4. § (3) be kez dé se, va la mint a la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás sal kap cso la tos hon véd sé gi szol gá la ti sze mély gép ko csi
hasz ná la tá nak sza bá lyo zá sá ról szóló 12/2010. (XII. 29.) HM uta sí tás (a to váb bi ak ban: uta sí tás) 5. §-ában és 7. § i) pont -
já ban fog lal tak alap ján ...................................................... nap já tól kez dõ dõ en, a Jo go sult ré szé re az MH LEK a
................................................. tí pu sú ..................................... for gal mi rend szá mú hon véd sé gi szol gá la ti sze mély gép -
ko csit (a to váb bi ak ban: sze mély gép ko csi) a je len meg ál la po dás ban rög zí tett jog sza bá lyok ban és bel sõ ren del ke zé sek -
ben elõírt korlátozásokkal és feltételekkel a Jogosult lakás és munkahely közötti utazásra történõ használatába adja.

2. Jo go sult a mi nisz te ri egye di en ge dély egy má so la ti pél dá nyát a je len meg álla po dás alá írá sá val egy ide jû leg az
MH LEK ren del ke zé sé re bocsátja.

3. Fe lek rög zí tik, hogy a sze mély gép ko csi szol gá la ti cél ra, va la mint la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás ra hasz nál ha tó. 
Jo go sult ugyan ak kor tu do má sul ve szi, hogy a szol gá la ti ér dek meg elõ zi a sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely közötti
utazásra történõ használatát.

4. Fe lek rög zí tik, hogy a sze mély gép ko csi üze mel te tõ je az …..…………..…….. (a to váb bi ak ban: üze mel te tõ). Az
MH LEK vál lal ja, hogy – a lo gisz ti kai gaz dál ko dá si fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt HM-szer ve ze ten és
az üze mel te tõn ke resz tül – a Jo go sult la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás ra történõ használatához szükséges üzemanyagot 
biztosítja.

5. Jo go sult ki je len ti, hogy az uta sí tás ban meg ha tá ro zott, je len meg álla po dás tár gyát ké pe zõ hasz ná lat feltételeit
ismeri.

6. Fe lek rög zí tik, hogy a sze mély gép ko csi fenn tar tá si és üze mel te té si költ sé ge it az uta sí tás ban meg ha tá ro zott mér ték -
ben az üzemeltetõ viseli.

7. Fe lek rög zí tik, hogy a je len hasz ná lat tal kap cso la tos, az uta sí tás 13. § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont ja i ban meg ha tá -
ro zot tak jog ta lan igény be vé tel nek mi nõ sül nek, mely nek kö vet kez té ben az MH LEK fe gyel mi, illetve kár té rí té si eljárás
kezdeményezésére jogosult.

8. Fe lek rög zí tik, hogy a sze mély gép ko csi la kás és mun ka hely kö zöt ti uta zás ra tör té nõ hasz ná la ta so rán a sze mély -
gép ko csi ban oko zott, illetve fel me rült kár meg té rí té sé re a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to -
ná i nak jog ál lá sá ról szóló 2001. évi XCV. tör vény és a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nái,
va la mint az ön kén tes je lent ke zés alap ján tar ta lé kos ka to nai szol gá la tot tel je sí tõk kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá -
lya i ról szóló 18/2006. (VI. 27.) HM ren de let ben, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXI II. tör vény ben, a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXI II. törvényben, illetve a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi 
LVIII. törvényben meghatározottak az irányadóak



A honvédelmi miniszter
113/2010. (XII. 29.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi miniszter közvetlen

alárendeltségébe tartozó szervezetek, 
valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei

szervezeti korszerûsítésének egyes feladatairól szóló
98/2010. (XI. 16.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
az aláb bi uta sí tást adom ki:

1. §

A hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to -
zó szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer -

ve ze tei szer ve ze ti kor sze rû sí té sé nek egyes fel ada ta i ról szóló
98/2010. (XI. 16.) HM uta sí tás (a to váb bi ak ban: Uta sí tás) 3.
§ (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az új on nan lét re ho zás ra ke rü lõ szer ve ze tek meg -
ala kí tá sá nak idõ pont ja 2011. ja nu ár 1., a 8. § (2) be kez dés -
ben ne ve sí tett szer ve zet ese té ben 2011. feb ru ár 01.”

2. §

Az Uta sí tás 5. § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az új on nan meg ala kí tás ra ke rü lõ szer ve ze tek ala pí tó
ok ira tát, va la mint a név vál to zás ban és szer ve ze ti, lét szám
ra ci o na li zá lás ban érin tett szer ve ze tek ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sát a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
(a to váb bi ak ban: HM TKF) az érin tett szer ve ze tek ve ze tõ -
i nek ja vas la tai alap ján és a HM Jogi Fõ osz tállyal (a to váb -
bi ak ban: HM JF) együtt mû kö dés ben ké szí ti elõ és a Ma -
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9. Jo go sult kö te le zett sé get vál lal arra, hogy az éven te szer ve zett ve ze té si tré nin gen részt vesz.

10. Je len meg álla po dás a Jo go sult szol gá la ti/mun ka vi szo nyá nak meg szû né sé ig, en nek hi á nyá ban pe dig a hon vé del -
mi mi nisz ter ál ta li írás be li visszavonásig hatályos.

11. A je len meg ál la po dás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv ben, a hon véd sé gi jár mû vek
fenn tar tá sá ról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM ren de let ben, és a hon véd sé gi jár mû vek fenn tar tá sá val kap cso la tos fel ada tok
vég re haj tá sá ról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM uta sí tás ban fog lal tak az irány adó ak. A jo go sult a köz le ke dé si sza bá lyok
megsértéséért az általános szabályok szerint felel.

Fe lek a je len meg ál la po dást mint ügy le ti aka ra tuk kal min den ben meg egye zõt jó vá ha gyó lag írták alá.

Kelt: ……………………………………

………………………………………… …………………………………………
MH LEK Jo go sult

Ké szült: 7 pél dány ban
Egy pél dány: ........... lap
Ügy in té zõ (tel.):
Kap ják: 1. sz. pld: MH LEK
2. sz. pld: Üze mel te tõ szer ve zet
3. sz. pld: HM IÜ AKO / MH ......
4. sz. pld: HM KPÜ
5. sz. pld: HM FLÜ
6. sz. pld: Szer zõ dõ fél
7. sz. pld: Irat tár



gyar Ál lam kincs tár nál (a to váb bi ak ban: Kincs tár) kez de -
mé nye zi a szer ve ze tek nyil ván tar tás ba vé te lét, illetve nyil -
ván tar tá sá nak meg fe le lõ mó do sí tá sát az aláb bi ha tár idõk
be tar tá sá val:]

„b) a ter ve ze tek vé le mé nyez te té se, pon to sí tá sa, fel ter -
jesz té se mi nisz te ri jó vá ha gyás ra 2010. no vem ber 24-ig, a
8. § (2) be kez dés ben ne ve sí tett szer ve zet ese té ben 2010.
De cem ber 20-ig;”

3. §

(1) Az Uta sí tás 6. § (2) be kez dés a)–c) pont jai he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A HVKF szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve -
ze tek ál lo mány táb lá ját, illetve annak mó do sí tá sát – az
Uta sí tás sze rin ti el já rás rend ben és az érin tett szer ve ze tek
ve ze tõ i vel együtt mû kö dés ben – a HVK Had erõ ter ve zé si
Cso port fõ nök ség ké szí ti elõ az aláb bi ha tár idõk be tar tá -
sá val:]

„a) a ter ve ze tek elõ ké szí té se és egyez te té se a HM
TKF-el, va la mint az Uta sí tás sze rin ti HM szer vek kel és
szer ve ze tek kel 2010. no vem ber 18-ig, a 8. § (2) és (5)–(7)
be kez dé se i ben ne ve sí tett szer ve ze tek ese té ben 2010. de -
cem ber 17-ig;

b) a ter ve ze tek vég le ge sí té se és fel ter jesz té se jó vá ha -
gyás ra 2010. no vem ber 26-ig, a 8. § (2) és (5)–(7) be kez -
dé sek ben ne ve sí tett szer ve ze tek ese té ben 2010. de cem ber
20-ig;

c) az ok má nyok jó vá ha gyá sa és ki adá sa 2010. no vem -
ber 30-ig, a 8. § (2) és (5)–(7) be kez dé se i ben ne ve sí tett
szer ve ze tek ese té ben 2010. de cem ber 23-ig.”

(2) Az Uta sí tás 6. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti ok má nyok ha tály ba
lé pé sé nek idõ pont ja 2011. ja nu ár 1-je, a 8. § (2) és
(5)–(7) be kez dé se i ben ne ve sí tett szer ve ze tek ese té ben
2011. feb ru ár 1-je.”

4. §

Az Uta sí tás 7. § (5)–(6) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zé sek lép nek:

„(5) A HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség fe la -
dat rend sze re és szer ve ze te mó do sul, szer ve ze té bõl ki vá -
lik a (4) be kez dés sze rin ti fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti
egy ség, illetve abba be ol vad nak a HM Inf ra struk tu rá lis
Ügy nök ség 8. § (3) be kez dés sel nem érin tett fel ada to kat
el lá tó szer ve ze ti egy sé gei. Az ügy nök ség meg ne ve zé se
HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal meg ne ve zés re
mó do sul.

(6) A HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség, mint ön ál ló
HM szer ve zet meg szû nik, szer ve ze ti egy sé gei az (5) be -

kez dés ben és a 8. § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
sze rint be ol vad nak a HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi -
va tal, va la mint az MH Tá mo ga tó Dan dár szer ve ze té be.”

5. §

Az Uta sí tás 8. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az MH Mû ve le ti Köz pont fe la dat rend sze re és szer -
ve ze te mó do sul. A Köz pont át ve szi a HVK Had erõ ter ve -
zé si Cso port fõ nök ség egy sé ge sí té si és dokt ri ná lis fel ada -
ta it és meg ne ve zé se MH Mû ve le ti és Dokt ri ná lis Köz pont
meg ne ve zés re vál to zik.

(2) A légi ve ze té si és irá nyí tá si fel ada tok egy sé ges rend -
szer ben tör té nõ el lá tá sa ér de ké ben – új MH ka to nai szer -
ve zet ként az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság alá ren -
delt sé gé ben – 2011. feb ru ár 1-jei ha tállyal meg ala kí tás ra
ke rül az MH Légi Ve ze té si és Irá nyí tá si Köz pont.

(3) Az MH Tá mo ga tó Dan dár át ve szi a HVK Hír adó,
In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Cso port fõ nök ség tõl a
NATO/NYEU Rejt je lel osz tó fel ada ta it, a köz pon ti hír adó, 
in for ma ti kai és in for má ció vé del mi szol gál ta tá sok fej lesz -
té sé hez kap cso ló dó szak mai pro jekt irá nyí tá si fel ada to kat,
a frek ven cia me nedzs ment, va la mint a fu tár és tá bo ri pos ta
fel adat rend szert, a ha tó sá gi el já rás ban rend sze re sí tett
elekt ro ni kus nyom tat vá nyok hoz kap cso ló dó, to váb bá az
adat vé de lem mel össze füg gõ fel ada to kat. Szer ve ze té be be -
ol vad a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség HM I. ob jek tum
el lá tá sá nak anya gi-ko or di ná ci ós fel ada ta it vég zõ szer ve -
ze ti egy sé ge.

(4) Az MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis szer -
ve ze te mó do sul és a MIG 29 har cá sza ti re pü lõ gé pek ki vo -
nás ra ke rül nek az MH Had rend jé bõl. A 2. Har cá sza ti Re -
pü lõ szá zad bá zi sán meg ala kí tás ra ke rül a Har cá sza ti Ki -
kép zõ Re pü lõ szá zad.

(5) Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság szer ve ze te
és fe la dat rend sze re ra ci o na li zá lás ra ke rül, a Re pü lõ Fel ké -
szí té si Osz tály meg szû nik és fel ada tai rész ben át adás ra ke -
rül nek az MH 86. Szol nok He li kop ter bá zis ré szé re. A
Had mû ve le ti Köz pont és fe la dat rend sze re át adás ra ke rül
az új szer ve zet ként meg ala kí tás ra ke rü lõ MH Légi Ve ze té -
si és Irá nyí tá si Köz pont ré szé re.

(6) Az MH 86. Szol nok He li kop ter bá zis szer ve ze te mó -
do sul és át ve szi az (5) be kez dés ben ré szé re meg ha tá ro zott
fel ada to kat.

(7) Az MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red szer ve -
ze te mó do sul, lét szá ma csök ken, fe la dat rend sze re ra ci o na -
li zá lás ra ke rül. A légi irá nyí tá si, va la mint a szi mu lá ci ós és
gya ko rol ta tó köz pont fel ada tai és ál lo má nya át adás ra ke -
rül az új on nan meg ala kí tás ra ke rü lõ MH Légi Ve ze té si és
Irá nyí tá si Köz pont ré szé re. Az Ez red meg ne ve zé se
MH 54. Veszp rém Ra dar ez red meg ne ve zés re mó do sul.

(8) Az (5)–(7) be kez dé sek sze rin ti fel ada tok 2011. feb -
ru ár 1-jé vel ke rül nek vég re haj tás ra.”
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6. §

Az Uta sí tás 9. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az MH Légi Ve ze té si és Irá nyí tá si Köz pont pénz -
ügyi és szám vi te li biz to sí tá si fel ada ta i ra a HM Köz gaz da -
sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja 2010. de -
cem ber 23-ig in téz ke dik.”

7. §

Az Uta sí tás 7. § (1) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

8. §

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

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
114/2010. (XII. 29.) HM

u t a s í t á s a
a HM Védelmi Tervezõ Bizottság feladatairól és

mûködési rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004.
évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján – a vé -
del mi ter ve zés sel kap cso la tos szak mai egyez te tés le foly ta -
tá sá ra, va la mint a mi nisz te ri dön té sek elõ ké szí té sé re – a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság lét -
re ho zá sá ra, fel ada ta i ra és mû kö dé si rend jé re vo nat ko zó an
az aláb bi uta sí tást adom ki:

Az uta sí tás ha tá lya

1. §

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

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

2. §

(1) Tár gya lá si jog: a HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság (a 
to váb bi ak ban: HM VTB) ülé se in a bi zott ság ve ze tõ jé nek

és tag ja i nak a vé del mi ter ve zés sel kap cso la tos elõ ter jesz -
té sek tár gya lá sa so rán hi va ta los ál lás pont ja ik, va la mint ja -
vas la ta ik kö te le zõ ki fej té se, annak sza va zat for má já ban
tör té nõ meg je le ní té se.

(2) Hoz zá szó lá si jog: a HM VTB ülé se in a bi zott ság ál -
lan dó és ese ti meg hí vot tai szak mai kér dé sek ben szak te rü -
le tü ket érin tõ en fel szó lal hat nak, in dít vá nyo kat ter jeszt het -
nek elõ, ja vas la to kat te het nek, el len ben mi nisz te ri dön té si
ja vas la tok meg fo gal ma zá sa so rán ál lást nem fog lal hat nak.

A HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság ren del te té se

3. §

A HM VTB ren del te té se: a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to -
zó, a tár cát érin tõ nem ze ti és szö vet sé gi vé del mi ter ve zés -
sel kap cso la tos kér dé sek, elõ ter jesz té sek meg tár gya lá sa, a
vé del mi ter ve zés kö ré be tar to zó mi nisz te ri dön té si ja vas la -
tok ki ala kí tá sa.

A HM VTB tag sá ga, meg hí vot tai és jo go sult sá ga ik

4. §
(1) A HM VTB ve ze tõ je a HM köz igaz ga tá si ál lam tit -

ká ra (a to váb bi ak ban: HM KÁT), tá vol lé te vagy aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén a HM vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter -
ve zé sért fe le lõs he lyet tes ál lam tit ká ra he lyet te sí ti.

(2) A HM VTB tag jai:
a) a vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe le lõs

he lyet tes ál lam tit kár;
b) a vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár;
c) a mi nisz ter ka bi net fõ nö ke;
d) a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se;
e) a HM vé del mi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ je;
f) a HM gaz da sá gi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ je;
g) a HVK had mû ve le ti cso port fõ nö ke;
h) a HVK had erõ ter ve zé si cso port fõ nö ke.
(3) A HM VTB ülé se in ál lan dó meg hí vot tak:
a) a HM jogi fõ osz tály ve ze tõ je;
b) a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ je;
c) a HVK törzs igaz ga tó ja;
d) a HVK lo gisz ti kai cso port fõ nö ke;
e) a HVK hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi

cso port fõ nö ke;
f) a HVK ki kép zé si cso port fõ nö ke;
g) a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér -

igaz ga tó ja (2011. ja nu ár 1-jé tõl jog utód ja a HM Fegy ver -
ze ti és Had biz to si Hi va tal fõ igaz ga tó ja);

h) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ve zér -
igaz ga tó ja (2011. ja nu ár 1-jé tõl jog utód ja a HM Köz gaz -
da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal fõ igaz ga tó ja);
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i) a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja
(2011. ja nu ár 1-jé tõl jog utód ja a HM Fegy ver ze ti és Had -
biz to si Hi va tal fõ igaz ga tó ja);

j) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság parancs -
noka.

k) a HM Mi nisz te ri Ka bi net Saj tó iro da ve ze tõ je;
(4) A HM VTB ülé sén – az elõ ter jesz tõ ja vas la tá ra, a

bi zott ság ve ze tõ jé nek dön té se alap ján – a tár gyalt kér dés -
kör szak te rü le ti fe le lõ se(i), a szak ér tõ(k), illetve más
szerv, szer ve zet kép vi se lõ je ese ti meg hí vott ként ve het
részt.

(5) A HM VTB tag ja i nak és meg hí vot ta i nak tá vol lé te,
aka dá lyoz ta tá sa ese tén a he lyet te sí té si rend:

a) a (2) be kez dés a), b) és d) pon tok sze rin ti tag ja it a
HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban a he lyet te sí -
té sük re ki je lölt ve ze tõk;

b) a (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti tag ját a ka bi net fõ -
nök ál tal a Mi nisz te ri Ka bi net bõl ki je lölt kor mány tiszt vi -
se lõ je;

c) a (2) be kez dés e), f), g), h) pont jai sze rin ti ta go kat, és 
a (3), (4) be kez dés sze rin ti meg hí vot ta kat szer ve zet sze rû
he lyet te se ik he lyet te sí tik;

d) a rész vé te li jog más sze mé lyek re nem ru ház ha tó át.
(6) A HM VTB ve ze tõ je, tag jai tár gya lá si jog gal, az ál -

lan dó és ese ti meg hí vot tak hoz zá szó lá si jog gal vesz nek
részt az ülé sen.

A HM VTB fel adat kö re

5. §

(1) A HM VTB mi nisz te ri dön té si ja vas la to kat ala -
kít ki:

a) a vé del mi ter ve zés sza bá lyo zá sá ról;
b) a mi nisz te ri irány el vek rõl a vé del mi ter ve zés hez;
c) az MH ál ta lá nos és a 10 éves terv idõ szak ra vo nat ko -

zó ké pes ség szük ség le té re vo nat ko zó an;
d) az MH ké pes sé ge i nek 10 éves terv idõ sza ki fej lesz té -

sé re vo nat ko zó ja vas lat té tel rõl;
e) a 10 éves idõ szak ra vo nat ko zó el sõd le ges for rás al lo -

ká ci ó ról;
f) a tár ca 10 éves stra té gi ai ter vel gon do lá sá nak tar tal -

má ról;
g) a tár ca 10 éves stra té gi ai ter vé rõl;
h) a tár ca 1 (+n) évek re vo nat ko zó el sõd le ges for rás al -

lo ká ci ó já ról;
i) a tár ca 1 (+n) évek re vo nat ko zó rö vid távú ter vé nek

rész le tes ki dol go zá sá ról;
j) a HM fe je zet költ ség ve té si ja vas la tá ról;
k) a tár ca 1 (+n) éves rö vid távú ter vé rõl;
l) a tár ca éves be szer zé si ter vé rõl;
m) egyéb, a vé del mi ter ve zés hez kap cso ló dó, minisz -

teri dön tést igény lõ ügyek ben.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a mi -
nisz te ri dön té si ja vas la tok elõ ké szí té sét – a Tár ca Vé del mi
Ter ve zõ Rend szer el já rás rend je sze rint – a HM VTB ki zá -
ró lag a mi nisz ter, illetve a mi nisz te ri ér te kez let irá nyá ba
gya ko rol ja. Az (1) be kez dés ben fog lalt ügyek ben a HM
VTB-n kí vü li más tes tü let dön tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé -
get, vagy vé le mé nye zé si jo got ki zá ró lag a mi nisz ter ki fe je -
zett fel adat szab ása alap ján gya ko rol hat.

(3) A HM VTB tag jai az (1) be kez dé sek ben meg ha tá -
ro zott fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben jo go sul tak in for -
má ci ót be kér ni a szak te rü le ti fe le lõ sök tõl.

A HM VTB te vé keny sé ge, tit ká ri te en dõk

6. §

(1) A HM VTB ülé sek össze hí vá sá ról a vé del mi ter ve -
zés ben érin tett fel sõ szin tû szer vek, szer ve ze tek ve ze tõ i -
nek kez de mé nye zé se alap ján a HM VTB ve ze tõ je dönt.

(2) A HM VTB tit ká ri fel ada to kat a HM vé del mi ter ve -
zé si fõ osz tály ve ze tõ je lát ja el. A HM VTB tit kár fel ada ta
az ülé sek elõ ké szí té se, a részt ve võk ér te sí té se az ülé sek
ide jé rõl, na pi ren di pont ja i ról, he lyé rõl, va la mint az ülé se -
ken tár gya lan dó elõ ter jesz té sek meg kül dé se a ta gok és a
meg hí vot tak ré szé re.

(3) A HM VTB na pi ren di pont ja ként tár gyalt té ma kö -
re i hez a ha tás kör sze rint il le té kes szerv, szer ve zet ve ze tõ je 
elõ ter jesz tést ké szít,

a) ame lyet tö mö ren és egy ér tel mû en fo gal maz meg,
ami tar tal maz za a meg ala po zott ál lás pont ki ala kí tá sá hoz
el en ged he tet le nül szük sé ges in for má ci ó kat és ja vas la to -
kat, illetve azok vár ha tó ha tá sa it (kö vet kez mé nyek, koc ká -
za tok, elõ nyök, hát rá nyok);

b) mely nek ter je del me nem ha lad hat ja meg a 15 gé pelt
ol dalt (A/4-es ter je del mû, Ti mes New Ro man be tû tí pus -
sal, 12-es be tû mé ret tel, szimp la sor köz zel), amely be nem
szá mít bele az elõ ter jesz tés ben ki fej tett ál lás pon tot alá tá -
masz tó ada to kat tar tal ma zó mel lék let.

 (4) Az elõ ter jesz tést és az annak tár gyát ké pe zõ anya -
got a ha tás kör sze rint il le té kes szerv, szer ve zet ve ze tõ je az
ülés idõ pont ja elõtt 10 mun ka nap pal meg kül di a HM VTB
tit ká rá nak.

(5) A HM VTB tit ká ra a meg hí vót, az ülés na pi rend jét,
va la mint az elõ ter jesz tést (elõ ter jesz té se ket), az annak tár -
gyát ké pe zõ anya got (anya go kat) az ülést meg elõ zõ en 7
mun ka nap pal meg kül di a ta gok és a meg hí vot tak ré szé re.

(6) A HM VTB tag jai és meg hí vot tai a na pi ren di pon -
tok kal kap cso lat ban írás ban ész re vé te le ket, ja vas la to kat
te het nek, me lyet az ülés elõtt 3 mun ka nap pal meg kül de -
nek a tit kár és az elõ ter jesz tõ ré szé re.

(7) Az uta sí tás ban sze rep lõ ha tár idõk tõl való el té rést a
HM VTB ve ze tõ je en ge dé lye zi.
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7. §

(1) A HM VTB az elõ ter jesz té sek kel kap cso la tos ál lás -
pont ját, mi nisz te ri dön té si ja vas la ta it egy sze rû sza va zat -
több ség gel ala kít ja ki. A mi nisz te ri dön té sek hez a dön té si
ja vas lat tal együtt az op ci ó kat is elõ kell ter jesz te ni.

(2) Sza va zás so rán a HM VTB tag jai kö te le sek ér dem ben
ál lást fog lal ni, ré szük rõl tar tóz ko dás ra nem ke rül het sor.

(3) A HM VTB ak kor sza va zat ké pes, ha a ta gok nak
leg alább a fele – a 4. § (5) be kez dés ren del ke zé sé nek fi -
gye lem be vé te le nél kül – az ülé sen je len van. Sza va zat kép -
te len ség ese tén az ülés el na po lan dó, új bó li össze hí vá sá ra a 
HM VTB ve ze tõ je in téz ke dik.

(4) A HM VTB ülé sé rõl a HM VTB tit ká ra 5 mun ka na -
pon be lül ve ze tõi össze fog la lót ké szít, amely tar tal maz za
az ülé sen el fo ga dott mi nisz te ri dön té si ja vas la to kat, az
azok ra vo nat ko zó ál lás fog la lá so kat, va la mint az eset le ges
fel adat szab ást is. A HM VTB tit ká ra a ve ze tõi össze fog la -
lót meg kül di a ta gok és a meg hí vot tak ré szé re.

(5) Az érin tett szer ve ze ti ve ze tõ gon dos ko dik a HM
VTB ál tal meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ról.

(6) A HM VTB ve ze tõ je a HM VTB ülé sét kö ve tõ en a
mi nisz te ri dön té si ja vas la to kat és az elõ ter jesz tést be nyújt -
ja a mi nisz ter ré szé re dön tés re, illetve jó vá ha gyás ra. Fel -
adat szab ás ese tén a mi nisz te ri dön té si ja vas la to kat a HM
VTB ve ze tõ je a szük sé ges ja ví tá sok, mó do sí tá sok, pon to -
sí tá sok vég re haj tá sa után ter jesz ti elõ a mi nisz ter ré szé re
dön tés re, illetve jó vá ha gyás ra.

(7) A HM VTB ve ze tõ je a mi nisz te ri dön té sek rõl tá jé -
koz tat ja a HM VTB tag ja it és meg hí vot ta it. Az érin tett
szer ve ze ti ve ze tõ gon dos ko dik a kap cso ló dó fel ada tok
vég rehajtásáról, illetve az alá ren del tek szük sé ges mér té kû
tá jé koz ta tá sá ról.

8. §

Ez az uta sí tás a köz zé té telt kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
A ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a HM Vé del mi Ter ve zõ
Bi zott ság fel ada ta i ról és mû kö dé si rend jé rõl szóló
108/2006. (HK 21.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
115/2010. (XII. 29.) HM

u t a s í t á s a
a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.)

HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja, va la -

mint 97. § (1) be kez dés n) pont ja alap ján a kö vet ke zõ uta -
sí tást adom ki:

1. §

A bel föl di rep re zen tá ci ó ról szóló 83/2004. (HK 24.)
HM uta sí tás (a to váb bi ak ban: Ut.) 1. §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1. § Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a to váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
alá ren delt sé gé be, köz vet len, illetve fenn tar tói irá nyí tá sa,
va la mint fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, a par la -
men ti ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve ze tek re, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze te i re ter jed ki.”

2. §

Az Ut. 3. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(5) Az 1. szá mú mel lék let ben fel nem so rolt pa rancs no -
kok nak (ve ze tõk nek), illetve a 2. szá mú mel lék let ben nem
sze rep lõ ren dez vé nyek re rep re zen tá ci ós ke re tet – a HM
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (HM KPÜ) út ján
fel ter jesz tett ké re lem alap ján – a HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ke (a to váb bi ak ban: HM HVKF) köz vet len alá ren delt -
sé gé ben mû kö dõ HM-szer vek és az MH ka to nai szer ve ze -
tei ese té ben a HM HVKF, egyéb szer ve ze tek ese té ben a
HM vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit ká ra en -
ge dé lyez het a hon vé del mi mi nisz ter ál tal éven te jó vá ha -
gyott bel föl di rep re zen tá ci ós tar ta lék ke ret ter hé re, annak
50-50%-os mér té ké ig. A ké rel met – a részt ve võk lét szá -
má nak pon tos meg je lö lé sé vel – a ren dez vény meg tar tá sa
elõtt leg alább 30 nap pal kell fel ter jesz te ni a dön tés re jo -
gosult elöl já ró hoz.”

3. §

Az Ut. 3. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Amennyi ben az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ pa -

rancs nok (ve ze tõ) a meg lé võ ve ze tõi be osz tá sá nak to váb bi 
el lá tá sa mel lett mi nisz te ri biz tos sá ke rül ki ne ve zés re, sze -
mé lyi rep re zen tá ci ós ke re tét a ma ga sabb mér té kû sze mé lyi 
rep re zen tá ci ós ke ret re jo go sí tó funk ció figye lem be vé te -
lével kell meg ál la pí ta ni.”

4. §

Az Ut. 1. szá mú mel lék le té nek I. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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5. §

Az Ut. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 11. fo lyó szám mal egé szül ki:

(KI MU TA TÁS a ren dez vé nyi rep re zen tá ci ós ke re tek rõl)

Fo lyó -
szám

Rep re zen tá ci ós al ka lom
A rep re zen tá ció össze gé nek

 meg ál la pí tá sá nál
fi gye lem be ve he tõ lét szám

Rep re zen tá ci ós nor ma 
a köz tiszt vi se lõi il let mény -

alap %-ában

11. A HM egyes állami
vezetõinek havi vezetõi
értekezlete

A rendezvény megtartására intézkedõ vezetõ
által meghívott és berendelt állomány

0,2

6. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it azon ban 2010. ok tó ber 1-jé tõl kell al kal maz ni.

7. §

Ez az uta sí tás a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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[KI MU TA TÁS a sze mé lyi rep re zen tá ci ós ke ret tel ren del ke zõ pa rancs no kok ról (ve ze tõk rõl) 
és az éves rep re zen tá ci ós ke re tek rõl]

Fo lyó -
szám

Pa rancs nok (ve ze tõ)
Éves rep re zen tá ci ós nor ma 

a köz tiszt vi se lõi il let mény alap %-ában

I. A Honvédelmi Minisztériumnál, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen, illetve fenntartói
irányítása, valamint felügyelete alá tartozó, illetve a parlamenti államtitkár által felügyelt szervezeteknél

1. miniszter 950

2. parlamenti államtitkár 750

3. közigazgatási államtitkár, HM Honvéd Vezérkar fõnöke 750

4. helyettes államtitkár, HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese,
katonai nemzetbiztonsági szolgálat fõigazgatója, miniszteri
biztos, HM kabinetfõnöke

650

5. HVK törzsigazgató, katonai nemzetbiztonsági szolgálat
fõigazgató helyettes

300

6. HM fõosztályvezetõja, HM-ügynökség vezérigazgatója, HM
hivatalt/háttérintézményt vezetõ fõigazgató/igazgató,
Honvédkórház fõigazgatója, HVK csoportfõnöke, HM MK
Sajtóiroda vezetõje

215

7. HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ág vezetõje 200

8. felsõoktatási intézmény rektora 150

9. felsõoktatási intézmény kari dékánja 100



A honvédelmi miniszter
116/2010. (XII. 31.) HM

u t a s í t á s a
a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2010. évi

felhasználásának rendjérõl szóló 
27/2010. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény
24. § (9) be kez dé se és 49. § (5) be kez dé sé nek p) pont ja
alap ján, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. ren de let 2. § 6. pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, az egyes mi nisz te rek,
va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- 
és ha tás kö ré rõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let
73. § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ
uta sí tást adom ki:

1. §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 2010. évi fel hasz -
ná lá sá nak rend jé rõl szóló 27/2010. (III. 5.) HM uta sí tás
(a to váb bi ak ban: Ut.) 2. § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Gaz dál ko dó szer ve ze tek a 2. Ága za ti cél elõ irány za tok
al cí men be lül:]

„a) a 3. tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa jog cím cso port,
va la mint a 37. Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról szóló tör -
vényt vég re haj tó köz ala pít vány hoz jog cím cso port vo nat -
ko zá sá ban a HM Tár sa dal mi Kap cso la tok és Hadi sír gon -
dozó Hi va tal;”

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

[Gaz dál ko dó szer ve ze tek a 2. Ága za ti cél elõ irány za tok
al cí men be lül:]

„d) a 36. MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal el lá -
tott fel ada tok tá mo ga tá sa jog cím cso port vo nat ko zá sá ban a 
HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség;”

2. §

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

„(2) A 8/2. Ága za ti cél elõ irány za tok al cím elõ irány za tai 
ter hé re kö te le zett sé get – a jog sza bály alap ján tör té nõ fi ze -
té si kö te le zett ség ki vé te lé vel – 50 mil lió fo rin tig a gaz dál -
ko dó szer ve ze tek ve ze tõi, vagy az ál ta luk írás ban meg bí -
zott sze mély, 50–100 mil lió fo rint kö zött a HM vé de lem -
gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár (a to váb bi ak ban:
HM VGHÁT), 100 mil lió fo rint fe lett a hon vé del mi mi -
nisz ter vál lal hat.”

3. §

Az Ut. 10. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) A kö te le zett ség vál la lás, utal vá nyo zás, el len jegy -
zés, ér vé nye sí tés és a tel je sí tés iga zo lás rend jét – a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz -
dál ko dá sá nak rend jé rõl szóló 102/2007. (HK 18.) HM uta -
sí tás 31. §-ában fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel, a 16.
§-ában meg ha tá ro zot tak sze rint – a HM, a HM IÜ, a HM
FLÜ és a HM KPÜ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal tör -
té nõ gaz dál ko dás rend jé re össze ál lí tott gaz dál ko dá si in -
téz ke dé sé ben kell rész le te sen sza bá lyoz ni. A HM IÜ és a
HM FLÜ gaz dál ko dá si in téz ke dés ter ve ze tét, va la mint a
HM Kont roll ing és Sza bá lyo zá si Fõ osz tály ál tal a HM-re
el ké szí tett gaz dál ko dá si in téz ke dés ter ve ze tet a HM
KPÜ-vel egyez tet ni kell.”

4. §

Az Ut. 12. § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Amennyi ben a fel szó lí tás ban sze rep lõ összeg ki fi -
ze té sé nek jo gos sá ga iga zolt, 50 mil lió fo rin tos összeg ha tá -
rig a ki fi ze tést a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja en ge dé lye zi, 50 
mil lió fo rint fe lett a HM KPÜ a ki fi ze tés re vo nat ko zó ja -
vas la tát 100 mil lió fo rin tos összeg ha tá rig a HM
VGHÁT-nak, 100 mil lió fo rint fe let ti ki fi ze tés ese tén a
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár nak – a HM VGHÁT út ján –
jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

(3) Az év köz ben fel me rü lõ új fel ada tok kal kap cso la tos
– a költ ség ve tés ter ve zé si idõ sza ká ban még nem is mert –
fize tési kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek el ren de lé se –
összeg ha tár tól füg get le nül – a HM köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár ha tás kö ré be tar to zik.” 

5. §

Az Ut.
a) 2. § (1) be kez dé sé ben a „HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ -

osz tály (a to váb bi ak ban: HM VGF)” szö veg rész he lyé be a
„HM Va gyon fel ügye le ti Fõ osz tály (a to váb bi ak ban: HM
VFF)”;

b) 2. § (1) be kez dé sé ben, 2. § (2) be kez dés b) pont já ban 
a „HM VGF” szö veg rész he lyé be a „HM VFF”
szö veg lép.

6. §

Ha tá lyát vesz ti az Ut. 4. § (5) be kez dé se és 6. §-a.

7. §

Ez az uta sí tás a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba, és 2011.
ja nu ár 1-jén a ha tá lyát vesz ti.
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8. §

A 2. § és a 4. § ren del ke zé se it 2010. jú ni us 2-tõl kell al -
kal maz ni.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
117/2010. (XII. 31.) HM

u t a s í t á s a
az Európai Unió elnökségi informatikai fejlesztés

elõkészítésének feladatairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 97. § (1) be -
kez dés p) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az Euró -
pai Unió so ros el nök sé gi fel ada ta it tá mo ga tó in for ma ti kai
fej lesz tés elõ ké szí té sé nek és vég re haj tá sá nak fel ada ta i ról
az aláb bi uta sí tást adom ki:

1. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um ra (a to váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) azon ka -
to nai szer ve ze te i re, ame lyek az EU el nök sé gi in for ma ti kai
fej lesz tés (szer zõ dés nyt.szám: 1399-219/2010.) elõ ké szí -
tésében és végrehajtásában érintettek. 

(2) Je len uta sí tás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
ter me lõi és a fo gyasz tói lo gisz ti kai rend szer szak irá nyí tá -
sá ról, va la mint a lo gisz ti kai gaz dál ko dás ról szóló 6/2008.
(HK 4.) HM VTI SZÁT in téz ke dés rendelkezéseit kell
alkalmazni.

2. §

(1) Az EU el nök sé gi in for ma ti kai fej lesz tés ha té kony
le bo nyo lí tá sa ér de ké ben ide ig le nes mun ka cso por tot (a to -
váb bi ak ban: Mun ka cso port) ho zok lét re, amely fe le lõs a
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok ha tár idõ ben tör té nõ 
ki vi te le zé sé hez kap cso ló dó HM/MH felelõsségébe tartozó 
feladatok elvégzéséért.

(2) A Mun ka cso port ve ze tõ je a HVK Hír adó, In for ma -
ti kai és In for má ció vé del mi Cso port fõ nök ség (a to váb bi ak -
ban: HVK HI ICSF) kép vi se lõ je: Péli Péter mk. ezredes.

(3) A Mun ka cso port tit ká ra a HM Fej lesz té si és Lo -
gisz ti kai Ügy nök ség (a to váb bi ak ban: HM FLÜ) kép vi se -
lõ je: Sza bó Gyula mk. alezredes.

(4) A Mun ka cso port to váb bi tag jai: 
a) HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály (a to váb bi ak ban:

VPF) kép vi se lõ je: Szé ni Katalin kotv.,

b) HM vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit -
kár (a to váb bi ak ban: HM VGHÁT) kép vi se lõ je: Bene
Krisz ti án kotv, fõosztályvezetõ

c) HM FLÜ ré szé rõl:
ca) Gaz da sá gi Igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: FLÜ GI)

kép vi se lõ je: Len key Imre al ez re des, Var ju Gyula õrnagy,
cb) Had fel sze re lés Fej lesz té si és Prog ram ter ve zé si

Igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: FLÜ HFPTI) kép vi se lõ je:
Sza bó Gyula mk. alezredes,

cc) Anya gi, Tech ni kai és Köz le ke dé si Igaz ga tó ság
(a to váb bi ak ban: FLÜ ATKI) kép vi se lõ je: Tóth Fe renc
mk. alezredes,

cd) Be szer zé si Igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: FLÜ BI)
kép vi se lõ je: Zöld Zol tán al ez re des, Lé ránt Jó zsef õr nagy,
Len gyel Zoltán százados,

d) HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a to váb -
bi ak ban: HM KPÜ) kép vi se lõ je: Ko vács Ba lázs százados,

e) HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a to váb bi ak ban:
HM IÜ) kép vi se lõ je: Si pos Lász ló mk. al ez re des,

f) HVK HI ICSF kép vi se lõ je: Bíró Pé ter mk. szá za dos,
g) MH Tá mo ga tó Dan dár (a to váb bi ak ban MH TD)

kép vi se lõ je: Pris tyák Já nos mk. ezredes.
(5) A Mun ka cso port tag ja it – hi va ta los tá vol lé tük ese -

tén – szer ve zet sze rû he lyet te sük vagy a szer ve ze tek tõl e
fel adat ra ki je lölt ál lás fog la lás ra jo go sult szak ér tõ kép vi -
seli a Munkacsoport ülésein.

(6) A Mun ka cso port min den tag ja fe le lõs a sa ját szak -
te rü le té re vo nat ko zó fel ada tok vég re haj tá sá ért, a dön té sek
szak mai tar tal má nak elõkészítéséért.

(7) A Mun ka cso port tag jai a pro jekt tel kap cso la tos, a
szak te rü le tük re vo nat ko zó fel ada ta i kat az egyéb mun ka -
he lyi fel ada ta i kat megelõzve hajtják végre.

3. §

Az in for ma ti kai be ru há zás pro jekt irá nyí tá sá nak elõ ké -
szí té sé ben és vég re haj tá sá ban érin tett HM és MH szer -
vezetek feladatai:

a) a HVK HI ICSF:
aa) a Mun ka cso port el nö ke út ján meg ha tá roz za a Mun -

ka cso port mun ka rend jét, ko or di nál ja a pro jekt hon véd sé gi 
fel ada ta i nak vég re haj tá sát, köz vet le nül irá nyít ja a Mun ka -
cso port tag ja i nak mun ká ját, el lát ja a pro jekt szak mai irá -
nyí tá sát, va la mint ki oszt ja a fel ada to kat és nyo mon követi
teljesülésüket, arról beszámol a vezetõk részére;

ab) részt vesz a szak mai mun ka cso por tok ban, 
ac) iga zol ja a tech ni kai tel je sí tést, 
ad) tá jé koz tat ja a fel hasz ná ló kat az EU el nök sé gi fel -

ada tok in for ma ti kai tá mo ga tá sá ról és a pro jekt ered mé nye -
i nek köszönhetõ változásokról,

ae) fel ké szí ti a fel hasz ná ló kat az új szol gál ta tá sok al kal -
ma zá sá ra,

af) tá mo gat ja a pro jekt me nedzs men tet az eset le ge sen
fel me rü lõ mû sza ki mó do sí tá sok esetén;

b) a HM VPF: 
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ca) el lát ja meg bí zói sze re pét,
cb) biz to sít ja a szük sé ges for rá so kat, 
cc) kép vi se li a fel hasz ná lói igé nye ket, 
cd) a fel ada tok elõ ké szí té se so rán kap cso la tot tart a köz -

pon ti kor mány zat il le té kes szervezeteivel,
ce) részt vesz a fel hasz ná lók tá jé koz ta tá sá ban az EU el -

nök sé gi fel ada tok in for ma ti kai támogatásáról, 
cf) részt vesz a fel hasz ná lók fel ké szí té sé ben az új szol -

gál ta tá sok al kal ma zá sá ra;
c) a HM VGHÁT kép vi se lõ je tá mo gat ja a pro jek tet a

pro jekt szpon zor ol da lá ról;
d) a HM FLÜ HFPTI: a Mun ka cso port tit ká ri te en dõk

kö ré ben 
da) össze ál lít ja a pro jekt vég re haj tá sá hoz szük sé ges, va -

la mint a vég re haj tás so rán szü le tett do ku men tu mo kat (fel -
adat terv, üte me zés, ál la pot je len té sek, rész tel je sí té sek
jegy zõ könyvei, hi bák/prob lé mák jegy zé ke, pro jekt bi zott -
sá gi ér te kez le tek jegyzõkönyvei, döntések, elõ ter jesz té -
sek), 

db) tá mo gat ja a pro jekt me nedzs men tet ad mi niszt ra tív
és szer ve zé si fel ada tok ellátásával,

dc) ko or di nál ja a Bi zott ság mû kö dé sét;
e) a HM FLÜ GI: 
ea) be fo gad ja és ha tár idõn be lül ki fi ze ti a rész tel je sí té -

se ket, 
eb) együtt mû kö dik a rész tel je sí té sek iga zo lá sá ban,
ec) be fo gad ja és ha tár idõn be lül ki fi ze ti a vég szám lát,
ed) át ve szi, be vé te le zi és ki ad ja a le szál lí tott esz kö zö -

ket, együtt mû köd ve az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont
(a to váb bi ak ban. MH LEK) és az MH TD HM 1. Ob jek tum 
Üze mel te tõ Osz tály (a to váb bi ak ban: MH TD HM 1 OÜO) 
szakembereivel,

ee) együtt mû kö dik az HM FLÜ Nem zet kö zi és Szol gál -
ta tá si Igaz ga tó ság gal (a to váb bi ak ban HM FLÜ NSZI)
a szük sé ges for rás és a ha tár idõ ben tör té nõ ki fi ze té sek
biztosításában;

f) a HM FLÜ ATKI tá mo gat ja a pro jekt me nedzs men tet 
az eset le ge sen fel me rü lõ mû sza ki mó do sí tá sok esetén;

g) a HM FLÜ BI: 
ga) meg kö ti és szük ség sze rint mó do sít ja a szer zõ dést,
gb) fel ada ta a szer zõ dés mi nõ ség biz to sí tá sa, ezért mi -

nõ ség el len õrt biz to sí t a szer zõ dés vég re haj tá sa so rán, iga -
zol ja a szál lí tan dó ter mé kek és szolgáltatások meg fe le -
lõségét,

gd) el lát ja a tár ca jogi kép vi se le tét a szer zõ dés tel je sí té -
se so rán fel me rü lõ kérdésekben, 

gc) le zár ja a pro jek tet;
h) a HM KPÜ: 
ha) biz to sít ja a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges fe de -

ze tet a HM FLÜ részére,
hb) idõ ben biz to sít ja a szer zõ dés sze rin ti rész tel je sí té -

sek fedezetét;
i) a HM IÜ: 
ia) biz to sít ja a mun ka te rü le tet (MH TD he lyi sé ge in kí -

vül esõ te rü le tek re vonatkozóan),

ib) fi gye lem mel kí sé ri az épí té si te vé keny sé get, azt
szük ség sze rint támogatja;

j) az MH TD MH Hír adó és In for ma ti kai Rend szer fõ -
köz pont (a to váb bi ak ban: MH TD MH HIRFK): 

ja) részt vesz a szak mai mun ka cso por tok ban,
jb) tá mo gat ja a fel adat vég re haj tá sát, 
jc) át ad ja a mun ka te rü le te ket, iro dá kat és ra ko dá si te rü -

let biztosít, 
jd) be lép te ti és szük ség sze rint kí sé ri a Vál lal ko zó kép -

vi se lõ it,
je) meg szer ve zi és biz to sít ja a nor mál mun ka idõn túli

mun ka vég zést,
jf) vég re hajt ja a szer zõ dés sze rin ti, HM ol da li szak mai

fel ada to kat,
jg) a fel hasz ná ló kat idõ ben ér te sí ti az éles rend szer szol -

gál ta tá sa i ban ter ve zett ide ig le nes le ál lá sok ról és/vagy las -
sulásokról, 

jh) fo lya ma tos help des ket üze mel tet a fel me rü lõ fel -
hasz ná lói kér dé sek meg vá la szo lá sá ra, a hi ba be je len té sek
tisz tá zá sá ra és megoldására,

ji) a vég re haj tás so rán szük sé ges le ál lá so kat egyez te ti,
en ge dé lyez te ti és a fel hasz ná ló kat értesíti,

jj) az el ké szült ter mé ke ket, ill. szol gál ta tá so kat átveszi,
jk) fel ké szül az üze mel te tés vég re haj tá sá ra, részt vesz a

fel hasz ná lók tá jé koz ta tá sá ban az EU el nök sé gi fel ada tok
in for ma ti kai támogatásáról, 

jl) részt vesz a fel hasz ná lók fel ké szí té sé ben az új szol -
gál ta tá sok al kal ma zá sá ra,

jm) ki je lö li a HM mû sza ki meg bí zot tat;
k) az MH TD HM 1. OÜO:
ka) gon dos ko dik a Vál lal ko zó tá jé koz ta tá sá ról a mun -

ka te rü let hez kap cso ló dó spe ci fi kus mun ka- bal eset-, tûz -
vé del mi szabályokról, 

kb) biz to sít ja a mun ka te rü let hez kap cso ló dó an a ha tás -
kö ré be tar to zó feltételeket, 

kc) in té zi a HM I ob jek tum ban tör té nõ rak tá ro zá si fel -
ada to kat;

l) az MH LEK a HM FLÜ NSZI-tõl be vé te le zett esz kö -
zö ket té rí tés men te sen át ve szi a vagyonába.

4. §

Je len uta sí tás ban meg ne ve zett szer ve ze tek alatt 2011.
ja nu ár 1-jét kö ve tõ en a jog utód szer ve ket is érteni kell.

5. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba és 2011.
jú li us 31-én ha tá lyát veszti.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
118/2010. (XII. 31.) HM

u t a s í t á s a
a Honvéd Koronaõrség létrehozásával és egyes

kijelölt objektumok protokolláris õrzésével
kapcsolatos feladatokról 

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján, fi gye lem mel a Szent Ist ván ál lam ala pí tá sá nak em -
lé ké rõl és a Szent Ko ro ná ról szóló 2000. évi I. tör vény ren -
del ke zé se i re, a Szent Ko ro na és a hoz zá tar to zó egyes jel -
vé nyek, tör té nel mi ha gyo má nyok hoz mél tó mó don tör té -
nõ õr zé se ér de ké ben az aláb bi uta sí tást adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a to -
váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá -
ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek re, a hon vé del mi mi nisz -
ter köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze -
tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 70. § (1) be kez dés j) pont já ban fog -
lalt, a Ma gyar Hon véd ség fel adat rend sze ré be tar to zó kö te -
le zett ség tel je sí té se ér de ké ben a Szent Ko ro na és a hoz zá
tar to zó egyes jel vé nyek õr zé sé nek biz to sí tá sá ra lét re kell
hoz ni a Hon véd Ko ro na õr sé get. En nek ér de ké ben a je len
uta sí tás tar tal maz za a lét re ho zás elõ ké szí té sé re vo nat ko zó
ren del ke zé se ket, va la mint a Honvéd Koronaõrséggel
kapcsolatos keretfeltételeket és követelményeket. 

3. §

(1) A Hon véd Ko ro na õr ség lét re ho zá sá nak elõ ké szí té -
se ér de ké ben az az zal kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada tok
el lá tá sá ra munkabizottságot hozok létre. 

(2) A mun ka bi zott sá got a HM ka bi net fõ nök és a HM
Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se együt te sen vezeti. 

(3) A mun ka bi zott ság tit ká ra a HM Jogi Fõ osz tály ve -
ze tõ je.

(4) A mun ka bi zott ság tag jai a
a) HM jogi és igaz ga tá si ügye kért fe le lõs he lyet tes ál -

lam tit ká ra és a HM vé de lem gaz da sá gi ügye kért fe le lõs he -
lyet tes ál lam tit ká ra személyesen, valamint a

b) HM par la men ti ál lam tit kár,
c) HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, 
d) HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály, 
e) HVK törzs igaz ga tó, 
f) HVK Ki kép zé si Cso port fõ nök ség, 

g) HVK Had erõ ter ve zé si Cso port fõ nök ség,
h) HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség, 
i) HVK Lo gisz ti kai Cso port fõ nök ség, 
j) HM Tár sa dal mi Kap cso la tok és Ha di sír gon do zó Hi -

va tal, 
k) HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal, 
l) HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal,
m) HM Saj tó iro da,
n) MH Tá mo ga tó Dan dár,
o) MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal,
p) HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um 
ál lás fog la lás ra ki je lölt kép vi se lõ je.
(5) A mun ka bi zott ság ülé se in ál lan dó meg hí vott a Köz -

tár sa sá gi El nö ki Hi va tal fõ had se géd, a Ma gyar Köz tár sa -
ság Or szág gyû lé se Hi va ta lá nak, a Köz tár sa sá gi Õr ez red,
va la mint a Ma gyar Ko ro na õrök Egye sü le té nek kép vi se -
lõje. 

(6) A mun ka bi zott ság ülé sét igény ese tén a mun ka bi -
zott ság ve ze tõi hív ják össze. A mun ka bi zott ság mû kö dé si
rend jét maga határozza meg.

(7) A mun ka bi zott ság ve ze tõi a fel adat vég re haj tá sá ba
a fel adat kör ében érin tett összes szerv, szer ve zet ve ze tõ jé -
nél köz re mû kö dést kez de mé nyez het nek a szol gá la ti elöl -
já ró, illetve hi va ta li fe let tes egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett.
Az érin tett szer vek, szer ve ze tek ve ze tõi a mun ka bi zott ság
ve ze tõ i nek megkeresésére a feladatkörük szerint kötelesek 
együttmûködni.

4. §

A mun ka bi zott ság ál ta lá nos fel ada ta az MH Hon véd
Ko ro na õr ség lét re ho zá sá val kap cso la tos fel ada tok tel jes
körû fel mé ré se, va la mint a szük sé ges mi nisz te ri és ve ze tõi
dön té sek elõkészítése és elõterjesztése. 

5. §

A mun ka bi zott ság ál ta lá nos fel ada tai kö ré ben dön té si
ja vas la to kat készít elõ:

a) a Szent Ko ro na õr zé sé nek a Köz tár sa sá gi Õr ez red tõl
tör té nõ átvételérõl;

b) a Par la ment épü le té ben a biz ton sá gi jel le gû to váb bi
együtt mû kö dés rõl szóló meg ál la po dás ról;

c) a Szent Ko ro na õr zé sé vel kap cso la tos (sze mé lyi és
do lo gi) költ ség ve té si kiadásokról; 

d) a Hon véd Ko ro na õr ség lét re ho zá sá hoz, va la mint a
ko ro na õrök kü lön le ges jog ál lá sá nak biz to sí tá sá hoz szük -
sé ges jogszabályok tervezetérõl; 

e) a Hon véd Ko ro na õr ség Ma gyar Hon véd ség szer ve -
ze té ben tör té nõ el he lyez ke dé sé rõl és bel sõ szer ve ze ti fel -
épí té sé rõl és létszámáról;

f) a Hon véd Ko ro na õr ség szük sé ges fel sze re lé sé rõl,
va lamint egyéb lo gisz ti kai jel le gû biztosításáról;

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 63



64 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám

g) a Hon véd Ko ro na õr ség tag ja i val kap cso la tos spe ci á -
lis kö te le zett ség- és kö ve tel mény rend szer rõl;

h) a ko ro na õrök ki kép zé si kö ve tel mé nye i rõl;
i) a ko ro na õrök több let fel ada ta it és kö te le zett sé ge it el -

is me rõ új pótlékokról;
j) a ko ro na õr ség re vo nat ko zó kü lön le ges ve ze té si, irá -

nyí tá si, pa rancs adá si jogkörökrõl;
k) a ko ro na õr ség re vo nat ko zó spe ci á lis öl töz kö dé si és

egyen ru ha-vi se le ti szabályokról;
l) a Hon véd Ko ro na õr ség gel kap cso la tos inf ra struk tu -

rá lis és el he lye zé si feltételekrõl;
m) a tör té nel mi ha gyo má nyo kon ala pu ló ko ro na õri

sza bály zat ról;
n) a Sán dor Pa lo tá val kap cso la tos pro to kol lá ris, dí szel -

gé si fel ada tok ról;
o) a Szent Ko ro na õr zé sé vel kap cso la tos kü lö nös sza -

bá lyok ról és nem zet biz ton sá gi feladatokról. 

6. §

A Mun ka bi zott ság az 5. §-ban fog lalt dön té si ja vas la tok 
ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó ütem ter vet 2011. ja nu ár 10-ig dol -
gozza ki. 

7. §

A Hon véd Ko ro na õr ség fel ada ta i val, szer ve ze ti el he -
lyez ke dé sé vel, va la mint ál lo má nyá val kap cso la tos alap -
vetõ elvek:  

a) Hon véd Ko ro na õr csak hi va tá sos, vagy szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to na lehet;

b) a Hon véd Ko ro na õr ség lét szá ma iga zod jon a Szent
Ko ro na és a hoz zá tar to zó jel vé nyek õr zé sé hez kap cso ló dó 
tör té nel mi ha gyo má nyok hoz és a mo dern kor biztonsági
követelményekhez;

c) a Ko ro na õrök kel szem be ni kö ve tel mé nye ket a tör té -
nel mi ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en kell kialakítani;

d) a Ko ro na õr ség tag jai te kin te té ben – a ve lük kap cso -
la tos ma ga sabb kö ve tel mény rend szer és ki emelt je len tõ sé -
gû fel ada ta ik miatt – ma ga sabb szín vo na lú il let mény (új
pótlék) biztosítása szükséges; 

e) a Hon véd Ko ro na õr ség fel ada ta it a tör té nel mi ha -
gyo má nyo kon ala pu ló sza bály zat ban fog lal tak szerint
látja el.  

8. §

A mun ka bi zott ság a je len uta sí tás ban rész le te zett fel -
ada tok vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes je len té sét
2011. feb ru ár 28-ig elõ ter jesz ti a mi nisz te ri értekezlet
ülésére. 

9. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A HM közigazgatási államtitkárának
131/2010. (HK 1/2011.) HM KÁT

i n t é z k e d é s e
a 2010. év végi ügyeleti idõszakkal (december 27–31.)

kapcsolatos feladatok szabályozásáról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

132/2010. (HK 1/2011.) HM KÁT
i n t é z k e d é s e

a ruházati termékek 2011. évi gazdálkodási árainak
megállapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 100. § (3) be kez dé se alap ján a ru há -
za ti ter mé kek 2011. évi gaz dál ko dá si ára i nak meg ál la pí tá -
sá ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:
1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra

(a to váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
alá ren delt sé gé be, köz vet len, illetve fenn tar tói irá nyí tá sa,
va la mint fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, to váb bá a
Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze te i re ter jed ki.

2. A ru há za ti ter mé kek 2011. évi gaz dál ko dá si ára it a
mel lék let sze rint ál la pí tom meg.

3. A ru há za ti szak anya gok ban és fel sze re lé sek ben ke -
let ke zett kár össze gé nek meg ál la pí tá sa kor – ha a do log

meg sem mi sült vagy hasz nál ha tat lan ná vált, illetve, ha
nincs meg – az I. ér ték cso port ban nyil ván tar tott (új) cikk
ese té ben az ár jegy zék sze rin ti ÁFA-val nö velt ár
100%-át, II. ér ték cso por tú (hasz nált) cikk ese té ben az ár -
jegy zék sze rin ti ÁFA-val nö velt ár 50%-át kell fi gye lem -
be ven ni, illetve al kal maz ni.

4. A ru há za ti szak anya gok és fel sze re lé sek köl csön -
hasz ná lat ba adá sa kor az ár jegy zék ben rög zí tett köl csön -
zé si dí jat kell al kal maz ni. A fel so ro lás ban nem sze rep lõ
cik kek köl csön zé si díj át a HM Fegy ver ze ti és Had biz to si
Hi va tal (a to váb bi ak ban: HM FHH) had táp osz tály ve ze tõ
ál la pít ja meg.

5. Az érin tett ka to nai szer ve zet ve ze tõ je a köl csön be 
adás sal kap cso la tos ok má nyok (ké re lem, en ge dély,
 átadás-átvételi jegy zõ könyv) má so la tát a HM FHH
had táp osz tály ve ze tõ ré szé re ha la dék ta la nul felter -
jeszti.

6. A HM Ru há za ti Mû hely ál tal vég zen dõ szol gál ta tá -
sok so rán a mel lék let ben meg ha tá ro zott té rí té si dí jat kell
al kal maz ni. Az ár jegy zék ben nem sze rep lõ szol gál ta tá sok 
té rí té si díj át a HM FHH had táp osz tály ve ze tõ ál la pít ja
meg.

7. Rend szer bõl ki vont, illetve ki hor dás alatt levõ cik -
kek Ka to nai Ru há za ti El lá tó Pon to kon tör té nõ ér té ke sí té -
sé hez szük sé ges ked vez mé nyes egy ség ára kat az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság had táp fõ nök ja vas la tá ra
a HM FHH had táp osz tály ve ze tõ ál la pít ja meg.

8. Ez az in téz ke dés 2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a ru há za ti ter mé kek 2010. évi gaz dál ko dá si
ára i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 80/2009. (HK 1/2010.)
HM VTI SZÁT in téz ke dés a ha tá lyát vesz ti.

Fo dor La jos s. k.
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár

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



Melléklet a 132/2010. (HK 1/2011) HM KÁT intézkedéshez.

GAZDÁLKODÁSI ÁRAK RUHÁZATI ÉS FELSZERELÉSI CIKKEKRE

Ér vé nyes:
2011. ja nu ár 1-jétõl
Az X-szel meg je lölt cik kek köz pon ti ha tás kör ben, a töb bi csa pat ha tás kör ben se lej tez he tõ.
Az árak 25% áfát tar tal maz nak.
– 2011 –

HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2011. évi gaz dál ko dá si ár (Ft) Köz pon ti

ha tás kö rû
se lej te zésáfa nél kül áfával

Sap ka, si sak, fej vé dõ

85 8431 1231 07 90 M nyá ri gya kor ló sap ka db 1 800 2 250

85 8431 1232 06 90 M nyá ri gya kor ló sap ka er dei db 2 860 3 575

85 8425 2321 10 90 M téli gya kor ló sap ka db 2 600 3 250

85 8425 2322 09 90 M téli gya kor ló sap ka er dei db 3 300 4 125

85 8431 1614 07 93 M ej tõ er nyõs ba rett sap ka sze rel ve db 3 840 4 800

85 8431 1621 08 Ba rett sap ka vi lá gos kék ENSZ sze rel ve db 3 600 4 500

85 8431 1613 08 Ba rett sap ka zöld ej tõ er nyõs sze re lék nél kül db 3 600 4 500

85 8431 1615 06 Ba rett sap ka fe ke te sze re lék nél kül db 3 600 4 500

85 8431 1618 03 Ba rett sap ka skar lát pi ros sze re lék nél kül db 3 600 4 500

85 8415 6122 05 Ba se ball sap ka ENSZ db 1 100 1 375

85 8421 1621 03 93 M ej tõ er nyõs téli sap ka db 2 860 3 575

85 8421 1421 09 93 M re pü lõ sze re lõ téli sap ka db 3 500 4 375

85 8431 1415 01 93 M re pü lõ sze re lõ téli sap ka er dei db 3 800 4 750

85 8431 1413 03 93 M re pü lõ sze re lõ nyá ri sap ka db 1 800 2 250

85 5431 1414 02 93 M re pü lõ sze re lõ nyá ri sap ka erdei db 3 200 4 000

85 8431 1242 04 Si va ta gi ka la p db 4 000 5 000 X

85 8431 1243 03 2003 M si sak sap ka bar na po lár db 2 000 2 500 X

85 8431 1241 05 Tró pu si ka la p db 3 800 4 750 X

85 8431 1240 06 Tró pu si ka la p er dei db 4 000 5 000 X

85 8415 1001 00 Köz na pi sap ka tbk. db 7 200 9 000 X

85 8415 1002 10 Köz na pi sap ka ti. db 7 000 8 750 X

85 8415 1003 09 Köz na pi sap ka tts. db 7 000 8 750 X

85 8415 1101 08 Köz na pi sap ka kék tbk. re pü lõs db 7 200 9 000 X

85 8415 1102 07 Köz na pi sap ka kék ti. re pü lõs db 7 000 8 750 X

85 8415 1103 06 Köz na pi sap ka kék tts. re pü lõs db 7 000 8 750 X

85 8415 3336 05 Bocs kai sap ka köz na pi sze rel ve tbk. db 6 100 7 625 X

85 8415 3337 04 Bocs kai sap ka köz na pi sze rel ve ti. db 5 100 6 375 X

85 8415 3338 03 Bocs kai sap ka köz na pi sze rel ve 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
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85 8415 3335 06 Bocskai sapka társasági szerelve tts. db 5 060 6 325 X

85 8415 6111 08 Tányérsapka repülõ társasági tbk. szerelve 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 06 Zenész Bocskai sapka tts. db 17 680 22 100 X

85 8415 2127 05 Zenész Bocskai sapka ti. db 17 680 22 100 X

85 8415 2111 02 Bocskai sapka díszelgõ ti. Tihany db 16 000 20 000 X

85 8415 2112 01 Bocskai sapka díszelgõ tts. és legs. Tihany db 16 000 20 000 X

85 4916 1111 09 Rohamsisak db 3 200 4 000 X

85 4916 1128 00 90 M tereptarka sisakborító db 1 060 1 325

85 4916 1117 03 90 M tereptarka sisakborító erdei db 1 800 2 250

85 4916 1107 05 2003 M sivatagi sisakborító db 2 060 2 575 X

85 4621 1212 01 Gyapjú fejvédõ db 440 550

85 4916 1120 08 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 X

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 10 800 13 500 X

85 8153 1111 02 90 M gyakorló nadrág db 7 400 9 250 X

85 8153 2121 07 90 M gyakorló nadrág erdei db 12 000 15 000 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 10 800 13 500 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 10 800 13 500 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 11 600 14 500 X

85 8153 1161 03 93 M ejtõernyõs nyári nadrág db 7 740 9 675 X

85 8153 1162 02 93 M ejtõernyõs nyári nadrág erdei db 12 400 15 500 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 12 800 16 000 X

85 8163 7151 08 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ téli zubbonybélés db 4 800 6 000 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
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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 10 400 13 000 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 11 400 14 250 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 12 400 15 500 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 8231 1219 06 Repülõhajózó overall homokszínû db 92 000 115 000 X

85 8161 1615 09 2003 M gyakorló zubbony sivatagi db 12 800 16 000 X

85 8161 1614 10 2003 M gyakorló zubbony sivatagi nyári db 12 800 16 000 X

85 8151 1615 04 2003 M gyakorló nadrág sivatagi db 12 800 16 000 X

85 8151 1617 02 2003 M gyakorló nadrág sivatagi nyári db 12 800 16 000 X

85 8235 3326 09 Köznapi öltöny tropikál ölt. 39 060 48 825 X

85 8235 3325 10 Köznapi öltöny tropikál sötétkék ölt. 39 060 48 825 X

85 8235 3323 01 Köznapi öltöny ölt. 20 300 25 375 X

85 8235 3324 04 Köznapi öltöny sötétkék ölt. 20 300 25 375 X

85 8255 3316 10 Tropikál pantalló db 11 340 14 175 X

85 8255 3315 00 Tropikál pantalló sötétkék db 11 340 14 175 X

85 8225 3381 08 Köznapi nõi zubbony barna db 27 720 34 650 X

85 8225 3382 07 Köznapi nõi zubbony sötétkék db 27 720 34 650 X

84 2653 3351 02 Nõi mellény db 9 500 11 875 X

85 8242 1111 06 Nõi mellény sötétkék db 9 500 11 875 X

85 8286 3333 08 Szoknya köznapi barna db 10 500 13 125 X

85 8286 3336 05 Szoknya köznapi sötétkék db 10 500 13 125 X

85 8255 3351 07 Nõi pantalló köznapi barna db 11 340 14 175 X

85 8255 3352 06 Nõi pantalló köznapi sötétkék db 11 340 14 175 X

85 8225 3319 03 Társasági zubbony tábori barna ti. db 27 720 34 650 X

85 8255 3319 07 Társasági pantalló fekete db 11 340 14 175 X

85 8235 3366 01 Társasági öltöny tábori barna ölt. 39 060 48 825 X

85 8235 3367 00 Társasági öltöny tábori barna ht. állományt kifejezõ
jelvénnyel

ölt. 39 220 49 025 X

85 8165 3545 00 Társasági zubbony repülõs ti. db 27 720 34 650 X

85 8165 3546 10 Társasági zubbony repülõs tts. db 27 720 34 650 X

85 8155 3541 10 Társasági pantalló sötétkék ti. db 11 340 14 175 X

85 8155 3544 07 Társasági pantalló sötétkék tts. db 11 340 14 175 X

85 8165 3543 02 Ti. zubbony sötétkék kétsoros db 27 720 34 650 X

85 8165 3544 01 Tts. zubbony sötétkék kétsoros db 27 720 34 650 X
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85 8225 3361 01 Nõi társasági zubbony db 27 720 34 650 X

85 8225 3362 00 Nõi társasági zubbony sötétkék db 27 720 34 650 X

85 8286 3351 06 Szoknya társasági fekete db 10 500 13 125 X

85 8286 3352 05 Szoknya társasági tábori barna db 10 500 13 125 X

85 8286 3354 03 Szoknya társasági sötétkék db 10 500 13 125 X

85 8255 3363 03 Nõi társasági pantalló fekete db 11 340 14 175 X

85 8255 3365 01 Nõi társasági pantalló tábori barna db 11 340 14 175 X

85 8255 3364 02 Nõi társasági pantalló sötétkék db 11 340 14 175 X

85 8221 1916 05 Díszelgõ zubbony ti. Tihany db 40 000 50 000 X

85 8221 1915 06 Díszelgõ zubbony tts. és legs. Tihany db 40 000 50 000 X

85 8251 1915 10 Dísznadrág tts. és legs. Tihany db 14 600 18 250 X

85 8255 3371 03 Lovaglónadrág díszelgõ ti. Tihany db 15 600 19 500 X

85 2412 6211 02 Fehér nadrág (orvos, szakács) db 1 760 2 200

Kabát,  kabátbélés, csa pa dék el le ni vé dõ cikk

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 8111 1226 04 90 M téli gyakorló kabát gombos db 9 600 12 000 X

85 8163 7113 03 90 M téli gyakorló kabát gombos erdei db 13 760 17 200 X

85 8111 7718 09 90 M téli gyakorló kabátbélés db 4 000 5 000 X

85 5933 6842 00 93 M esõvédõ kabát húzózáras db 10 000 12 500 X

85 5933 6843 10 93 M esõvédõ nadrág db 9 600 12 000 X

85 8111 1231 07 2003 M repülõhajózó dzseki béléssel db 83 800 104 750 X

85 5932 1213 04 2003 M sivatagi gyakorló kabát db 64 000 80 000 X

84 2654 5131 10 2003 M sivatagi gyakorló kabátbélés db 18 000 22 500 X

85 8145 3333 00 Ti. posztóköpeny db 26 000 32 500 X

85 8145 3332 01 Tts. posztóköpeny db 26 000 32 500 X

85 8141 3312 03 Posztóköpeny sötétkék db 26 000 32 500 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 posztóköpeny sötétzöld db 22 200 27 750 X

85 8145 3352 08 Nõi köpeny bélés db 3 800 4 750 X

85 8145 3341 00 Nõi posztóköpeny sötétkék db 22 200 27 750 X

85 8145 3353 07 Nõi köpeny bélés sötétkék db 3 800 4 750 X

85 8245 3351 02 Nõi ballonkabát db 22 400 28 000 X
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85 8245 3354 10 Nõi ballonkabát sötétkék db 22 400 28 000 X

85 1491 3111 04 Esõkabát tiszti db 12 460 15 575 X

85 1491 3112 03 Esõkabát tiszti 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 fehér db 560 700

85 5611 1312 07 Kék munkakötény db 760 950

85 8231 1217 08 Szerelõ overall (húzózáras) 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 5931 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 típus db 5 200 6 500 X

84 1211 3415 07 2008 M téli alsó A típus db 4 300 5 375 X

84 1214 3416 02 2008 M téli felsõ B típus db 7 600 9 500 X

84 1211 3416 06 2008 M téli alsó B típus db 6 200 7 750 X

84 1214 1321 05 93 M téli ing db 1 600 2 000

84 1211 1321 09 93 M téli alsó db 1 600 2 000

84 1214 3612 00 Póló gyakorló ruhához db 1 040 1 300

84 3711 1213 05 Nyári gyakorló zokni fekete pár 220 275

84 3711 1223 03 Téli gyakorló zokni fekete pár 360 450

84 1113 1119 06 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
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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 3327 01 2006 M ingblúz hu. db 5 800 7 250

85 8265 3330 06 2006 M ingblúz ru. db 5 500 6 875

85 8265 3328 00 2006 M ingblúz kék hu. db 5 800 7 250

85 8265 3329 10 2006 M ingblúz kék ru. db 5 500 6 875

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 2811 3315 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

84 1111 1213 08 Legénységi rövid alsó db 460 575

84 1451 3131 00 Szabadidõruha ölt 8 400 10 500

84 1113 6221 00 Fehér póló db 1 400 1 750

85 3240 0008 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 3363 07 Csõsál fekete db 360 450

81 5632 3364 06 Szakmai sál db 900 1 125

85 8713 1223 10 Kötött téli kesztyû fekete pár 600 750

85 8713 1313 09 2003 M gyakorlókesztyû sivatagi 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 olívzöld db 2 500 3 125

84 5611 1121 10 Sivatagi porkendõ db 2 500 3 125

85 5769 6301 01 Ujjatlan taktikai védõkesztyû pár 2 500 3 125

85 5769 6303 10 Teleujjas taktikai kesztyû pár 12 000 15 000 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 barna kötõs db 1 200 1 500

81 5692 3323 01 Nyakkendõ fekete kötõs db 1 200 1 500

81 5692 3322 02 Nyakkendõ barna elõrekötött db 1 000 1 250
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81 5692 3325 10 Nyakkendõ fekete elõrekötött db 1 000 1 250

81 5692 3352 07 Nõi nyakkendõ barna köznapi db 1 200 1 500

81 5692 3353 06 Nõi nyakkendõ fekete köznapi db 1 200 1 500

81 5692 6415 08 Nyakkendõ tábori barna társasági db 1 200 1 500

81 5692 3324 00 Nyakkendõ fekete társasági db 1 200 1 500

81 5692 6411 01 Nyakkendõ fekete társasági tbk. db 1 500 1 875

81 5692 3354 05 Nõi nyakkendõ barna társasági db 1 200 1 500

81 5692 3355 04 Nõi nyakkendõ fekete társasági db 1 200 1 500

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 1 500 1 875

81 5631 3315 09 Nõi nyaksál fekete db 1 500 1 875

87 8311 3321 10 Kesztyû nappa nyári kézzelvarrott pár 2 000 2 500

87 8311 3311 01 Bõrkesztyû nyári pár 2 000 2 500

87 8311 3323 08 Bõrkesztyû nyári fekete pár 2 000 2 500

87 8317 3311 04 Bõrkesztyû téli barna pár 3 000 3 750

87 8317 3361 05 Bõrkesztyû téli fekete pár 3 000 3 750

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 1 400 1 750

85 8713 1224 09 Munkavédemi kesztyû pár 400 500

87 8419 1111 01 Vízhatlan kesztyûhuzat pár 200 250

85 5721 1711 05 Motorkerékpáros vezetõ kesztyû pár 1 660 2 075

87 8419 1112 00 Motorkerékpáros kesztyûhuzat pár 180 225

Lábbeli

88 2219 3225 04 Általános bakancs hazai pár 19 260 24 075 X

88 2219 3227 02 2008 M általános bakancs pár 26 400 33 000 X

88 2219 1232 02 Nyári bakancs (HAIX Airpower P6) pár 25 600 32 000 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 3223 06 Sivatagi bakancs pár 25 000 31 250 X

87 3424 1112 04 Talpbetét bakancshozr pár 660 825

88 2219 1612 05 Díszelgõ bakancs pár 29 000 36 250 X

88 2112 3211 08 Díszelgõ csizma pár 47 000 58 750 X

88 2512 3241 07 Félcipõ barna zárt bõrtalpú pár 14 400 18 000 X

88 2412 4241 10 Félcipõ fekete zárt bõrtalpú pár 14 400 18 000 X

88 2517 3241 04 Félcipõ barna nyári bõrtalpú pár 14 400 18 000 X

88 2512 3228 04 Félcipõ fekete nyári bõrtalpú pár 14 400 18 000 X

88 2413 3221 02 Bokacipõ pu. talpú mûszõrme béléssel pár 5 360 6 700
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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 barna pár 5 560 6 950

88 2524 3319 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

88 2524 3352 07 Nõi cipõ pömpsz barna pár 8 500 10 625 X

88 2524 3351 08 Nõi cipõ pömpsz fekete pár 8 500 10 625 X

88 2524 3354 05 Nõi cipõ mokaszín típus barna pár 6 900 8 625 X

88 2524 3353 06 Nõi cipõ mokaszín típus fekete pár 6 900 8 625 X

88 2713 1213 00 Sportcipõ pár 6 000 7 500

88 3721 1211 09 Gumisaru pár 500 625

88 3711 1131 03 Gumicsizma gyakorló ruhához pár 4 000 5 000

87 3461 1121 05 Gumicsizma bélés pár 500 625

Felszerelési cikkek

87 8621 1401 03 90 M hevederöv rugózáras db 3 400 4 250 X

87 8621 2123 02 Hevederöv fehér rugózáras db 3 400 4 250 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

79 8233 1003 06 Kulacskupak db 20 25

79 8233 1004 05 Kulacskupak betétgumi db 20 25

79 8233 1021 04 Kulacshuzat tereptarka négy színnyomású db 860 1 075

79 8234 1111 09 Evõeszközkészlet 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 tereptarka db 1 200 1 500

87 8181 1288 07 Járõrtáska db 2 600 3 250

85 7895 1421 04 Fekete fehér forgalomirányító fabot db 1 360 1 700

85 7891 1211 10 Rendész embléma I. db 540 675
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85 7891 1221 08 Rendész embléma II. db 540 675

85 7891 1231 06 Rendész embléma III. db 540 675

85 6231 3113 01 Málhamellény hátizsákkal (három színnyomású) db 11 000 13 750 X

85 6231 3121 01 93 M málhamellény hátizsákkal tereptarka db 20 360 25 450 X

85 6231 3122 00 93 M málhamellény tereptarka db 11 000 13 750

85 6231 3123 10 93 M málhamellényhez hátizsák tereptarka db 9 360 11 700

85 6221 0022 10 Tártartó 93 M málhamellényhez db 4 600 5 750

85 6221 0023 09 Kulacstartó 93 M málhamellényhez db 4 500 5 625

86 6221 0024 08 Gázálarctartó 93 M málhamellényhez db 4 680 5 850

14 9141 1113 10 30 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 60 75

14 9141 1114 09 40 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 80 100

14 9141 1115 08 50 mm-es csat 93 M málhamellényhez db 180 225

85 6371 6135 07 Térdvédõ pár 4 200 5 250 X

85 8894 1701 07 Könyökvédõ pár 3 800 4 750 X

79 8233 2000 05 Háti italhordó db 11 300 14 125 X

79 8233 2010 03 Háti italhordó szívóka nélkül db 9 820 12 275

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 0012 01 Pisztolytáska hordhevederhez db 3 500 4 375 X

85 6221 0013 00 Vegyi védelmi táska hordhevederhez db 6 500 8 125 X

85 6211 0001 10 Hátizsák BW db 23 600 29 500 X

85 6211 2130 05 Hátizsák SF d 19 000 23 750 X

85 6221 0015 09 2003 M sivatagi hátizsákhuzat db 4 200 5 250 X

82 8311 5113 09 Moszkitóháló hordtáskával db 2 600 3 250

22 5215 1311 04 Mosóháló db 460 575

52 1529 2331 06 Multifunkcionális zsebkés db 3 400 4 250 X

52 1529 2122 02 Victorinox zsebkés készlet bõrtokban klt. 8 300 10 375 X

85 5933 6913 02 Védõszemüveg, pót len cse nél kü li db 7 300 9 125 X

85 5933 6931 00 Ballisztikai porvédõ szemüveg db 16 000 20 000 X

85 5933 6921 02 BOLLE X500 védõszemüveg db 6 600 8 250 X

85 5933 6911 04 Katonai védõszemüveg UVEX db 2 300 2 875 X
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87 8769 3112 07 Névjegytartó db 200 250

87 8862 1235 00 Tengerészzsák lakattal db 16 000 20 000 X

14 2451 5601 01 Hosszú pántú lakat db 1 500 1 875

87 8862 1239 07 Lakat 35-ös tengerészzsákhoz db 800 1 000

14 2451 5433 10 45 mm-es biztonsági lakat db 960 1 200

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

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

34 8321 2116 00 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 01 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 sisakborító 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 3991 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,
gyöngy vá szon tok ban

klt. 54 960 68 700 X

25 3991 1114 07 Teleszkópos bot 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 1153 08 Lágyékvédõ mûanyag testvédõ felszereléshez db 10 000 12 500 X

22 5779 1155 06 Térd-, láb szár-, bo ka- és láb fej vé dõ mû anyag
test vé dõ fel sze re lés hez

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
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87 8171 3311 01 Osztott irattartó fehér,  rendész db 2 000 2 500

87 8769 4111 04 Gumibot tartó fehér, rendész db 1 000 1 250

87 8769 4112 03 Lámpatartó tok fehér, rendész db 1 000 1 250

87 8769 4113 02 Rádiótok fehér, rendész db 1 000 1 250

87 8769 4114 01 Bilincstok fehér, rendész db 1 000 1 250

81 5681 1251 08 Rendész karszalag skarlátpiros db 1 600 2 000

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 1 600 2 000

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 arany címerrel barna db 3 000 3 750

87 8624 2113 00 Deréköv ezüst címerrel barna db 3 000 3 750

87 8624 0002 03 Deréköv arany címerrel fekete db 3 000 3 750

87 8624 0001 04 Deréköv ezüst címerrel fekete db 3 000 3 750

87 8652 3228 00 93 M díszöv barna arany csattal db 12 800 16 000

87 8652 3225 03 93 M díszöv barna ezüst csattal db 12 800 16 000

87 8652 3226 02 93 M díszöv fekete arany csattal db 12 800 16 000

87 8652 3227 01 93 M díszöv fekete ezüst csattal db 12 800 16 000

87 8652 7215 00 Kardtartó barna ezüst csattal db 14 000 17 500

87 8652 7214 01 Kardtartó fekete arany csattal db 14 000 17 500

87 8652 7216 10 Kardtartó barna arany csattal db 14 000 17 500

87 8652 7217 09 Kardtartó fekete ezüst csattal db 14 000 17 500

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
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81 5659 1602 05 Kard és sapkavédõ párna fekete db 16 000 20 000 X

85 5933 6912 03 Motorkerékpáros szemüveg db 1 500 1 875

Éttermi textília

85 3622 3222 05 Asztalterítõ fehér 140×140 db 1 300 1 625

85 3622 3211 08 Asztalterítõ színes 130×130 db 1 500 1 875

85 3640 3201 08 Asztalterítõ fólia db 600 750

81 5639 1121 07 Törlõruha 50×70 db 300 375

Törülközõ, ágynemû, tá bo ri pi hen te tõ anya gok

85 3911 1221 04 Törülközõ legs. db 180 225

85 3931 1361 03 Törülközõ 50×100 MH beszövéses db 880 1 100 X

85 3921 1242 04 Fürdõlepedõ 100×150 MH beszövéses db 2 160 2 700 X

81 5666 1211 03 62 M hálótermi takaró db 2 400 3 000 X

85 8351 1168 03 Nagypárna szintetikus töltettel db 860 1 075

85 8351 1162 09 Nagy tollpárna 57×73 db 1 200 1 500

85 8351 1161 10 Kis tollpárna 36×48 db 480 600

85 8351 1164 07 Mûanyag tömésû fejpárna db 540 675

85 7238 3312 08 Paplan db 2 000 2 500

85 8351 1122 06 Nagy tollpárnahuzat 62×78 db 800 1 000

85 8351 1121 07 Kis tollpárnahuzat 37×52 db 360 450

85 8351 1125 03 Mûanyag tömésû fejpárnahuzat 47×78 db 740 925

85 8351 1131 05 Paplanhuzat fehér db 2 500 3 125

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 7321 1142 06 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, Ta más há ló zsák hoz db 2 200 2 750 X

85 6121 1231 06 Bélés Levente, Ta más há ló zsák hoz db 4 000 5 000 X

85 6121 1232 05 Hordtasak Levente, Ta más há ló zsák hoz db 1 080 1 350 X

85 6121 1241 04 Lepedõ Levente, Ta más há ló zsák hoz db 840 1 050

85 6121 1261 00 Fûzõzsinór Levente, Ta más há ló zsák hoz 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
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85 6121 1274 06 Hálózsák téli Defence huzat db 4 500 5 625 X

85 6121 1242 03 Hálózsáklepedõ Carinthia db 5 000 6 250 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 3541 05 Hímzett sapkajelvény tbk. db 240 300

85 7883 3595 02 Barettsapka jelvény 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 3156 07 Gyakorló sapkajelvény sivatagi db 60 75

85 8721 0201 02 Hímzett gyakorló paroli hallg. pár 400 500

85 7883 3535 03 Hímzett gyakorló paroli ts. pár 400 500

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 400 500

85 7883 3516 06 Hímzett gyakorló paroli fõti. pár 400 500

85 7883 3511 00 Hímzett gyakorló paroli tbk. pár 400 500

85 8721 0221 09 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras hallg. pár 500 625

85 7883 3586 03 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras ts. pár 500 625

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 500 625

857883 3582 07 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras fõti. pár 500 625

857883 3581 08 Hímzett gyakorló paroli tépõzáras tbk. pár 500 625

85 7883 2101 07 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg.
I. évfolyam

pár 600 750

85 7883 2102 06 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg.
II. évfolyam

pár 600 750

85 7883 2103 05 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg.
III. évfolyam

pár 600 750

85 7883 2104 04 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés fõiskolai hallg.
IV. évfolyam

pár 600 750
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85 7883 3539 10 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés ts. pár 600 750

85 7883 3534 04 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés tts. pár 600 750

85 7883 3533 05 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés zls. pár 600 750

85 7883 3532 06 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés beo.ti. pár 600 750

85 7883 3531 07 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés fõti. pár 600 750

85 7883 3478 06 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés tbk. pár 600 750

85 7883 0021 03 Hímzett évfolyamjelzõ pólóra hallg. db 360 450

85 7883 3476 08 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra ts. db 360 450

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 360 450

85 7883 3472 01 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra fõti. db 360 450

85 7883 3471 02 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra tbk. db 360 450

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 ti. db 1 060 1 325

85 7811 3327 06 Hímzett vezérkari karjelzés tts. db 1 060 1 325

85 8763 1311 03 Gyakorló csaparkarjelzés db 460 575

85 7880 0024 04 Tépõzár bolyhos csapatkarjelzéshez 8 cm-es db 80 100

85 7811 3301 05 Hímzett nemzeti pajzs db 180 225

85 7811 3312 02 Hímzett nemzeti pajzs színes tépõzáras db 260 325

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 4151 08 Hímzett államjelzõ sötétkék tépõzáras db 160 200

85 7883 3513 09 Hímzett név felirat zöld db 240 300

85 7883 3561 01 Hímzett név felirat sötétkék db 240 300

85 7883 0006 02 Hímzett név felirat zöld 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 40 50

85 7880 0022 06 Tépõzár horgas gyakorló parolihoz pár 40 50

85 7880 2012 00 Tépõzár bolyhos névfelirathoz db 20 25

85 7880 2016 07 Tépõzár horgas névfelirathoz db 20 25

85 7811 3316 09 Hímzett Hungarian Air Forces jelvény sötétkék
tépõzáras

db 160 200

85 7883 3508 06 Hímzett gyakorló paroli sivatagi pár 400 500

85 7883 0007 01 Hímzett gyakorló paroli sivatagi tépõzáras pár 500 625

85 7883 3530 08 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra sivatagi db 360 450

85 7811 3314 00 Hímzett nemzeti pajzs színes sivatagi db 180 225

85 7811 3333 08 Hímzett nemzeti pajzs barna sivatagi tépõzáras db 260 325

85 7811 3309 08 Hímzett államjelzõ sivatagi tépõzáras db 160 200
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85 7883 3514 08 Hímzett név felirat sivatagi db 80 100

85 7883 3510 01 Hímzett név felirat sivatagi tépõzáras db 160 200

85 7880 2017 06 Tépõzár bolyhos sivatagi gyakorló parolihoz pár 40 50

85 7880 2018 05 Tépõzár horgas sivatagi gyakorló parolihoz pár 40 50

85 7880 2019 04 Tépõzár bolyhos sivatagi névfelirathoz db 20 25

85 7880 2021 10 Tépõzár horgas sivatagi névfelirathoz db 20 25

85 7882 3312 10 Sapkajelvény arany ovális db 100 125

85 7882 3322 08 Sapkajelvény ezüst ovális db 100 125

85 7882 3324 06 Sapkajelvény arany társasági 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 7882 3313 09 Sapkajelvény repülõs tbk. db 260 325

85 7812 1221 07 93 M tbk sapkajelvény arany db 260 325

85 8455 7311 07 Sapkazsinór arany db 480 600

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 1 140 1 425

85 8763 7352 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre tõrm. pár 1 140 1 425

85 8763 7353 02 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ftõrm. pár 1 140 1 425

85 8763 7354 01 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre zls. pár 1 140 1 425

85 8763 7355 00 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre tzls. pár 1 140 1 425

85 8763 7356 10 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ftzls. pár 1 140 1 425

85 8763 7357 09 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre hdgy. pár 1 140 1 425

85 8763 7358 08 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre fhdgy. pár 1 140 1 425

85 8763 7359 07 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre szds. pár 1 140 1 425

85 8763 7360 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre õrgy. pár 1 140 1 425

85 8763 7361 02 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre alez. pár 1 140 1 425

85 8763 7362 01 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ezds. pár 1 140 1 425

85 8763 7386 04 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre ddtbk. pár 1 140 1 425

85 8763 7363 00 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre vörgy. pár 1 140 1 425

85 8763 7364 10 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre altbgy. pár 1 140 1 425

85 8763 7365 09 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre vezds. pár 1 140 1 425

85 8763 7417 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi õrm. pár 1 140 1 425

85 8763 7416 04 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi tõrm. pár 1 140 1 425
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85 8763 7415 05 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre
nõi  ftõrm.

pár 1 140 1 425

85 8763 7414 06 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi zls. pár 1 140 1 425

85 8763 7413 07 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi tzls. pár 1 140 1 425

85 8763 7412 08 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi ftzls. pár 1 140 1 425

85 8763 7411 09 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi hdgy. pár 1 140 1 425

85 8763 7410 10 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre
nõi fhdgy.

pár 1 140 1 425

85 8763 7409 03 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi szds. pár 1 140 1 425

85 8763 7408 04 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi õrgy. pár 1 140 1 425

85 8763 7407 05 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi alez. pár 1 140 1 425

85 8763 7406 06 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi ezds. pár 1 140 1 425

85 8763 7371 00 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre õrm.

pár 1 140 1 425

85 8763 7372 10 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre tõrm.

pár 1 140 1 425

85 8763 7373 09 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre ftõrm.

pár 1 140 1 425

85 8763 7374 08 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre zls.

pár 1 140 1 425

85 8763 7375 07 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre tzls.

pár 1 140 1 425

85 8763 7387 03 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre ftzls.

pár 1 140 1 425

85 8763 7376 06 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre hdgy.

pár 1 140 1 425

85 8763 7377 05 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre fhdgy.

pár 1 140 1 425

85 8763 7378 04 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre szds.

pár 1 140 1 425

85 8763 7379 03 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre õrgy.

pár 1 140 1 425

85 8763 7381 09 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre alez.

pár 1 140 1 425

85 8763 7382 08 Hadihajós rendfokozati jelzés

posztóköpenyre ezds.

pár 1 140 1 425

85 8763 7385 05 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre ddtbk.

pár 1 140 1 425

85 8763 7383 07 Hadihajós rendfokozati jelzés
posztóköpenyre võrgy.

pár 1 140 1 425

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 1 000 1 250

85 7886 3328 04 Paroli posztóköpenyre pár 1 000 1 250

85 7886 3329 03 Paroli nõi posztóköpenyre pár 1 000 1 250

85 8721 0003 06 Paroli köznapi öltönyre tts. pár 2 680 3 350
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85 8721 0006 03 Paroli köznapi öltönyre zls. pár 2 680 3 350

85 8721 0002 07 Paroli köznapi öltönyre beoti. pár 2 680 3 350

85 8721 0004 05 Paroli köznapi öltönyre fõti. pár 2 680 3 350

85 8721 0005 04 Paroli köznapi öltönyre tbk. pár 2 680 3 350

85 7886 3326 06 Paroli társasági öltönyre tts. pár 2 800 3 500

85 7886 3331 09 Paroli társasági öltönyre zls. pár 2 800 3 500

85 7886 3327 05 Paroli társasági öltönyre beoti. pár 2 800 3 500

85 7886 3325 07 Paroli társasági öltönyre fõti. pár 2 800 3 500

85 7886 3324 08 Paroli társasági öltönyre tbk. pár 2 800 3 500

85 8763 7339 00 Paroli díszelgõ ts. pár 2 800 3 500

85 8763 7338 01 Paroli díszelgõ tts. pár 2 800 3 500

85 8763 7337 02 Paroli díszelgõ zls. pár 2 800 3 500

85 8763 7335 04 Paroli díszelgõ beoti. pár 2 800 3 500

85 8763 7334 05 Paroli díszelgõ fõti. pár 2 800 3 500

85 7883 3565 08 Hímzett társasági évfolyamjelzés tts. hallg. pár 680 850

85 7883 3564 09 Hímzett társasági évfolyamjelzés
fõiskolai hallg.

pár 680 850

85 7883 3537 01 Hímzett társasági rendfokozati jelzés ts. pár 680 850

85 7883 3524 06 Hímzett társasági rendfokozati jelzés tts. pár 680 850

85 7883 3523 07 Hímzett társasági rendfokozati jelzés zls. pár 680 850

85 7883 3522 08 Hímzett társasági rendfokozati jelzés beo.ti pár 680 850

85 7883 3521 09 Hímzett társasági rendfokozati jelzés fõti. pár 680 850

85 7883 3479 05 Hímzett társasági rendfokozati jelzés tbk. pár 680 850

85 7883 3563 10 Hímzett köznapi évfolyamjelzés tts. hallg. pár 680 850

85 7883 3562 00 Hímzett köznapi évfolyamjelzés
fõiskolai hallg.

pár 680 850

85 7883 3538 00 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés ts. pár 680 850

85 7883 3529 01 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés tts. pár 680 850

85 7883 3528 02 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés zls. pár 680 850

85 7883 3527 03 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés beo.ti. pár 680 850

85 7883 3526 04 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés fõti. pár 680 850

85 7883 3525 05 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés tbk. pár 680 850

85 7883 3538 00 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés 
sötétkék ts.

pár 680 850

85 7883 3574 07 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés 
sötétkék tts.

pár 680 850

85 7883 3573 08 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés
sötétkék zls.

pár 680 850

85 7883 3572 09 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés
sötétkék beo.ti.

pár 680 850

85 7883 3571 10 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés
sötétkék fõti.

pár 680 850

85 7883 3546 00 Hímzett köznapi rendfokozati  jelzés
sötétkék tbk.

pár 680 850
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85 8763 7405 07 Hadihajós rendfokozati jelzés karra õrm. pár 1 000 1 250

85 8763 7404 08 Hadihajós rendfokozati jelzés karra tõrm. pár 1 000 1 250

85 8763 7403 09 Hadihajós rendfokozati jelzés karra ftõrm. pár 1 000 1 250

85 8763 7402 10 Hadihajós rendfokozati jelzés karra zls. pár 1 000 1 250

85 8763 7401 00 Hadihajós rendfokozati jelzés karra tzls. pár 1 000 1 250

85 8763 7400 01 Hadihajós rendfokozati jelzés karra ftzls. pár 1 000 1 250

85 8763 7399 10 Hadihajós rendfokozati jelzés karra hdgy. pár 1 000 1 250

85 8763 7398 00 Hadihajós rendfokozati jelzés karra fhdgy. pár 1 000 1 250

85 8763 7397 01 Hadihajós rendfokozati jelzés karra szds. pár 1 000 1 250

85 8763 7396 02 Hadihajós rendfokozati jelzés karra õrgy. pár 1 000 1 250

85 8763 7395 03 Hadihajós rendfokozati jelzés karra alez. pár 1 000 1 250

85 8763 7394 04 Hadihajós rendfokozati jelzés karra ezds. pár 1 000 1 250

85 7881 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

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 állományjelzõ pár 120 150

85 7811 1242 07 Dávidcsillag pár 120 150

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 díszzsinór arany db 6 580 8 225

85 7834 1392 00 Zenész díszzsinór ezüst db 6 580 8 225

81 4921 1115 05 Szárnysegédi díszzsinór db 6 600 8 250

82 4921 1116 04 Vezénylõ zászlós mellzsinór arany db 1 560 1 950

83 4921 1117 03 Vezénylõ zászlós mellzsinór ezüst db 1 560 1 950

84 4921 1118 02 Vezénylõ zászlós mellzsinór 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 Lyra karjelzés arany db 1 860 2 325

85 8763 7312 00 Zenész Lyra karjelzés ezüst db 1 860 2 325

85 7891 1235 02 Hivatásos állományt kifejezõ jelvény színes db 160 200

85 7891 1234 03 Hivatásos állományt kifejezõ jelvény selyem db 160 200

85 7891 1271 09 Nyugállományt kifejezõ jelvény színes db 160 200

85 7891 1272 08 Nyugállományt kifejezõ jelvény selyem db 160 200

85 7811 4111 05 Hadmûveleti Akadémiai jelvény db 580 725
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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 bõr alátéttel db 960 1 200

85 7811 0018 06 Vezénylõ zászlós jelvény bõr alátéttel 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

85 7855 3319 06 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 füles, arany szí nû köz na pi db 40 50

85 7861 3112 00 Ujjagomb füles, ara nyo zott köz na pi tbk db 40 50

85 7861 3122 09 Ujjagomb rugós, ara nyo zott köz na pi tbk db 40 50

85 7861 3115 08 Ujjagomb füles, ara nyo zott tár sa sá gi tbk db 40 50

85 7861 3317 00 Ujjagomb füles, arany szí nû tár sa sá gi db 40 50

85 7861 3333 00 Ujjagomb füles, arany szí nû tár sa sá gi ha di ha jós db 40 50

85 7861 3335 09 Ujjagomb rugós, arany szí nû tár sa sá gi ha di ha jós db 40 50

85 7861 3334 10 Ujjagomb füles, alpakka társasági hadihajós db 40 50

85 7861 3336 08 Ujjagomb rugós, alpakka társasági  hadihajó db 40 50

85 7861 3218 02 Ujjagomb rugós, alpakka társasági   db 40 50

85 7861 3312 05 Ujjagomb füles, ezüst színû köznapi db 40 50

85 7861 3323 02 Ujjagomb füles, ezüst színû társasági db 40 50

85 7861 3213 07 Szúrósgomb arany színû köznapi db 40 50

85 7861 3113 10 Szúrósgomb aranyozott köznapi tbk db 40 50

85 7861 3214 06 Szúrósgomb aranyozott társasági tbk db 40 50

85 7861 3316 01 Szúrósgomb arany színû társasági db 40 50

85 7861 3337 07 Szúrósgomb arany társasági hadihajós db 40 50

85 7861 3338 06 Szúrósgomb alpakka társasági hadihajós db 40 50
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85 7861 3313 04 Szúrósgomb ezüst színû köznapi db 40 50

85 7861 3314 03 Szúrósgomb ezüst színû társasági db 40 50

85 7861 3211 09 Zubbonygomb füles, arany szí nû köz na pi db 40 50

85 7861 3329 07 Zubbonygomb füles, arany szí nû tár sa sá gi ha di ha jós db 40 50

85 7861 3331 02 Zubbonygomb arany színû, ru gós tár sa sá gi
ha di ha jós

db 40 50

85 7861 3111 01 Zubbonygomb füles, ara nyo zott köz na pi tbk db 40 50

85 7861 3121 10 Zubbonygomb rugós, ara nyo zott köz na pi tbk db 40 50

85 7861 3114 09 Zubbonygomb füles, ara nyo zott tár sa sá gi tbk db 40 50

85 7861 3315 02 Zubbonygomb füles, arany szí nû tár sa sá gi db 40 50

85 7861 3330 03 Zubbonygomb füles, al pak ka tár sa sá gi ha di ha jós db 40 50

85 7861 3332 01 Zubbonygomb rugós, al pak ka  ha di ha jós db 40 50

85 7861 3216 04 Zubbonygomb rugós, al pak ka tár sa sá gi db 40 50

85 7861 3311 06 Zubbonygomb füles, ezüst szí nû köz na pi db 40 50

85 7861 3310 07 Zubbonygomb füles, ezüst szí nû tár sa sá gi db 40 50

85 7883 2213 00 Nyakkendõtû-mandzsettagomb arany színû klt. 1 000 1 250

85 7883 2214 10 Nyakkendõtû-mandzsettagomb ezüst színû klt. 1 000 1 250

85 7861 7212 03 Nadrággomb fekete db 8 10

85 7861 7213 02 Nadrággomb barna db 8 10

85 7861 7240 07 Nadrággomb sivatagi db 8 10

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 bar na pár 60 75

81 5311 7112 02 Bakancsfûzõ 110 cm fekete pár 60 75

81 5311 7113 01 Általános bakancsfûzõ 190-200 cm db 160 200

81 5311 7114 00 Nyári bakancsfûzõ 160-170 cm db 120 150

81 5311 7122 00 Cipõfûzõ 70 cm barna pár 40 50

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. 800 1 000

23 8212 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 600 750

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
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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

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
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.
2011. évi gaz dál ko dá si ár (Ft) Köz pon ti

ha tás kö rû
se lej te zésáfa nél kül áfával

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 × 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, bé lés anyag ból 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 Ru há za ti mû hely ben ké szít tet he tõ ru há zat és egyéb szol gál ta tás

A cikk meg ne ve zé se Me.

2011. évi

gaz dál ko dá si ár (Ft.)

 áfa nél kül  áf ával 

Fel sõ ru há zat

Tár sa sá gi zub bony tbk. sze re lék nél kül db 28 720 35 900

ddtbk. db 33 800 42 250

võrgy. db 33 880 42 350

altbgy. db 33 960 42 450

vezds. db 34 040 42 550

Tár sa sá gi zub bony ti. sze re lék nél kül db 27 720 34 650

Tár sa sá gi pan tal ló tbk. db 12 840 16 050

Fe ke te pan tal ló db 11 340 14 175

Köz na pi zub bony tbk. sze re lék nél kül db 28 720 35 900

ddtbk. db 31 800 39 750

võrgy. db 31 880 39 850

altbgy. db 31 960 39 950
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A cikk meg ne ve zé se Me.

2011. évi

gaz dál ko dá si ár (Ft.)

 áfa nél kül  áf ával 

vezds. db 32 040 40 050

Köz na pi zub bony sze re lék nél kül db 27 720 34 650

Köz na pi pan tal ló tbk. db 12 840 16 050

Köz na pi pan tal ló db 11 340 14 175

Posz tó kö peny tbk. db 27 140 33 925

ddtbk. db 29 580 36 975

võrgy. db 29 580 36 975

altbgy. db 29 580 36 975

vezds. db 29 580 36 975

Ti. posz tó kö peny sze re lék nél kül db 26 000 32 500

Nõi tár sa sá gi zub bony tbk. sze re lék nél kül db 28 720 35 900

ddtbk. db 33 800 42 250

võrgy. db 33 880 42 350

altbgy. db 33 960 42 450

vezds. db 34 040 42 550

Nõi tár sa sá gi zub bony db 27 720 34 650

Szok nya fe ke te db 10 500 13 125

Nõi tár sa sá gi pan tal ló tbk. db 12 840 16 050

Nõi tár sa sá gi pan tal ló fe ke te db 11 340 14 175

Nõi köz na pi zub bony tbk. sze re lék nél kül db 28 720 35 900

ddtbk. db 31 800 39 750

võrgy. db 31 880 39 850

altbgy. db 31 960 39 950

vezds. db 32 040 40 050

Nõi köz na pi zub bony db 27 720 34 650

Szok nya köz na pi db 10 500 13 125

Nõi köz na pi pan tal ló tbk. db 12 840 16 050

Nõi köz na pi pan tal ló db 11 340 14 175

Nõi kö peny bé lés sel tbk. db 27 140 33 925

ddtbk. db 29 580 36 975

võrgy. db 29 580 36 975

altbgy. db 29 580 36 975

vezds. db 29 580 36 975

Nõi kö peny bé lés sel db 26 000 32 500

Ál ta lá nos (tá bo ri bar na) és re pü lõs (sö tét kék) egyen ru há zat egy ség árai meg egyez nek.

A cikk meg ne ve zé se Me.

2011. évi
gaz dál ko dá si ár (Ft)

 áfa nél kül áfával 

Láb be li

Fû zõs ci põ pár 13 360 16 700

Fû zõs ci põ csú szás gát ló val pár 14 400 18 000

Cú gos ci põ pár 13 360 16 700
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A cikk meg ne ve zé se Me.

2011. évi
gaz dál ko dá si ár (Ft)

 áfa nél kül áfával 

Cú gos ci põ csú szás gát ló val pár 14 400 18 000

Nõi ci põ pár 6 000 7 500

Nõi szan dál pár 4 000 5 000

Nõi mo ka szin pár 5 560 6 950

Köz na pi (bar na) és tár sa sá gi (fe ke te) láb be lik egy ség árai meg egyez nek.

Egyéb szol gál ta tá sok

Rend fo ko zat jel zés fel var rás, cse re 1 100 1 375

Zub bony új ra gom bo zás 600 750

Uj ja rö vi dí tés vagy hosszab bí tás 1 700 2 125

Bé lés cse re zub bo nyon 4 300 5 375

Nad rág, szok nya de rék bõ ví tés vagy -szû kí tés 1 100 1 375

Nad rág al ja le en ge dés vagy fel haj tás 700 875

Posz tó kö peny át pasz po lo zás 20 000 25 000

Ci põsar ka lás 1 200 1 500

Ci põtal pa lás 1 600 2 000

Ci põ sa rok bé lés-pót lás 1 000 1 250

Ci põtalp bé lés-cse re 1 000 1 250

Ci põtá gí tás 400 500

Ci põ át fes tés 1 200 1 500

A fen ti ára kat – az eset leg – fel hasz nált anya gok ér té ké vel nö vel ni kell.

Az egyéb fe l nem so rolt szol gál ta tá sok ese tén az aláb bi óra bér sze rin ti árat kell al kal maz ni:

1 óra: 2 000 2 500

1/2 óra: 1 000 1 250

1/4 óra: 500 625

HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2011. évi
gaz dál ko dá si ár (Ft)

Köz pon ti
ha tás kö rû
se lej te zés áfa nél kül  áfával 

Rend szer bõl ki vont, illetve ki hor dás alatt le võ cik kek

85 8421 6112 10 Sze re lõ ba rett sap ka (olaj ta szí tó) db 260 325

85 8415 1105 04 Köz na pi sap ka kék ti. ál ta lá nos db 5 160 6 450 X

85 8415 1106 03 Köz na pi sap ka kék tts. ál ta lá nos db 5 160 6 450 X

85 4931 1288 09 Ren dész mû anyag si sak I. db 2 680 3 350 X

85 4932 1288 04 Ren dész mû anyag si sak II. db 2 680 3 350 X

85 4933 1288 10 Ren dész mû anyag si sak III. db 2 680 3 350 X

85 4921 1288 04 For ga lom sza bály zó mû anyag si sak I. db 2 680 3 350 X

85 4922 1288 10 For ga lom sza bály zó mû anyag si sak II. db 2 680  3 350 X

85 4923 1288 05 For ga lom sza bály zó mû anyag si sak III. db 2 680 3 350 X

87 8317 3361 05 FBÖ ha di ha jós té li bõr kesz tyû (fe ke te) db 3 300   4 125

88 2512 3225 07 FBÖ zárt fél ci põ pu. pár 3 300   4 125

88 2512 3242 06 FBÖ nyá ri fél ci põ pu. pár 4 400   5 500

85 8225 3351 03 Kosz tüm ka bát köz na pi db 9 000 11 250 X

85 8163 1121 05 90 M té li gya kor ló zub bony db 6 600   8 250 X
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2011. évi
gaz dál ko dá si ár (Ft)

Köz pon ti
ha tás kö rû
se lej te zés áfa nél kül  áfával 

85 8163 7111 05 90 M té li gya kor ló zub bony bé lés db 4 000   5 000 X

85 8161 1212 02 2000 M gya kor ló zub bony ru. db 4 360   5 450 X

87 8853 1201 00 93 M sá tor lap, esõ gal lér db 11 600 14 500 X

85 8275 1111 06 Nyá ri ál cá zó ru ha db 6 360   7 950

84 1211 1311 00 82 M té li al só db 2 400   3 000

84 1214 1311 07 82 M té li in g db 2 300   2 875

84 1113 3517 10 Tisz ti at lé ta tri kó 50/1-es fo nal ból db 400  500

84 1111 3022 05 Tisz ti rö vid al só nad rág 50/1-es fo nal ból db 460  575

84 1111 3021 06 Tisz ti rö vid al só db 400  500

85 3125 1211 03 Há ló ka bát db 960   1 200

85 3125 1221 01 Há ló nad rág db 960   1 200

84 3711 1211 07 Nyá ri gya kor ló zok ni bar na pár 160  200

84 3711 1221 05 Té li gya kor ló zok ni bar na pár 200  250

84 1481 1288 03 Me le gí tõ ru ha legs. ölt 2 800   3 500

84 1481 1291 08 Me le gí tõ fel sõ db 1 460   1 825

84 1481 1292 07 Me le gí tõ al só db 1 380   1 725

84 1113 1288 01 Sport tri kó db 460  575

85 3241 1288 05 Sport nad rág (kék) db 500    625

88 2219 1211 07 65 M ba kancs pár 10 400   13 000 X

88 2219 3211 10 65 M tisz ti ba kancs pár 10 400   13 000 X

88 2219 1221 05 85 M ba kancs pár 17 200   21 500 X

88 2219 1611 06 Ej tõ er nyõs ba kancs pár 5 760 7 200 X

88 2219 3611 09 65M eje. ba kancs ti. pár 14 980   18 725 X

88 2412 3221 07 Fél ci põ pu. tal pú bar na pár 4 800 6 000

88 2517 3231 06 Fél ci põ pu. tal pú nyá ri bar na pár 4 800 6 000

88 2512 3223 09 Fél ci põ pu. tal pú fe ke te pár 4 800 6 000

88 2512 3227 05 Fél ci põ pu. tal pú nyá ri fe ke te pár 5 100 6 375

88 2219 1219 10 Té li vé dõ ba kancs va ló di ször me bé lés sel pár 19 200 24 000 X

88 1112 3311 02 Nõi csiz ma pár 10 000 12 500 X

88 1112 3312 01 Nôi csiz ma köz na pi pár 8 000 10 000 X

88 3721 2211 05 Für dõ pa pucs an ti bak te ri á lis pár 4 500   5 625

88 2713 1211 02 Tor na ci põ legs. pár 900   1 125

87 8621 1221 05 De rék szíj fe hér db 2 100   2 625

85 4991 1288 06 Fe hér mû bõr kéz elõ pár 1 360   1 700

87 8862 1232 03 Há ti zsák ej tõ er nyõs db 4 800   6 000 X

87 8862 1234 01 Há ti zsák (há rom szín nyo má sú) db 16 800 21 000 X

85 7896 1311 04 Ren dé sze ti pa tent bi lincs pár 1 500   1 875 X

85 7896 1411 01 Pa tent bi lincs RB 98-100 db  19 980 24 975 X

96 3511 1116 02 F kürt db    800   1 000

81 4921 1211 06 Kürt zsi nór db    140  175

96 3711 0492 04 Me net dob db 1 520   1 900

96 3714 0013 05 Me net dob ve rõ pár    360  450

96 3529 1151 08 Go lyós jel síp db    180  225

81 4921 1111 09 Jel síp zsi nór raj db    400  500
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HETK A cikk meg ne ve zé se Me.

2011. évi
gaz dál ko dá si ár (Ft)

Köz pon ti
ha tás kö rû
se lej te zés áfa nél kül  áfával 

85 5933 6241 08 Lu mi nesz ká ló mel lény db 6 000   7 500 X

85 5933 6242 07 Fény vissza ve rõ mel lény db    600  750

87 8521 3372 01 Öl töny tás ka db 9 200 11 500 X

87 8522 3323 05 Nõi köz na pi tás ka db 4 260   5 325

99 0001 9841 08 Nap szem üveg tok kal db 3 060   3 825 X

81 5666 1231 10 63 M kór ház i ta ka ró db 2 400   3 000 X

81 5666 1251 06 Alj ta ka ró db  200    250

87 8193 1231 08 Fod rász mes te ri fel sze re lés klt. 12 000   15 000 X

51 5242 1500 10 Haj vá gó gép kéz i db   1 800 2 250

39 1245 1218 07 Fod rász ol ló db   1 200 1 500

39 1245 1231 10 Haj rit kí tó ol ló db   1 000 1 250

96 7759 1114 04 Haj ke fe db  400    500

96 7759 1117 01 Nyak szirt ke fe db  480    600

96 7759 1118 00 Fod rász fé sû db  380    475

81 5659 1531 03 Haj vá gó ken dõ db  600    750

51 5248 4101 01 Bo rot va kés db   1 800 2 250

51 5248 4111 10 Bo rot va tok db    160  200

87 8671 1252 01 Fe nõ szíj db    500  625

96 7752 1112 08 Bo rot va ecset db    360  450

23 8136 1211 08 Bo rot va szap pan db    100  125

22 5245 1115 10 Bo rot va szap pan tar tó tok db    100  125

23 8141 1111 08 Vér zés el ál lí tó stift db    100  125

87 8193 7962 00 Fe nõ szíj pasz ta db  80  100

81 5659 1511 07 Bo rot vál ko zó ken dõ db    580  725

81 5659 1521 05 Bo rot vál ko zó ken dõ ki csi db    260  325

51 5248 4112 09 Haj nyí ró klt. klt. 4 800   5 760 X

A cikk meg ne ve zé se Me.

2011. évi

köl csön zé si díj (Ft.)

 áfa nél kül  áf ával 

Fõbb cikkek kölcsönzési díja (1 napra)

63 M egységes sátor klt. 4 800 6 000

Tanácskozósátor klt. 15 000 18 750

Hálózsák Tamás klt. 580 725

Hálózsák Levente klt. 580 725

Ph. ágybetét 8 cm huzattal db 360 450

Ph. ágybetét 4 cm db 200 250

62 M hálótermi takaró db 240 300

Aljtakaró db 140 175
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Melléklet a 133/2010. (1/2011) HM KÁT intézkedéshez.

RENDSZERESÍTETT NYOMTATVÁNYOK ÁRJEGYZÉKE

Ér vé nyes:
2011. ja nu ár 1-tõl

Az árak 25% áfát tar tal maz nak. 

 –  2011 – 

A nyom tat vány Me. 2011. évigaz dál ko dá si ár (Ft)

HETK szá ma meg ne ve zé se áfa nél kül áfá val

Szám adás kö te les nyom tat vá nyok

95 9611 0072 10 Üzem anyag fel töl té si csekk tö. 500 625

95 9611 1102 06 NATO lo gisz ti kai nyom tat vány ST2034 A mel lék le te db 900 1 125

95 9614 0406 04 Le gény sé gi nyil ván tar tó lap db 16 20

95 9614 0457 04 Fel hí vás db 32 40

95 9614 0463 06 Uta zá si utal vány tö. 100 125

95 9614 0545 05 Be vo nu lá si Pa rancs 93 M db 24 30

95 9614 0546 04 Béke Be hí vó pa rancs 93 M db 24 30

95 9614 0547 03 „M” Be hí vó pa rancs 93 M db 24 30

95 9614 0548 02 Elõ ál lí tá si Pa rancs 93 M db 24 30

95 9614 0549 01 Át adá si Pa rancs 93 M db 24 30

95 9621 0621 08 Sza bad sá gos iga zo lás had kö te les ka to nák nak tö. 180 225

95 9641 1424 06 Taxi utal vány tö. 212 265

95 9641 1456 09 Il let mény könyv füz. 52 65

95 9641 1471 10 Sze mé lyi me net le vél tö. 500 625

95 9641 1513 06 Meg ta ka rí tá si jegy zék tö. 80 100

95 9642 1511 03 Üze mó ra-lap tö új tö. 300 375

95 9642 1556 01 Havi üze mó ra-lap tö. 208 260
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A Honvédelmi Minisztérium 
köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak

133/2010. (HK 1/2011.) HM KÁT
i n t é z k e d é s e

a rendszeresített nyomtatványok
2011. évi egységárainak megállapításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 100. § (3) be kez dé se alap ján a rend -
sze re sí tett nyom tat vá nyok 2011. évi egy ség ára i nak meg ál -
la pí tá sá ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um -
ra, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be,
köz vet len, illetve fenn tar tói irá nyí tá sa, va la mint fel ügye -
le te alá tar to zó szer ve ze tek re, to váb bá a Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

    2. A rend sze re sí tett nyom tat vá nyok 2011. évi egy ség -
ára it a mel lék let sze rint ál la pí tom meg.

3. Ez az in téz ke dés 2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg a rend sze re sí tett nyom tat vá nyok 2010. évi
egy ség ára i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 81/2009. (HK
1/2010.) HM VTI SZÁT in téz ke dés a ha tá lyát ve szí ti.

Fo dor La jos s. k.,
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár



A nyom tat vány Me. 2011. évigaz dál ko dá si ár (Ft)

HETK szá ma meg ne ve zé se áfa nél kül áfá val

95 9642 1597 03 Me net le vél (gép ko csi) tö. 112 140

95 9642 1598 02 Me net le vél „M” tö. 176 220

95 9642 1599 01 Me net le vél „T” tö. 176 220

95 9642 1659 06 M.O. jár mû mû sza ki adat lap db 192 240

95 9651 1853 05 Ét ke zé si jegy ebéd rész 1 hó tö. 300 375

95 9652 0032 00 Tá bor no ki után pót lá si ru há za ti utal vány fü zet 2011. év füz. 200 250

95 9652 0016 00 Hi va tá sos után pót lá si ru há za ti utal vány fü zet 2011. év füz. 200 250

95 9652 0017 09 Hi va tá sos után pót lá si ru há za ti utal vány fü zet 2012. év füz. 200 250

95 9652 0033 10 Hi va tá sos után pót lá si ru há za ti utal vány fü zet 2013. év füz. 200 250

95 9652 2075 03 Alap fel sze re lé si utal vány fü zet füz. 200 250

95 9652 2077 01 Szer zõ dé ses ru há za ti utal vány füzet füz. 200 250

95 9652 2078 00 Pót utal vány fü zet füz. 200 250

95 9652 2079 10 Nyug dí jas utal vány fü zet füz. 200 250

95 9654 2243 06 Ka to na egész ség ügyi el lá tás ra jo go sí tó iga zol vány db 8 10

95 9654 2293 07 Üdül te té si nyil ván tar tó lap db 8 10

95 9655 2452 05 Té rí té ses üzem anyag csekk tö. 1 000 1 250

95 9664 2902 10 Mû sza ki gép üze mi lap tö. 196 245

Ál ta lá nos (nyil ván tar tá si) nyom tat vá nyok

95 9611 0015 08 Rész le tes fel sze re lé si könyv bel ív ív 8 10

95 9611 0016 07 Bi zony lat-el len õr zõ lap db 8 10

95 9611 0017 06 Áll vány cím ke db 8 10

95 9611 0018 05 Tel jes sé gi jegy zék db 8 10

95 9611 0019 04 Anyag ja ví tá sok köny ve 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 la p 8 10

95 9611 0027 04 Kimutatás a technikai eszközökrõl la p 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
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A nyom tat vány Me. 2011. évigaz dál ko dá si ár (Ft)

HETK szá ma meg ne ve zé se áfa nél kül áfá val

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

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 60 75

95 9611 0056 10 Könyvelési utasítás la p 8 10

95 9611 0057 09 Ellenõrzési könyv füz. 180 225

95 9611 0058 08 Felügyeleti ellenõrzések nyilvántartó naplója la p 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. 100 125

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. 2 280 2 850

Oktatási és kulturális nyomtatványok

95 9612 0204 00 Statisztikai adatlap beadványok értékeléséhez la p 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 la p 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 la p 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 la p 12 15

95 9613 0324 10 Beosztási tábla kivonat la p 8 10

95 9613 0328 06 Névjegyzék la p 8 10

95 9613 0329 05 Személyi igazolvány nyilvántartó lap db 8 10

95 9613 0335 07 Jelentkezési lap ív 8 10
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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 la p 8 10

95 9613 0344 06 Tanulmányi jellemzés hallgató és katonai fõiskolásról ív 8 10

95 9613 0345 05 Javaslati lap szolgálat utáni kitüntetésre la p 16 20

95 9613 0346 04 Szolgálati jellemzés ív 8 10

95 9613 0347 03 Kiegészítõ adatlap nyugállományúaknak la p 8 10

95 9613 0349 01 Fogyaték-nyilvántartó lap la p 8 10

95 9613 0351 07 Növendék-fogyaték nyilvántartó füzet füz. 84 105

95 9613 0352 06 Dicséretek és fenyítések lapja db 8 10

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 1 500 1 875

95 9613 0370 04 Betétlap a 13–0371 gyûjtõbe ív 8 10

95 9613 0375 10 Határozat ga r 8 10

95 9613 0376 09 Személyi adatlap ga r 12 15

95 9613 0377 08 Kinevezés ga r 8 10

95 9613 0378 07 Közalkalmazotti igazolás ga r 8 10

95 9613 0379 06 Adatlap a beszámított szolgálati idõrõl la p 8 10

95 9613 0380 02 Kedvezményesen számított szolgálati idõ nyt lap la p 8 10

95 9613 0381 01 Szolgálati idõ módosítási kérelem la p 8 10

95 9613 0382 00 Szabadság nyilvántartó lap la p 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 Veszteségközlõ lap la p 8 10

95 9614 0497 07 Napi létszámjelentés tö. 80 100

95 9614 0498 06 Értesítési lap la p 8 10

95 9614 0499 05 Értesítési lap (hõsi halott) la p 16 20

95 9614 0525 09 Emléklap (Hadkiegészítõ Parancsnokságok részére) db 8 10

95 9614 0529 05 Változásjelentõ lap la p 8 10

95 9614 0536 06 Érdekvédelmi mutatólap la p 8 10

95 9614 0537 05 Érdekvédelmi adatlap la p 20 25
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95 9614 0538 04 Kegyeleti adatlap la p 8 10

95 9614 0539 03 Tartalom jegyzék la p 8 10

95 9614 0541 09 Személyi igazoló jegy db 8 10

95 9614 0552 06 Pszichológiai vizsgálati lap la p 8 10

95 9614 0553 05 Sorozási egészségügyi alkalmasságivizsgálati lap la p 8 10

95 9614 0561 05 Hadkötelesek egészségügyi törzslapja la p 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 la p 8 10

95 9621 0513 00 Fegyverkiadási füzetet kö. 144 180

95 9621 0514 10 Kimutatás a kiosztott és beszolgáltatott lõszerekrõl la p 8 10

95 9621 0515 09 Lõtérnapló füz. 92 115

95 9621 0517 07 Géppisztoly 2.számú lögyakorlat értékelési lap la p 8 10

95 9621 0518 06 Pisztoly lõgyakorlat értékelési lap la p 8 10

95 9621 0519 05 Párbajlövés nevezési lap la p 8 10

95 9621 0521 00 Párbajlövés értékelõ lap la p 8 10

95 9621 0522 10 Belépési engedély (egyszeri) tö. 112 140

95 9621 0523 09 Kapujegy la p 8 10

95 9621 0524 08 Gyengélkedõ könyv kö. 372 465

95 9621 0526 06 Zászlóalj napló (ezred) kö. 600 750

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. 600 750

95 9621 0532 08 Napló a tiszt és tiszthelyetees kiképzésének nyilvántartásáról füz. 200 250

95 9621 0533 07 Heti részletes kiképzési terv la p 8 10

95 9621 0534 06 Összesített csapatlap a párbajlövés versenyhez la p 8 10

95 9621 0536 04 Összesített eredményjegyzék la p 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 la p 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. 2 000 2 500
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95 9621 0549 10 Lõszer kiadási és leadási jegyzék la p 8 10

95 9621 0551 05 Fedett tûzállásból végrehajtott gyakorlás nyt.napló la p 8 10

95 9621 0552 04 Vizsgabizonylati lap la p 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. 600 750

95 9621 0558 09 Egyéni nyilvántartó lap a harckocsi vezetésérõl la p 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 260 325

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. 600 750

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 la p 8 10

95 9621 0576 07 Névjegyzék az osztályba sorolásivizsgát tett gk.vez. la p 8 10

95 9621 0578 05 Harckocsi vezetésnél felhasznált kilométer nyilvántartás la p 8 10

95 9621 0579 04 Kegyeleti nyilvántartó könyv kö. 40 50

95 9621 0585 06 Harckocsi lõgyakorlat végrehajtó nyilvántartási lap la p 8 10

95 9621 0586 05 Nyilvántartó lap a harckocsi harcszerû lõgyakorlatról la p 8 10

95 9621 0587 04 Értesítõ lap alegység fedett tûzállásból végrehajtott la p 8 10

95 9621 0588 03 Törzskönyv tö. 260 325

95 9621 0593 06 Harcjmû-vezetõ gyakorlat nyilvántartó lap la p 8 10

95 9621 0594 05 Lõszer kiadási-visszavételezési jegyzõkönyv la p 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 100 125

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) la p 8 10

95 9621 0627 02 Harceszköz állomány jelentés (légvédelmi csapatok) la p 8 10

95 9621 0628 01 Jegyzõkönyv alegység tömegsport eredményeirõl la p 8 10

95 9621 0629 00 Egység, ma ga sab begy ség, fõ is ko la tö meg sport ér té ke lé se lap 8 10

95 9621 0635 02 Törzslap központi katonai szakfelkészítés la p 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
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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 la p 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. 600 750

95 9623 0624 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 la p 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 la p 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. 520 650

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

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
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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 a nap 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 la p 8 10

95 9631 0802 10 Rejtjelzõ eszközök nyilvántartó naplója füz. 300 375

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. 300 375

95 9631 0807 05 „Zárt részre” belépés nyilvántartása kö. 700 875

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. 500 625

95 9631 0827 01 Távirati ûrlaptömb tö. 96 120

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
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95 9631 0864 07 Utalvány „R” anyagok részére tö. 112 140

95 9631 0865 06 Eseménynapló kö. 500 625

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. 500 625

95 9632 0916 07 Értékkézbesítõ-könyv kö. 140 175

95 9632 0917 06 Leadási jegyzék ív 8 10

95 9632 0918 05 Könyvleltár kö. 1 200 1 500

95 9632 0919 04 Személyi karton db 8 10

95 9632 0921 10 Sokszorosítási napló füz. 300 375

95 9632 0922 09 Selejt megsemmisítési jegyzõkönyv la p 8 10

95 9632 0923 08 Gyûjtõív 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 la p 8 10

95 9632 0928 03 Zárócímke db 8 10

95 9632 0929 02 Sorszámos rendelkezések nyilvántartása füz. 84 105

95 9632 0930 01 Gyûjtõív-belív db 8 10

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. 1 200 1 500

95 9632 0945 02 Térkép nyilvántartó karton db 12 15
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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 0981 09 Gyûjtõív 5 íves db 60 75

95 9632 0982 08 Gyûjtõív 10 íves db 80 100

95 9632 0984 04 Gyûjtõív 30 íves db 240 300

95 9632 0984 06 Iktatókönyv 50 lapos kö. 740 925

95 9632 0985 05 Iktatókönyv 100 lapos kö. 800 1 000

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 la p 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 100 125

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 la p 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 la p 8 10

95 9634 1211 08 Nyomozótiszti igazolás db 60 75

95 9634 1214 05 Térítvény la p 8 10

95 9634 1216 03 Ügyészi kislajstrom kö. 700 875

95 9634 1221 06 5.számú statisztikai adatlap la p 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 la p 8 10

95 9634 1253 09 Orvosi látlelet kérése la p 8 10

95 9634 1257 05 Kézbesítõkönyv elõadóknak 50 lapos kö. 156 195

95 9634 1261 09 4.számú adatlap vizsgálathoz la p 8 10

95 9634 1287 10 Költségjegyzék la p 8 10

95 9634 1291 03 Megkeresés bíróság la p 8 10

95 9634 1303 05 Tárgyalási jegyzék la p 8 10

95 9634 1304 04 Elkövetõi „E” lap la p 8 10

95 9634 1305 03 Bûncselekmény „BP” pótlap la p 8 10
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95 9634 1306 02 Vádképviseleti pótlap „VP” la p 8 10

95 9634 1307 01 Bûncselekmény „B” lap la p 8 10

95 9634 1308 00 Büntetõ ügy „U” lap la p 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 la p 8 10

95 9635 1306 08 Parancsnokság megkeresés ülnök la p 8 10

95 9635 1307 07 Katonai ügyész értékelés tárgyalásról la p 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 la p 8 10

95 9635 1316 06 Terhelt idézése (katonai) la p 8 10

95 9635 1317 05 Bûnügyek lajstroma ív 8 10

95 9635 1318 04 Vádközlési jegyzõkönyv la p 8 10

95 9635 1321 09 Fellebbviteli tárgyalás jegyzõkönyve la p 8 10

95 9635 1322 08 Elismervény befogadásról la p 8 10

95 9635 1323 07 Bûnügyi irat vissza la p 8 10

95 9635 1324 06 Kegyelmi kérelemre értesítés la p 8 10

95 9635 1325 05 Szabálysértési ügyek lajstroma ív 8 10

95 9635 1326 04 Intézkedés kegyelmi ügyben la p 8 10

95 9635 1327 03 Másodfokú kitûzõ végzés la p 8 10

95 9635 1328 02 Elõadói ív ív 8 10

95 9635 1329 01 Idézés fellebbezési tárgyalásra la p 8 10

95 9635 1331 07 Másodfokú zárt ülési jegyzõkönyv la p 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 la p 8 10

95 9635 1337 01 Jelentés átszállításról la p 8 10

95 9635 1338 00 Jegyzõkönyv feltételes szabadon bocsátásról la p 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
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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. la p 8 10

95 9641 1404 10 Nyilvántartó lap la p 8 10

95 9641 1405 09 Kimutatás a különféle pénzfelvételekrõl la p 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 la p 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 la p 12 15

95 9641 1423 07 Kötelezvény la p 8 10

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 la p 8 10

95 9641 1435 03 Leírási tanúsítvány tö. 124 155

95 9641 1436 02 Nyugta la p 8 10

95 9641 1438 00 Értesítés munkaviszony megszüntetésérõl tö. 180 225

95 9641 1442 04 Jelentés családi elõlegben részesített személy áthelyezésérõl la p 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 la p 8 10

95 9641 1448 09 Családalapítási elõleg engedélyezése la p 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 la p 32 40

95 9641 1455 10 Baleset nyilvántartó könyv kö. 280 350

95 9641 1457 08 Értesítés baleset minõsítésérõl II. la p 8 10

95 9641 1458 07 Visszahagyási nyilatkozat tö. 300 375

95 9641 1459 06 Visszahagyási nyilatkozat kit. táj. la p 8 10

95 9641 1461 01 Tájékoztató HKSZ la p 8 10

95 9641 1465 08 CSEB Nyilvántartólap (150 Ft-os) db 8 10

95 9641 1467 06 Illetményjegyzék la p 8 10

95 9641 1468 05 Illetményjegyzék ti. tts és közalkalmazott ív 196 245
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95 9641 1469 04 Letéti jegyzék tö. 72 90

95 9641 1472 09 CSEB segélykérõ lap la p 8 10

95 9641 1476 05 Napló a CSÉB pénzforgalmának nyilvánt. la p 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 la p 8 10

95 9641 1496 01 Munkavédelmi nyilatkozat engedélyezõ la p 8 10

95 9641 1512 07 Betétlap la p 12 15

95 9641 1499 09 Beszámoló jelentés a költségvetés gazdálkodási év db 8 10

95 9641 1523 04 Betétlap la p 8 10

95 9641 1502 09 Kimutatás kedvezõtlen anyagi helyzetrõl la p 8 10

95 9641 1505 06 Adatlap szolgálati betegségrõl ív 8 10

95 9641 1506 05 Munkavédelmi nyilatkozat (ideiglenes engedély) la p 8 10

95 9641 1507 04 Munkavédelmi nyilatkozat (nem engedélyezõ) la p 8 10

95 9641 1508 03 Helyszíni bejárás kitûzése la p 8 10

95 9641 1509 02 Baleseti bejelentés bekérése la p 8 10

95 9641 1511 08 Statisztikai lap tö. 164 205

95 9641 1512 07 Betétlap la p 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 la p 8 10

95 9641 1525 02 Ellenjegyzés nyilvántartása la p 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 la p 8 10

95 9642 1506 00 Nyt.lap a gar.javításra visszaküld. any. la p 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
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95 9642 1517 08 Nyilvántartási lap értékcsoport szerinti C db 8 10

95 9642 1518 07 Nyilvántartási lap szám szerinti D db 12 15

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 la p 8 10

95 9642 1573 00 Adattáblázat a müszaki ellenõrzõ állomás részére la p 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 la p 8 10

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. 500 625

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 la p 8 10

95 9642 1594 06 Gépjármû baleseti jelentés la p 12 15

95 9642 1596 00 Készletegyenleg és anyagtervezési lap la p 8 10

95 9642 1651 03 Kimutatás felhasznált anyagutalvány la p 8 10

95 9642 1652 02 Anyagérték elszámolási lap la p 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
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95 9642 1607 07 Ellenõrzõ-értékelõ lap (kerekes harcjármû) ív 8 10

95 9642 1608 06 Ellenõrzõ-értékelõ lap (áramforrás agregátor) la p 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 la p 8 10

95 9651 1805 02 Igénylés I. la p 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 la p 8 10

95 9651 1824 10 Étrend ív 12 15

95 9651 1825 09 Utalvány (számla) tö. 212 265

95 9651 1827 07 Gyakorlatok élelmezési anyagnyilvánt. la p 8 10

95 9651 1835 07 Napi kimutatás ív 8 10

95 9651 1837 05 Leltárív la p 8 10

95 9651 1838 04 Összesítés klt. 12 15

95 9651 1841 09 Menüelõjegyzés db 8 10

95 9651 1842 08 Étlap (menüelõjegyzés) la p 8 10

95 9651 1843 07 Menüösszesítõ la p 40 50

95 9651 1844 06 Ételadag összesítõ la p 8 10

95 9651 1848 02 Élelmezési anyagnyilvántartó lap db 8 10

95 9651 1849 01 Kiadási utalvány számla tö. 196 245
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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 la p 8 10

95 9651 1862 04 Laboratóriumi vizsgálatok könyve ív 16 20

95 9651 1865 01 Hibamegállapítási jegyzõkönyv la p 8 10

95 9651 1866 00 Bizottsági jegyzõkönyv la p 8 10

95 9651 1867 10 Minõségi jegyzõkönyv tö. 100 125

Ruházati nyomtatványok

95 9652 2001 10 Alapfelszerelési jegyzék füz. 8 10

95 9652 0027 08 Missziós ruházati anyag megrendelõ füz. 300 375

95 9652 2003 08 Felszámítási kimutatás la p 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 la p 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. 1 000 1 250

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 la p 12 15

95 9652 2056 06 Elszámolás la p 8 10

95 9652 2059 03 Raktári anyaglap la p 8 10

95 9652 2061 09 Megrendelõ lap (cipész) tö. 1 500 1 875

95 9652 2062 08 Javítási munkalap tö. 212 265

95 9652 2081 05 Értesítés adatlap la p 16 20

95 9652 2082 04 Utalványfüzetet borító db 40 50

95 9652 2084 02 „A” adatlap" la p 16 20

95 9652 2085 01 „NY” adatlap" la p 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 anyagrendelõ (tiszti avatás) füz. 180 225

95 9688 5012 02 Ruházati anyagrendelõ (tiszthelyettes avatás) füz. 180 225

Elhelyezési nyomtatványok

95 9653 2102 01 Költségvetési elõirányzatok nyilvántart. la p 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 la p 8 10
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95 9653 2111 00 A létesítmény és a beruházás költség összefoglaló jk. ív 8 10

95 9653 2112 10 Lakásigénylési lap klt. 100 125

95 9653 2114 08 Lakáskiutaló határozat ív 12 15

95 9653 2115 07 A költségvetési elõirányzat ütemezése la p 12 15

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 la p 8 10

95 9653 2122 08 Igazolás la p 40 50

95 9653 2124 06 Lakásigénylõk nyilvántartása (besorolás) la p 8 10

95 9653 2126 04 Építési megállapodás ív 8 10

95 9653 2128 02 Laktanya elhelyezési szolg. költs.terve füz. 1 000 1 250

95 9653 2129 01 Elszámolás a laktanya elhelyezés szolgálat füz. 600 750

95 9653 2134 04 Lakbérbeszedési lap la p 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 la p 16 20

95 9654 2202 04 Felülvizsgálati táblázat la p 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 16 20

95 9654 2205 01 Statisztikai ív sorozás céljából ív 8 10

95 9654 2206 00 Tüdõszûrõ lap la p 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 la p 8 10

95 9654 2211 03 Kórtörténeti betétlap (kórházi) ív 8 10

95 9654 2212 02 Lázlap la p 8 10

95 9654 2213 01 Értesítés (beutalásról) la p 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 la p 8 10

95 9654 2231 10 Röntgenvizsgálati kérõlap la p 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. 32 40

95 9654 2241 08 Vizsgálati eredménylap la p 8 10

95 9654 2242 07 Kórtörténeti lap (csapatok részére) la p 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. la p 8 10

95 9654 2252 05 Napi jelentés kis és nagy laboratóriumi vizsgálatról la p 8 10

95 9654 2253 04 Napi jelentés a röntgenforgalomról la p 8 10

95 9654 2254 03 Fejlap la p 8 10

95 9654 2255 02 Létszámjelentés la p 8 10

95 9654 2256 01 Csapat gyengélkedõ napló kö. 1 500 1 875

95 9654 2257 00 Napi jelentés a fogászati kezelésekrõl la p 8 10

95 9654 2258 10 Negyedévi összesítõ jelentés a fogászati kezelésrõl la p 8 10

95 9654 2259 09 Napi jelentés a szakrendelés betegforgalmáról la p 8 10

95 9654 2261 04 Betegosztályok havi jelentése la p 8 10

95 9654 2262 03 Napi összesítõ jelentés (regisztratúra) la p 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 la p 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 la p 8 10

95 9654 2273 00 Betegfelvétel és kezelés ellenõrzés (fogászat) db 8 10

95 9654 2275 09 Negyedévi összesítõ la p 8 10
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95 9654 2276 08 Halott vizsgálati bizonyítvány la p 28 35

95 9654 2277 07 Jegyzõkönyv a liquor celebrosp vizsgálat la p 8 10

95 9654 2278 06 Elektroencephalographyás vizsgálat la p 8 10

95 9654 2279 05 Jelentés a ht. és tts.állomány szûrõvizsgálatáról la p 8 10

95 9654 2281 00 Kivonat a MH KFB nyilvántartó könyvébõl la p 8 10

95 9654 2283 09 Kórboncolási jegyzõkönyv la p 12 15

95 9654 2284 08 Katonai igazságügyi orvosszakértõ boncolási jkv. la p 8 10

95 9654 2285 07 Szövettani vizsgálati lap la p 8 10

95 9654 2286 06 Ejtõernyõs alkalmassági vizsgálati lap ív 8 10

95 9654 2287 05 Üdülõk negyedévi helyzetjelentése la p 8 10

95 9654 2288 04 Házasság elõtti tanácsadás nõi db 8 10

95 9654 2289 03 Jelentés a beutaltak üdültetési bizottság la p 8 10

95 9654 2291 09 Üdültetési bizottság által kiadott beutaló jegyzõkönyv kö. 260 325

95 9654 2292 08 Összesített igénylés ....... turnusra la p 8 10

95 9654 2294 06 Szûrõvizsgálati napló laboratórium számára kö. 604 755

95 9654 2295 05 Értesítés a nemibeteg gondozaottak adás-vétel la p 8 10

95 9654 2296 04 Röntgen-lelet gyûjtõ (Odelka) db 8 10

95 9654 2299 01 COMBERG röntgen értékelõ lap la p 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 la p 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 la p 12 15

95 9654 2312 10 Sochles vestibularis vizsgálat eredménylap la p 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 la p 8 10

95 9654 2325 05 Nyilvántartó lap intézkedésrõl db 8 10

95 9654 2328 02 Jelentõlap (vérátömlesztésrõl) la p 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 la p 8 10

95 9654 2338 00 Sterilizálási lap (kicsi) tö. 104 130
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95 9654 2339 10 Sterilizálási lap tö. 60 75

95 9654 2341 05 Vizsgálati eredménylap db 8 10

95 9654 2342 04 Helybiztosítási lap la p 8 10

95 9654 2343 03 Vizsgálati lap (hajózó jelölt) klt. 96 120

95 9654 2344 02 Orvosi bizonyítvány la p 8 10

95 9654 2346 00 Betegfelvételi engedély tö. 72 90

95 9654 2347 10 Osztályos létszámjelentés tö. 100 125

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 la p 8 10

95 9654 2357 08 Konzílium kérõ lap la p 8 10

95 9654 2358 07 Mûtéti kiírás la p 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. 132 165

95 9654 2366 07 Intenzív terápiás észlelõ lap la p 8 10

95 9654 2373 08 Gipszelés és röntgenfelvételek la p 8 10

95 9654 2374 07 Suicidum-rizikó faktor lap la p 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. 540 675

95 9654 2377 04 Gyógyszerigénylõ könyv II. füz. 172 215

95 9654 2381 08 Sterilizálási napló dobozok részére kö. 1 500 1 875

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 la p 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 16 20

95 9654 2394 03 Ételrendelés la p 8 10

95 9654 2395 02 Laboratóriumi vizsgálatot kérõ lap la p 8 10

95 9654 2396 01 Laboratóriumi vizsgálati lelet tö. 32 40
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95 9654 2397 00 Egészségügyi könyvecske (nagy alakú) füz. 60 75

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 la p 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 la p 8 10

95 9654 2414 05 Pszichopátriai adatlap la p 8 10

95 9654 2415 04 Színpiramis la p 8 10

95 9654 2416 03 MMPI férfi-nõi la p 16 20

95 9654 2417 02 Rorsach táblázat ív 24 30

95 9654 2419 00 Általános kartotékhoz mûag. tasak db 8 10

95 9654 2421 06 Szövettani napló kö. 1 296 1 620

95 9654 2422 05 Szennyvíz vizsgálati eredmény lap la p 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 la p 8 10

95 9654 2427 00 Mûtéti lázlap la p 8 10

95 9654 2428 10 Órás lázlap la p 8 10

95 9654 2429 09 Zárójelentés la p 8 10

95 9654 2431 04 Intenzív terápiás adatösszesítõ la p 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 la p 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. la p 8 10

95 9654 2439 07 Amnioscopos lelet la p 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. 160 200

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
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95 9654 2452 10 Mosatási utalvány tö. 400 500

95 9654 2453 09 Röntgen vizsgálatot kérõ lap la p 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 la p 8 10

95 9654 2461 09 Orvosi igazolás (táppénzes utalvány) la p 8 10

95 9654 2462 08 Vizsgálatot igazoló lap (fehér) la p 8 10

95 9654 2463 07 Vizsgálatot igazoló lap (rózsaszín) la p 8 10

95 9654 2467 03 Fertõzõ beteg ki-és bejelentõ lap db 28 35

95 9654 2503 05 Lábcédula db 96 120

Üzemanyag-nyomtatványok

95 9655 2401 05 Igazolvány la p 8 10

95 9655 2402 04 Vizsgálati bizonyítvány la p 8 10

95 9655 2403 03 Töltõgépkocsi szûrõ ellenõrzõ lap la p 8 10

95 9655 2405 01 Bizonylat la p 8 10

95 9655 2407 10 Vizsgálati bizonyítvány la p 8 10

95 9655 2408 09 Törzslap la p 8 10

95 9655 2413 01 Üzemanyag csekk tö. 232 290

95 9655 2415 10 Vizsgálati bizonyítvány la p 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 feltöltés, kiadási kimutatás tö. 1 000 1 250

95 9655 2423 10 Vizsgálati bizonyítvány ív 12 15

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 la p 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 la p 8 10

95 9655 2467 09 Üzemanyag technikai eszközök készletjelentés la p 8 10

Repülõsnyomtatványok

95 9663 2701 00 Közlönymunka adatlap la p 8 10

95 9663 2702 10 Repülõgép formulator kö. 2 860 3 575

95 9663 2703 09 Formulátor (2, 3, 4) 3 4) kö.

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
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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 la p 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, ug rás le ját szás 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, át re pü lé sek igény lé se 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

95 9663 2787 00 Repülési szabálysértés nyilvántartó napló kö. 512 640

95 9663 2789 09 Adott parancsok, vett je len té sek nap ló ja 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 la p 8 10

95 9663 2796 10 Mûködési és karbantartási grafikon borító db 8 10

95 9663 2797 09 „H” személyi állomány váltási grafikonja la p 8 10

95 9663 2802 07 Üzemanyag feltöltési és lefejtési kimutatás tö. 800 1 000

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
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A nyom tat vány Me. 2011. évigaz dál ko dá si ár (Ft)

HETK szá ma meg ne ve zé se áfa nél kül áfá val

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 la p 8 10

95 9663 2812 05 Felterjesztés THTTSI cím adományozására la p 8 10

95 9663 2813 04 Írószalag mechanikus szélíróhoz la p 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 la p 12 15

95 9663 2839 05 Ténylegesen végrehajtott nemzetközi légiforgalmi la p 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

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 la p 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 la p 12 15

95 9663 2871 05 Kimutatás vadász repülõ vezetõ kiképzésrõl A/2 la p 12 15
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95 9663 2872 04 Ki mu ta tás vég re haj tott fel szállt és re pült órák ról la p 12 15

95 9663 2873 03 Ki mu ta tás a pa rancs no ki ha jo zó ál lo mány ról la p 12 15

95 9663 2874 02 Ki mu ta tás re pü lõ harc ki kép zés vég re haj tá sá ról A/4 la p 12 15

95 9663 2875 01 Ki mu ta tás re pü lõ ki kép zés egyéb mu ta tó i ról A/5 la p 12 15

95 9663 2876 00 Ki mu ta tás ha jo zó ál lo mány ki kép zés szin vo na lá ról B/1 la p 12 15

95 9663 2877 10 Ki mu ta tás ha jo zó ál lo mány ki kép zés szin vo na lá ról B/2 la p 12 15

95 9663 2878 09 Ki mu ta tás fel szállt és re pült órák ról B/3 la p 12 15

95 9663 2879 08 Ki mu ta tás re pü lõ harc ki kép zés vég re haj tá sá ról B/4 la p 12 15

95 9663 2881 03 Ki mu ta tás MH LP alá ren delt ki kép zé si terv B/5 la p 12 15

95 9663 2882 02 Személyi állomány feltöltöttségi helyzet kimutatása la p 8 10

95 9663 2883 01 Egységszintû havi technikai kimutatás la p 8 10

95 9663 2885 10 Kimutatás vadász repülõ RSZP la p 8 10

95 9663 2886 09 Kiképzés a végrehajtott feladatok nyilvántartásáról la p 8 10

95 9663 2887 08 Kiképzés a végrehajtott feladatok nyt(alak.ö) la p 8 10

95 9663 2891 01 Kimutatás könnyû helikopter vezetõ állomány la p 8 10

95 9663 2892 00 Kimutatás helikopter vezetõ állomány kiképzésérõl la p 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 <CSR> 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 la p 112 140

95 9663 2903 03 Meteorológiai munkatérkép S 7 la p 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

95 9664 2905 07 Gépjármû igénybevétel technikai kiszolgálásának terve la p 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 la p 8 10

95 9664 2915 05 Mûszaki gépkezelõi vizsga végrehajtás tö. 72 90

95 9664 2921 07 Szállítólevél és csomagolójegy la p 8 10
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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) la p 8 10

95 9664 2934 02 Nyilvántartási lap db 8 10

95 9664 2941 03 Robbantási jegyzõkönyv la p 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) la p 8 10

95 9664 2962 09 Összehasonlító kimutatás (értékcsoport szerinti) la p 8 10

95 9664 2964 07 Megbízólevél la p 8 10

95 9664 2966 05 Törzskönyv kö. 2 400 3 000

Elektronika-REVA nyomtatványok

95 9665 3003 05 Költségvetési hitelnyilvántartás la p 8 10

95 9665 3009 10 Mágneses adathordozó kísérõ lap la p 8 10

95 9665 3011 05 Program nyilvántartó lap la p 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 la p 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. 500 625

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

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
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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. 160 200

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 la p 8 10

95 9666 3113 06 Szavatossági idõ nyilvántartó lap la p 8 10

95 9666 3114 05 Mozgásbizonylat nyilvántartó könyv kö 560 700

95 9666 3118 01 Veszélyes anyag igénylés, fel hasz ná lás, el szá mo lás 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 papírellátás körébe tartozó szakanyagok

54 2623 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 5035 06 Csapatkarjelzés felhelyezése db 440 550

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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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
399/2010. (HK 1/2011.) HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség készletében lévõ kazettás

repülõbombák megsemmisítésérõl *

A Honvéd Vezérkar fõnökének
398/2010. (HK 1/2011.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a vörösiszap katasztrófa által sújtott területeken a
védekezésben részt vevõ személyi állomány soron
kívüli szûrõvizsgálatáról és szakorvosi ellátásának

rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Magyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 101. § (4) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd -
ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog -
ál lás ról szóló 2001. évi XCV. tör vény re, va la mint a
2010. ok tó ber 6-án ki hir de tett ve szély hely zet so rán nem 
la kó épü le tek ben ke let ke zett to váb bi ká rok eny hí té sé rõl
szóló 1222/2010. (XI. 4.) Kormány ha tá ro zat 2. pont já -
ra, to váb bá a mun ka kö ri al kal mas ság or vo si vizs gá la tát
sza bá lyo zó 33/1998. (VI. 24.) NM ren de let re és a Ma -
gyar Hon véd ség fel ada tá val kap cso la tos köz egész ség -
ügyi-jár vány ügyi kö ve tel mé nyek rõl, azok el lá tá sá nak,
és az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat tal való együtt mû kö dé sé nek rend jé rõl szóló 21/2003.
(VI. 24.) HM-ESzCsM együt tes ren de let 4. § (1) be kez -
dés j) al pont já ra – a vö rös iszap ka taszt ró fa ál tal súj tott
te rü le te ken a vé de ke zés ben részt vevõ sze mé lyi ál lo -
mány so ron kí vü li szû rõ vizs gá la tá ról és szak or vo si el lá -
tá sá nak rend jé rõl a kö vet ke zõ

intézkedést 

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Hon véd Ve zér kar ra és a Ma gyar Hon véd ség had rend be
tar to zó ka to nai szer ve ze te i re (a to váb bi ak ban együtt: ka to -
nai szer ve zet), va la mint az MH kár men té si fel ada tok el lá -
tá sá ban érin tett sze mé lyi ál lo má nyá ra és mun ka vál la ló i ra
(a továbbiakban: személyi állomány) terjed ki. 

2. Az Or szá gos Tisz ti Fõ or vos ja vas la ta alap ján kö te le -
zõ en el ren de lem a hi vat ko zott kor mány ha tá ro zat alap ján
vég re haj tott vé de ke zé si fel ada tok ban részt ve võk so ron kí -
vü li fog lal ko zás-egész ség ügyi szû rõ vizs gá la tát (a to váb -
bi ak ban: szû rõ vizs gá lat) az eset le ge sen fel me rü lõ akut
egész ségkárosodás meg ál la pí tá sa, kizárása, illetve kró ni -
kus megbetegedések megelõzése céljából.

3. A men té si fel ada tok ba be vont ala ku la tok pa rancs no -
kai ké szít se nek név sze rin ti ki mu ta tást a hely szí ni kár men -
tés ben részt vett ál lo mány ról, és azt, az in téz ke dés ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ en 2 na pon be lül küld jék meg a HVK
egészségügyi csoportfõnöknek. 

4. A szû rõ vizs gá la tot az Or szá gos Mun ka hi gi é nés és
Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té zet ál tal ki dol go zott vizs -
gá la ti me to di kai aján lá sa i nak fi gye lem be vé te lé vel, a
HVK egész ség ügyi cso port fõ nök szak mai irá nyí tá sa mel -
lett, a Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi szol gá la ta sa ját
in tézmény rend sze ré ben, a csa pat or vo si ren de lõk ben,
illet ve az MH Dr. Radó György Hon véd Egészségügyi
Központban (a továbbiakban: MH HEK) kell vég re haj -
tani.

5. Ha csa pat or vo si ren de lõ nincs, vagy a 4. pont sze rin ti 
in téz mé nyek ké pes sé ge it meg ha la dó spe ci á lis vizs gá la tok
igé nye ese tén ter jessze nek fel je len tést a HVK egész ség -
ügyi cso port fõ nök nek, aki kü lön in téz ked jen ezek ben az
ese tek ben a szûrõvizsgálatok elvégzése érdekében. 

6. Az MH ÖHP és az MH TD egész ség ügyi fõ nö ke ké -
szít sen ütem ter vet a men tés ben részt ve võ ál lo mány nak az
alap el lá tást vég zõ csa pat or vo si ren de lõ ben tör té nõ so ron
kívüli szûrõvizsgálatára. 

7. A szû rõ vizs gá lat csa pat or vos ál tal vég re haj tan dó
alap vizs gá lat ból és az MH HEK in té ze tei ál tal vég zett
vizs gá la tok ból áll. 

8. Az alap vizs gá la tok és le le tek ered mé nye alap ján, bi -
zony ta lan vagy po zi tív eset ben, a to váb bi ki egé szí tõ szak -
szû rõ vizs gá la to kat elõ ze tes idõ pont-egyez te tés után az
MH HEK Al kal mas ság-Vizs gá ló Intézet végzi. 

9. Amennyi ben szak or vo si el lá tás igény be vé te le vá lik
szük sé ges sé, ab ban az eset ben, annak a Hon véd kór ház-Ál -
la mi Egész ség ügyi Köz pont ban tör té nõ biz to sí tá sa ér de -
ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket a HM HVK egészségügyi
csoportfõnök teszi meg. 

10. A vö rös iszap tá ro zó gát sza ka dás utá ni hely re ál lí -
tás sal kap cso la tos fel ada tok költ sé ge i nek el szá mo lá sát a
2010. évi in téz mé nyi költ ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé -
nek és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl szóló 10/2010. (I. 27.)
HM uta sí tás, va la mint a 615-23/2010. HM KPÜ ve zér -
igaz ga tói állásfoglalás figyelembe vételévei kell vég re haj -
tani. 

11. Az in téz ke dést a men té si fel ada tok ba be vont ka to -
nai szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nya és az MH egész ség -
ügyi szol gá lat tel jes ter je de lem ben ismerje meg. 

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 119

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



120 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám

12. Fel ha tal ma zom a HVK egész ség ügyi cso port fõ nö -
köt, hogy je len in téz ke dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 5 mun -
ka na pon be lül ad jon ki a fel adat vég re ha tá sá ra vo nat ko zó
részletes szakintézkedést. 

13. Az in téz ke dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sá ról a HVK egész ség ügyi cso port fõ nök szol gá la ti
úton ter jesszen fel jelentést. 

14. Ez az in téz ke dés 2010. de cem ber 15-én lép ha tály -
ba és 2011. szep tem ber 30-án ha tá lyát veszti. 

A tá vol lé võ HVKF he lyett:

Orosz Zol tán s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes



FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség csoportfõnökének
8/2010. (HK 1/2011.) HVK HIICSF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj
készenlétének elérésével és mûködésének

biztosításával kapcsolatban végrehajtandó híradó,
informatikai és információvédelmi feladatokról *

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

2/2010. (HK 1/2011.) HVK LCSF
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A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se alap ján – fi -
gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi
XCV. tör vény 82. § (2) be kez dé se, a hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nai szol gá lat ra, va la mint a ka to nai ok ta tá si in -
téz mé nyi ta nul má nyok ra va ló egész sé gi, pszi chi kai és
fi zi kai al kal mas ság el bí rá lá sá ról, to váb bá az egész ség -
ügyi sza bad ság, a szol gá lat men tes ség és a csök ken tett
na pi szol gá la ti idõ en ge dé lye zé sé nek sza bá lya i ról szó ló
7/2006. (III. 21.) HM ren de let (a to váb bi ak ban: R) II. ré -
szé re – a 87/2010. (X. 6.) HM uta sí tás sal ha tály ba lép te -
tett HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 7.3.0.7. 1/b. 
pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
2011. év ben vég re haj tan dó egész ség ügyi al kal mas sá gi-, 
és szû rõ vizs gá la tok ról az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed:
a) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a to váb bi ak ban:

HM), a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter köz vet len alá ren -

delt sé gé be, köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa, va la mint
köz vet len fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, to váb bá a
Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze te i re (a to váb bi ak ban együtt: hon vé del mi szer ve zet),

b) a ka to nai pá lyá ra je lent ke zõ ál lo mány ra, 
c) az egész ség ügyi al kal mas sá gi- és szû rõ vizs gá la to kat 

vég re haj tó, va la mint a vizs gá la ti ada to kat fel dol go zó, to -
váb bá a fel adat vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ hon véd-
egész ség ügyi szak ál lo mány ra.

2. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák
egész sé gi al kal mas sá gá nak el len õr zé se (a to váb bi ak ban:
szû rõ vizs gá lat)

a) Az ál lo mány tag ja kö te les ma gát az el len õr zé sek nek
alá vet ni.

b) 2011-ben a 30 év fe let ti hi va tá sos és szer zõ dé ses ál -
lo mány vizs gá la tát kell el vé gez ni az utalt sá gi rend ben az
egész ség ügyi alap el lá tás ra meg ha tá ro zott egész ség ügyi
szol gá lat nál.

c) A ka to nai szer ve ze tek nél a vizs gá la to kat az ál lo -
mány szol gá la ti el fog lalt sá ga, évi ren des sza bad sá ga és a
ha tá lyos szak mai in téz ke dé sek ér te lem sze rû al kal ma zá sá -
val kell szer vez ni, il let ve vég re haj ta ni.

d) A vizs gá la to kat 2011. ok tó ber 31-ig kell el vé gez ni.
e) Az egész ség ügyi szol gá la tok – a ka to nai szer ve ze tek 

ve ze tõ i vel szo ro san együtt mû köd ve – for dít sa nak ki emelt
fi gyel met ar ra, hogy az ál lo mány je len jen meg a szû rõ vizs -
gá la to kon.

f) Az ka to nai szer ve ze tek ál lo mány il le té kes sze mély -
ügyi szer vei ad ják meg a vizs gá lat ra kö te le zet tek név jegy -
zé két a Ma gyar Hon véd ség el lá tá si utalt sá gi rend je sze rint
il le té kes egész ség ügyi szol gá lat nak.

g) A vizs gá lat vég re haj tá sá ra kö te le zett egész ség ügyi
szol gá lat a szû rõ vizs gá lat ról tá vol ma ra dó ál lo mány név -
jegy zé két – az éves tel je sít mény ér té ke lés elõtt (2011. no -
vem ber 15-ig) – ter jessze fel az ál lo mány il le té kes pa rancs -
nok hoz.

h) Az egész ség ügyi szû rõ vizs gá la to kat úgy kell meg -
szer vez ni, hogy utá na 30 na pon be lül vég re hajt ha tó le gyen 
a szûrt, és fi zi ka i lag ter hel he tõ ál lo mány fi zi kai ál la pot fel -
mé ré se. 

i) A ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szol gá la tai
szak or vo si ren de lõ in té zet be, kór ház ba szû rõ vizs gá lat
cél já ból be uta lást nem esz kö zöl het nek. Be uta lás szak -
or vo si vizs gá lat ra a szû rõ vizs gá lat so rán, an nak kö vet -
kez mé nye ként az utalt ság sze rin ti hon véd gyógy in té ze -
tek be, il let ve te rü le ti szak el lá tó in té ze tek be tör tén het
ab ban az eset ben, ha:

– a szû rõ vizs gá lat olyan kó ros ál la po tot rög zít, ame lyet 
az alap el lá tást vég zõ or vos el lát ni nem tud (akár szak mai,
akár fel sze re lé si okok ból);

– a vizs gá lat ered mé nye bi zony ta lan, il let ve a kór elõz -
mény ada tai és a vizs gá lat ered mé nye azt in do kolt tá te szi.
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Amennyi ben a vizs gált ér vé nyes egész sé gi mi nõ sí té sé -
nek meg vál toz ta tá sa szük sé ges, a szû rõ vizs gá la tot vég zõ
or vos ja vas la tá ra a FÜV bi zott sá gok az R 29. §-ban elõ ír -
tak sze rint jár ja nak el.

j) A ka to nai szer ve ze tek egész ség ügyi szol gá la tai a
Ma gyar Hon véd ség Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: MH HEK) ré szé re szol gá -
la ti úton ter jessze nek fel je len tést a vizs gá lat ra kö te le zet -
tek és a vizs gá la ton meg je len tek lét szá má ról a 3. szá mú
mel lék let ben sze rep lõ táb lá zat fel hasz ná lá sá val 

– 2011. jú li us 15-éig az I. fél év ben el vég zett szû rõ vizs -
gá la tok ról

– 2011. no vem ber 15-éig a 2011-ben el vég zett összes
szû rõ vizs gá lat ról

k) Az egész ség ügyi szol gá la tok a vi ze let és vér cu kor
vizs gá lat hoz szük sé ges re a gen se ket, tesz te ket - amennyi -
ben kész le te ik bõl hi ány zik - az MH HEK-tõl igé nyel jék
2011. ja nu ár 31-ig.

3. A szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõk vizs gá la ta
a) A szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõk al kal -

mas ság vizs gá la tát a sor ka to nai be osz tá sok meg szün te té -
se, a sor ka to nák ki vál tá sa sze mély ügyi fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá ról szó ló 80/2003. (HK. 13.) HM HVK SzÜCSF
szak in téz ke dés (a to váb bi ak ban: Szak in téz ke dés) alap ján
a HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség  To bor zó és Hu mán -
szol gá la ti Osz tály (to váb bi ak ban: To bor zó Osz tály) szer -
ve zi.

b) Szak in téz ke dés vo nat ko zó pont jai (2. be kez dés cd),
ce), 3. be kez dés) alap ján vé gez ze el a To bor zó Osz tály ál -
tal be osz tott ál lo mány pá lya al kal mas sá gi szû rõ vizs gá la tát.

4. A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény hon véd tiszt kép -
zé sé re ösz tön dí jas hall ga tó nak je lent ke zõk al kal mas sá gi
vizs gá la ta

A vizs gá la to kat az MH HEK Re pü lõ or vo si Egész ség -
vizs gá ló- és Ku ta tó In té zet (a to váb bi ak ban: MH HEK
REV KI) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem mel
elõ ze te sen egyez te tett prog ram sze rint, hajt sa vég re. 

5. Egész ség ügyi te vé keny sé get vég zõk egész sé gi al -
kal mas ság vizs gá la ta

Az egész ség ügyi in té ze tek és az alap el lá tást biz to sí tó
egész ség ügyi szol gá la tok az egész ség ügyi te vé keny ség
vég zé sé hez szük sé ges egész sé gi al kal mas ság vizs gá la tá -
ról és mi nõ sí té sé rõl szó ló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM ren -
de let ben fog lal tak, va la mint az egyes mun ka kö rök ese tén
el vég zen dõ idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá la tok ról 2006.
év ben el ké szí tett sza bály za tuk sze rint vé gez zék az egész -
ség ügyi te vé keny ség vég zé sé re va ló al kal mas ság el bí rá lá -
sa cél já ból az elõ ze tes és idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá la -
to kat.

6. Egész ség re ár tal mas mun ka kör ben dol go zók szû rõ -
vizs gá la ta

a) Az egész ség re ár tal mas mun ka kör ben dol go zó ka to -
na és köz al kal ma zot ti ál lo mány szû rõ vizs gá la tát a mun ka -
kö ri szak mai il let ve sze mé lyi hi gi é nés al kal mas ság or vo si
vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl szó ló 33/1998. (VI. 24.) 
NM ren de let sza bá lyoz za. An nak kez de mé nye zé se, il let ve 
vég re haj tá sa az alap el lá tást vég zõ or vos fel ada ta. 

b) Az egész ség re ár tal mas mun ka kör ben dol go zók
szak or vo si szû ré sét az MH HEK PREVIG hajt sa vég re
elõ ze tes idõ pont-egyez te tés után.

7. A re pü lõ-ha jó zó ál lo mány éves, fél éves re pü lõ or vo si 
vizs gá la ta 

a) Az éves al kal mas sá gi vizs gá la to kat ezen in téz ke dés
1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ha vi bon tás ban és
lét szá mok kal kell vég re haj ta ni. 

A vizs gá la tok 2011. ja nu ár 5-ével kez dõd nek.

b) A vizs gá la tok idõ tar ta ma va dász gép pi ló ták nál
3 nap, he li kop ter- és szál lí tó re pü lõ gép-ve ze tõk nél 2 nap.
Azok nál a pi ló ták nál (fe dél ze ti sze mély zet), akik nek
egész sé gi ál la po ta meg kí ván ja, ki bõ ví tett re pü lõ al kal mas -
sá gi vizs gá la tot kell vé gez ni. A vizs gá la tok tar ta mát va la -
mennyi vizs gált ka te gó ria vo nat ko zá sá ban az ér vé nyes
Mód szer ta ni út mu ta tó, il let ve en nek jó vá ha gyott mó do sí -
tá sai ha tá roz zák meg. 

c) A csa pa tok egész ség ügyi szol gá la tá nak ve ze tõi az
ese dé kes vizs gá la tot meg elõ zõ hé ten az MH HEK REVKI
Re pü lõ or vo si Al kal mas ság vizs gá ló Osz tá lyá ra (RAVO)
fa xon küld jék meg a vizs gá lat ra ter ve zet tek ne vét, rend fo -
ko za tát, szü le té si ide jét és TAJ szá mát. 

d) A vizs gá lat ra kö te le zet tek kö zül a kecs ke mé ti la ko -
sok az el sõ nap reg gel 8.00 órá ig, a vi dé ki ek elõ zõ es te
22.00 órá ig ér kez ze nek be a RA VO-ra. A vi dé ki ek ré szé re
igény ese tén az MH HEK REVKI biz to sít son szál lást.
Min den ha jó zó vi gye ma gá val egész ség ügyi köny vét,
sport fel sze re lé sét és (ha van) egyé ni ma gas sá gi vé dõ fel -
sze re lé sét. Az ét ke zés ét ke zé si át je len tés alap ján biz to sí -
tott.

e) Az MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis ha jó zó ál lo má -
nya fél éves re pü lõ al kal mas sá gi vizs gá la tát az MH HEK
REVKI szak or vo si szû rõ cso port ja a ka to nai szer ve zet hez
ki száll va 2011. szep tem ber 1-jén hajt ja vég re.

Az MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis ha jó zó ál -
lo má nyá nak fél éves vizs gá la tát – elõ ze tes idõ pont egyez te -
tés után – az MH HEK REVKI RA VO-n kell vég re haj ta ni.

Az ej tõ er nyõs ál lo mány fél éves vizs gá la tát a csa pat or -
vo sok hajt ják vég re, csa pat or vos hi á nyá ban az MH HEK
REVKI elõ ze tes egyez te tés után, az In té zet ben.

f) Pi ló ta (I/A és I/B) je löl tek vizs gá la tá ra 2011. ja nu ár
10-tõl kez dõ dõ en he ten te 5-6 fõs cso por tok ban – min den
eset ben a Re pü lõ fel ké szí té si Al osz tállyal egyez tet ve – ke -
rül sor, e vizs gá la tok idõ tar ta ma 3 nap. A To bor zó Iro dák
ál tal kez de mé nye zett ej tõ er nyõs je löl tek vizs gá la tát a
RAVO osz tály ve ze tõ fõ or vos sal, vagy a ve ze tõ asszisz -
tens sel kell egyez tet ni. 
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8. Lé gi for gal mi irá nyí tó ál lo mány al kal mas ság vizs gá -
la ta: 

a) A lé gi for gal mi irá nyí tás ba be osz tott sze mé lyek
2 éven te kö te le zet tek al kal mas sá gi vizs gá lat ra. A vizs gá lat 
1 na pos.

b) Az al kal mas sá gi vizs gá la ta it az aláb bi idõ pon tok ban 
és lét szá mok kal kell vég re haj ta ni. (Egy-egy nap leg fel jebb 
8 fõ.)
2011. feb ru ár: 11 fõ
2011. áp ri lis: 3 fõ
2011. má jus: 5 fõ
2011. jú ni us: 7 fõ 
2011. szep tem ber: 4 fõ
2011. ok tó ber: 2 fõ

2011. no vem ber: 4 fõ

9. A re pü lõ csa pa tok nál szol gá la tot tel je sí tõ mér -
nök-mû sza ki ál lo mány és a Lé gi jár mû Ja ví tó Üzem mû -
sza ki ál lo má nyá nak szak or vo si szû rõ vizs gá la ta: 

Ez az ál lo mány 3 éven te kö te le zett szû rõ vizs gá lat ra.
A vizs gá lat egy na pos. Ezek re az aláb bi idõ pon tok ban és
lét szá mok kal ke rül sor. (Egy-egy nap leg fel jebb 10 fõ.)

2011. ja nu ár: 25 fõ
2011. feb ru ár: 5 fõ
2011. már ci us: 7 fõ
2011. áp ri lis: 15 fõ
2011. má jus: 75 fõ
2011. jú ni us: 97 fõ
2011. au gusz tus: 3 fõ
2011. szep tem ber: 8 fõ
2011. ok tó ber: 9 fõ
2011. no vem ber: 5 fõ
2011. de cem ber: 5 fõ

A vizs gá lat ra kö te le zet tek egész ség ügyi köny vük kel je -
len je nek meg. 

10. Az ej tõ er nyõs ál lo mány, a bú vá rok és a ket tõs be osz -
tá sú ej tõ er nyõs-bú vá rok al kal mas sá gi vizs gá la ti rend je:

Ezen ál lo mány vizs gá la ti ter vét ha vi bon tás ban és lét -
szám sze rint a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za. 

A vizs gá lat ra va ló be ér ke zés rend je a pi ló tá ké val meg -
egye zik. A vizs gá lat 1 na pos, ki vé ve a nagy ma gas sá gi ej -
tõ er nyõs ug rást vég re haj tó ál lo mányt, akik nél 2 na pos.

11. Kü lön le ges ál lo mány szû rõ vizs gá la ta: 
Az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal igé nye sze rint az

MH HEK REV KI RA VO a szak or vo si szû rõ vizs gá la to kat
az aláb bi idõ pont ban vé gez ze:

– 2011. áp ri lis 18-20 
– 2011. de cem ber 12-14.

12. Az NFTC prog ram ban re pü lõ pi ló ták al kal mas sá gi
vizs gá la ta i nak idõ ren di be osz tá sa: a ha za ér ke zé sük függ -
vé nyé ben az igé nyek nek meg fe le lõ en osszák be õket elõ -
ze tes egyez te tés után!

13. A HM és MH ve ze tõ ál lo má nyá nak szû rõ vizs gá -
la ta:

a) Az MH HEK Gyó gyí tó Fõ nök sé ge a HM és MH ve -
ze tõ ál lo má nyú tag jai egész ség ügyi szû rõ vizs gá la tá nak
sza bá lyo zá sá ról szó ló 13/2006 (HK. 5) HM uta sí tás ban (a
to váb bi ak ban: Uta sí tás) meg ha tá ro zott idõ ke re tek kö zött
2011. jú ni us 30 – no vem ber 30. kö zött szer ve zi meg a ve -
ze tõ ál lo mány vizs gá la ta it.

b) Az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz -
pont az Uta sí tás 4. § (1) be kez dé se alap ján az MH HEK ré -
szé re:

– 2011. jú ni us 30-ig meg kül di a ve ze tõ ál lo mány név -
jegy zé két,

– 2011. au gusz tus 31-ig tá jé koz ta tást ad a ve ze tõ ál lo -
mány kö ré ben be kö vet ke zett vál to zá sok ról.

c) Az MH HEK REV KI a ve ze tõ ál lo mány szû rõ vizs -
gá la tát és fi zi kai al kal mas sá gá nak el len õr zé sét 2011. szep -
tem ber 26. – no vem ber 30. kö zött hajt ja vég re na pon ta leg -
fel jebb 10 fõ vel.

d) A vizs gá lat 1 na pos, az érin tett sze mé lyek nél ma gá ba
fog lal ja a fi zi kai ál la pot fel mé rést is.

e) Az eb be a ka te gó ri á ba tar to zó, de ROB vizs gá lat ra is
kö te le zett ál lo mány szû rõ vizs gá la tát, és fi zi kai ál la pot fel -
mé ré sét a ROB vizs gá lat ke re té ben kell el vé gez ni, de a ve -
ze tõ ál lo mány szû rõ vizs gá la tá ról ké szült je len tés ben is
sze re pel tet ni kell.

f) Az MH HEK REV KI a vizs gá la tok el vég zé se után
lás sa el a meg je len te ket az egész sé gi fi zi kai al kal mas sá -
got, il let ve a fo gá sza ti szû rés meg tör tén tét bi zo nyí tó iga -
zo lás sal.

14. A ME DE VAC fel ada tot vég re haj tó or vo sok, ápo -
lók (asszisz ten sek) egész sé gi al kal mas sá gát a VI II. ro vat
sze rint kell el bí rál ni. Az érin tet tek (MH HEK REV KI,
Kecs ke mé ti Re pü lõ bá zis, 8-10 fõ) vizs gá la tát az MH HEK 
REV KI RA VO vé gez ze. 

Min den más VI II. ro va tos (a fe dél ze ten szol gá la tot tel -
je sí tõ nem re pü lõ ál lo má nyú) sze mély 2 na pos vizs gá la ta
elõ ze tes te le fon egyez te tés után az igé nyek nek meg fe le lõ
lét szám ban ke rül vég re haj tás ra. E vizs gá la tok ér vé nyes sé -
gi ide je 2 év.

15. A NA TO és EU be osz tás ban kül föl dön szol gá la tot
tel je sí tõ és ve lük kül föl dön tar tóz ko dó csa lád ta gi pót lék ra
jo go sult hoz zá tar to zó ik, va la mint a NA TO-nak fel aján lott
erõk ál lo má nyá nak szû rõ vizs gá la ta

a) Az MH HEK REV KI a NA TO és EU be osz tá sok ban
kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõk elõ ze tes al kal mas sá gi és
éves szû rõ vizs gá la tát fo lya ma to san, elõ ze tes egyez te tés
alap ján hajt sa vég re.

b) Az MH HEK PRE VIG a NA TO-nak fel aján lott erõk
ál lo má nyá nak elõ ze tes al kal mas sá gi, a ké szen lét ide je
alat ti éves szû rõ-, va la mint az al kal ma zást kö ve tõ vissza -
szû rõ vizs gá la tát fo lya ma to san, elõ ze tes egyez te tés alap -
ján hajt sa vég re.
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c) A kül föld re te le pü lõ csa lád ta gi pót lék ra jo go sult
hoz zá tar to zók ki uta zás elõt ti és éves szû rõ vizs gá la tát elõ -
ze tes egyez te tés alap ján az MH HEK REV KI  vé gez ze.

16. Fo gá sza ti szû rõ vizs gá lat
a) Az MH alap el lá tást vég zõ fo gá sza ti ren de lõi
– je len in téz ke dés 2. pont já ban meg ha tá ro zott szû rõ -

vizs gá lat ré sze ként az utalt sá guk ba tar to zó ál lo mány min -
den tag já nak üte mez zék be a fo gá sza ti szû rõ vizs gá la tát,
lás sák el a meg je lent ál lo mányt a szû rés meg tör tén tét bi zo -
nyí tó iga zo lás sal.

– a szû rõ vizs gá lat ered mé nye i nek is me re té ben ké szít -
se nek sza ná ci ós ter vet.

b) A fo gá sza ti szû rõ vizs gá la tok vég re haj tá sá ról szó ló
448/2008. MH HEK pa rancs no ki in téz ke dés ben meg ha tá -
ro zott pa no rá ma rönt gen (a to váb bi ak ban: OP) vizs gá la tot
az MH HEK REV KI hajt ja vég re. Az MH HEK REV KI
tel jes ka pa ci tá sá nak be in dí tá sá ig az éves szû rõ vizs gá la tok
so rán OP vizs gá la tot csak in do kolt eset ben, elõ ze tes
egyez te tés után kez de mé nyez ze nek.

c) Az MH HEK REV KI a vizs gá la to kat a pri o ri tá sok fi -
gye lem be vé te lé vel vé gez ze.

d) Az egész ség ügyi in té ze tek az ál ta luk el vég zett al kal -
mas sá gi-, és szû rõ vizs gá la tok után lás sák el a meg je lent
ál lo mányt a fo gá sza ti szû rés meg tör tén tét bi zo nyí tó iga zo -
lás sal.

17. A Ma gyar Hon véd ség gel köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban ál ló fegy ve res biz ton sá gi õrök al kal mas sá gi
vizs gá la ta

A ké zi lõ fegy ve rek, lõ sze rek, gáz- és ri asz tó fegy ve rek
meg szer zé sé nek és tar tá sá nak egész sé gi al kal mas sá gi fel -
té te le i rõl és vizs gá la tá ról szó ló 22/1991. (XI. 15.) NM ren -
de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint:

a) Az idõ sza kos or vo si al kal mas sá gi vizs gá la tot
– az utalt ság sze rin ti alap el lá tást vég zõ egész ség ügyi

szol gá lat fog lal ko zás-egész ség ügyi szak or vo sa;
– amennyi ben az ala ku lat nem ren del ke zik fog lal ko -

zás-egész ség ügyi szak or vos sal, az MH HEK PRE VIG fo -
lya ma to san elõ ze tes egyez te tés alap ján hajt sa vég re.

b) Az idõ sza kos pszi cho ló gi ai al kal mas sá gi vizs gá la tot 
az MH HEK PRE VIG fo lya ma to san elõ ze tes egyez te tés
alap ján hajt sa vég re.

c) Az al kal mas sá gi vizs gá la tok idõ pont ját leg alább két
hó nap pal az ér vé nyes ség le já ra tát meg elõ zõ en írás ban kell 
kér ni a vizs gált sze mély ál lo mány il le té kes sze mély ügyi
(hu mán) szer vé nek a vizs gá la tot vég zõ in té zet tõl.

18.  Az éves szû rõ vizs gá lat ered mé nye i nek egy sé ges
nyil ván tar tá sa

a) Az ada tok rög zí té se, meg kül dé se:
– az alap el lá tást vég zõ egész ség ügyi szol gá la tok, il let -

ve a ve ze tõ ál lo mány szû rõ vizs gá la tát vég zõ in té ze tek az
MH HEK PRE VIG ál tal ki adott elekt ro ni kus do ku men tu -
mok fel hasz ná lá sá val rög zít sék a szû rõ vizs gá la tok ada ta it. 

A be teg sé gek jel lem zé sé re ki zá ró lag a szû rõ vizs gá la ti do -
ku men tum ban sze rep lõ, öt ka rak te res BNO kó dok hasz -
nál ha tók. Az ada to kat az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap -
cso ló dó sze mé lyes ada tok vé del mé rõl szó ló 1997. évi
XLVII. tör vény ben fog lal tak be tar tá sá val 2011. jú ni us
15-ig, a pót szû rés ada ta i val ki egé szít ve no vem ber 15-ig
elekt ro ni kus adat hor do zón ter jesszék fel az MH HEK ré -
szé re.

b) Az egész ség ügyi adat vé del mi elõ írá sok be tar tá sa ér -
de ké ben:

– A kéz zel ki töl tött, or vos ál tal le zárt szû rõ vizs gá la ti
adat la pot a kö vet ke zõ meg jegy zés sel lás sák el: „Egész sé gi 
ada ta im sta tisz ti kai cé lú fel dol go zá sá hoz hoz zá já ru lok.”
A meg jegy zést íras sák alá az érin tett sze méllyel.

– Amennyi ben az érin tett nem já rul hoz zá a fel dol go -
zás hoz, ak kor adat lap ját úgy má sol ják le, hogy az a sze -
mély azo no sí tás ra al kal mat lan le gyen.

c) A szû rõ vizs gá lat ered mé nye i nek egy sé ges nyil ván -
tar tá sa és az ered mé nyek fel hasz ná lá sa ér de ké ben az MH
HEK az In téz ke dés 2. és 13. pont ja i ban meg ha tá ro zott szû -
rõ vizs gá la tok szá mí tó gép pel rög zí tett ada ta it dol goz za fel.

19. Az al kal mas sá gi és szû rõ vizs gá la tok ered mé nye i -
nek je len té se

Az MH HEK PRE VIG és az MH HEK REV KI he ti és
éves be szá mo ló je len té sé ben sze re pel tes se je len in téz ke -
dés ben a szá muk ra meg ha tá ro zott, az adott idõ szak ban el -
vég zett vizs gá la to kat. 

20. Zá róren del ke zé sek

a) Az MH REV KI-ben vég re haj tan dó vizs gá la tok:

– A vizs gá la tok idõ tar ta ma alatt min den vizs gá lat ra kö -
te le zett nek az MH HEK REV KI-ben kell tar tóz kod nia.
Kö te les az In té zet na pi rend jét be tar ta ni és az Igaz ga tó uta -
sí tá sa it vég re haj ta ni. 

– Az al kal mas sá gi vizs gá lat ra ér ke zõ höl gyek, 14 nap -
nál nem ré geb bi nõ gyó gyá sza ti le let tel kell, hogy meg je -
len je nek. 

– Az I/A és I/B je löl tek, to váb bá az ej tõ er nyõs és bú -
vár je löl tek csa lád or vo si (csa pat or vo si) iga zo lást vi gye nek
ma guk kal ar ra vo nat ko zó an, hogy kró ni kus be teg ség mi att 
ke ze lés alatt nem áll nak.

b) Az MH HEK REV KI ba ro kam rá já nak éven te ese dé -
kes ja ví tá sát, a mû sze rek elõ írt hi te le sí té sét  2011. jú li us 4.
és jú li us 29. kö zöt ti idõ szak ban kell vég re haj ta ni.

c) Az MH HEK-nél szû rés re kö te le zett ál lo mányt, az
alap el lá tást vég zõ egész ség ügyi szol gá la ta szû rõ vizs gá la ti 
adat lap pal in dít sa út ba. Az MH HEK szû rést vég zõ in té ze -
te az adat la pot a szük sé ges mér ték ben tölt se ki, és azt jut -
tas sa vissza a kül dõ egész ség ügyi szol gá lat ré szé re. Az
egész ség ügyi szol gá la tok a vizs gá la tok ered mé nyét ezen
in téz ke dés 16. pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ en dol -
goz zák fel.

124 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám



d) Az MH HEK PRE VIG és az MH HEK REV KI 2011. 
no vem ber 15-ig ké szít se el, és ter jessze fel be dol go zá sát a
2012. évi al kal mas ság-, és szû rõ vizs gá la ti in téz ke dés be.

e) A vizs gá la to kat vég zõ in té ze tek a spe ci á lis al kal -
mas sá gi és szak or vo si szû rõ vizs gá la tok ról ké szít se nek
össze fog la ló je len tést, és azt sze re pel tes sék az írás be li
éves be szá mo ló je len tés ben.

f) Az át dol go zás ra ke rü lõ szá mí tó gé pes adat rög zí tõ
prog ram be ve ze té sé rõl, a szak ál lo mány fel ké szí té sé rõl kü -
lön in téz ke dem.

21. Ezen in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba,
ren del ke zé se it 2011. ja nu ár 01-tõl kell al kal maz ni, és
2011. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.
 HVK egész ség ügyi csoportfõnök
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1. szá mú mel lék let a 6/2010. (HK 1/2011.) HVK EÜCSF intézkedéshez

A repülõ-hajózó állomány 2011. évi alkalmassági vizsgálatának terve

Vizs gá lat idõ pont ja Va dász pi ló ták Szál lí tó gép-sze mély zet He li kop ter sze mély zet

Ja nu ár 6 5 14

Feb ru ár 3 – 12

Már ci us 2 6 19

Áp ri lis – 2 10

Má jus 3 – 12

Jú ni us 7 3 4

Jú li us – – –

Au gusz tus 2 2 6

Szep tem ber 2 – 8

Ok tó ber 5 1 3

No vem ber 1 1 1

De cem ber – – –

2. szá mú mel lék let a 6/2010. (HK 1/2011.) HVK EÜCSF in téz ke dés hez

Az ejtõernyõs, a búvár és az ejtõernyõs-búvár állomány 2011. évi vizsgálati terve

Vizs gá lat idõ pont ja Ej tõ er nyõs Bú vár Ej tõ er nyõs-bú vár

Ja nu ár 10 – 9

Feb ru ár 27 15 2

Már ci us 22 23 7

Áp ri lis 22 – 5

Má jus 18 – –

Jú ni us 11 – –

Jú li us – – –

Au gusz tus 28 4 4

Szep tem ber 32 5 2

Ok tó ber 15 12 9

No vem ber 20 – 2

De cem ber 27 – 10
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3. szá mú mel lék let a 6/2010. (HK 1/2011.) HVK EÜCSF  in téz ke dés hez

Jelentés a szûrõvizsgálatra kötelezettek és megjelentek létszámáról

20 év
alatt

21–30
év kö zött

31–40
év kö zött

41–50
év kö zött

50
év fö lött

Össze sen

Alap el lá tás ban

Hi va tá sos Kö te le zett

Meg je lent

Szer zõ dé ses Kö te le zett

Meg je lent

MH HEK-nél

Hi va tá sos Kö te le zett

Meg je lent

Szer zõ dé ses Kö te le zett

Meg je lent

Össze sen Kö te le zett

Meg je lent
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A Honvéd Vezérkar egészségügyi csoportfõnökének
8/2010. (HK 1/2011.) HVK EÜCSF

i n t é z k e d é s e
a vörösiszap katasztrófa által sújtott területeken a
védekezésben részt vett személyi állomány soron

kívüli szûrõvizsgálatának és szakorvosi ellátásának
végrehajtási rendjérõl 

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben, va la mint a
vö rös iszap ka taszt ró fa ál tal súj tott te rü le te ken a vé de ke -
zés ben részt ve võ sze mé lyi ál lo mány so ron kí vü li szû rõ -
vizs gá la tá ról és szak or vo si el lá tá sá nak rend jé rõl szó ló HM 
HVKF 398/2010. (HK 1/2011.) in téz ke dés 12. pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 87/2010. (X. 6.) HM uta sí -
tás sal ha tály ba lép te tett HM Szer ve ze ti és Mûkö dé si Sza -
bály zat 7.3.0.7. 1/b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a vö rös iszap ka taszt ró fa ál tal súj tott te rü le -
te ken a vé de ke zés ben részt vett sze mé lyi ál lo mány so ron
kí vü li szû rõ vizs gá la tá nak és szak or vo si el lá tá sá nak vég re -
haj tá si rend jé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed
a) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a to váb bi ak ban:

HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len
és fenn tar tá si irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, a Ma -
gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) ka to nai szer ve ze -
te i nek a hely szí ni kár men tés ben tény le ge sen részt vett sze -
mé lyi ál lo má nyá ra, 

b) az egész ség ügyi al kal mas sá gi- és szû rõ vizs gá la to kat
vég re haj tó, va la mint a vizs gá la ti ada to kat fel dol go zó, to -
váb bá a fel adat vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ egész ség -
ügyi és a hon véd-egész ség ügy ben dol go zó szak ál lo mány ra.

2. A Ma gyar Hon véd ség vé de ke zé si fel ada tok ba be -
vont sze mé lyi ál lo má nyá nak szû rõ vizs gá la tát, az Or szá -
gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té zet
ál tal ki dol go zott vizs gá la ti me to di ka aján lá sa i nak fi gye -
lem be vé te lé vel, a Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi szol -
gá la ta sa ját in téz mény rend sze ré nek (csa pat or vo si ren de -
lõk, Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a
to váb bi ak ban: MH HEK), Hon véd kór ház-Ál la mi Egész -
ség ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: Hon véd kór ház) al kal -
ma zá sá val, az MH HEK köz re mû kö dé sé vel, a HVK egész -
ség ügyi cso port fõ nök szak mai irá nyí tá sa mel lett hajt sa
vég re. 

3. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák és
köz al kal ma zot tak egész sé gi ál la po tá nak so ron kí vü li el -
len õr zé se (a to váb bi ak ban: so ron kí vü li szû rõ vizs gá lat) a
vö rös iszap ka taszt ró fa ál tal súj tott te rü le te ken a vé de ke -
zés ben részt ve võ sze mé lyi ál lo mány so ron kí vü li szû rõ -

vizs gá la tá ról és szak or vo si el lá tá sá nak rend jé rõl szó ló HM 
HVKF 398/2010. (HK 1/2011.) in téz ke dés alap ján kö te le -
zõ.

4. A so ron kí vü li szû rõ vizs gá lat csa pat or vos ál tal vég -
re haj tan dó alap vizs gá lat ból, az MH HEK ki je lölt in té ze tei
ál tal vég zett la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ból, és spe ci á lis pa -
na szok, kli ni kai vagy la bo ra tó ri u mi el té rés ese tén szak or -
vo si vizs gá la tok ból áll.

a) Az érin tett sze mé lyi ál lo mány alap vizs gá la tát az
utalt sá gi rend ben az egész ség ügyi alap el lá tás ra meg ha tá -
ro zott egész ség ügyi szol gá lat nál kell el vé gez ni.

b) A szû rõ vizs gá lat hoz kap cso ló dó vér-és vi ze let min -
ták kli ni kai és ké mi ai la bo ra tó ri u mi fel dol go zá sát az MH
HEK Pre ven tív Igaz ga tó ság, Al kal mas ság-Vizs gá ló In té -
zet (a to váb bi ak ban: MH HEK AVI), és az MH HEK Tu -
do má nyos In té zet, To xi ko ló gi ai Ku ta tó Osz tály (a to váb -
bi ak ban: MH HEK TI TKO) vég zi.

c) Az alap vizs gá la tok és la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok
ered mé nye alap ján, bi zony ta lan vagy po zi tív eset ben, elõ -
ze tes idõ pont egyez te tés után az MH HEK AVI hajt ja vég -
re a szak or vo si szû rõ vizs gá la to kat. 

d) A szük sé ges sé vá ló to váb bi szak or vo si vizs gá la tok
el vég zé se, já ró- és fek võ be teg el lá tás a  Hon véd kór ház ban
tör té nik.

5. Az egész ség ügyi szol gá la tok szak or vo si ren de lõ in -
té zet be, kór ház ba szû rõ vizs gá lat cél já ból be uta lást nem
kez de mé nyez het nek. 

Be uta lás szak or vo si vizs gá lat ra csak akut kó ros el vál to -
zás, kró ni kus be teg ség fel té te le zé se ese tén, a jog sza bá lyi
kö ve tel mé nyek mel lett (kór elõz mény, BNO, di ag nó zis
fel tün te té sé vel) le het sé ges.

6. A 4. pont ban fel so rolt in téz mé nyek ké pes sé ge it
meg ha la dó, kül sõ szak in té zet ben tör té nõ spe ci á lis vizs gá -
la tok igé nye ese tén, a ke ze lõ or vos ja vas la ta alap ján a vizs -
gá la tok el vég zé sét a HVK egész ség ügyi cso port fõ nök en -
ge dé lye zi. 

7. A szû rést 2011. feb ru ár 28-ig vég re kell haj ta ni.
A ka to nai szer ve ze tek nél a so ron kí vü li szû rõ vizs gá la to kat 
úgy kell meg szer vez ni, hogy na pon ta leg alább 10 fõ vizs -
gá la ta és min ta vé te le meg tör tén jen. Az egész ség ügyi szol -
gá la tok – a ka to nai szer ve ze tek ve ze té sé vel szo ro san
együtt mû köd ve – for dít sa nak ki emelt fi gyel met ar ra, hogy
min den érin tett sze mély meg je len jen a szû rõ vizs gá la to kon.

8. A so ron kí vü li szû rõ vizs gá lat ered mé nye i nek egy sé -
ges nyil ván tar tá sa és fel dol go zá sa ér de ké ben az MH HEK a
vizs gá lat ra kö te le zett sze mé lyek or vo si do ku men tá ci ó ját
egy egy sé ges szá mí tó gé pes adat bá zis ban össze sít se, együtt -
mû kö dés ben a vizs gá lat vég re haj tá sá ban érin tett ki je lölt
egész ség ügyi szak ál lo mánnyal. (Az ada tok fel töl té sé re az
MH HEK CD-n biz to sít ja a prog ra mot a csa pat or vo si ren de -
lõk ré szé re.)
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9. A csa pat or vo sok, il let ve az utalt sá gi rend ben az
egész ség ügyi alap el lá tást vég zõ egész ség ügyi szol gá lat
so ron kí vü li szû rõ vizs gá la tot vég re haj tó or vo sa i nak fel a -
da tai: 

a) Ké szít se nek ütem ter vet az il le té kes sé gük be tar to zó,
a hely szí ni kár men té si fel ada tok ban részt vett sze mé lyi ál -
lo mány szû rõ vizs gá la tá ra, és ter jesszék fel az egész ség -
ügyi fõ nök (MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to váb -
bi ak ban: MH ÖHP), és MH Tá mo ga tó Dan dár (a to váb bi -
ak ban: MH TD)) ré szé re.

b) Mér jék fel a vizs gá la tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges
anyag igé nye ket és szol gá la ti úton küld jék meg az MH
HEK ré szé re. 

c) A vizs gá lat meg kez dé se elõtt a vizs gált sze méllyel
töl tes sék ki az in téz ke dés 1. szá mú mel lék le té ben ta lál ha tó 
So ron kí vü li szû rõ vizs gá la ti adat la pot.

d) A szû rõ vizs gá lat ke re té ben ve gyék le a 2. és 3. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott vizs gá la ti min tá kat (vér,
vi ze let) az elõ ze te sen meg je lölt csö vek be és vé gez zék el a
rész le tes fi zi ká lis vizs gá la tot. A min ta vé tel és gyûj tés idõ -
pont ját úgy ter vez zék, hogy a min ták le he tõ leg 12 órá ig
mind két in té zet be el jus sa nak. La bo ra tó ri u mi vizs gá lat cél -
já ból vért ve het or vos, leg alább ápo lói vagy en nek meg fe -
le lõ szak ké pe sí té sû egész ség ügyi tiszt, tiszt he lyet tes, hon -
véd sé gi köz al kal ma zott asszisz tens. A le vett min tá kat hût -
ve tá rol ják és szál lít sák.  Az MH HEK AVI vizs gá la ti
szem pont ja it az in téz ke dés 2. szá mú mel lék le te tar tal maz -
za. A MH HEK TI TKO ké mi ai la bo ra tó ri u má ba kül dés re
ke rü lõ vér és vi ze let min ta vizs gá la tá val kap cso la tos tud ni -
va ló kat az in téz ke dés 3. szá mú mel lék le te tartalmazza. 

e) Az MH HEK in té ze te i tõl vissza kül dött la bo ra tó ri u -
mi ered mé nyek és a fi zi ká lis vizs gá lat ta pasz ta la tai alap ján 
dönt se nek a szû rõ vizs gá lat le zá rás ról, il let ve az eset le ges
to váb bi szak or vo si szû rõ vizs gá la tok szük sé ges sé gé rõl.

f) Amennyi ben to váb bi ki egé szí tõ vizs gá la tok el vég zé -
sét lát ják szük sé ges nek, elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en a
vizs gá lan dó sze mélyt a so ron kí vü li szû rõ vizs gá lat so rán
ke let ke zett do ku men tá ci ó val (So ron kí vü li szû rõ vizs gá la ti 
adat lap, la bo ra tó ri u mi ered mé nyek stb.) in dít sák út ba az
MH HEK AVI-ba.

g) Az akut pa na szok kal je lent ke zõ sze mé lye ket a vizs -
gá lat el vég zé se után a di ag nó zis fel tün te té sé vel irá nyít sák
a Hon véd kór ház-Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont il le té kes
szak ren de lé sé re to váb bi vizs gá lat ra és el lá tás ra.

h) Ab ban az eset ben, ha a so ron kí vü li szû rõ vizs gá lat
ered mé nye ként, a szük sé ges gyógy ke ze lést kö ve tõ en, az
il le tõ ér vé nyes egész sé gi mi nõ sí té sé nek meg vál toz ta tá sa
szük sé ges, a szû rõ vizs gá la tot vég zõ or vos ja vas la tá ra a
FÜV bi zott sá gok „a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol -
gá lat ra, va la mint a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má -
nyok ra va ló egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság
el bí rá lá sá ról, to váb bá az egész ség ügyi sza bad ság, a szol -
gá lat men tes ség és a csök ken tett na pi szol gá la ti idõ en ge -
dé lye zé sé nek sza bá lya i ról szó ló 7/2006. (III. 21.) HM ren -
de let” elõ írá sai sze rint jár ja nak el.

i) Az egész ség ügyi szol gá la tok he ten te, hét fõi na po kon 
12 órá ig te gye nek je len tést a szak mai elöl já ró nak az elõ zõ
hé ten vég re haj tott vizs gá la tok ról a 4. sz. mel lék let táb lá za -
ta sze rint. 

j) A so ron kí vü li szû rõ vizs gá lat vé gez té vel, a be fe je -
zett, le zárt or vo si do ku men tá ci ó kat (ki vé ve az MH HEK
in té ze te i ben ke let ke zett le le tek) hi te le sí tett fény má so lat -
ban és a biz to sí tott CD le mezt zárt bo rí ték ban küld jék meg
az MH HEK ré szé re „Or vo si ti tok tar tás ra kö te le zett, csak
or vos bont hat ja fel – Vö rös iszap adat bá zis” fel irat tal. 

10. Az MH ÖHP Egész ség ügyi Fõ nök ség fel ada tai:
a) Az ala ku la tok egész ség ügyi szol gá la tai ál tal el ké szí -

tett ütem ter ve ket össze sít se (ala ku la ton kén ti bon tás ban, a
vizs gá lat ra ter ve zett na pi lét szá mok meg adá sá val) és küld -
je meg az MH HEK ré szé re.

b) Sa ját ha tás kör ben je löl je ki a so ron kí vü li szû rõ vizs -
gá la tok el vég zé sé ben részt ve võ or vo so kat, szük ség ese tén
ter jesszen fel or vos igényt az MH HEK ré szé re.

c) Leg ké sõbb az in téz ke dés meg je le né sét kö ve tõ
5. mun ka na pon 12 órá ig ter jessze fel az ala ku la tok ál tal
össze ál lí tott, a szû rõ vizs gá la tok el vég zé sé hez szük sé ges
anyag igé nye ket az MH HEK ré szé re 

d) Kí sér je fi gye lem mel a szû rõ vizs gá la ti meg je le nés
gya ko ri sá gát, he ten te hét fõi na pon 15 órá ig az MH HEK
ré szé re írás ban te gye meg je len té sét a 4. sz. mel lék let táb -
lá za ta sze rint.

e) A szû rõ vizs gá la tok be fe je zé sét kö ve tõ en 15 na pon
be lül ké szít sen és ter jesszen fel össze fog la ló je len tést a
HVK EÜCSF ré szé re.

11. Az MH Tá mo ga tó Dan dár egész ség ügyi fõ nök fel -
ada tai:

a) Ké szít sen ütem ter vet a so ron kí vü li vizs gá la tok vég -
re haj tá sá ra (ob jek tu mon kén ti bon tás ban, a vizs gá lat ra ter -
ve zett na pi lét szá mok meg adá sá val) és küld je meg az
MH HEK ré szé re. 

b) Sa ját ha tás kör ben je löl je ki a so ron kí vü li szû rõ vizs -
gá la tok el vég zé sé ben részt ve võ or vo so kat.

c) Mér je fel a so ron kí vü li szû rõ vizs gá la tok el vég zé sé -
hez szük sé ges anyag igé nye ket és ter jessze fel az MH HEK 
ré szé re leg ké sõbb az in téz ke dés meg je le né sét kö ve tõ
5. mun ka na pon 12 órá ig.

d) Kí sér je fi gye lem mel a szû rõ vizs gá la ti meg je le nés
gya ko ri sá gát, he ten te hét fõi na pon 15 órá ig az MH HEK
ré szé re írás ban te gye meg je len té sét a 4. sz. mel lék let táb -
lá za ta sze rint.

e) A szû rõ vizs gá la tok be fe je zé sét kö ve tõ en 15 na pon
be lül ké szít sen és ter jesszen fel össze fog la ló je len tést a
HVK EÜCSF ré szé re.

12. Az MH HEK Al kal mas ság-Vizs gá ló In té zet fel a da tai:
a) Mér je fel a vizs gá la tok el vég zé sé hez szük sé ges

anyag igé nye ket és ter jessze fel az MH HEK pa rancs nok
gaz da sá gi he lyet tes ré szé re leg ké sõbb az in téz ke dés meg -
je le né sét kö ve tõ 5. mun ka na pon 12 órá ig.

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 129



b) Ké szít se elõ és vé gez ze el az elõ ze te sen meg kül dött
lis ta alap ján a be szál lí tott vér- és vi ze let min ták kli ni kai la -
bo ra tó ri u mi vizs gá la tát.

c) A la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ered mé nyét „or vo si ti -
tok tar tás ra kö te le zett, csak or vos bont hat ja fel” fel ira to zá -
sú bo rí ték ban so ron kí vül jut tas sa vissza az ala ku lat egész -
ség ügyi szol gá la ta ré szé re.

d) Amennyi ben a szû rõ vizs gá la tot vég zõ csa pat or vos
to váb bi szak or vo si szû rõ vizs gá la tot ja va sol, az elõ ze te sen
egyez te tett idõ pont ban ha tá roz za meg és vé gez ze el a
szük sé ges szak or vo si vizs gá la to kat.

e) A ki egé szí tõ szak or vo si vizs gá la tok ered mé nye
alap ján te gyen ja vas la tot a csa pat or vos nak a szû rõ vizs gá -
lat le zá rá sá ra, vagy a vizs gá lan dó sze mély be uta lá sá ra
gyógy ke ze lés cél já ból a Hon véd kór ház meg fe le lõ szak -
ren de lé sé re. 

f) Kí sér je fi gye lem mel az el ké szí tett ütem terv és név -
sze rin ti lis ta alap ján a meg je le nést, a he ti je len tés ben tér -
jen ki a szû rõ vizs gá la tok ak tu á lis hely ze té re. 

13. Az MH HEK Tu do má nyos In té zet fel ada tai:
a) Te gyen in téz ke dést a le vett vizs gá la ti min ták

–20 °C-on, el kü lö ní tet ten tör té nõ tá ro lá si fel té te le i nek
meg te rem té sé re.

b) Mér je fel a vizs gá la tok el vég zé sé hez szük sé ges
anyag igé nye ket és ter jessze fel az MH HEK pa rancs nok
gaz da sá gi he lyet tes ré szé re leg ké sõbb az in téz ke dés meg -
je le né sét kö ve tõ 5. mun ka na pon 12 órá ig.

c) A min ták vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl az MH
HEK TI TKO ké mi ai la bo ra tó ri u ma a más in té ze tek ben el -
vég zett szû rõ vizs gá la tok ered mé nye i nek fi gye lem be vé te -
lé vel vé gez ze el a vi ze let és vér min ták nagy mû sze res ana -
li ti kai vizs gá la tát. 

d) Az MH HEK TI TKO ál lít son ki vizs gá la ti jegy zõ -
köny vet, ame lyet „or vo si ti tok tar tás ra kö te le zett, csak or -
vos bont hat ja fel” meg jegy zés sel, le zárt bo rí ték ban küld -
jön meg a vizs gá la tot ké rõ egész ség ügyi szol gá lat ré szé re.

e) A la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok el vég zé sét kö ve tõ en az
MH HEK TI hoz zon lét re min ta ban kot a kár men té si fel -
ada tok ban részt vett sze mé lyek tõl le vett, azo no sí tó val el -
lá tott (név, rf., any ja ne ve, TAJ szám, ala ku lat) vi ze let és
vér min ták ból. A min tá kat az In té zet min ta tá ro ló he lyi sé -
gé ben el he lye zett mély hû tõk ben el kü lö nít ve, –20 °C-on
tá rol ja.

14. Az MH HEK pa rancs nok gaz da sá gi he lyet tes fel -
ada tai:

a) A 9–13. pon tok ban fel so rolt szer ve ze tek, szer ve ze ti
egy sé gek és sze mé lyek ál tal az MH HEK-hez meg kül dött
anyag igé nye ket össze sít se.

b) A szük sé ges anya go kat a ren del ke zés re ál ló rak tár -
kész le tek bõl ha la dék ta la nul biz to sít sa. A fel hasz nált rak -
tá ri kész le tek vissza pót lá sa ér de ké ben in téz ked jen a szük -
sé ges be szer zé sek vég re haj tá sá ra. A szük sé ges be szer zé -
se ket úgy hajt sa vég re, hogy azok le foly ta tá sa a vizs gá la -
tok vég re haj tá sát ne ve szé lyez tes se.

c) A szer ve zet nél so ron kí vü li szû rõ vizs gá la tok kal
össze füg gés ben fel me rü lõ ki adá so kat a vö rös iszap ka -
taszt ró fá val kap cso la tos ki adá sok el kü lö ní té sé re lét re ho -
zott cím rend kó don (397, 497 CRK)  kell köny vel ni és el -
szá mol ni.

15. A Hon véd kór ház-Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
fel ada tai:

a) A csa pat or vos vagy ke ze lõ or vos be uta lá sa alap ján
vé gez ze el az érin tett sze mé lyi ál lo mány szak or vo si vizs -
gá la tát.

b) Akut meg be te ge dés, kó ros ál la pot ese tén biz to sít sa a 
be te gek já ró- és fek võ be teg szak el lá tá sát.

c) A vizs gá la tok so rán fel me rü lõ fog lal ko zá si meg be -
te ge dés gya nú ja ese tén, a vizs gá ló or vos „az egész ség ügyi
sza bad ság nyil ván tar tá sá val, va la mint az egész ség ügyi
sza bad ság idõ tar ta má ra já ró tá vol lé ti díj fo lyó sí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok ról szó ló 34/2010. (III. 26.) HM uta -
sí tás” sze rint jár jon el.

d) Az in téz mény nél so ron kí vü li szû rõ vizs gá la tok kal
össze füg gés ben fel me rü lõ ki adá so kat a vö rös iszap ka -
taszt ró fá val kap cso la tos ki adá sok el kü lö ní té sé re lét re ho -
zott cím rend kó don (397, 497 CRK)  kell köny vel ni és el -
szá mol ni.

16. Az in téz ke dés az alá írá sa nap ján* lép ha tály ba és
2011. szep tem ber 30-án ha tá lyát vesz ti. 

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.
HVK  egész ség ügyi cso port fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2010. de cem ber 16.
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1. szá mú mel lék let a 8/2010. (HK 1/2011.) HVK EÜCSF)  in téz ke dé sé hez

sz. pél dány

Sor szám ����

KA TO NAI SZER VE ZET

SORON KÍVÜLI SZÛRÕVIZSGÁLATI ADATLAP

1. SZEMÉLYES ADATOK

Név, rend fo ko zat:

Any ja ne ve:

Szü le té si hely, idõ
(év/hó/nap):

TAJ szám:    •••–•••–•••
Ál lan dó lak cím (irá nyí tó szám, 
te le pü lés, ut ca, ház szám):   ••••

Ka to nai szer ve zet
meg ne ve zé se, szol gá la ti he lye

Je len le gi be osz tás, mun ka kör

a be osz tás ban töl tött idõ
(év)

mi nõ sí tett be osz tás
ex po zí ció

(ve gyi anyag, io ni zá ló su gár zás,
egyéb)

  •• • igen  •nem

2.  VÉDEKEZÉSI FELADATOKKAL KAPCSOLATOS ADATOK

A vö rös iszap ka taszt ró fa ál tal
súj tott te rü le ten a kár men té si
fel ada tok el lá tá sá ban tény le -
ge sen el töl tött idõ (óra)

••  -át la gos na pi óra

••• -összes óra

Me lyik tér ség(ek)ben vett
részt a vé de ke zé si fel ada tok -
ban

 •De ve cser

 •Ko lon tár

 •Egyéb:                        _____________________________________________________________

A biz to sí tott vé dõ esz kö zö ket
vi sel te

 •Igen, a kö vet ke zõ ket: _____________________________________________________________

 •Nem

A vé de ke zé si fel ada tok so rán
ész lelt egész ség ügyi
pa na szok

 •Lég zõ szerv 

 •Bõr gyó gyá sza ti

 •Sze mé sze ti 

 •Egyéb 

 •Nem le ges 

A vé de ke zé si fel ada tok el lá tá -
sa so rán ré sze sült-e or vo si el -
lá tás ban

•Nem

•Igen 

Amennyi ben igen, oka?:              ___________________________________________________________

A ka pott el lá tás:                          ___________________________________________________________ 
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3. MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Ko ráb bi be osz tá sá ban ke rült-e kap cso -
lat ba ve gyi, io ni zá ló su gár zás sal,
és/vagy su gár zó anyag gal

• Nem

• Igen 

Amennyi ben igen,

a be osz tás ban el töl tött idõ (év)  ••

ex po zí ció tí pu sa: • ve gyi

• io ni zá ló su gár zás, su gár zó anyag

4. ÉLETMÓDRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Do hány zik-e je len leg

Nem, és so ha nem is do hány zott

Nem, le szo kott: éve

Igen:     .......... éve            •• szál/nap

Fo gyaszt-e al ko holt

• Igen • Nem • Al ka lom sze rû en

Ha igen, he ten te mennyit?

Sör: ....... üveg

Bor: ....... dl

Ége tett szesz: ........ dl

Mennyi fo lya dé kot fo gyaszt na pon ta? .................... li ter

Ká bí tó szert fo gyasz tott-e va la ha?
• Nem

• Igen

5. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Van-e olyan tar tós be teg sé ge vagy
egész ség ügyi prob lé má ja, amit or vos ál -
la pí tott meg, és ami mi att rend sze res or -
vo si el len õr zés re kell jár nia? Ha igen,
ne vez ze meg!

• Igen, van rend sze res or vo si el len õr zést igény lõ egész ség ügyi prob lé mám: 

1. .......................................................

2. .......................................................

3. .......................................................

• Nem, nincs ilyen prob lé mám

Je len leg szed-e gyógy szert rend sze re -
sen? Ha igen, ne vez ze meg!

• Igen, sze dek gyógy szert rend sze re sen:
...........................................................

• Nem

Ko ráb bi kór há zi ke ze lé sek, mû té tek (mi -
kor, mi ért?)

• Be teg ség: 1. ...............................; ............................... év ben

2. ...............................; ............................... év ben

3. ...............................; ............................... év ben

• Mû tét: 1. ...............................; ............................... év ben

2. ...............................; ............................... év ben

3. ...............................; ............................... év ben

• Nem volt
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Mi lyen szû rõ vizs gá la ton vett részt az utób bi egy év ben? (Több vá laszt meg je löl het!)

1 • Tü dõ szû rés 
2 • La bor (vér kép, vi ze let)
3 • Egyéb:  ______________________________________

Nyi lat ko zom, hogy a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Egész ség ügyi ada ta im sta tisz ti kai cé lú fel hasz ná lá sá hoz hoz zá já ru lok:

      
Kelt:

––––––––––––––––––––––––––––
alá írás, rf
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ORVOSI VIZSGÁLATOK

Szo ma to met ria
Test ma gas ság: cm

Test tö meg: kg

Bel gyó gyá sza ti stá tusz
1 •Ne ga tív
2 • Po zi tív:

Vér nyo más: Hgmm
Pul zus: /min
Szív:

Tü dõ:

Ha si szer vek:

Mell kas rtg.:

EKG:

Nagy erek hall ga tó zá si le le te:

Nyi rok cso mók ta pin tá si le le te:

Moz gás szer vek:

Fül-orr-gé gé sze ti stá tusz
1 •Ne ga tív
2 • Po zi tív:

Orr lég zés:

Hal lás (sú gott be széd):

Száj nyál ka hár tya, ga rat kép le tek:

Nyak ta pin tá si le let:

Ideg gyó gyá sza ti stá tusz
1 •Ne ga tív
2 • Po zi tív:

Agy ide gek:

Ref le xek:

Moz ga tó kör:

Ér zõ kör:

Rom berg pró ba:

Ve ge ta tív tü ne tek:

Pszi chés ál la pot:

Bõr gyó gyá sza ti stá tusz
1 • Ne ga tív
2 • Po zi tív:

Igen Nem

Égé si sé rü lés 1 • 2 •
      jel le ge: ________________________________________

Fel mar ódás: 1 • 2 •
      jel le ge: ________________________________________

Al ler gi ás  jel le gû bõr el vál to zás 1 • 2 •
      jel le ge: ________________________________________

Oe de ma:                  1 •  2 •

Exant he ma: 1 •  2 •

Egyéb: 
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Sze mé sze ti stá tusz
1 • Ne ga tív
2 • Po zi tív: ..................................................

Lá tás éles ség:

Kö tõ hár tya:

Já ru lé kos szer vek:

SZÛRÕVIZSGÁLAT ÖSSZEGZÉSE

Kór is me:
• Ki mu tat ha tó be teg sé ge nincs

• Ki mu tat ha tó be teg sé ge van:

Fog lal ko zá si meg be te ge dés gya nú ja fel me rült:
• Igen

• nem

Mi nõ sí tés:
• Szol gá lat ké pes

• Szol gá lat kép te len

Te en dõk:

• El lá tást nem igé nyel

• El lá tást igé nyel:

• To vább kül dés MH HEK AVI

• To vább kül dés Hon véd kór ház – ÁEK

Kelt: .............................................
P. H.

.............................................
Szû rést vég zõ or vos
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2. szá mú mel lék let a 8/2010. (HK 1/2011.) HVK EÜCSF  
in téz ke dés hez

Az MH HEK Alkalmasság-Vizsgáló Intézet
szakmai irányelve

a soron kívüli szûrõvizsgálatról
és a levett vérminták laboratóriumi vizsgálatáról

A De ve cser Ko lon tá ri kár te rü let rõl vissza ér ke zõ, a vé de -
ke zés ben részt ve võ ál lo mány kö ré ben, az aláb bi so ron-kí -
vü li, csa pat or vos ál tal el vég zett vizs gá la tok szük sé ge sek:

1. Spe ci á lis anam né zis:

Az anam né zis fel vé te le so rán az aláb bi kér dé sek re ki 
kell tér ni, rá kell kér dez ni:

– ve le szü le tett fej lõ dé si rend el le nes sé gek re, ko ráb bi
kór há zi ke ze lé sek re, az élet so rán ke let ke zett sé rü lé sek re,
bal ese tek re, csont tö ré sek re, se bé sze ti mû té tek re,

– mû té tek és sé rü lé sek ma ra dan dó kö vet kez mé nye i re,
– anyag cse re be teg sé gek re, dia bé tesz re, a pajzs mi rigy

be teg sé ge i re,
– ke rin gé si rend szer kró ni kus meg be te ge dé se i re, a szív 

in ger kép zõ és in ge rü let ve ze té si za va ra i ra, mell ka si fáj da -
lom elõ for du lá sá ra, fi zi kai ter hel he tõ ség re, a pe ri fé ri ás ér -
rend szer meg be te ge dé se i re,

– hy per tó ni á ra (mér tek-e ma gas vér nyo mást, állt-e
gyógy sze res ke ze lés alatt),

– a lég zõ rend szer kró ni kus el vál to zá sa i ra, asth ma
bron chi á lé ra, ne héz lég zés re, 

– a máj idült el vál to zá sa i ra,
– rend sze res, vagy hosszabb ide ig tar tó gyógy szer sze -

dés re,
– kof fe in, al ko hol, ci ga ret ta il let ve ká bí tó szer fo gyasz -

tás ra és ezek mér té ké re,
– az orr mel lék üre gek chro ni kus meg be te ge dé se i re, ez -

zel kap cso la tos gyógy sze res ill. kór há zi ke ze lé sek re, mû -
té tek re,

– a gé ge, a ton sil lák, a hang sza la gok kró ni kus be teg sé -
ge i re ez zel kap cso la tos gyógy sze res ill. kór há zi ke ze lé sek -
re, mû té tek re,

– al ler gi á ra,
– a pa ci ens fe je, nya ka, de re ka fáj-e? Szo kott-e fáj ni?
– volt e va la ha ko mo lyabb szem sé rü lé se mû té te, 
– ész lel te-e va la ha lá tá sá nak el ho má lyo su lá sát,
– vi sel-e szem üve get vagy kon takt len csét,
– volt-e szem sé rü lé se a mun ka vég zés so rán, 

Szük sé ges rész le tes fog lal ko zás-tör té ne ti anam né zis: 
ko ráb ban mi lyen anyag gal mi kor, mi lyen idõ tar tam -
ban tör tént ex po zí ció. Su gár ex po zí ció tör tént-e mun -
ká ja so rán?

A kár men te sí tés alatt vagy után je lent kez tek-e egész -
ség ügyi pa na szok, me lyek eset leg össze füg gés be hoz ha -
tók az ot ta ni te vé keny ség gel?

2. Fi zi ká lis vizs gá lat kor

A vizs gá lat so rán fo ko zat tan vizs gál ják a bõr és a nyál ka -
hár tyák ép sé gét, eset le ges sé rü lé sét.

– fel tét le nül szük sé ges az egész test ru hát lan meg te kin -
té se elöl rõl, ol dal ról, és há tul ról, a kül ta ka ró és a bõr vizs -
gá la ta, pe te chi ák, exant hé mák, ödé ma, ic te rus, cy a no sis,
pók na e vu sok ke re sé se, vizs gá ló dás ató pás der ma ti tis ek -
cé ma, pso ri a sis, ac ne irá nyá ban, meg vizs gál ni, hogy van -
nak-e na e vus pig men to su sok a fi zi kai be ha tás nak ki tett he -
lye ken, a ta lált bár mi lyen kó ros el té rés le írá sa,

 – pe ri fé ri ás erek meg te kin té se, ta pin tá sa, kó ros el vál to -
zá sok le írá sa,

– nyi rok cso mók vizs gá la ta ta pin tás sal a fül mö göt ti, a
man di bu la alat ti, nya ki, váll övi és in gu i ná lis ré gi ók ban,

– a pajzs mi rigy meg te kin té se elöl rõl ol dal ról, a pajzs -
mi rigy ta pin tá sa a mi rigy nagy sá gá nak, szim met ri kus sá gá -
nak meg ál la pí tá sa, a ta pin tá si le let nek va la mint az ész lelt
kó ros el vál to zá sok nak a le írá sa,

 – a szív és ke rin gé si rend szer vizs gá la ta so rán: a szív -
ha tá rok vizs gá la ta ko pog ta tás sal, a szív hall ga tó zá sa a
szív han gok, frek ven cia, rit mus za va rok (ext ra sys to le, ga -
lopp rit mus), sys to les és di as to lés zö re jek, egyéb kó ros el -
té ré sek le írá sa,

– pul zus vizs gá lat: üte mes ség (rit mu sos, vagy arit mi ás), 
ér lö kés ma gas sá ga, se bes sé ge, el nyom ha tó sá ga, ae qu a lis
vagy ina e qu a lis a pul zus,

– a lég zõ rend szer vizs gá la ta so rán ki kell tér ni: a re ke -
szek hely ze té nek, és ki té ré sé nek vizs gá la tá ra ko pog ta tás -
sal, a tü dõ hall ga tó dzá sos vizs gá la tá ra a lég zé si han gok le -
írá sá ra, meg nyúlt ki lég zés, sí po lás bú gás ke re sé sé re, a kó -
ros hall ga tó zá si le le tek le írá sá ra, a tü dõ szû rõ vizs gá lat
ered mé nyé nek ér té ke lé sé re,

– a ha si szer vek vizs gá la ta so rán szük sé ges a has nyo -
más ér zé keny sé gé nek, kó rós re zisz ten cia ta pint ha tó sá gá -
nak, a máj, és a lép el ér he tõ sé gé nek, nagy sá gá nak, nyo -
más ér zé keny sé gé nek vizs gá la ta, az ész lelt kó rós el vál to -
zá sok le írá sa, a ha si aor ta ta pin tá sa, kó ros el vál to zá sok le -
írá sa, a kró ni kus máj be teg sé gek re uta ló tü ne tek (as ci tes,
ic te rus, pók na e vus ke re sé se),

– a ve se ütö ge tés re va ló ér zé keny sé gé nek vizs gá la ta,

– test ma gas ság és test súly mé rés,

– orr nyál ka hár tya vizs gá la ta: duz zadt ság, vér telt ség,
vá la dék van-e, orr polyp vizs gá la ta idült kó ros el vál to zá -
sok le írá sa,

– orr lég zés vizs gá la ta meg tar tott, nem meg tar tott,

– to rok vizs gá lat: száj nyál ka hár tya ép sé ge, duz zadt sá -
ga, vér telt sé ge, ga rat ívek, ton sil lák vizs gá la ta, le írá sa, kró -
ni kus gyul la dá sos fo lya ma tok ra uta ló je lek vizs gá la ta, kó -
ros el vál to zá sok le írá sa,

– szem moz gá sok, a con junc ti va vizs gá la ta 

– tá jé ko zó dó Ideg gyó gyá sza ti vizs gá lat.
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3. Mû sze res vizs gá la tok
– vér nyo más mé rés,
– 12 el ve ze té ses EKG ér té ke lé se ten gely ál lás, frek ven -

cia, rit mi ci tás, ext ra üté sek, P-hul lám, PQ tá vol ság, QRS
szé les sé ge, QT idõ, ST sza kasz, T-hul lám le írá sa.

      
Az akut pa na szok kal je lent ke zõ sze mé lye ket a vizs gá -

lat el vég zé se után irá nyít sa a Hon véd kór ház-Ál la mi
Egész ség ügyi Köz pont il le té kes szak ren de lé sé re to váb bi
vizs gá lat ra és el lá tás ra.

4.  La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok
(tel jes vér kép, tel jes vi ze let, máj-és ve se pa nel, vér cu kor,
Se vas, húgy sav)

      
A vér és vi ze let le vé te le az ala ku la tok nál tör té nik a vizs -

gá lat nap ján, a min tát az MH HEK AVI La bo ra tó ri u má ba
szál lít sák be fel dol go zás ra (12 órá ig va ló be ér ke zés sel).

A vizs gá lan dó sze mé lyek ada ta it (név, any ja ne ve, szü -
le té si dá tum, TAJ szám, ala ku lat meg ne ve zé se) tar tal ma -
zó lis ta a la bo ra tó ri u mi min ta vé telt meg elõ zõ na pon ke -
rül jön fel kül dés re az MH HEK AVI-ba.

Vi ze let min ta: reg ge li el sõ vi ze let bõl (Fal con csõ)

Vér min ta: ál ta lá nos ké mia 1 db sár ga ku pa kos, zse lés
csõ

Vér kép 1 db li la ku pa kos

WE
1 db fe ke te ku pa kos csõ
(REF szám: 454073)

(A min ta vé te li csö ve ket az ala ku la tok az MH HEK Tün -
de ut cai te lep he lyén vé te le zik).

A la bo ra tó ri u mi min ták ered mé nyét az MH HEK AVI
„or vo si ti tok tar tás ra kö te le zett, csak or vos bont hat ja fel”
bo rí ték ban az ala ku lat egész ség ügyi szol gá la ta ré szé re
vissza jut tat ja.

Az ál ta lá nos egész ség ügyi ál la pot, va la mint a la bo ra tó -
ri u mi ada tok bir to ká ban azon sze mé lye ket, akik al kal mas -
sá gá ról nem tud az alap el lá tó or vos dön te ni, az MH HEK
AVI Al kal mas ság-vizs gá ló In té ze té be utal ja be elõ ze tes
te le fon egyez te tés után. 

Idõ pont ké rés, egyez te tés: HM: 37-078
Szol gá la ti mo bil: 0036(30)627-1750.
      

3. szá mú mel lék let a 8/2010. (HK 1/2011.) HVK EÜCSF  
in téz ke dé sé hez

A MH HEK Tudományos Intézet irányelve a soron
kívüli szûrõvizsgálathoz levett vizsgálati vér és

vizeletminták vizsgálatáról 

1.   vizs gá la tok el vég zé sé hez az aláb bi vizs gá la ti min -
ták meg kül dé se szük sé ges a MH HEK TI TKO ké mi ai la -
bo ra tó ri u ma ré szé re:

– Vi ze let min ta: reg ge li el sõ vi ze let bõl (Fal con csõ ben, 
2 × 50 ml)

– Vér min ta: na tív vér (pi ros ku pa kos csõ ben, 2 ×10 ml)

2. A le vett min tá kat szál lí tá sig, 4–8 C° kö zött, hût ve
kell tar ta ni, majd 12 órán be lül hû tõ tá ro lás mel lett a Tu do -
má nyos In té zet vizs gá ló la bo ra tó ri u má ba szál lí ta ni.  

3. Szál lí tá si cím: 1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa -
sor 20. (gép ko csi be já rat: Vi rá nyos út fe lõl). Te le fon: HM:
35-955, vá ro si: 06 (1) 398-4519, szol gá la ti mo bil:
06 (30) 815-0241.

4. A min ták vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl az MH HEK
TI TKO ké mi ai la bo ra tó ri u ma a más in té ze tek ben el vég -
zett szû rõ vizs gá la tok ered mé nye i nek fi gye lem be vé te lé vel 
vég zi el a vi ze let és vér min ták nagy mû sze res ana li ti kai
vizs gá la tát. 

5. A MH HEK TI TKO vizs gá la ti jegy zõ köny vet ál lít
ki, ame lyet „or vo si ti tok tar tás ra kö te le zett, csak or vos
bont hat ja fel” meg jegy zés sel, le zárt bo rí ték ban küld meg a 
vizs gá la tot ké rõ egész ség ügyi szol gá lat ré szé re.
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4. szá mú mel lék let a 8/2010. (HK 1/2011.) HVK EÜCSF  in téz ke dé sé hez
                                                                                                                                                                 
KA TO NAI SZER VE ZET

Jelentés
(heti)

Fsz.
Ka to nai

szer ve zet
Ter ve zett
lét szám

Meg je lent
(fõ)

La bor fo lya -
mat ban (fõ)

To vább küld ve (fõ) Fogl.be teg -
ség gya nu ja
fenn áll (fõ)

Le zár va

MH HEK
AVI-ba

HKH-ÁEK-
ba

ki mu tat ha tó
be teg sé ge

nincs

(fõ)

ki mu tat ha tó
be teg sé ge

van
(fõ)
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának
421/2010. (HK 1/2011.) MH ÖHP

i n t é z k e d é s e
a Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány
Military Aeronautical Information Publication

címû kiadvány hatálytalanításáról

1. A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dés ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, va la mint a szol gá la ti köny vek és fõ -
nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak rend jé rõl szó ló 93/2006.
(HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra
va ló te kin tet tel a fen ti cí mû, a 101/2008 (HK 7.) Ma gyar
Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ká -
nak in téz ke dé sé vel ha tály ba lép te tett ki ad ványt je len in -
téz ke dés sel ha tály ta la ní tom.

2. Az in téz ke dés 2011. ja nu ár hó 13-án lép ha tály ba.

Ko vács Jó zsef ve zér õr nagy s. k.,
MH össz ha de rõ ne mi pa rancs nok

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság paracsnokának

422/2010. (HK 1/2011.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a Flight Information Publication Aviation 
Procedure Guide

cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 
szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Flight In for -
mat ion Pub li ca ti on Avi a ti on Pro ce du re Gu i de cí mû fõ nök -
sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl az alábbi 

i n t é z k e d é s t

adom ki: 

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség lé gi for -
gal má ban, lé gi for ga lom irá nyí tá sá ban és szer ve zé sé ben
részt ve võ szer ve ze te i re ter jed ki.

2.  A „Flight In for mat ion Pub li ca ti on Avi a ti on Pro ce -
du re Gu i de” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés
mel lék le te ként fel hasz ná lás ra ki adom. 

3. A Hon véd Ve zér kar és az MH Össz ha de rõ ne mi Pa -
rancs nok ság és an nak alá ren delt sé gé be tar to zó re pü lõ gép

és he li kop ter ve ze tõ sze mély ze tek, nö ven dé kek, a ka to nai
lé gi for gal mi/lég vé del mi irá nyí tó szol gá la tok és az ál la mi
cé lú re pü lé sek ter ve zé sé ben, szer ve zé sé ben, biz to sí tá sá -
ban részt ve võ szol gá la ti ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz
szük sé ges mér ték ben is mer jék meg. 

4.  Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a ki ad vány 2010.
de cem ber hó 16-án lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a
94/575. nyil ván tar tá si szá mú, a Ma gyar Hon véd ség Össz -
ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság Pa rancs no ká nak 164/2008.
(HK 10.) in téz ke dés sel ha tály ba lép te tett Flight In for mat -
ion Pub li ca ti on – Avi a ti on Pro ce du re Gu i de cí mû ki ad -
vány ha tá lyát veszti. 

Ko vács Jó zsef ve zér õr nagy s. k.,
MH össz ha de rõ ne mi pa rancs nok

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
83/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
az alkalmazandó szabvány

katonai szállítás és tárolás során
alkalmazandó jelölések

MIL-STD-129P
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján az „AL KAL MA ZAN DÓ SZAB VÁNY
KA TO NAI SZÁL LÍ TÁS ÉS TÁ RO LÁS SO RÁN AL -
KAL MA ZAN DÓ JE LÖ LÉ SEK MIL-STD-129P” cí mû
fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. Az „AL KAL MA ZAN DÓ SZAB VÁNY KA TO NAI
SZÁL LÍ TÁS ÉS TÁ RO LÁS SO RÁN AL KAL MA ZAN -
DÓ JE LÖ LÉ SEK MIL-STD-129P” cí mû fõ nök sé gi ki ad -
ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti for má ban
fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
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kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
84/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
az elõírások a légierõ részére

robbanóanyag biztonsági szabványok
AFMAN 91-201

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján az „ELÕ ÍRÁ SOK A LÉ GI ERÕ RÉ SZÉ -
RE ROB BA NÓ ANYAG BIZ TON SÁ GI SZAB VÁ -
NYOK AF MAN 91-201” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha -
tály ba lép te té sé rõl az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. Az „ELÕ ÍRÁ SOK A LÉ GI ERÕ RÉ SZÉ RE ROB -
BA NÓ ANYAG BIZ TON SÁ GI SZAB VÁ NYOK AF -
MAN 91-201” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés
mel lék le te ként ere de ti for má ban fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
85/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
az elõírások a légierõ részére

a légierõ által alkalmazott repülõgépek
és eszközök

fenntartásának megszervezése
AFI 21-101

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján az „ELÕ ÍRÁ SOK A LÉ GI ERÕ RÉ SZÉ -
RE A LÉ GI ERÕ ÁL TAL AL KAL MA ZOTT RE PÜ LÕ -
GÉ PEK ÉS ESZ KÖ ZÖK FENN TAR TÁ SÁ NAK MEG -
SZER VE ZÉ SE AFI 21-101” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha -
tály ba lép te té sé rõl az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. Az „ELÕ ÍRÁ SOK A LÉ GI ERÕ RÉ SZÉ RE A LÉ -
GI ERÕ ÁL TAL AL KAL MA ZOTT RE PÜ LÕ GÉ PEK ÉS
ESZ KÖ ZÖK FENN TAR TÁ SÁ NAK MEG SZER VE ZÉ -
SE AFI 21-101” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke -
dés mel lék le te ként ere de ti for má ban fel hasz ná lás ra ki -
adom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
86/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
az elõírások a légierõ részére
hagyományos harcanyagok

fenntartásának megszervezése
AFI 21-201

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján az „ELÕ ÍRÁ SOK A LÉ GI ERÕ RÉ SZÉ -
RE HA GYO MÁ NYOS HARC ANYA GOK FENN TAR -
TÁ SÁ NAK MEG SZER VE ZÉ SE AFI 21-201” cí mû fõ -
nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. Az „ELÕ ÍRÁ SOK A LÉ GI ERÕ RÉ SZÉ RE HA -
GYO MÁ NYOS HARC ANYA GOK FENN TAR TÁ SÁ -
NAK MEG SZER VE ZÉ SE AFI 21-201” cí mû fõ nök sé gi
ki ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti for má -
ban fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
87/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
az elõírások a légierõ részére

a légierõ baleset megelõzési programja
AFI 91-202 AFI 91-202/419 FW SUPPLEMENT 1

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján az „ELÕ ÍRÁ SOK A LÉ GI ERÕ RÉ SZÉ -
RE A LÉ GI ERÕ BAL ESET MEG ELÕ ZÉ SI PROG RAM -
JA AFI 91-202 AFI 91-202/419 FW SUPP LE MENT 1”
cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. Az „ELÕ ÍRÁ SOK A LÉ GI ERÕ RÉ SZÉ RE A LÉ -
GI ERÕ BAL ESET MEG ELÕ ZÉ SI PROG RAM JA AFI
91-202 AFI 91-202/419 FW SUPP LE MENT 1” cí mû fõ -
nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti
for má ban fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõ-kar -
ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be osz -
tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
88/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
az elõírások a légierõ részére

biztonsági vizsgálatok és jelentések
AFI 91-204

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján az „ELÕ ÍRÁ SOK A LÉ GI ERÕ RÉ SZÉ -
RE BIZ TON SÁ GI VIZS GÁ LA TOK ÉS JE LEN TÉ SEK
AFI 91-204” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé -
rõl az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. Az „ELÕ ÍRÁ SOK A LÉ GI ERÕ RÉ SZÉ RE BIZ -
TON SÁ GI VIZS GÁ LA TOK ÉS JE LEN TÉ SEK AFI
91-204”  cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés mel -
lék le te ként ere de ti for má ban fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgató
89/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Biztonsági kézikönyvek programja
TO 00-5-19

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint
a szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá -
nak rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. §
(1) be kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV
BIZ TON SÁ GI KÉ ZI KÖNY VEK PROG RAM JA TO
00-5-19” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl
az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV BIZ TON SÁ GI KÉ -
ZI KÖNY VEK PROG RAM JA TO 00-5-19” cí mû fõ nök -
sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti for -
má ban felhasználásra kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
90/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai kézikönyv

A légierõ technikai kézikönyveinek
rendszere
TO 00-5-1
(ATOS)

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV A LÉ GI -
ERÕ TECH NI KAI KÉ ZI KÖNY VE I NEK REND SZE RE
TO 00-5-1 (ATOS)” cí mû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV A LÉ GI ERÕ
TECH NI KAI KÉ ZI KÖNY VE I NEK REND SZE RE TO
00-5-1 (ATOS)” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke -
dés mel lék le te ként ere de ti for má ban felhasználásra
kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
91/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai kézikönyv

Alkalmazandó kiadványok jegyzéke
AIM-120 RAKÉTA RENDSZER

TO 21-AI120A-01
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV AL KA -
MA ZAN DÓ KI AD VÁ NYOK JEGY ZÉ KE AIM-120 RA -
KÉ TA REND SZER TO 21-AI12 0A-01” cí mû fõ nök sé gi
ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség
AIM-120 (AM RA AM) tech ni kai esz kö zö ket üze mel te tõ,
és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV AL KA MA ZAN -
DÓ KI AD VÁ NYOK JEGY ZÉ KE AIM-120 RA KÉ TA
REND SZER TO 21-AI12 0A-01” cí mû fõ nök sé gi ki ad -
ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti for má ban
felhasználásra kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-120 (AM RA AM) fegy ver rend -
szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja ví tó ka to nai szer ve ze tek
mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és kar ban tar tói ál lo má nya
rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be osz tást el lá tó ál lo mány a
be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges mértékben ismerje meg és 
alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
92/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai kézikönyv

A légierõ mûszaki dokumentációs forrásaihoz, és
a légierõ által alkalmazott fegyverzet, rendszerek,
eszközök fenntartási és hibaelhárítási kódolására

TO 00-25-195 (ATOS)
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV A LÉ GI -
ERÕ MÛ SZA KI DO KU MEN TÁ CI ÓS FOR RÁ SA I HOZ, 
ÉS A LÉ GI ERÕ ÁL TAL AL KAL MA ZOTT FEGY VER -
ZET, REND SZE REK ESZ KÖ ZÖK FENN TAR TÁ SI ÉS
HI BA EL HÁ RÍ TÁ SI KÓ DO LÁ SÁ RA TO 00-25-195
(ATOS)” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl
az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tí pu sú tech ni kai
esz kö zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV A LÉ GI ERÕ MÛ -
SZA KI DO KU MEN TÁ CI ÓS FOR RÁ SA I HOZ, ÉS A
LÉ GI ERÕ ÁL TAL AL KAL MA ZOTT FEGY VER ZET,
REND SZE REK ESZ KÖ ZÖK FENN TAR TÁ SI ÉS HI -
BA EL HÁ RÍ TÁ SI KÓ DO LÁ SÁ RA TO 00-25-195
(ATOS)” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés mel -
lék le te ként eredeti formában felhasználásra kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
93/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

intézkedése
a Technikai kézikönyv

Hiányosságok jelentése, vizsgálata
és kiküszöbölése
TO 00-35D-54

(ATOS)
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV HI Á -
NYOS SÁ GOK JE LEN TÉ SE, VIZS GÁ LA TA, KI KÜ -
SZÖ BÖ LÉ SE TO 00-35D-54 (ATOS)” cí mû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV HI Á NYOS SÁ -
GOK JE LEN TÉ SE, VIZS GÁ LA TA, KI KÜ SZÖ BÖ LÉ SE 
TO 00-35D-54 (ATOS)” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen
in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti formában felhasználásra 
kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
94/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai kézikönyv

A légierõ által használt létesítmények
elszennyezõdésének megelõzésére

TO 00-25-203
F09603-72-D-1406-0167  F09603-89-C-2904

FA8501-05-D-0002
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV A LÉ GI -
ERÕ ÁL TAL HASZ NÁLT LÉ TE SÍT MÉ NYEK EL -
SZENNYE ZÕ DÉ SÉ NEK MEG ELÕ ZÉ SÉ RE TO
00-25-203 F09603-72-D-1406-0167 F09603-89-C-2904
FA8501-05-D-0002” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV A LÉ GI ERÕ ÁL -
TAL HASZ NÁLT LÉ TE SÍT MÉ NYEK EL SZENNYE -
ZÕ DÉ SÉ NEK MEG ELÕ ZÉ SÉ RE TO 00-25-203
F09603-72-D-1406-0167 F09603-89-C-2904
FA8501-05-D-0002” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in -
téz ke dés mel lék le te ként ere de ti formában felhasználásra
kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
95/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Repülõgépek és rakéta rendszerek tárolása
TO 1-1-17

F09603-87-C-1900
(ATOS)

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV RE PÜ -
LÕ GÉ PEK ÉS RA KÉ TA REND SZE REK TÁ RO LÁ SA
TO 1-1-17 F09603-87-C-1900 (ATOS)” cí mû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV RE PÜ LÕ GÉ PEK
ÉS RA KÉ TA REND SZE REK TÁ RO LÁ SA TO 1-1-17
TO 1-1-17 F09603-87-C-1900 (ATOS)” cí mû fõ nök sé gi
ki ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti for má -
ban felhasználásra kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.

ve zér igaz ga tó
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
96/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Karbantartás, tisztítás és
korrózió elhárítás

I. kötet
korrózió megelõzési program

és korrózió elmélet
TO 1-1-689-1

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004.
évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a szol gá la ti 
köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak rend jé rõl
szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be kez dé se
alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV KAR BAN TAR -
TÁS, TISZ TÍ TÁS ÉS KOR RÓ ZIÓ EL HÁ RÍ TÁS I. KÖ -
TET KOR RÓ ZIÓ MEG ELÕ ZÉ SI PROG RAM ÉS KOR -
RÓ ZIÓ EL MÉ LET TO 1-1-689-1” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV KAR BAN TAR -
TÁS, TISZ TÍ TÁS ÉS KOR RÓ ZIÓ EL HÁ RÍ TÁS I. KÖ -
TET KOR RÓ ZIÓ MEG ELÕ ZÉ SI PROG RAM ÉS KOR -
RÓ ZIÓ EL MÉ LET TO 1-1-689-1” cí mû fõ nök sé gi ki ad -
ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti formában
felhasználásra kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
97/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

a Légierõ által alkalmazott eszközök karbantartása,
korrózió megelõzés és elhárítás

TO 1-1-691
F42620-00-D-0038

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV A LÉ GI -
ERÕ ÁL TAL AL KAL MA ZOTT ESZ KÖ ZÖK KAR -
BAN TAR TÁ SA, KOR RÓ ZIÓ MEG ELÕ ZÉS ÉS EL HÁ -
RÍ TÁS TO 1-1-691 F42620-00-D-0038” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV A LÉ GI ERÕ ÁL -
TAL AL KAL MA ZOTT ESZ KÖ ZÖK KAR BAN TAR -
TÁ SA, KOR RÓ ZIÓ MEG ELÕ ZÉS ÉS EL HÁ RÍ TÁS TO
1-1-691 F42620-00-D-0038” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt
ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti formában
felhasználásra kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
98/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Légierõ harcanyag felügyeleti program
és kiszolgálási eljárások

TO 11A-1-10
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV LÉ GI -
ERÕ HARC ANYAG FEL ÜGYE LE TI PROG RAM ÉS
KI SZOL GÁ LÁ SI EL JÁ RÁ SOK TO 11A-1-10” cí mû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re terjed ki.

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV LÉ GI ERÕ HARC -
ANYAG FEL ÜGYE LE TI PROG RAM ÉS KI SZOL GÁ -
LÁ SI EL JÁ RÁ SOK TO 11A-1-10” cí mû fõ nök sé gi ki ad -
ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti formában
felhasználásra kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.

ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
99/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Általános elõírások a harcanyagok színkódólására
üres, és inert töltetû harcanyagok és komponenseik

azonosítása,
gyakorló és súlyrahozott harcanyag fajták

azonosító cikkszámainak besorolása
TO 11A-1-53

cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV ÁL TA -
LÁ NOS ELÕ ÍRÁ SOK A HARC ANYA GOK  SZÍN KÓD -
ÓL ÁSÁ RA ÜRES, ÉS INERT TÖL TE TÛ HARC ANYA -
GOK ÉS KOM PO NEN SE IK AZO NO SÍ TÁ SA, GYA -
KOR LÓ ÉS SÚLY RA HO ZOTT HARC ANYAG FAJ -
TÁK AZO NO SÍ TÓ CIKK SZÁ MA I NAK BE SO RO LÁ -
SA TO 11A-1-53” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép -
te té sé rõl az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV ÁL TA LÁ NOS
ELÕ ÍRÁ SOK A HARC ANYA GOK  SZÍN KÓD ÓL -
ÁSÁ RA ÜRES, ÉS INERT TÖL TE TÛ HARC ANYA -
GOK ÉS KOM PO NEN SE IK AZO NO SÍ TÁ SA, GYA -
KOR LÓ ÉS SÚLY RA HO ZOTT HARC ANYAG FAJ -
TÁK AZO NO SÍ TÓ CIKK SZÁ MA I NAK BE SO RO LÁ -
SA TO 11A-1-53” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz -
ke dés mel lék le te ként ere de ti for má ban fel hasz ná lás ra
ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.
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4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
100/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Általános elõírások az újrafelhasználható
harcanyagtároló

konténerek, és a védtelenül tárolt, vagy
robbanóanyagokat

tartalmazó hulladékok kezelésére
TO 11A-1-60

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV ÁL TA -
LÁ NOS ELÕ ÍRÁ SOK AZ ÚJ RA FEL HASZ NÁL HA TÓ
HARC ANYAG TÁ RO LÓ KON TÉ NE REK, ÉS A VÉD -
TE LE NÜL TÁ ROLT, VAGY ROB BA NÓ ANYA GO -
KAT TAR TAL MA ZÓ HUL LA DÉ KOK KE ZE LÉ SÉ RE
TO 11A-1-60” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té -
sé rõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV ál ta lá nos elõ írá sok
az új ra fel hasz nál ha tó harc anyag tá ro ló kon té ne rek, és a
véd te le nül tá rolt, vagy rob ba nó anya go kat tar tal ma zó hul -
la dé kok ke ze lé sé re TO 11A-1-60” cí mû fõ nök sé gi ki ad -
ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti for má ban
fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -

ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
101/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Kéziszerszámok és mérõeszközök használata,
megóvása

TO 32-1-101
FA8501-05-D-0002

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV KÉ ZI -
SZER SZÁ MOK ÉS MÉ RÕ ESZ KÖ ZÖK HASZ NÁ LA -
TA, MEG ÓVÁ SA TO 32-1-101 FA8501-05-D-0002” cí -
mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV KÉ ZI SZER SZÁ -
MOK ÉS MÉ RÕ ESZ KÖ ZÖK HASZ NÁ LA TA, MEG -
ÓVÁ SA TO 32-1-101 FA8501-05-D-0002” cí mû fõ nök -
sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti for -
má ban fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
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ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
102/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Alkalmazási és használati elõírások
nyomaték indikáló eszközökhöz

TO 32B14-3-1-101
cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV AL KAL -
MA ZÁ SI ÉS HASZ NÁ LA TI ELÕ ÍRÁ SOK NYO MA -
TÉK IN DI KÁ LÓ ESZ KÖ ZÖK HÖZ TO 32B14-3-1-101”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV AL KAL MA ZÁ SI
ÉS HASZ NÁ LA TI ELÕ ÍRÁ SOK NYO MA TÉK IN DI -
KÁ LÓ ESZ KÖ ZÖK HÖZ TO 32B14-3-1-101” cí mû fõ -
nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti
formában felhasználásra kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -

osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
103/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Hagyományos Harcanyagok (rakéták, bombák)
málházási és rögzítési eljárásai

TO 11-1-38
cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV HA GYO -
MÁ NYOS HARC ANYA GOK (RA KÉ TÁK, BOM BÁK)
MÁL HÁ ZÁ SI ÉS RÖG ZÍ TÉ SI EL JÁ RÁ SAI TO
11-1-38” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl
az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way) tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV HA GYO MÁ -
NYOS HARC ANYA GOK (RA KÉ TÁK, BOM BÁK)
MÁL HÁ ZÁ SI ÉS RÖG ZÍ TÉ SI EL JÁ RÁ SAI  TO
11-1-38"  cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés mel -
lék le te ként ere de ti formában felhasználásra kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.
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4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
104/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv
Üzemeltetési Utasítás

Technikai kiszolgálási elõírások
és illusztrált alkatrészjegyzék az

AIM-7E, AIM-7F, AIM-7M, AIM-120 rendszerek
földi kiszolgáló eszközeihez

közbensõ és gyári szint
6077, 8028909, 789AS525, SA2875229, 65E34055-2,

776039, 2643825, 568486-2, 260211, GR209,
60156J40015,

68J733287-2001, 67B46317, AT19336, G198362,
7030895,

VV89125100, 260295, 69F32621-10
TO 33D9-1-392

F09603-99-D-0382
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV ÜZE -
MEL TE TÉ SI UTA SÍ TÁS TECH NI KAI KI SZOL GÁ LÁ -
SI ELÕ ÍRÁ SOK ÉS IL LUSZT RÁLT AL KAT RÉSZ -
JEGY ZÉK AZ AIM-7E, AIM-7F, AIM-7M, AIM-120
REND SZE REK FÖL DI KI SZOL GÁ LÓ ESZ KÖ ZE I HEZ 
KÖZ BEN SÕ ÉS GYÁ RI SZINT 6077, 8028909,
789AS525, SA2875229, 65E34055-2, 776039, 2643825,
568486-2, 260211, GR209, 60156J40015,
68J733287-2001, 67B46317, AT19336, G198362,
7030895, VV89125100, 260295, 69F32621-10 TO
33D9-1-392 F09603-99-D-0382” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség
AIM-120 (AMRAAM) tech ni kai esz kö zö ket üze mel te tõ,
és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A „TECHNIKAI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI
UTASÍTÁS TECHNIKAI KISZOLGÁLÁSI
ELÕÍRÁSOK ÉS ILLUSZTRÁLT
ALKATRÉSZJEGYZÉK AZ AIM-7E, AIM-7F,
AIM-7M, AIM-120 RENDSZEREK FÖLDI

KISZOLGÁLÓ ESZKÖZEIHEZ KÖZBENSÕ ÉS
GYÁRI SZINT 6077, 8028909, 789AS525, SA2875229,
65E34055-2, 776039, 2643825, 568486-2, 260211,
GR209, 60156J40015, 68J733287-2001, 67B46317,
AT19336, G198362, 7030895, VV89125100, 260295,
69F32621-10 TO 33D9-1-392 F09603-99-D-0382” cí mû
fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere -
de ti for má ban fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-120 (AMRAAM) fegy ver rend -
szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja ví tó ka to nai szer ve ze tek
mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és kar ban tar tói ál lo má nya
rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be osz tást el lá tó ál lo mány a
be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
al kal maz za.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
105/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv
Üzemeltetési Utasítás

Kezelési és technikai kiszolgálási elõírások
és illusztrált alkatrészjegyzék
a TS-4108/G (MBTS) típusú

irányított rakéta fedélzeti áramköröket
ellenõrzõ berendezéshez

TO 33D9-30-38-1
F08635-02-C-0001

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV ÜZE -
MEL TE TÉ SI UTA SÍ TÁS KE ZE LÉ SI ÉS TECH NI KAI
KI SZOL GÁ LÁ SI ELÕ ÍRÁ SOK ÉS IL LUSZT RÁLT AL -
KAT RÉSZ JEGY ZÉK A TS-4108/G (MBTS) TÍ PU SÚ
IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA FE DÉL ZE TI ÁRAM KÖ RÖ -
KET EL LEN ÕR ZÕ BE REN DE ZÉS HEZ TO
33D9-30-38-1 F08635-02-C-0001” cí mû fõ nök sé gi ki ad -
vány ha tály ba lép te té sé rõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség
AIM-120 (AM RA AM) tech ni kai esz kö zö ket üze mel te tõ,
és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.
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2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV ÜZE MEL TE TÉ SI
UTA SÍ TÁS KE ZE LÉ SI ÉS TECH NI KAI KI SZOL GÁ -
LÁ SI ELÕ ÍRÁ SOK ÉS IL LUSZT RÁLT AL KAT RÉSZ -
JEGY ZÉK A TS-4108/G (MBTS) TÍ PU SÚ IRÁ NYÍ -
TOTT RA KÉ TA FE DÉL ZE TI ÁRAM KÖ RÖ KET EL -
LEN ÕR ZÕ BE REN DE ZÉS HEZ TO 33D9-30-38-1
F08635-02-C-0001” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz -
ke dés mel lék le te ként ere de ti for má ban fel hasz ná lás ra ki -
adom.

3. A ki ad ványt az AIM-120 (AM RA AM) fegy ver rend -
szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja ví tó ka to nai szer ve ze tek
mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és kar ban tar tói ál lo má nya
rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be osz tást el lá tó ál lo mány a
be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges mértékben ismerje meg és 
alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
106/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Kezelési és technikai kiszolgálási elõírások
és illusztrált alkatrészjegyzék az

MJ-1C típusú függesztõ gépjármûhöz
TO 35D3-2-25-11
F41608-98-D-006

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV KE ZE -
LÉ SI ÉS TECH NI KAI KI SZOL GÁ LÁ SI ELÕ ÍRÁ SOK
ÉS IL LUSZT RÁLT AL KAT RÉSZ JEGY ZÉK AZ MJ-1C
TÍ PU SÚ FÜG GESZ TÕ GÉP JÁR MÛ HÖZ TO
35D3-2-25-11 F41608-98-D-006” címû fõnökségi ki ad -
vány hatályba léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9
és AIM-120 tech ni kai esz kö zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó
szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV KE ZE LÉ SI ÉS
TECH NI KAI KI SZOL GÁ LÁ SI ELÕ ÍRÁ SOK ÉS IL -
LUSZT RÁLT AL KAT RÉSZ JEGY ZÉK AZ MJ-1C TÍ -
PU SÚ FÜG GESZ TÕ GÉP JÁR MÛ HÖZ TO
35D3-2-25-11 F41608-98-D-006” cí mû fõ nök sé gi ki ad -
ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti for má ban
fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-9 és AIM-120 fegy ver rend szert 
al kal ma zó, üze mel te tõ és ja ví tó ka to nai szer ve ze tek mér -
nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és kar ban tar tói ál lo má nya rész le -
te i ben, a lo gisz ti kai szak be osz tást el lá tó ál lo mány a be osz -
tá sa el lá tá sá hoz szükséges mértékben ismerje meg és
alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
107/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Javítási és technikai kiszolgálási elõírások
és illusztrált alkatrészjegyzék az

ADU-537A/E típusú
rakéta-bomba függesztõ adapterhez

TO 35DA3-6-37-1
F08635-87-C-0247
F41608-90-D-1819

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá -
nak rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. §
(1) be kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV
JA VÍ TÁ SI ÉS TECH NI KAI KI SZOL GÁ LÁ SI ELÕ -
ÍRÁ SOK ÉS IL LUSZT RÁLT AL KAT RÉSZ JEGY ZÉK 
AZ ADU-537A/E TÍ PU SÚ RA KÉ TA-BOM BA FÜG -
GESZ TÕ ADAP TER HEZ TO 35DA3-6-37-1
F08635-87-C- 0247 F41608-90-D-1819” cí mû fõ nök sé -
gi ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9
és AIM-120 tech ni kai esz kö zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó
szer ve ze te i re ter jed ki.
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2. A  „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV JA VÍ TÁ SI ÉS
TECH NI KAI KI SZOL GÁ LÁ SI ELÕ ÍRÁ SOK ÉS IL -
LUSZT RÁLT AL KAT RÉSZ JEGY ZÉK AZ ADU-
537A/E TÍ PU SÚ RA KÉ TA-BOM BA FÜG GESZ TÕ
ADAP TER HEZ TO 35DA3-6-37-1 F08635-87-C-0247
F41608-90-D-1819” cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in -
téz ke dés mel lék le te ként ere de ti for má ban fel hasz ná lás ra
ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-9 és AIM-120 fegy ver rend szert 
al kal ma zó, üze mel te tõ és ja ví tó ka to nai szer ve ze tek mér -
nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és kar ban tar tói ál lo má nya rész le -
te i ben, a lo gisz ti kai szak be osz tást el lá tó ál lo mány a be osz -
tá sa el lá tá sá hoz szükséges mértékben ismerje meg és
alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
108/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv

Kezelési és technikai kiszolgálási elõírások
és illusztrált alkatrészjegyzék

az MHU-141/M típusú
harcanyag szállító pótkocsihoz

TO 35D3-2-27-1
F41608-93-D-0526

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV KE ZE -
LÉ SI ÉS TECH NI KAI KI SZOL GÁ LÁ SI ELÕ ÍRÁ SOK
ÉS IL LUSZT RÁLT AL KAT RÉSZ JEGY ZÉK AZ MHU-
141/M TÍ PU SÚ HARC ANYAG SZÁL LÍ TÓ PÓT KO -
CSI HOZ TO 35D3-2-27-1 F41608-93-D-0526” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség AIM-9,
AIM-120, AGM-65 és GBU (Pa ve way)  tech ni kai esz kö -
zö ket üze mel te tõ, és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. A  „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV KE ZE LÉ SI ÉS
TECH NI KAI KI SZOL GÁ LÁ SI ELÕ ÍRÁ SOK ÉS IL -
LUSZT RÁLT AL KAT RÉSZ JEGY ZÉK AZ MHU-141/M 
TÍ PU SÚ HARC ANYAG SZÁL LÍ TÓ PÓT KO CSI HOZ
TO 35D3-2-27-1 F41608-93-D-0526” cí mû fõ nök sé gi ki -
ad ványt ezen in téz ke dés mellékleteként eredeti formában
felhasználásra kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-9, AIM-120, AGM-65 és GBU
(Pa ve way) fegy ver rend szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja -
ví tó ka to nai szer ve ze tek mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és
kar ban tar tói ál lo má nya rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be -
osz tást el lá tó ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
109/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Technikai Kézikönyv
Üzemeltetési Utasítás

Kezelési és technikai kiszolgálási elõírások
és illusztrált alkatrészjegyzék

AGM-65 irányított rakéta földi kiszolgáló eszközei
HLU-202/E 3102353 sorozatú rakétaemelõ sín

ADU-328/ 3102355 sorozatú függesztõ gépjármû
adapter

MHU-114/E 3102356 sorozatú indítóberendezés
tároló

MHU-115/E 3102357 sorozatú
rakéta-indítóberendezés töltõ

ADU-329/E 3102358 sorozatú irányított rakétakezelõ
adapter

ADU-330/E AF-07878-71361 irányított rakétaszerelõ
adapter

HLU-291/E 3293730 sorozatú irányított rakétaemelõ
szerkezet

7926374-10 irányított rakéta hidraulikus rendszer
töltõ készülék

ADU-516/E 8210649 sorozatú irányított rakétaemelõ
adapter

TO 35D-1-281
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi
CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a szol gá la ti
köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak rend jé rõl
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szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be kez dé se alap -
ján a „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV ÜZE MEL TE TÉ SI
UTA SÍ TÁS KE ZE LÉ SI ÉS TECH NI KAI KI SZOL GÁ LÁ -
SI ELÕ ÍRÁ SOK ÉS IL LUSZT RÁLT AL KAT RÉSZ JEGY -
ZÉK AGM-65 IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA FÖL DI KI SZOL -
GÁ LÓ ESZ KÖ ZEI HLU-202/E 3102353 SO RO ZA TÚ RA -
KÉ TA EME LÕ SÍN ADU-328/ 3102355 SO RO ZA TÚ
FÜG GESZ TÕ GÉP JÁR MÛ ADAP TER MHU-114/E
3102356 SO RO ZA TÚ IN DÍ TÓ BE REN DE ZÉS TÁ RO LÓ
MHU-115/E 3102357 SO RO ZA TÚ RA KÉ TA-IN DÍ TÓ BE -
REN DE ZÉS TÖL TÕ ADU-329/E 3102358 SO RO ZA TÚ
IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA KE ZE LÕ ADAP TER
ADU-330/E AF-07878-71361 IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA
SZE RE LÕ ADAP TER HLU-291/E 3293730 SO RO ZA TÚ
IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA EME LÕ SZER KE ZET
7926374-10 IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA HID RA U LI KUS
REND SZER TÖL TÕ KÉ SZÜ LÉK ADU-516/E 8210649
SO RO ZA TÚ IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA EME LÕ ADAP -
TER TO 35D-1-281” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép -
te té sé rõl az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség
AIM-120 és AGM-65 tech ni kai esz kö zö ket üze mel te tõ, és
ja ví tó szer ve ze te i re terjed ki.

2. A „TECH NI KAI KÉ ZI KÖNYV ÜZE MEL TE TÉ SI
UTA SÍ TÁS KE ZE LÉ SI ÉS TECH NI KAI KI SZOL GÁ -
LÁ SI ELÕ ÍRÁ SOK ÉS IL LUSZT RÁLT AL KAT RÉSZ -
JEGY ZÉK AGM-65 IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA FÖL DI
KI SZOL GÁ LÓ ESZ KÖ ZEI HLU-202/E 3102353 SO RO -
ZA TÚ RA KÉ TA EME LÕ SÍN ADU-328/ 3102355 SO -
RO ZA TÚ FÜG GESZ TÕ GÉP JÁR MÛ ADAP TER
MHU-114/E 3102356 SO RO ZA TÚ IN DÍ TÓ BE REN DE -
ZÉS TÁ RO LÓ MHU-115/E 3102357 SO RO ZA TÚ RA -
KÉ TA-IN DÍ TÓ BE REN DE ZÉS TÖL TÕ ADU-329/E
3102358 SO RO ZA TÚ IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA KE ZE -
LÕ ADAP TER ADU-330/E AF-07878-71361 IRÁ NYÍ -
TOTT RA KÉ TA SZE RE LÕ ADAP TER HLU-291/E
3293730 SO RO ZA TÚ IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA EME LÕ 
SZER KE ZET 7926374-10 IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA
HID RA U LI KUS REND SZER TÖL TÕ KÉ SZÜ LÉK
ADU-516/E 8210649 SO RO ZA TÚ IRÁ NYÍ TOTT RA -
KÉ TA EME LÕ ADAPTER TO 35D-1-281” címû
fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként
eredeti formában felhasználásra kiadom.

3. A ki ad ványt az AIM-120 és AGM-65 fegy ver rend -
szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja ví tó ka to nai szer ve ze tek
mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és kar ban tar tói ál lo má nya
rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be osz tást el lá tó ál lo mány a
be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges mértékben ismerje meg és 
alkalmazza.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
110/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
az AIM-120C légi célok ellen alkalmazható

irányított rakéta
mûszaki leírás,

üzemeltetési és technikai kiszolgálási utasítás,
illusztrált alkatrészjegyzék

CSTO XX21-AI120C-2
FA8675-04-C-0061

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján az „AIM-120C LÉ GI CÉ LOK EL LEN
AL KAL MAZ HA TÓ IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA MÛ SZA -
KI LE ÍRÁS, ÜZE MEL TE TÉ SI ÉS TECH NI KAI KI -
SZOL GÁ LÁ SI UTA SÍ TÁS, IL LUSZT RÁLT AL KAT -
RÉSZ JEGY ZÉK CSTO XX21-AI120C-2
FA8675-04-C-0061” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl az aláb bi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség
AIM-120 (AM RA AM) tech ni kai esz kö zö ket üze mel te tõ,
és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki.

2. Az „AIM-120C LÉ GI CÉ LOK EL LEN AL KAL -
MAZ HA TÓ IRÁ NYÍ TOTT RA KÉ TA MÛ SZA KI LE -
ÍRÁS, ÜZE MEL TE TÉ SI ÉS TECH NI KAI KI SZOL GÁ -
LÁ SI UTA SÍ TÁS, IL LUSZT RÁLT AL KAT RÉSZ JEGY -
ZÉK CSTO XX21-AI120C-2FA8675-04-C-0061” cí mû
fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként ere -
de ti for má ban fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-120 (AM RA AM) fegy ver rend -
szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja ví tó ka to nai szer ve ze tek
mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és kar ban tar tói ál lo má nya
rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be osz tást el lá tó ál lo mány a
be osz tá sa el lá tá sá hoz szükséges mértékben ismerje meg és 
alkalmazza.

1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 153



4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép hatályba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 

vezérigazgatójának
111/2010. (HK 1/2011.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
az AMRAAM Biztonsági Besorolási Kézikönyv

AMRAAM biztonsági vizsgálati jelentés
TS-4108/G irá nyí tott ra ké ta teszt be ren de zés

Biz ton sá gi vizs gá la ti je len tés
Had rend bõl ki vo ná si-ha tás ta la ní tá si terv

az AIM-120B és AIM-120C-5 AM RA AM ra ké tá hoz
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé se, va la mint a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl szó ló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 4. § (1) be -
kez dé se alap ján az “AM RA AM BIZ TON SÁ GI BE SO -
RO LÁ SI KÉ ZI KÖNYV AM RA AM BIZ TON SÁ GI
VIZS GÁ LA TI JE LEN TÉS TS-4108/G IRÁ NYÍ TOTT
RA KÉ TA TESZT BE REN DE ZÉS BIZ TON SÁ GI VIZS -
GÁ LA TI JE LEN TÉS HAD REND BÕL KI VO NÁ SI-HA -
TÁS TA LA NÍ TÁ SI TERV AZ AIM-120B ÉS

AIM-120C-5 AMRAAM RAKÉTÁHOZ” címû fõnökségi 
kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség
AIM-120 (AMRAAM) tech ni kai esz kö zö ket üze mel te tõ,
és ja ví tó szer ve ze te i re ter jed ki. 

2. Az „AMRAAM BIZTONSÁGI BESOROLÁSI
KÉZIKÖNYV AMRAAM BIZTONSÁGI VIZSGÁLATI
JELENTÉS TS-4108/G IRÁNYÍTOTT RAKÉTA
TESZTBERENDEZÉS BIZTONSÁGI VIZSGÁLATI
JELENTÉS HADRENDBÕL
KIVONÁSI-HATÁSTALANÍTÁSI TERV AZ
AIM-120B ÉS AIM-120C-5 AMRAAM RAKÉTÁHOZ”
cí mû fõ nök sé gi ki ad ványt ezen in téz ke dés mel lék le te ként
ere de ti for má ban fel hasz ná lás ra ki adom.

3. A ki ad ványt az AIM-120 (AMRAAM) fegy ver rend -
szert al kal ma zó, üze mel te tõ és ja ví tó ka to nai szer ve ze tek
mér nö ki, tech ni ku si, ke ze lõi és kar ban tar tói ál lo má nya
rész le te i ben, a lo gisz ti kai szak be osz tást el lá tó ál lo mány a
be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
al kal maz za.

4. Az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján, a fõ nök sé gi ki ad -
vány pe dig ki adá sa kor lép ha tály ba.

Dr. Keszt he lyi Gyu la s. k.
ve zér igaz ga tó
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SZERZÕDÉSEK

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
FEJLESZTÉSI ÉS LOGISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG

Szer zõ dés
meg ne ve zé se/Tí pu sa

A szer zõ dés tár gya A sezr zõ dést kö tõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja*
A szer zõ dés

ér té ke**
A szer zõ dés

lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
lejá ra tá nak
dá tu ma***

Szál lí tá si szer zõ dés INMARSAT kézi mû hol das
te le fon ké szü lé kek szál lí tá sa

HM FLÜ/Gu ards Kft. (12315473-2-41)
7 741,25 E Ft 2010. 10. 29. 2010. 10. 29. 2010. 10. 31.

Szál lí tá si szer zõ dés Szá mí tás tech ni kai ja ví tó anyag,
al kat rész be szer zés

HM FLÜ/Ná dor Rend szer ház Kft.
(10507326-2-42)

6 206,11 E Ft 2010. 11. 02. 2010. 11. 02. 2010. 11. 16.

Szál lí tá si szer zõ dés Szá mí tás tech ni kai ja ví tó anyag,
al kat rész be szer zés

HM FLÜ/KVENTA Kft.
(10329102-2-13)

7 046,822 E Ft 2010. 10. 27. 2010. 10. 27. 2010. 11. 10.

Szál lí tá si szer zõ dés Tá bo ri tér vi lá gí tó fel sze re lés
után fu tón be szer zé se

HM FLÜ/HM ARMCOM Zrt.
(10752210-2-51)

16 000,00 E Ft 2010. 10. 20. 2010. 10. 20. 2011. 04. 20

Szál lí tá si szer zõ dés Lég sû rí tõ gép cso port után fu tón
be szer zé se

HM FLÜ/VIBROPAC Kft.
(12043776-2-43)

20000,00 E Ft 2010. 11. 08. 2010. 11. 08. 2011. 03. 08

Szál lí tá si szer zõ dés Csa pa tok és tör zsek geo in for ma ti kai
fo ga dó kész sé gé nek biz to sí tá sa,
ge o dé zi ai adat gyûj tõ berendezés
beszerzése

HM FLÜ/SERCO In for ma ti kai Kft.
(12906240) 11 824,63 E Ft 2010. 11. 05. 2010. 11. 05. 2010. 12. 03

Szál lí tá si szer zõ dés Kon té ne rek be szer zé se HM FLÜ/Har mó nia 91 Kft.
(10700385-2-09)

7 988,12 E Ft 2010. 11. 11. 2010. 11. 11. 2010. 12. 20

Szál lí tá si szer zõ dés Kon té ne rek be szer zé se HM FLÜ/Har mó nia 91 Kft.
(10700385-2-09)

7 999,86 E Ft 2010. 11. 11. 2010. 11. 11. 2010. 12. 20.

Szál lí tá si szer zõ dés Kel lé kek be szer zé se HM FLÜ/Las ka wy Fe renc
(40973773-2-42)

13 500,00 E Ft 2010. 12. 07. 2010. 12. 07. 2011. 03. 06

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Üzem anyag töl tõ gép ko csik
tar tá lya i nak nyo más pró bá ja,
át fo lyás mé rõ i nek hi te le sí té se,
ka lib rá lá sa, elasz ti kus tar tá lyok
nyomáspróbája 2010–2011-ben

HM FLÜ/TANK-SZER Kft.
(12997596-2-14)

23 463,68 E Ft 2010. 10. 22. 2010. 10. 22. 2011. 12. 31

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Gép jár mû ja ví tás ese ti igény sze rint
2010. év ben, HM FLÜ/Ka mi on
Fé nye zõ Ipari

Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
(12472770-2-43)

26 400,00 E Ft 2010. 11. 23. 2010. 11. 23. 2011. 05. 31.

  * Gaz dál ko dó szer ve zet ese tén cég jegy zék szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám
 ** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban)
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.
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MAGYAR HONVÉDSÉG
ÖSSZHADERÕNEMI PARANCSNOKSÁG

Fsz.
Szer zõ dés meg ne ve zé se

(tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya

száma
Szer zõ dést kö tõ felek ne ve

(azo no sí tó ja)
Szer zõ dés ér té ke

(E Ft.)
Szer zõ dés lét re jöt té nek

dá tu ma

Szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le já ra tá nak dá tu ma

1.

Vál lal ko zá si szer zõ dés Köz út-vas út szint be li
ke ret szer zõ dés
kar ban tar tá sa
(353-41/2010)

MH KKK (15705811-1-51); 
Bor sos és Tár sai Kft.
(1035639-2-03)

 7 997 2010. 11. 18. 2010. 11. 18. 2010. 12. 10.

2.
Vál lal ko zá si szer zõ dés Vas úti kar ban tar tó

anyag be szer zés
(352-12/2010)

MH KKK (15705811-1-51); 
C és R Köz le ke dés épí tõ Kft. 
(1145917-2-07)

7 855 2010. 11. 18. 2010. 11. 18 2010. 12. 10.

3.

Vál lal ko zá si szer zõ dés Ter ve zé si
do ku men tu mok
ké szí té se
(354-14/2010)

MH KKK (15705811-1-51); 
Pa ti na Épí té si Zrt.
(14705330-2-13)

7 959 2010. 12. 08. 2010. 12. 08. 2011. 03. 31.

4.
Vál lal ko zá si szer zõ dés EUR-1 drót há lós

kon té ner be szer zés
(533-147/2010)

MH KKK (15705811-1-51); 
Ba tim pex Kft.
(13799243-2-13)

5 370 2010. 12. 01. 2010. 12. 01. 2010. 12. 17.

5.

Vál lal ko zá si szer zõ dés Össze csuk ha tó
mû anyag kon té ner
be szer zés
(533-148/2010)

MH KKK (15705811-1-51); 
Ba tim pex Kft.
(13799243-2-13)

5 486 2010. 12. 01. 2010. 12. 01. 2010. 12. 17.

6.
Vál lal ko zá si szer zõ dés Mû anyag tér bur ko ló

elem be szer zé se
(533-150/2010)

MH KKK 15705811-1-51);
Ba tim pex Kft.
(13799243-2-13)

7 998 2010. 12. 01. 2010. 12. 01. 2010. 12. 17.

7.
Vál lal ko zá si szer zõ dés Kor don osz lop

be szer zé se
MH KKK (15705811-1-51); 
AFV Kft. (11153119-2-09)

7 685 2010. 12. 01. 2010. 12. 01. 2010. 12. 17.

8.
Vál lal ko zá si szer zõ dés Ál ló he lyek 2010. évi

kar ban tar tá sa
MH 59. SZD.re.bá zis
(15704841-2-51); Ma gyar
Asz falt Kft. (1170553-4-41);

11 435 2010. 12. 17. 2010. 12. 14. 2011. 05. 30.
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MH 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF 
HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED

Szer zõ dés
meg ne ve zé se

Szer zõ dés tár gya Sezr zõ dést kö tõk ne ve
Szer zõ dés ér té ke

(net tó)
Szer zõ dés lét re jöt té nek 

dá tu ma

Szer zõ dés
 ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le já ra tá nak dá tu ma

Vál lal ko zá si Au tó bu szok ja ví tá sa
Al ba Vo lán Zrt.
Ma gyar Hon véd ség 43. Nagy sán dor Jó zsef
Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red

7 999 999 2010. 01. 12. 2010. 01. 12. 2010. 12. 31.

Szál lí tá si
Gu mi ab ron csok szál lí -
tá sa, sze re lé se, tá ro lá sa 
és ja ví tá sa

JSI Au tó Kft.
Ma gyar Hon véd ség 43. Nagy sán dor Jó zsef
Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red

7 999 999 2010. 01. 11. 2010. 01. 11. 2010. 12. 31.

Szál lí tá si

MSZ sze rin ti I. osz tá -
lyú kö tõ ele mek, ké mi ai 
anya gok, fo gyó anya -
gok, fém anya gok szál -
lí tá sa

Vi niz Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
Ma gyar Hon véd ség 43. Nagy sán dor Jó zsef
Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red

7 999 999 2010. 01. 12. 2010. 01. 12. 2010. 12. 31.

Szál lí tá si (ke -
ret szer zõ dés)

Ás vány víz, üdí tõ
Sza bó Ke res ke del mi Kft.
Ma gyar Hon véd ség 43. Nagy sán dor Jó zsef
Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red

7 999 999 2010. 01. 14. 2010. 01. 01. 2010. 12. 31.

Szál lí tá si (ke -
ret szer zõ dés)

Ba rom fi ter mék
Sió-Me at Kft.
Ma gyar Hon véd ség 43. Nagy sán dor Jó zsef
Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red

7 999 999 2010. 01. 13. 2010. 01. 01. 2010. 12. 31.

Szál lí tá si ke ret -
szer zõ dés

Tej, tej ter mék

Fri es land Cam pi na
Hun gá ria Zrt. Ma gyar Hon véd ség 43. Nagy -
sán dor Jó zsef Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó
Ez red

7 999 999 2010. 01. 13. 2010. 01. 01. 2010. 12. 31.

Szál lí tá si (ke -
rer szer zõ dés)

Zöld áru
Szi ge ti Ist ván vál lal ko zó
Ma gyar Hon véd ség 43. Nagy sán dor Jó zsef
Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red

7 999 999 2010. 01. 14. 2010. 01. 01. 2010. 12. 31.

Szál lí tá si (ke -
ret szer zõ dés)

Ke nyér, pék áru
Al ba-Ke nyér Sü tõ ipa ri Zrt.
Ma gyar Hon véd ség 43. Nagy sán dor Jó zsef
Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red

7 999 999 2010. 01. 14. 2010. 01. 01. 2010. 12. 31.
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
pályázati felhívása

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
Összhaderõnemi Mûveleti Intézet

Katonai Stratégiai Tanszék
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 4.  §-a alap ján pá lyá za tot hir de tek
az aláb bi mun ka kör be töl té sé re: Zrí nyi Mik lós Nem zet -
vé del mi Egye tem, Kos suth La jos Had tu do má nyi Kar
Össz ha de rõ ne mi Mû ve le ti In té zet Ka to nai Stra té gi ai
Tan szék egye te mi ta ná ri mun ka kör (1 fõ hi va tá sos ka -
to na).

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zik.

Az ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket a fel sõ ok ta tás ról  szóló
CXXXIX. tör vény 87.  § (4) be kez dé se tar tal maz za.

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem fog lal koz ta -
tá si kö ve tel mény rend szer sza bály za ta sze rint az pá lyáz hat, 
aki:

– tel je sí tet te az egye te mi do cens sel szem ben tá masz tott 
kö ve tel mé nye ket;

– ren del ke zik tu do má nyos fo ko zat tal, ha bi li tá ci ó val
vagy MTA dok to ra tu do má nyos fo ko zat tal, az adott tu do -
mány te rü let nem zet kö zi leg el is mert kép vi se lõ je, és ki -
emel ke dõ tu do má nyos ku ta tói mun kás sá got fejt ki;

– az ok ta tás ban, a ku ta tás ban, a ku ta tás szer ve zés ben
szer zett ta pasz ta la tai alap ján al kal mas a hall ga tók, a dok -
to ri kép zés ben részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és
tu do má nyos mun ká já nak ve ze té sé re. Ké pes ide gen nyel -
ven pub li kál ni, sze mi ná ri u mot, elõ adást tar ta ni;

– leg alább 10 éves ok ta tói, ku ta tói, ku ta tás szer ve zé si
gya kor lat tal ren del ke zik;

– az egye tem ok ta tá si és tu do má nyos köz éle té ben el is -
me rik szak mai fel ké szült sé gét.

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar -
tal maz za.

Az egye te mi ta ná ri mun ka kör be tör té nõ al kal ma zás
együtt jár az egye te mi ta ná ri mun ka kö ri cím ado má nyo zá -
sá val és e mun ka kö ri cím hasz ná la tá nak jo gá val.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
a pá lyá zó

– ren del kez zen ka to nai fel sõ fo kú (aka dé mia vagy
egye tem) vég zett ség gel;

– ren del kez zen ka to nai fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal;
– le gyen ké pes a szak te rü le tet il le tõ té ma kö rök ben ide -

gen nyel ven pub li kál ni és elõ ad ni;

– is mer je a szak te rü let leg újabb ha zai és nem zet kö zi
ered mé nye it;

– ren del kez zen a szak te rü let tel kap cso la tos ha zai és
kül föl di pub li ká ci ók kal;

– le gyen ké pes a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek el mé le ti és
gya kor la ti kér dé se i vel kap cso la tos tan tár gyak ok ta tá sá ra
és leg újabb ta pasz ta la ta i nak fel dol go zá sá ra, azok be épí té -
sé re az ok ta tás min den szint jén és for má já ban;

– le gyen ké pes a fel so rolt té ma kö rök höz tar to zó tan tár -
gyak ön ál ló meg hir de té sé re;

– ren del kez zen ok ta tás- és tu do mány szer ve zé si ta pasz -
ta la tok kal;

– ren del kez zen ez re de si rend fo ko zat tal, vagy az ez re -
de si rend fo ko zat ba tör té nõ ki ne ve zés min den fel té te lé vel.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a kül föl di missziós
szol gá lat, nem zet kö zi ka to nai mû ve le tek ben szer zett ve ze -
tõi ta pasz ta lat.

A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré sét kö ve tõ en, az egye te -
mi ta ná ri ki ne ve zés ha tály ba lé pé sé vel tölt he tõ be. A pá -
lyá za tot el nyert egye te mi ta nár ki ne ve zé se ha tá ro zat lan
idõ re szól.

Az egye te mi ta nár mun ka kör höz rend sze re sí tett rend fo -
ko zat: ez re des, il let mény ka te gó ria: I/VI., ál ta lá nos elõ me -
ne te li rend alá tar to zik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:

– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -
ne ve zé sét;

– ed di gi szak mai te vé keny sé get;

– a pub li ká ci ós te vé keny ség re irá nyu ló hi vat ko zá si lis -
tát;

– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak
jegy zé két;

– ide gen nyelv-tu dá sát;

– az ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos mun ká já ra vo nat ko -
zó jö võ be ni cél ki tû zé se it, ter ve it.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– a pá lyá za ti szö ve get;

– rész le tes szak mai ön élet raj zot;

– vég zett sé get, szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za -
tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat köz jegy zõ ál tal hi -
te le sí tett má so la tát;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti
anya gá ba az il le té kes bi zott sá gok, ta ná csok, sze mé lyek
be te kint het nek;

– egye te men kí vü li pá lyá zó ese tén há rom hó nap nál
nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt és mun ka kör al kal -
mas sá got iga zo ló or vo si iga zo lást.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi
Köz löny ben  való meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.
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Egye te mi ta ná ri cí mért pá lyá zat csak a Ma gyar Tu do -
má nyos Mû vek Tá ra (MTMT) rend sze ré ben is el ér he tõ
pub li ká ci ós és hi vat ko zá si lis ták kal együtt ad ha tó be.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 6. szá mú
mel lék let „Egye tem Pá lyáz ta tá si Sza bály za ta” alap ján ke -
rül sor.

A pá lyá za tot két pél dány ban az aláb bi cím re kell be -
nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor

1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.

Le ve le zé si cím: ZMNE 1581 Bu da pest, Pf. 15.

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a Zríny i Mik lós Nem -
zet vé del mi Egye tem, Kos suth La jos Had tu do má nyi Kar
Össz ha de rõ ne mi Mû ve le ti In té zet Ka to nai Stra té gi ai Tan -
szék egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re.”

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást ad:
Sze mély- és Mun ka ügyi Osz tály te le fon: 06/1 432-9009, 
HM 29-009.

Dr. Hen de Csa ba s. k.
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
pályázati felhívása

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
Összhaderõnemi Mûveleti Intézet

Geoinformációs Tanszék
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló,
több ször mó do sí tott 1996. évi XLV. tör vény 4.  §-a alap ján
pá lyá za tot hir de tek az aláb bi mun ka kör be töl té sé re: Zrí -
nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, Kos suth La jos
Had tu do má nyi Kar Össz ha de rõ ne mi Mû ve le ti In té zet
Geo in for má ci ós Tan szék egye te mi ta ná ri mun ka kör (1
fõ hi va tá sos ka to na).

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zik.

Az ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket a fel sõ ok ta tás ról  szóló
CXXXIX. tör vény 87.  § (4) be kez dé se tar tal maz za.

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem fog lal koz ta -
tá si kö ve tel mény rend szer – sza bály za ta sze rint az pá lyáz -
hat, aki:

– tel je sí tet te az egye te mi do cens sel szem ben tá masz tott 
kö ve tel mé nye ket;

– ren del ke zik tu do má nyos fo ko zat tal, ha bi li tá ci ó val
vagy MTA dok to ra tu do má nyos fo ko zat tal, az adott tu do -
mány te rü let nem zet kö zi leg el is mert kép vi se lõ je, és ki -
emel ke dõ tu do má nyos ku ta tói mun kás sá got fejt ki;

– az ok ta tás ban, a ku ta tás ban, a ku ta tás szer ve zés ben
szer zett ta pasz ta la tai alap ján al kal mas a hall ga tók, a dok -
to ri kép zés ben részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és
tu do má nyos mun ká já nak ve ze té sé re. Ké pes ide gen nyel -
ven pub li kál ni, sze mi ná ri u mot, elõ adást tar ta ni;

– leg alább 10 éves ok ta tói, ku ta tói, ku ta tás szer ve zé si
gya kor lat tal ren del ke zik;

– az egye tem ok ta tá si és tu do má nyos köz éle té ben el is -
me rik szak mai fel ké szült sé gét.

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar -
tal maz za.

Az egye te mi ta ná ri mun ka kör be tör té nõ al kal ma zás
együtt jár az egye te mi ta ná ri mun ka kö ri cím ado má nyo zá -
sá val és e mun ka kö ri cím hasz ná la tá nak jo gá val.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:

a pá lyá zó

– ren del kez zen föld rajz sza kos és ka to nai fel sõ fo kú
(aka dé mia vagy egye tem) vég zett ség gel;

– ren del kez zen ka to nai fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal;

– le gyen ké pes a szak te rü le tet il le tõ té ma kö rök ben ide -
gen nyel ven pub li kál ni és elõ ad ni;

– is mer je a szak te rü let leg újabb ha zai és nem zet kö zi
ered mé nye it;

– ren del kez zen a szak te rü let tel kap cso la tos ha zai és
kül föl di pub li ká ci ók kal;

– le gyen ké pes a biz ton ság – és vé de lem föld rajz zal,
a NA TO part ner sé gi kap cso la ta i val, a te rü le ten kí vü li mû -
ve le ti és biz ton ság föld raj zi tá mo ga tá sá val kap cso la tos
tan tár gyak ok ta tá sá ra, azok ön ál ló meg hir de té sé re;

– ren del kez zen ok ta tás szer ve zé si ta pasz ta lat tal és pro -
jekt ve ze té si, va la mint kon fe ren cia és ku ta tá si pá lyá za tok -
nál szer ve zé si, ve ze té si gya kor lat tal;

– ren del kez zen meg fe le lõ tu do má nyos ku ta tá si és tan -
anyag-fej lesz té si ta pasz ta lat tal;

– ren del kez zen ta pasz ta la tok kal tu do má nyos té ma ve -
ze tés te rén;

– le gyen ké pes az ál ta la ok ta tott tan anyag fo lya ma tos
fej lesz té sé re és a leg újabb ku ta tá si ered mé nye i nek ok ta -
tás ban  való hasz no sí tá sá ra.

– ren del kez zen ez re de si rend fo ko zat tal, vagy az ez re -
de si rend fo ko zat ba tör té nõ ki ne ve zés min den fel té te lé vel.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a NA TO stra té gi ai 
szin tû ok ta tá si in téz mé nyé ben el töl tött ok ta tá si és ku ta tá si
ta pasz ta lat va la mint kül föl di ve zér ka ri tan fo lya mi vég zett -
ség.

A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré sé vel azon nal, il let ve az
egye te mi ta ná ri ki ne ve zés ha tály ba lé pé sé vel tölt he tõ be. A 
pá lyá za tot el nyert egye te mi ta nár ki ne ve zé se ha tá ro zat lan
idõ re szól. Az egye te mi ta nár mun ka kör höz rend sze re sí tett 
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rend fo ko zat: ez re des, il let mény ka te gó ria: I/VI., ál ta lá nos
elõ me ne te li rend alá tar to zik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -

ne ve zé sét;
– ed di gi szak mai te vé keny sé get;
– a pub li ká ci ós te vé keny ség re irá nyu ló hi vat ko zá si

listát;
– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak

jegyzékét;
– ide gen nyelv-tu dá sát;
– az ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos mun ká já ra vo nat ko -

zó jö võ be ni cél ki tû zé se it, terveit.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá za ti szö ve get;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– a pub li ká ci ós te vé keny ség re irá nyu ló hi vat ko zá si

listát;
– vég zett sé get, szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za -

tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat köz jegy zõ i leg hi te -
le sí tett másolatát;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti
anya gá ba az il le té kes bi zott sá gok, ta ná csok, sze mé lyek
betekinthetnek;

– egye te men kí vü li pá lyá zó ese tén há rom hó nap nál
nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt és mun ka kör al kal -
mas sá got iga zo ló orvosi igazolást.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi
Köz löny ben  való meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

Egye te mi ta ná ri cí mért pá lyá zat csak a Ma gyar Tu do -
má nyos Mû vek Tá ra (MTMT) rend sze ré ben is el ér he tõ
pub li ká ci ós és hi vat ko zá si lis ták kal együtt adható be.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 6. szá mú
mel lék let „Egye tem Pá lyáz ta tá si Sza bály za ta” alapján
kerül sor.

A pá lyá za tot ket tõ pél dány ban az aláb bi cím re kell be -
nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le vél cím: ZMNE 1581 Bu da pest Pf. 15.
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós Nem -

zet vé del mi Egye tem, Kos suth La jos Had tu do má nyi Kar
Össz ha de rõ ne mi Mû ve le ti In té zet Geo in for má ci ós Tan -
szék egye te mi tanári munkakör betöltésére”.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást ad:
ZMNE Sze mé lyi és Mun ka ügyi Osz tály te le fon:
06/1 432-9009; HM 29-009.

Dr. Hen de Csa ba s.k.
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
pályázati felhívása

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
Összhaderõnemi Mûveleti Intézet

Katonai Stratégiai Tanszék
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve -
ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 4.  §-a alap ján pá lyá za tot hir de tek
az aláb bi mun ka kör be töl té sé re: Zrí nyi Mik lós Nem zet -
vé del mi Egye tem, Kos suth La jos Had tu do má nyi Kar
Össz ha de rõ ne mi Mû ve le ti In té zet Ka to nai Stra té gi ai
Tan szék egye te mi ta ná ri munkakör (1 fõ hivatásos
katona).

A mun ka kör a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény hatálya alá tartozik.

Az ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket a fel sõ ok ta tás ról  szóló
CXXXIX. tör vény 87.  § (4) be kez dé se tartalmazza.

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem fog lal koz ta -
tá si kö ve tel mény rend szer sza bály za ta sze rint az pályázhat, 
aki:

– tel je sí tet te az egye te mi do cens sel szem ben tá masz tott 
kö ve tel mé nye ket;

– ren del ke zik tu do má nyos fo ko zat tal, ha bi li tá ci ó val
vagy MTA dok to ra tu do má nyos fo ko zat tal, az adott tu do -
mány te rü let nem zet kö zi leg el is mert kép vi se lõ je, és ki -
emel ke dõ tudományos kutatói munkásságot fejt ki;

– az ok ta tás ban, a ku ta tás ban, a ku ta tás szer ve zés ben
szer zett ta pasz ta la tai alap ján al kal mas a hall ga tók, a dok -
to ri kép zés ben részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi és
tu do má nyos mun ká já nak ve ze té sé re. Ké pes ide gen nyel -
ven publikálni, szemináriumot, elõadást tartani;

– leg alább 10 éves ok ta tói, ku ta tói, ku ta tás szer ve zé si
gya kor lat tal rendelkezik;

– az egye tem ok ta tá si és tu do má nyos köz éle té ben el is -
me rik szak mai fel ké szült sé gét.

A mun ka kör rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar -
tal maz za.

Az egye te mi ta ná ri mun ka kör be tör té nõ al kal ma zás
együtt jár az egye te mi ta ná ri mun ka kö ri cím ado má nyo zá -
sá val és e mun ka kö ri cím használatának jogával.

Sa já tos kö ve tel mé nyek:
A pá lyá zó

– ren del kez zen ka to nai fel sõ fo kú (aka dé mia vagy
egye tem) vég zett ség gel;

– ren del kez zen ka to nai fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal;
– le gyen ké pes a szak te rü le tet il le tõ té ma kö rök ben ide -

gen nyel ven pub li kál ni és elõadni;
– is mer je a szak te rü let leg újabb ha zai és nem zet kö zi

ered mé nye it;
– ren del kez zen a szak te rü let tel kap cso la tos ha zai és

kül föl di pub li ká ci ók kal;
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– ren del kez zen meg fe le lõ tu do má nyos ku ta tá si és tan -
anyag fej lesz té si ta pasz ta lat tal;

– ren del kez zen ta pasz ta la tok kal tu do má nyos té ma ve ze -
tés te rén;

– ren del kez zen nem zet kö zi ok ta tás- és tu do mány szer -
ve zé si ta pasz ta la tok kal, el sõ sor ban a had erõ transz for má ció
te rü le tén;

– le gyen ké pes a Had tu do mány ál ta lá nos el mé le te, Had tu -
do mány rend szer ta na, Kis ál la mok ka to nai stra té gi ái tan tár -
gyak ok ta tá sá ra, mind ha zai mind nem zet kö zi vo nat ko zás ban;

– le gyen ké pes a had erõ trans zfor má ció te rü le tén nem -
zet kö zi ku ta tá si prog ra mok szer ve zé sé re és ve ze té sé re;

– le gyen ké pes az ál ta la ok ta tott tan anyag fo lya ma tos
fej lesz té sé re és a leg újabb ku ta tá si ered mé nye i nek ok ta -
tás ban va ló hasz no sí tá sá ra;

– ren del kez zen ez re de si rend fo ko zat tal, vagy az ez re -
de si rend fo ko zat ba tör té nõ ki ne ve zés minden feltételével.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a kül föl di misszi -
ós szol gá lat, nem zet kö zi ka to nai mû ve le tek ben szer zett
vezetõi tapasztalat.

A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré sé vel azon nal, il let ve az
egye te mi ta ná ri ki ne ve zés ha tály ba lé pé sé vel tölt he tõ be.
A pá lyá za tot el nyert egye te mi ta nár ki ne ve zé se
határozatlan idõre szól.

Az egye te mi ta nár mun ka kör höz rend sze re sí tett rend fo -
ko zat: ez re des, il let mény ka te gó ria: I/VI., ál ta lá nos elõ me -
ne te li rend alá tartozik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) meg -

ne ve zé sét;
– ed di gi szak mai te vé keny sé get;
– a pub li ká ci ós te vé keny ség re irá nyu ló hi vat ko zá si

listát;
– a fon to sabb pub li ká ci ós és tu do má nyos mun ká i nak

jegyzékét;
– ide gen nyelv-tu dá sát;
– az ok ta tó-ne ve lõ és tu do má nyos mun ká já ra vo nat ko -

zó jö võ be ni cél ki tû zé se it, terveit.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá za ti szö ve get;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
–  pub li ká ci ós te vé keny ség re irá nyu ló hi vat ko zá si lis tát;
– vég zett sé get, szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za -

tot, ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok irat köz jegy zõ ál tal hi -
te le sí tett másolatát;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti
anya gá ba az il le té kes bi zott sá gok, ta ná csok, sze mé lyek
betekinthetnek;

– egye te men kí vü li pá lyá zó ese tén há rom hó nap nál
nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt és mun ka kör al kal -
mas sá got iga zo ló orvosi igazolást.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé del mi
Köz löny ben  való meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

Egye te mi ta ná ri cí mért pá lyá zat csak a Ma gyar Tu do -
má nyos Mû vek Tá ra (MTMT) rend sze ré ben is el ér he tõ
pub li ká ci ós és hi vat ko zá si lis ták kal együtt adható be.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 6. szá mú
mel lék let „Egye tem Pá lyáz ta tá si Sza bály za ta” alapján
kerül sor.

A pá lyá za tot két pél dány ban az aláb bi cím re kell be -
nyúj ta ni:

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, rek tor
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.
Le ve le zé si cím: ZMNE 1581 Bu da pest, Pf. 15.
A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat a Zrí nyi Mik lós Nem -

zet vé del mi Egye tem, Kos suth La jos Had tu do má nyi Kar
Össz ha de rõ ne mi Mû ve le ti In té zet Ka to nai Stra té gi ai Tan -
szék egye te mi tanári munkakör betöltésére.”

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást ad:
Sze mély- és Mun ka ügyi Osz tály te le fon: 06/1 432-9009; 
HM 29-009.

Dr. Hen de Csa ba s. k.
hon vé del mi mi nisz ter
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A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zá si Köz pont já nak tá jé koz ta tó ja
szol gá la ti iga zol vá nyok ér vény te le ní té sé rõl

Hi va tá sos

Ssz. Név Rend fo ko zat Iga zol vány szám

1. Ba ra nyai György õr nagy H 036574

2. Máté Imre mk. al ez re des H 032506

3. Pet ro vics Vik tor törzs õr mes ter H 037151

4. Ser fõ zõ Mi hály õr nagy H 030412

5. Vo gel Dá vid had nagy H 035497

Szer zõ dé ses

Ssz. Név Rend fo ko zat Iga zol vány szám

1. De mény fal vi Len ke sza kasz ve ze tõ S 018632

2. Nagy Krisz ti án sza kasz ve ze tõ S 035388

3. Ta kács Krisz ti án sza kasz ve ze tõ S 032672

Nyug ál lo má nyú

Ssz. Név Rend fo ko zat Iga zol vány szám

1. Bagi Ist ván And rás al ez re des N 015342

2. Ger mán György zász lós N 014877

3. Ka kuk Sán dor al ez re des N 019069

4. Mar ton Sán dor mk. al ez re des N 021577

5. Mol nár Ist ván õr nagy N 012846

6. Nagy Jó zsef mk. al ez re des N 020143

7. Var ga Já nos õr nagy N 016684

Köz al kal ma zott

Ssz. Név Rend fo ko zat Iga zol vány szám

1. Bor bély Pé ter – K 016683

2. Pál fi né Oláh And rea – K 015356

Bér czi Bé la Ri chárd mk. fõ had nagy s. k.
iro da ve ze tõ-he lyet tes
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

alatti Közlönyboltban(tel.:318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. számPéldányonként megvásárolható a

(ára: 2898 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és
gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok
húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos
Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás
tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a
gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv
széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai
megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens,
áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek
magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és
az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami
alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció
„kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári
jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a
politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének
javításáért.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

az 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, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

alatti Közlönyboltban(tel.:318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. számPéldányonként megvásárolható a

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 1890 forint áfával.

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1890 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják,
egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi
nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának
rövidített és egyszerûsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász
számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy
nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de
nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a
hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a
jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett
tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi
fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás
kriminalisztikai indíttatású elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai
szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias
fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.

alatti Közlönyboltban(tel.:318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. számPéldányonként megvásárolható a

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 2100 forint áfával.

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára:2100Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.

338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

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, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönybolt-
õban (tel.: 318-8411), illetve  megrendelhet     a  kiadó  ügyfélszolgálatán   (fax:  318-6668,

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 2100 forint áfával.

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2100 forint áfával) ......... példányban, és kérem,
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû kötetét

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó olyan jogi kézikönyvet tesz a szakértõ olvasó asztalára, amely a Kiadótól
megszokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a szakhivatalok világában.
A könyv szerzõje dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a magyar borászat iránti elhivatottsága
a borásztársadalom széles köre elõtt közismert.
A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának
ügyes-bajos dolgaiban, így a kiadvány reményeink szerint minden magyar gazda polcán helyet
kaphat, de remélhetõleg haszonnal forgatják majd az agrár-szakigazgatásban dolgozók, az
agrár-felsõoktatásban tevékenykedõk, a kutatóintézetek munkatársai és mindenki, aki szeretne
megfelelõ támpontot kapni a jogterületen történõ eligazodáshoz.

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Dr. Kiss Eliza

BorJogász

címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt
címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.:

(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megren-
deles@mhk.hu).

A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 3486 forint áfával.

(ára: 3486 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nemcsak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom
egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a nyugati
gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az
5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy
összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a
familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam
formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább
nemesítette. S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé
debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a
szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális
intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi.
Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit is
kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU
alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a
jóléti állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá
történõ alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell
törekedni, hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ,
emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a
feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a
problémamegoldó készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatás-tudományi Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

Somogyi Béla u. 6. szám alatti
megrendeles@mhk.hu).
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MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 1995 forint áfával.

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1995 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
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