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Ha tá ro zat
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A Hon vé del mi Mi nisz té ri um va gyon ke ze lé sé ben lé võ egyes
in gó va gyon ele mek se gély ként tör té nõ té rí tés men tes tu laj don ba
adá sá ról 172

Mi nisz te ri uta sí tá sok

1/2011. (I. 11.)
HM uta sí tás

Az in téz mé nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel ada tok ról 172

2/2011. (I. 11.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi szer ve ze tek alap te vé keny sé ge el lá tá sá ra ren del -
ke zés re ál ló sza bad ka pa ci tás ki hasz ná lá sát cél zó te vé keny sé gek 
sza bá lyo zá sá ról, va la mint a vál lal ko zá si te vé keny ség gel kap cso -
la tos egyes kér dé sek rõl 174

3/2011. (I. 14.)
HM uta sí tás

A köz tiszt vi se lõk ca fe te ri a jut ta tá sá ról szó ló 3/2010. (I. 8.) HM
uta sí tás mó do sí tá sá ról 177

4/2011. (I. 14.)
HM uta sí tás

Mi nisz te ri biz tos ki ne ve zé sé rõl 183

5/2011. (I. 20.)
HM uta sí tás

A szol gá la ti, köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi szo nyon és
mun ka vi szo nyon kí vü li te vé keny sé gek dí ja zá sá ról szó ló
99/2006. (HK 19.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 184

6/2011. (I. 20.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl szó ló
120/2007. (HK 20.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 186

7/2011. (I. 20.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség Egy sé ges Irat ke ze lé si Sza bály za tá nak ki -
adá sá ról, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Ma gyar
Hon véd ség Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza bály za ta ki adá sá ról
szó ló 11/1996. (HK 7.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról szó ló
20/2008. (HK 6.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 189

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

CXXXVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
2011. feb ru ár 3.



Szám Tárgy Ol dal

8/2011. (I. 20.)
HM uta sí tás

A HM Bel sõ El len õr zé si Hi va tal igaz ga tói mun ka kö ré nek be töl -
té sé re ki írt pá lyá za tok el bí rá lá sát, va la mint a bí rá lat elõ ké szí té -
sét vég zõ bi zott sá gok ki je lö lé sé rõl 251

Ál lam tit ká ri in téz ke dé sek

134/2010. (HK 2/2011.)
HM KÁT–HVKF 
együt tes in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Lu do vi ka Zász ló alj lét re ho zá sá val kap -
cso la tos egyes szak mai fel ada tok vég re haj tá sá ról 253

1/2011. (HK 2.)
HM KÁT–HVKF
együt tes in téz ke dés

A 2011. ja nu ár ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el lá tá sá ról 257

4/2011. (HK 2.)
HM KÁT–HVKF 
együt tes in téz ke dés

Az egyes sza bá lyo zók mû ve le ti te rü le ten tör té nõ al kal ma zá sá -
nak fe lül vizs gá la tá val össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re haj tá -
sá ról 257

5/2011. (HK 2.)
HM KÁT–HVKF 
együt tes in téz ke dés

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um va gyon ke ze lé sé ben lé võ in kur rens
anya gok és esz kö zök fel szá mo lá sá val és át cso por to sí tá sá val
össze füg gõ szak mai fel ada tok elõ ké szí té sé rõl 261

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

411/2010. (HK 2/2011.) 
HVKF pa rancs

A Ma gyar Hon véd ség Nem ze ti Te le pít he tõ Hír adó és In for ma ti -
kai Szá zad meg ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról 262

9/2011. (HK 2.) 
HVKF pa rancs

A Hon véd Ve zér kar Fõ nök he lyet tes he lyet te sí té sé rõl 262

10/2011. (HK 2.) 
HVKF pa rancs

Az MH Mû ve le ti és Dokt ri ná lis Köz pont pa rancs no ki be osz tás
át adás-át vé te lé rõl 262

412/2010. (HK 2/2011.) 
HVKF in téz ke dés

A NA TO KFOR kö te lé ké ben ide ig le ne sen mû kö dõ MH KFOR
Kon tin gens a NA TO KFOR Nyu ga ti Több nem ze tû Al kal mi
Harc cso port ban tör té nõ fel ada ta i nak be fe je zé sé rõl, át te le pí té sé -
nek vég re haj tá sá ról és a KFOR Har cá sza ti Tar ta lék Zász ló alj kö -
te lé ké ben tör té nõ fel ada tai nak meg kez dé sé rõl 262

49/2011. (HK 2.) 
HVKF in téz ke dés

A szer zõ dé ses le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas je lent ke zõk és a
pi ló ta kép zés ben részt ve võk 2011. évi alap ki kép zés re tör té nõ be -
vo nul ta tá sá nak idõ pont ja i ról 264

Fõ nö ki ren del ke zé sek

1/2011. (HK 2.) 
HVK HTCSF pa rancs

Ál lo mány táb lák mi nõ sí té sé nek tör lé sé rõl 264

Szer zõ dé sek

MH Tá mo ga tó Dan dár 265

MH 25. Klap ka György Lövészdandár 265

MH Lo gi szi kai El lá tó Központ 267
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MH 43. Nagy sán dor Jó zsef Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red 267

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red 267

MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont 268

MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis 269

MH Nem ze ti Tá mo ga tó Elem Af ga nisz tán 270

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem

Szer ve ze ti hí rek

MH KI AK Bé lyeg zõ ér vény te le ní tése 271

MH KI AK Szol gá la ti iga zol vá nyok ér vény te le ní té se 271

MH GE OSZ Szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok árai 272
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HATÁROZAT

A Kor mány 
1006/2011. (I. 14.) Korm.

h a  t á  r o  z a  t a
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um va gyon ke ze lé sé ben lé võ egyes in gó va gyon ele mek se gély ként tör té nõ 

té rí tés men tes tulajdonba adá sá ról

1. A Kor mány az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény 36.  § (2) be kez dés b) pont ja alap ján úgy dönt, hogy
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um fel ada tai el lá tá sá hoz fe les le ges sé vált egyes ru há za ti szak anya gok (1500 pár gu mi csiz ma)
a ter mé sze ti ka taszt ró fa súj tot ta Mon te neg ró la kos sá ga ré szé re in gye ne sen ke rül je nek át adás ra.

2. Az 1. pont ban em lí tett ru há za ti szak anya gok nak a ter mé sze ti ka taszt ró fa súj tot ta Mon te neg ró la kos sá ga ré szé re tör -
té nõ át adá sá ról a hon vé del mi mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter a mon te neg rói Vö rös ke reszt út ján gon dos ko dik.

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma to san

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A hon vé del mi mi nisz ter 
1/2011. (I. 11.) HM 

u t a  s í  t á  s a
az in téz mé nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel ada tok ról

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 és 97. §
(1) be kez dés l) pont ja alap ján 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 hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter (a to -
váb bi ak ban: 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 fel ügye le te alá tar -
to zó szer ve ze tek re, a ka to nai ügyész ség 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) ter jed ki.

2. §

Ezen uta sí tás al kal ma zá sá ban a HM költ ség ve té si fe je -
zet köz pon to sí tott be vé te le (a to váb bi ak ban: köz pon to sí -
tott be vé tel):

a) az in kur ren cia ér té ke sí tés ál ta lá nos for gal mi adó val
(a to váb bi ak ban: áfa) csök ken tett be vé te le;

b) a mun ka he lyi ét kez te tés té rí té si díj be vé te lé nek a
brut tó té rí té si díj áfá já val, az élel me zé si pénz nor ma net tó
össze gé vel és a me leg ét ke zé si utal vá nyok vissza vál tá si
költ sé gé vel csök ken tett össze ge;

c) a vál lal ko zá si te vé keny ség bõl és az alap te vé keny ség
el lá tá sá ra ren del ke zés re ál ló sza bad ka pa ci tás ki hasz ná lá -
sát cél zó, nem kö te le zõ en és nem ha szon szer zés cél já ból
vég zett te vé keny ség bõl (a to váb bi ak ban: ki egé szí tõ te vé -
keny ség) szár ma zó be vé tel a hon vé del mi szer ve ze tek
alap te vé keny sé ge el lá tá sá ra ren del ke zés re ál ló sza bad ka -
pa ci tás ki hasz ná lá sát cél zó te vé keny sé gek sza bá lya i ról,
va la mint a vál lal ko zá si te vé keny ség gel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl szóló HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott rész e;

d) az alap te vé keny ség ke re té ben szak mai alap fel ada ta -
ként meg ha tá ro zott te vé keny ség bõl (a to váb bi ak ban: alap -
te vé keny ség) szár ma zó min den olyan – ki vé ve a ka to nai
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ka to nai nem zet biz ton sá gi



szak fel ada tá val össze füg gõ – ter ven fe lü li fo rint- és de vi -
za be vé tel, amely hez kap cso ló dó ki adá sok fe de ze te költ -
ség ve té si tá mo ga tás, tá mo ga tás ér té kû be vé tel vagy ter mé -
szet be ni el lá tás for má já ban biz to sí tott, s annak hon vé del -
mi szer ve zet ré szé re tör té nõ vissza té rí té se vagy vissza pót -
lá sa nem in do kolt.

3. §

A hon vé del mi szer ve zet az éves in téz mé nyi és köz pon ti
költ ség ve té si terv ja vas la tá ban, a 4. §-ban fog lal tak ki vé te -
lé vel – az in téz mé nyi költ ség ve té si terv ja vas la tok el ké szí -
té sé nek és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl szóló, éven te ki adás -
ra ke rü lõ HM uta sí tás ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel
– ki adá si és be vé te li elõ irány za tot ter vez:

a) az alap te vé keny sé gek re,
b) a ki egé szí tõ és
c) a vál lal ko zá si te vé keny sé gek re.

4. §

A hon vé del mi szer ve zet költ ség ve té si terv ja vas la tá ban
– 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: Korm. ren de -
let) 28/A. §-ában fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – nem ter -
ve zi a 2. § sze rin ti be vé te le ket.

5. §

(1) A 2. § sze rin ti köz pon to sí tott be vé te le ket a hon vé -
del mi szer ve zet ha von ta – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20-áig, az
517/510-es kincs tá ri tranz ak ci ós kó dok (a to váb bi ak ban:
KTK) al kal ma zá sá val, a „HM KPH II. (0102) Köz pon ti”
meg ne ve zé sû, 10023002-01782439-00000000 szá mú
kincs tá ri szám lá ra át utal ja és a fõ köny vi köny ve lés ben át -
fu tó fõ köny vi szám la szá mo kon köny ve li.

(2) A hon vé del mi szer ve zet az (1) be kez dés sze rin ti
szám lá ra

a) a no vem ber ha vi köz pon to sí tott be vé te lét de cem ber
5-ig, 517/510 KTK-val,

b) a de cem ber ha vi köz pon to sí tott be vé te lét a tárgy évet
kö ve tõ év ja nu ár 20-áig, 420/510 KTK-val
utal ja át.

2. A ter ven fe lü li be vé te lek kel kap cso la tos fel ada tok

6. §

(1) A hon vé del mi szer ve zet in téz mé nyi és köz pon ti
költ ség ve té sé ben jó vá ha gyott összes ere de ti be vé te li elõ -

irány za tát meg ha la dó be vé te le ter ven fe lü li be vé tel, mely
csak a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott elõ irány zat-mó do sí tást
kö ve tõ en hasz nál ha tó fel.

(2) Az összes be vé te li elõ irány za ton be lül a fõ köny vi
szám la szá mo kon ter ve zett be vé te lek el ma ra dá sa vagy túl -
tel je sí té se ese tén a hon vé del mi szer ve ze tek sa ját ha tás kö rû 
elõ irány zat-mó do sí tá sá nak rend jé rõl szóló HM uta sí tás -
ban fog lal tak sze rint a be vé te li elõ irány za tok sa ját ha tás -
kör ben át cso por to sít ha tók a be vé te li fõ összeg vál to zat la -
nul ha gyá sa mel lett.

(3) Az alap te vé keny ség áfá val csök ken tett ter ven fe lü li
be vé te lét a mi nisz ter köz pon to sí tott be vé tel ként el von hat ja.

(4) A ter ven fe lü li be vé tel bõl, a spe ci á lis ter ven fe lü li
be vé te lek ki vé te lé vel, a hon vé del mi szer ve ze tet meg il le tõ
részt in téz mé nyi sa ját be vé tel ként kell köny vel ni és az elõ -
irány zat-mó do sí tá si ja vas la tot, az (5) be kez dés ben fog lal -
tak ki vé te lé vel a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20-áig – a
HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal (a to váb bi ak ban:
HM KPH) út ján – kell a mi nisz ter ré szé re fel ter jesz te ni. Az 
elõ irány zat-mó do sí tó ja vas la tot szö ve ges in dok lás sal kell
fel ter jesz te ni, mely nek alap ján a 7. § sze rin ti fe lül vizs gá lat 
vég re hajt ha tó.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti 
a) no vem ber ha vi be vé te lek re vo nat ko zó elõ irány -

zat-mó do sí tó ja vas la tot de cem ber 5-ig kell fel ter jesz te ni,
b) de cem ber ha vi be vé te le ket a hon vé del mi szer ve zet

át fu tó be vé tel ként ke ze li és az elõ irány zat-mó do sí tó ja vas -
la tot a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 20-áig a (4) be kez dés
sze rin ti mó don fel ter jesz ti.

7. §

A HM KPH a 6. § (4) be kez dé se sze rin ti fel ter jesz tés
alap ján

a) az alap te vé keny ség ter ven fe lü li be vé te le ese té ben
meg vizs gál ja, hogy a be vé tel jel le gé nek meg fe le lõ en, az
in téz mé nyi sa ját be vé tel ként ke rül het jó vá ha gyás ra vagy
köz pon to sí tott be vé tel ként el vo nás ra,

b) a ter ven fe lül tel je sí tett be vé te lek hal mo zott össze gét
a Korm. ren de let 28/A. §-ában és az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren de let
59/A. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint mi nõ sí ti,

c) az a) és b) pon tok sze rin ti vizs gá lat nak, va la mint mi -
nõ sí tés nek meg fe le lõ en össze ál lít ja a mi nisz ter vagy az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó elõ -
irány zat-mó do sí tó ja vas la tát, illetve in téz ke dik a köz pon -
to sí tott be vé te lek be uta lá sá ra, és

d) az 5. § sze rint be folyt köz pon to sí tott be vé te lek ala ku -
lá sá ról és az év köz ben je lent ke zõ több let fel ada tok elõ -
irány zat-igé nyé rõl szóló je len tés fel ter jesz té sé vel fo lya -
ma to san tá jé koz tat ja a mi nisz tert. 
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3. A spe ci á lis ter ven fe lü li be vé te lek kel kap cso la tos
fel ada tok

8. §

(1) Amennyi ben az MH üze mel te té sé ben lé võ gép jár -
mû vek kö te le zõ fe le lõs ség- és cas co biz to sí tá sá ból be fo -
lyó (ter ven fe lü li) be vé te lek az MH Lo gisz ti kai El lá tó
Köz pont (a to váb bi ak ban: MH LEK) kincs tá ri szám lá já ra
foly nak be, úgy azo kat az MH LEK át fu tó té tel ként ke ze li
és ha la dék ta la nul át utal ja a gép jár mû kár ban érin tett hon -
vé del mi szer ve zet kincs tá ri szám lá já ra. Az uta lás nál a köz -
le mény ro vat ban a be vé tel tí pu sát meg kell je löl ni. Az így
be fo lyó be vé telt a hon vé del mi szer ve zet ter ven fe lü li in -
téz mé nyi sa ját be vé tel ként ke ze li.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be vé te lek csak a sé rült gép -
jár mû vek meg ja ví tá sá ra, va la mint egyéb, a ja ví tás hoz kap -
cso ló dó ki adá sok (pl. szál lí tá si költ ség) fe de ze té re hasz -
nál ha tó ak fel.

9. §

A té ves ki fi ze té sek bõl tárgy éven be lül be folyt vissza té -
rü lé se ket a fõ könyv ben az ere det ben ki adott költ sé gen – és 
nem be vé tel ként – kell el szá mol ni. A tárgy éven túl be folyt
vissza té rü lé se ket a köz pon ti költ ség ve tés köz pon to sí tott
be vé tel ként a 10023002-00370004-60000006 szá mú,
„HM fe je ze ti be fi ze té si szám la” meg ne ve zé sû kincs tá ri
szám lá ra 620-as KTK-val kell be utal ni.

10. §

A hon vé del mi szer ve ze tek bar ter meg ál la po dást csak a
HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár en ge dé lyé vel
köt het nek. A ké rel me ket – rész le tes gaz da sá gi szá mí tás
egy ide jû be mu ta tá sá val – a HM KPH út ján ter jesz tik fel.
A bar ter meg ál la po dás ból szár ma zó ter ven fe lü li be vé te lek 
pénz for ga lom nél kü li sa ját be vé tel nek mi nõ sül nek, azok
– a bar ter ügy let hez kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li ki -
adá sok for rá sa ként tör té nõ – elõ i rány za to sí tá sát a 6. §
(2) be kez dé sé ben elõ ír tak sze rint kell kez de mé nyez ni.
A ter ven fe lü li be vé telt ter he lõ áfa el szá mo lást és -be fi ze -
tést a hon vé del mi szer ve zet sa ját elõ irány za tai ter hé re ren -
de zi.

11. §

A NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja ma gyar or -
szá gi meg va ló sí tá sa so rán a Nem ze ti Ad mi niszt rá ci ós
Költ sé gek bõl tel je sí tett ki adá sok ál lam ház tar tá si kör be
tör té nõ be vo ná sát, ál lam ház tar tá son kí vül rõl, ter ven fe lül
át vett pénz esz köz ként tör té nõ elõ i rány za to sí tá sát a hon vé -

del mi szer ve zet az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te
Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja nem ze ti fel ada ta i nak
vég re haj tá sá ról szóló HM uta sí tás ban fog lal tak sze rint
vég zi.

12. §

Az ár fo lyam-kü lön bö ze tet költ ség ve té si elõ irány zat
nél kü li ki adás ként, illetve be vé tel ként kell el szá mol ni. Az
ár fo lyam nye re ség össze gét a jó vá ha gyott elõ irány zat-ma -
rad vá nyon be lül tar ta lék ként kell el kü lö ní te ni és év köz -
ben csak a pén zü gyi leg re a li zált ár fo lyam vesz te sé gek ha -
tá sa i nak el len té te le zé sé re le het fel hasz nál ni.

4. Zá ró ren del ke zé sek

13. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

14. §

Ezen uta sí tás 7. §-át a 2010. au gusz tus 15-étõl ke let ke -
zett be vé te lek re is al kal maz ni kell.

15. §

Ha tá lyát vesz ti a ter ven fe lü li be vé te lek kel kap cso la tos
fel ada tok ról szóló 14/2010. (I. 27.) HM uta sí tás. E § az
uta sí tás 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 hon vé del mi mi nisz ter 
2/2011. (I. 11.) HM 

u t a  s í  t á  s a  
a hon vé del mi szer ve ze tek 

alap te vé keny sé ge el lá tá sá ra ren del ke zés re ál ló 
sza bad ka pa ci tás ki hasz ná lá sát cél zó te vé keny sé gek
sza bá lya i ról, va la mint a vál lal ko zá si tevékenységgel

kapcsolatos egyes kérdésekrõl

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 és 97. §
(1) be kez dés l) pont ja alap ján a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:
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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 hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter (a to -
váb bi ak ban: 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 fel ügye le te alá tar -
to zó szer ve ze tek re, a ka to nai ügyész ség 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) ter jed
ki.

2. §

Ezen uta sí tás elõ írá sa it kell al kal maz ni a hon vé del mi
szer ve ze tek Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban (a to -
váb bi ak ban: SZMSZ) rög zí tett, rend sze re sen, va la mint az
SZMSZ-ében nem sze rep lõ, ese ti jel leg gel, az alap te vé -
keny ség el lá tá sá ra ren del ke zés re ál ló sza bad ka pa ci tás ki -
hasz ná lá sát cél zó, nem kö te le zõ en és nem ha szon szer zés
cél já ból vég zett te vé keny sé gek re (a to váb bi ak ban: ki egé -
szí tõ te vé keny ség) és vál lal ko zá si te vé keny sé gek re. Kö te -
le zõ en vég zett te vé keny ség nek mi nõ sül a jog sza bály ban
és HM uta sí tás ban el ren delt te vé keny ség.

3. §

(1) Hon vé del mi szer ve zet vál lal ko zá si és – az ese ti jel -
leg gel vég zett ki egé szí tõ te vé keny ség ki vé te lé vel – ki egé -
szí tõ te vé keny sé gét az SZMSZ-ben meg ha tá ro zot tak alap -
ján, a gaz dál ko dá si, illetve vál lal ko zá si sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott ügy rend sze rint vég zi az zal a fel té tel lel,
hogy a te vé keny ség tel je sí té sé bõl szár ma zó be vé te lek nek
fe dez ni ük kell a fel me rü lõ köz vet len és köz ve tett ki adá so -
kat, költ sé ge ket.

(2) Vál lal ko zá si te vé keny ség úgy vé gez he tõ, hogy az
nem ve szé lyez tet he ti az alap te vé keny ség szak mai alap fel -
ada ta i nak vég re haj tá sát. Az MH ka to nai szer ve ze tei vál -
lal ko zá si te vé keny sé get csak a HM Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ké nek elõ ze tes en ge dé lyé vel, az ala pí tó ok irat ban fog -
lal tak sze rint foly tat hat nak. Az en ge dély irán ti ké rel met
szol gá la ti úton és a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal 
(a to váb bi ak ban: HM KPH) szak mai zá ra dé ká val kell fel -
ter jesz te ni.

4. §

(1) Ki egé szí tõ és vál lal ko zá si te vé keny ség
a) az ön költ ség-szá mí tá si sza bály zat el ké szí té sé nek sza -

bá lya i ról szóló HM uta sí tás ban, va la mint a Hon vé del mi
Mi nisz té rium fe je zet egy sé ges szám vi te li po li ti ká ja VII.

fe je ze té ben meg ha tá ro zot tak nak meg fe le lõ en össze ál lí tott 
ön költ ség-szá mí tá si sza bály zat sze rint ki ala kí tott árak al -
kal ma zá sá val és

b) a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szóló 1959. évi IV. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Ptk.) elõ írá sai alap ján kö tött szer zõ -
dés vagy a hon vé del mi szer ve zet pa rancs no ká nak (ve ze tõ -
jé nek) írá sos pa ran csa (ha tá ro za ta) alap ján vé gez he tõ.

(2) Nem kell ön költ ség-szá mí tá si sza bály za tot ké szí te ni 
az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té -
si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szóló 249/2000. (XII.
24.) Korm. ren de let 8. § (9) és (10) be kez dé se sze rint vég -
zett szol gál ta tá sok ese té ben.

5. §

A ki egé szí tõ és vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le it és
ki adá sa it a hon vé del mi szer ve zet költ ség ve té si ja vas la tá -
ban szak fe la dat szám mal el kü lö nít ve tel jes kö rû en meg kell 
ter vez ni, ide nem ért ve

a) a ki egé szí tõ te vé keny ség ese té ben a 6. § sze rin ti
vissza pót lás sal, fe je ze ti vissza té rü lés sel és a mû kö dé si
hoz zá já ru lás sal,

b) a vál lal ko zá si te vé keny ség ese té ben a 11. § (1) és (2)
be kez dé sé vel kap cso la to san el szá mo lan dó ki adá so kat.

2. A ki egé szí tõ te vé keny ség be vé te le i nek 
fel hasz ná lá sa

6. §

(1) A ki egé szí tõ te vé keny ség bõl szár ma zó be vé te lek -
nek a köz ter hek, így kü lö nö sen az ál ta lá nos for gal mi adó
(a to váb bi ak ban: áfa) ki egyen lí té sét kö ve tõ en fenn ma ra dó
össze gé bõl a te vé keny ség so rán

a) fel hasz nált köz pon ti, té rí tés men tes ter mé szet be ni el -
lá tás ke re té ben biz to sí tott kész le tek és csa pat be szer zé sû
anya gok vissza pót lá sát, ki adá sa i nak vissza té rí té sét kell
biz to sí ta ni;

b) al kal ma zott tech ni kai esz kö zök amor ti zá ci ós költ sé -
ge it, va la mint a köz üze mi szol gál ta tá sok ki adá sa it, fe je ze ti 
vissza té rü lés cí mén kell vissza té rí te ni;

c) a hon vé del mi szer ve zet nél egyéb ként is fel me rü lõ
sze mé lyi ki adá sok és já ru lé kai meg té rü lõ (ki szám lá zott)
ré szé nek 40%-át mû kö dé si hoz zá já ru lás ként kell vissza té -
rí te ni.

(2) A fe je ze ti vissza té rü lés mér té ke

a) köz üze mi szol gál ta tás igény be vé te le ese tén –
amennyi ben az köz vet le nül nem mér he tõ – az áfá val, va la -
mint a sze mé lyi ki adá sok és já ru lé kai meg té rü lõ össze gé -
vel csök ken tett be vé tel 10%-a;
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b) köz üze mi szol gál ta tás igény be vé te le nél kül az áfá -
val, va la mint a sze mé lyi ki adá sok és já ru lé kai meg té rü lõ
össze gé vel csök ken tett be vé tel 5%-a.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti köz pon ti, ter mé -
szet be ni el lá tás ke re té ben biz to sí tott kész le tek ki adá sa i nak 
vissza té rí té sét, a fe je ze ti vissza té rü lést és a mû kö dé si hoz -
zá já ru lást a HM fe je zet köz pon to sí tott be vé te le ként (a to -
váb bi ak ban: köz pon to sí tott be vé tel) kell ke zel ni.

(4) A be vé te lek áfá val és az (1)–(2) be kez dés sze rint
csök ken tett össze gét a hon vé del mi szer ve zet – a 8–9.
§-ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – mû kö dé si és fej -
lesz té si ki adá sa i ra for dít hat ja.

7. §

(1) A köz pon to sí tott be vé telt ha von ta – a (2) be kez dés -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap
20-áig, az 517/510-es kincs tá ri tranz ak ci ós kód (a to váb bi -
ak ban: KTK) al kal ma zá sá val, a „HM KPH II. (0102) Köz -
pon ti” meg ne ve zé sû, 10023002-01782439-00000000 szá -
mú kincs tá ri szám lá ra kell át utal ni, a köz le mény ro vat ban
a te vé keny ség tí pu sát is fel kell tün tet ni.

(2) A hon vé del mi szer ve zet az (1) be kez dés sze rin ti
szám lá ra

a) a no vem ber ha vi köz pon to sí tott be vé te lét de cem ber
5-ig, 517/510-es KTK-val,

b) a de cem ber ha vi köz pon to sí tott be vé te lét a tárgy évet
kö ve tõ év ja nu ár 20-áig, 420/510-es KTK-val
utal ja át.

8. §

(1) A be vé tel sze mé lyi ki adá sok és já ru lé kai 6. § (1) be -
kez dés c) pont ja sze rint csök ken tett rész e, a te vé keny ség -
gel össze füg gés ben fel me rült több let sze mé lyi ki adá sok ra
és azok já ru lé ka i ra, kü lö nö sen a túl szol gá la ti díj ra, a rend -
kí vü li mun ka vég zés dí ja zá sá ra, a na pi díj ra, a Ptk. sze rin ti
meg bí zá si díj ra, – fi gye lem mel a szol gá la ti, köz szol gá la ti,
köz al kal ma zot ti jog vi szo nyon és mun ka vi szo nyon kí vü li
te vé keny sé gek dí ja zá sá ról szóló HM uta sí tás ren del ke zé -
se i re – a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény sze rin ti il let mény ki egé szí tés re, a te vé -
keny ség ben köz vet le nül és köz vet ve részt ve võk mun ká já -
nak el is me ré sé re, to váb bá a bel föl di ven dég lá tás do lo gi ki -
adá sa i ra hasz nál ha tó fel.

(2) A hon vé del mi szer ve ze tek ve ze tõ jét érin tõ, (1) be -
kez dés sze rin ti ki adá sok ki fi ze té sét a szol gá la ti elöl já ró,
illetve hi va ta li fe let tes ren del he ti el.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti jut ta tá sok az érin tet tek ál lo -
mány cso port já ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint ál la pít ha tó -
ak meg, illetve fo lyó sít ha tók.

9. §

(1) A ki egé szí tõ te vé keny ség ke re té ben vég zett ki emel -
ke dõ tel je sít mény el is me ré se ként a hon vé del mi szer ve zet
érin tett ál lo má nya – fi gye lem mel az ál lo mány cso port já ra
vo nat ko zó jog sza bá lyok és bel sõ ren del ke zé sek elõ írá sa i -
ra – éven te leg fel jebb há rom ha vi alap il let mé nyé nek meg -
fe le lõ össze gû cél ju ta lom ban ré sze sül het.

(2) Ezen uta sí tás alap ján ki fi ze tett cél ju ta lom, az egyéb
cí men ki fi ze tett ju tal mak kal együtt (ide nem ért ve a ju bi le -
u mi ju tal mat) sem ha lad hat ja meg éven te az érin tett tá vol -
lé ti dí já nak hat ha vi össze gét.

10. §

(1) A 8. § (1) be kez dé sé hez fû zõ dõ, ezen uta sí tás alap -
ján fo lyó sí tan dó pénz be li jut ta tá sok, illetve ki fi ze té sek a
ke ret gaz dál ko dást nem érin tõ jut ta tás nak, illetve ki fi ze tés -
nek mi nõ sül nek, el kü lö ní té sü ket a szak fel adat kód al kal -
ma zá sá val kell biz to sí ta ni.

(2) A 8. § (1) be kez dé se alap ján ki fi ze tés re ke rü lõ ju tal -
ma kat a HM Költ ség ve té si Gaz dál ko dá si In for má ci ós
Rend szer (HM KGIR) In teg rált Hu mán po li ti kai és Bér -
szám fej té si Al rend sze ré ben (HRMS) az ál ta lá nos pa rancs -
no ki ju ta lom ke re tet nem ter he lõ ki fi ze tés ként kell ke zel ni.

3. A vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le i nek 
fel hasz ná lá sa

11. §

(1) A vál lal ko zá si te vé keny ség ál tal igény be vett esz kö -
zök amor ti zá ci ós költ sé ge it, va la mint a köz üze mi szol gál -
ta tá sok költ sé ge it a 6. § (2) be kez dé se sze rint kell meg ál la -
pí ta ni és a 7. § sze rint kell meg fi zet ni.

(2) A hon vé del mi szer ve zet vál lal ko zá si te vé keny sé gét
fenn tar tá si hoz zá já ru lás cí mén a HM költ ség ve té si fe je zet
köz pon to sí tott be vé te le ként be fi ze té si kö te le zett ség ter he -
li, mely nek mér té ke az „51–52 sze mé lyi jut ta tá sok” szám -
la cso port ban a vál lal ko zá si szak fel adat ra együt te sen el -
szá molt ki adá sok 5%-a. A fenn tar tá si hoz zá já ru lást tárgy -
évi fo lyó ki adás ként kell el szá mol ni. Pénz for gal mi ren de -
zé sét éven te egy al ka lom mal, a tárgy évet kö ve tõ év feb ru -
ár 20-áig, 420/510-es KTK-val, a 7. § (1) be kez dé se sze -
rin ti szám lá ra tör té nõ be fi ze tés sel kell vég re haj ta ni. A be -
fi ze té si kö te le zett ség gel kap cso la tos ki adást az érin tett
hon vé del mi szer ve zet in téz mé nyi költ ség ve té sé ben, vál -
lal ko zá si szak fel ada ton szá mol ja el.
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(3) A hon vé del mi szer ve zet ál tal vég zett vál lal ko zá si te -
vé keny ség az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. ren de let sze rint kép zett tárgy -
évi vál lal ko zá si tar ta lé ká nak leg fel jebb 30%-a for dít ha tó a 
te vé keny ség ben részt ve võk és ab ban köz re mû kö dõk ju -
tal ma zá sá ra.

(4) A hon vé del mi szer ve zet a vál lal ko zá si te vé keny sé -
gé nek ered mé nyé bõl az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 99. § (3) be kez dé sé nek elõ írá sai sze rin -
ti, a köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ össze get a „620”-as
be vé te li KTK-val a „HM Fe je ze ti be fi ze té si” meg ne ve zé -
sû, 10023002-00370004-60000006 szá mú kincs tá ri szám -
lá já ra utal ja át.

4. Zá ró ren del ke zé sek

12. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
elõ írá sa it a 2010. gaz dál ko dá si év re vo nat ko zó an is al kal -
maz ni kell.

13. §

Ha tá lyát vesz ti a vál lal ko zá si te vé keny ség gel kap cso la -
tos egyes kér dé sek rõl, va la mint a köz szol gál ta tó hon vé -
del mi szer ve ze tek ki egé szí tõ és ki se gí tõ te vé keny sé gé bõl
szár ma zó be vé te le i nek fel hasz ná lá sá ról és el szá mo lá sá ról
szóló 15/2010. (I. 27.) HM uta sí tás (a to váb bi ak ban:
15/2010. HM uta sí tás).

14. §

A hon vé del mi szer ve zet ki egé szí tõ és vál lal ko zá si te vé -
keny sé gé nek, to váb bá az ala pí tó ok ira tá ban szak mai alap -
fel adat ként meg ha tá ro zott alap te vé keny sé gé nek szak fel -
adat sze rin ti el kü lö ní té sét 2010. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal -
maz ni. A 15/2010. HM uta sí tás sze rint 2010. év ben ezen
uta sí tás ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en vég zett ki egé szí tõ és
ki se gí tõ te vé keny sé gek ki adá si és be vé te li elõ irány za ta it,
va la mint azok tel je sí té sét köz pon ti át for ga tás sal a HM
KPH hajt ja vég re.

15. §

Ezen uta sí tás ju tal ma zás sal kap cso la tos ren del ke zé sei
2011. de cem ber 31-éig nem al kal maz ha tó ak.

16. §

Amennyi ben a hon vé del mi szer ve zet vál lal ko zá si te vé -
keny sé ge i nek ki adá sai a hon vé del mi szer ve zet ki adá sa i -
ban 2010. év ben vár ha tó an nem érik el az 5%-ot, azo kat a

ki egé szí tõ te vé keny ség re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint is el 
le het el szá mol ni. Ha év köz ben el éri ez az arány az 5%-os
mér té ket, a hon vé del mi szer ve zet kö te les e te vé keny sé ge it
az év egé szé re vo nat ko zó an vál lal ko zá si te vé keny ség ként
el szá mol ni.

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

A hon vé del mi mi nisz ter 
3/2011. (I. 14.) HM 

u t a  s í  t á  s a  
a köz tiszt vi se lõk ca fe te ri a jut ta tá sá ról szó ló 

3/2010. (I. 8.) HM uta sí tás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja és a 
97. § (1) be kez dé sé nek o) pont ja alap ján – a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXI II. tör vény 49/F. §-a
vég re haj tá sa ér de ké ben, fi gye lem mel a kor mány tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szóló 2010. évi LVI II. tör vény 2. § (1) be -
kez dé sé re, a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló 1995. évi
CXVII. tör vény re, va la mint a köz tiszt vi se lõk ca fe te ri a jut -
ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 305/2009. (XII. 23.)
Korm. ren de let re  a köz tiszt vi se lõk ca fe te ri a jut ta tá sá ról
szóló 3/2010. (I. 8.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról a kö vet ke zõ

uta sí tást

adom ki.

1. §

A köz tiszt vi se lõk ca fe te ri a jut ta tá sá ról szóló 3/2010.
(I. 8.) HM uta sí tás (a to váb bi ak ban: Ut.) 1. § (1) be kez dé se 
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 HM Vé del mi Hi va tal ra és a HM Köz pon ti El len õr zé si és
Ha tó sá gi Hi va tal ra, a HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si és
Fegy ver zet-el len õr zé si Hi va tal ra, a HM Tár sa dal mi Kap -
cso la tok és Ha di sír gon do zó Hi va tal ra, az e szer ve ze tek nél
fog lal koz ta tott kor mány tiszt vi se lõk re, kor mány za ti ügy -
ke ze lõk re, va la mint a pré mi um évek prog ram ról és a kü -
lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról szó ló 2004. évi
CXXII. tör vény ha tá lya alatt ál ló köz szol gá la ti jog vi -
szony ban ál lók ra (a to váb bi ak ban együtt: köz tiszt vi se lõk)
ter jed ki.”

2. §

Az Ut. 3. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A köz tiszt vi se lõt meg il le tõ ca fe te ri a jut ta tás 2011.
év re vo nat ko zó ke ret össze gét 200 000 Ft-ban ha tá ro zom
meg.”
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3. §

(1) Az Ut. 15. § (3) és (4) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép: 

„(3) A la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga tás irán ti igény lést
az uta sí tás 3. szá mú mel lék le te sze rint igény lõ la pon kell
be nyúj ta ni. Az igény lé sen a köz tiszt vi se lõt el lá tó pénz -
ügyi és szám vi te li szerv nek iga zol nia kell, hogy az igé -
nyelt la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga tás össze ge a nyi lat ko -
zat sze rin ti összeg gel meg egye zik.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti be nyúj tott ké re lem re a la kás -
cé lú tá mo ga tás ra va ló jo go sult ság meg ál la pí tá sa so rán a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott la kás cé lú tá mo ga tá si
szerv a ké re lem ben jel zett la kás cé lú fel hasz ná lás nak, va la -
mint a ké re lem hez csa tolt ok ira tok, bi zony la tok alap ján az
Szja. tör vény adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság ra vo nat ko -
zó sza bá lya i nak tör té nõ meg fe le lést vizs gál ja.”

(2) Az Ut. 15. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Amennyi ben an nak fel té te lei fenn áll nak, a (4) be -
kez dés sze rin ti vizs gá lat le zá rá sát kö ve tõ en a la kás cé lú tá -
mo ga tá si szerv a jo go sult ság fenn ál lá sá ról iga zo lást ál lít
ki, va la mint pénz ügyi fe de zet ren del ke zés re ál lá sa ese tén
in téz ke dik a tá mo ga tás „La kás épí tés és -vá sár lás mun kál -
ta tói tá mo ga tá sa” el ne ve zé sû szám lá ról tör té nõ ki uta lá sá ra.”

(3) Az Ut. 15. §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Amennyi ben a jo go sult la kás lí zing cél já ra kü lön

jog sza bály alap ján al bér le ti díj hoz zá já ru lás ban ré sze sül,
úgy e tény re a (6) be kez dés sze rin ti iga zo lás ban utal ni kell. 
Ilyen eset ben az uta sí tás sze rin ti la kás cé lú mun kál ta tói tá -
mo ga tást úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy an nak és a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um ál tal nyúj tott lak ha tá si tá mo ga tá sok -
ról szó ló HM ren de let sze rint nyúj tott al bér le ti hoz zá já ru -
lás nak az együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a lí zing díj
adott évi össze gét.” 

4. §

Az Ut. 17. § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép: 

„(8) A vá lasz tott la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga tás
össze gé rõl a pénz ügyi és szám vi te li szerv a nyi lat ko za tok
alap ján a tárgy év ja nu ár 20-áig ada tot szol gál tat 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 ré szé re, amely in téz ke dik a
la kás cé lú tá mo ga tá si szerv ré szé re a költ ség ve té si elõ -
irány zat biz to sí tá sá ra. A la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga tás -
ra vo nat ko zó év köz be ni nyi lat ko zat té tel, mó do sí tás ese -
tén a pénz ügyi és szám vi te li szerv az adat szol gál ta tást a
nyi lat ko zat át vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül tel je sí ti.”

5. §

Az Ut. a je len uta sí tás 1. mel lék le te sze rin ti 3. szá mú
mel lék let tel egé szül ki.

6. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba és 2011. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

(2) Az uta sí tás 1. §-ában meg ha tá ro zott ren del ke zést – a
szer ve ze ti vál to zá sok ra fi gye lem mel – 2010. ok tó ber 1-jé -
tõl kell al kal maz ni, a 2. és 5. § ren del ke zé se it 2011. ja nu ár
1-jé tõl kell al kal maz ni. 

(3) Az uta sí tás 15. § (5) be kez dé sé ben és a 17. § (9) be -
kez dé sé ben a „te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv lak ha tás tá -
mo gat ási egy sé ge” szö veg rész he lyé be a „la kás cé lú tá mo -
ga tá si szerv” szö veg lép.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. mel lék let a 3/2011. (I. 14.) HM uta sí tás hoz

3. szá mú mel lék let a 3/2010. (I. 8.) HM uta sí tás hoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Sor szám: .......................................................
Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal
La kás cé lú Tá mo ga tá si Osz tály
1476 Bu da pest, Pf. 246
Nyt. szám:

Fi gye lem!
Az igény lõ lap ki töl té se elõtt szí ves ked jék a „Ki töl té si út mu ta tót” el ol vas ni!
Hi á nyo san ki töl tött igény lõ la pon be nyúj tott ké re lem ér dem ben nem bí rál ha tó el!

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYLÕLAP
(Köz tiszt vi se lõk ré szé re – ca fe te ri a jut ta tás)

I. Az igény lõ ada tai

SZEMÉLYI ADATOK
1. Név (elõ zõ név): ........................................................................................................................................

Le ány ko ri név: ...........................................................................................................................................
Any ja ne ve: ...............................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap: ........................................................................................................................
Adó azo no sí tó je l (szám): ...........................................................................................................................

MUNKAHELYI ADATOK
2. Be osz tá sa: ..................................................................................................................................................

Köz tiszt vi se lõi (kor mány-tiszt vi se lõi) jog vi szony kez de te: ......................................................................
3. Mun ka he lye (szol gá la ti he lye): .................................................................................................................

Meg ne ve zé se: ............................................................................................................................................
Cí me: .......................................... ir. sz.: .................................................................................................
Pos ta cí me: .................................................................................................................................................
Mun ka he lyi   te le fon szám: ................................................................................
Mo bil (sa ját) te le fon szám: ................................................................................

II. Ada tok a je len le gi la kás ról

4. Je len le gi la ká som cí me: 
................................ ir.sz.: ....................................................................................................... te le pü lés
.............................................................. ut ca ..............  hsz. ........... lh. ................. em. ............ aj tó

5. A la kás tu laj do ni jel le ge:
o ma gán tu laj do nú
o ál lam i tu laj do nú
o ön kor mány za ti tu laj do nú
o ön kor mány za ti tu laj do nú HM ren del ke zé sû

6. A la kás hasz ná lat jog cí me:
tu laj do nos, tu laj do nos társ, bér lõ, bér lõ társ, tu laj do nos hoz zá tar to zó ja, bér lõ hoz zá tar to zó ja, al bér lõ, szí -
ves sé gi la kás hasz ná ló, lí zing be ve võ, egyéb 
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A la kás bér lõ jé nek, tu laj do no sá nak ada tai:  (csak ab ban az eset ben kell ki töl te ni, ha az igény lõ a
la kás ban a bér lõ, tu laj do nos hoz zá tar to zó ja ként la kik)

Név: 
Szü le té si hely, idõ: 

A la kás szo ba szá ma: ................................................
kom fort fo ko za ta: ...................................................

III. Ada tok az igé nyelt tá mo ga tás ról

7. Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge: 

8. A la kás cé lú tá mo ga tás igény lé sé nek cél ja:
o Bel föl dön fek võ la kás tu laj don jo gá nak meg szer zé se
o La kás zárt vé gû lí zing be vé te le
o La kás más vissz ter hes szer zõ dés ke re té ben tör té nõ meg szer zé se
o Bel föl dön fek võ la kás épí té sé re, épít te té sé re
o Bel föl dön fek võ la kás alap te rü le té nek leg alább egy la kó szo bá val tör té nõ bõ ví té se
o Bel föl dön fek võ la kás kor sze rû sí té se

9. Az igény lés hez be nyúj tott ok ira tok, bi zony la tok, a raj ta sze rep lõ összeg (pél dá ul vé tel ár, épí té si költ ség)
meg je lö lé sé vel
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10. Az igény lés egyéb in do kai:

........................................................................................, .............................. év ........................... hó ................... -n.

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

(az igény lõ alá írá sa)

Zá ra dé kok

______________________________________________________________________________________________

1.
A köz tiszt vi se lõt el lá tó ................................................................................................. (hon vé del mi
szerv meg ne ve zé se) pénz ügyi és szám vi te li szerv iga zol ja, hogy az igé nyelt la kás cé lú tá mo ga tás
össze ge a nyi lat ko zat sze rin ti összeg gel meg egye zik.

............................................................, ........................... év ............................ hó ................... -n.

      

      

P. H.

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

alá írás

______________________________________________________________________________________________

2.
...................................................................................................................................... (meg ne ve zés) 
ál lo mány il le té kes pa rancs no ká nak (mun ka he lyi ve ze tõ jé nek) ja vas la ta:

 

Iga zo lom, hogy a ké re lem ben fog lal tak a va ló ság nak meg fe lel nek.

............................................................, ........................... év ............................ hó ................... -n

      

      

P. H.

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

alá írás

2. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 181



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A ki töl tés kö ve tel mé nyei:

A lak ha tá si tá mo ga tást igény lõ la pot egy pél dány ban,
író gép pel, tin tá val vagy go lyós tol lal, ol vas ha tó mó don
kell ki töl te ni, és az ál lo mány il le té kes pa rancs nok út ján a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi -
va tal La kás cé lú Tá mo ga tá si Osz tá lyá hoz (1476 Bu da pest,
Pf. 246) be nyúj ta ni. Ce ru zá val ki töl tött nyom tat vány nem
fo gad ha tó el. 

Ahol a vá lasz elõ re nyom ta tott, ott a fe le le tet csak az elõ -
re nyom ta tott vá lasz szö veg erõ tel jes alá hú zá sá val vagy a
be tû/jel zés be ka ri ká zá sá val kell meg ad ni.

Ar ra a kér dés re, amely nél az elõ re nyom ta tott vá la szok
egyi ke sem fe le l meg az igény lõ kö rül mé nye i nek és a pon -
to zott vo na lon ki egé szí tés sem szük sé ges, nem kell vá la -
szol ni.

Az igény lés ben elõ adott va la mi lyen iga zo lás hoz kö tött
in do kot az igény lõ lap hoz mel lé kelt bi zo nyí tó ere jû irat tal
(jog erõs ha tá ro zat tal, szak mai nyi lat ko zat tal stb.) kell iga -
zol ni.

A ké re lem hez csa tol ni kell a tá mo ga tás sal érin tett la kás -
ra vo nat ko zó tu laj do ni la pot vagy annak má so la tát is.
Amennyi ben a jo go sult la kás lí zing hez al bér le ti díj-hoz zá -
já ru lás ban ré sze sül, úgy az er rõl szóló ál lo mány il le té kes
pa rancs nok (ve ze tõ) pa ran csát (ha tá ro za tát is csa tol ni
kell.)

A tá mo ga tás ra jo go sult ság

A la kás cé lú tá mo ga tás ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium, a HM Vé del mi Hi va tal ra, a HM Bel sõ El len õr zé si
Hi va tal ra, a HM Ha tó sá gi Hi va tal ra, a HM Nem zet kö zi
Együtt mû kö dé si és Fegy ver zet-el len õr zé si Hi va tal ra, a
HM Tár sa dal mi Kap cso la tok és Ha di sír gon do zó Hi va tal -
ra, va la mint a szer ve ze tek nél fog lal koz ta tott kor mány -
tiszt vi se lõk re, kor mány za ti ügy ke ze lõk re, va la mint 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 alatt
álló köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók ra.

A la kás cé lú tá mo ga tás sal kap cso la tos tá jé koz ta tó

A la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga tás ra va ló jo go sult ság
meg ál la pí tá sa so rán a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv lak -
ha tás tá mo gat ási egy sé ge sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló
1995. évi CXVII. tör vény (Szja. tör vény) adó ter het nem
vi se lõ já ran dó sá gá ra vo nat ko zó sza bá lya i nak tör té nõ meg -
fe le lé sét vizs gál ja.

Az Szja. tör vény 3. § 72. pont t) al pont ja sze rint adó ter -
het nem vi se lõ já ran dó ság a mun kál ta tó ál tal la kás cé lú fel -
hasz ná lás ra a mun ka vál la ló nak hi tel in té zet vagy a Ma gyar 
Ál lam kincs tár út ján, annak iga zo lá sa alap ján nyúj tott,
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás (ide ért ve a mun kál ta tó ál -
tal la kás cé lú fel hasz ná lás ra nyúj tott köl csön el en ge dett
össze gét is) a vé tel ár vagy a tel jes épí té si költ ség 30 szá za -
lé ká ig, de több mun kál ta tó ese tén is a fo lyó sí tás évét meg -
elõ zõ négy év ben ilyen ként fo lyó sí tott össze gek kel együtt
leg fel jebb 5 mil lió fo rin tig ter je dõ összeg ben, fel té ve,
hogy a la kás nem ha lad ja meg a la kás cé lú ál lam i tá mo ga tá -
sok ról szóló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott mél tá -
nyol ha tó la kás igényt (la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga tás).

Az Szja. tör vény 3/A. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a
mun kál ta tó ál tal la kás cé lú fel hasz ná lás ra adott vissza nem
té rí ten dõ tá mo ga tás fel hasz ná lá sa ak kor mi nõ sül adó ter het 
nem vi se lõ já ran dó ság nak, ha az

a) a bel föl dön fek võ la kás tu laj don jo gá nak és a la kás hoz 
kap cso ló dó föld hasz ná la ti jog nak adás vé tel vagy más
vissz ter hes szer zõ dés ke re té ben tör té nõ meg szer zé sé re
(ide ért ve a la kás zárt vé gû lí zing be vé te lét is),

b) a bel föl dön fek võ la kás épí té sé re, épít te té sé re,
c) a bel föl dön fek võ la kás alap te rü le té nek leg alább egy

la kó szo bá val tör té nõ bõ ví tést ered mé nye zõ nö ve lé sé re,
d) a la kás cé lú ál lam i tá mo ga tá sok ról szóló kor mány ren -

de let sze rint meg ha tá ro zott kor sze rû sí tés re
tör té nik.
 Az Szja. tör vény 3/A. § (2) be kez dé se ér tel mé ben a

mun kál ta tó ál tal nyúj tott la kás cé lú tá mo ga tás a 3/A. § (1)
be kez dés sze rin ti fel hasz ná lá sa a kö vet ke zõ ok ira tok kal,
bi zony la tok kal iga zol ha tó:

 a) la kás tu laj don jo gá nak és a la kás hoz kap cso ló dó föld -
hasz ná la ti jog nak a meg szer zé se ese tén az ér vé nyes szer -
zõ dés és az in gat lan ügyi ha tó ság hoz be nyúj tott be jegy zé si
ké re lem, va la mint az összeg fel hasz ná lá sát iga zo ló ok irat;

b) la kás épí té se, épít te té se és la kás alap te rü le té nek nö -
ve lé se ese tén a jog erõs hasz ná lat ba vé te li en ge dély, va la -
mint az összeg fel hasz ná lá sát iga zo ló, a hasz ná lat ba vé te li
en ge dély kel te nap já ig, illetve a hasz ná lat ba vé te li en ge -
dély ben meg je lölt fel té te lek tel je sí té se ha tár ide jé ig ki bo -
csá tott, az épí té si en ge dély jo go sult ja ne vé re ki ál lí tott
szám la;

c) la kás kor sze rû sí té se ese tén a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát
meg elõ zõ en hat hó na pon be lül és azt kö ve tõ en 12 hó na pon 
be lül ki ál lí tott, az épí té si ter mé kek mû sza ki kö ve tel mé -
nye i nek, meg fe le lõ ség iga zo lá sá nak, va la mint for ga lom ba 
ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
szóló ren de let sze rin ti meg fe le lõ sé gi iga zo lás sal ren del ke -
zõ – be épí tett – ter mé kek rõl szóló szám la, va la mint a más
sze mély ál tal el vég zett mun ka el len ér té ké rõl ki ál lí tott bi -
zony lat. 
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A hon vé del mi mi nisz ter 
4/2011. (I. 14.) HM 

u t a  s í  t á  s a
mi nisz te ri biz tos ki ne ve zé sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont já ban, a
fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 115.
§-ában, to váb bá a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va -
la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
szó ló 2010. évi XLIII. tör vény 38. §-ában fog lal tak alap ján 
– fi gye lem mel a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
ala pí tó ok ira tá ról szó ló 14/2000. (HK. 9.) HM ha tá ro zat 9.
pont já ban meg ha tá ro zot tak ra – a kö vet ke zõ 

uta sí tást

adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a 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 mi nisz ter köz vet len
és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, a mi nisz -
ter fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a fel -
adat tal érin tett ka to nai szer ve ze tek re ter jed ki.

2. §

(1) A tiszt kép zés rend sze ré nek kor sze rû sí té sé vel, a Zrí -
nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem (a to váb bi ak ban:
ZMNE) egyes szer ve ze ti ele me i nek mó do sí tá sá val – ezen
be lül kü lö nö sen a Lu do vi ka Hall ga tói Zász ló alj ön ál ló ka -
to nai szer ve zet té tör té nõ át ala kí tá sá val, to váb bá a ZMNE
mû kö dé sé nek fel ügye le té vel, a Nem ze ti Köz szol gá la ti
Egye tem meg ala kí tá sá val, va la mint a mi nisz ter ál tal meg -
ha tá ro zot tak kal – össze füg gõ egyes fel ada tok vég re haj tá -
sá ra dr. Deák Já nos, mi nisz te ri fõ ta nács adót mi nisz te ri
biz tos sá ne ve zem ki.

(2) A mi nisz te ri biz tos e te vé keny sé gét 2011. ja nu ár
1-jé vel kez dõ dõ en hat hó nap idõ tar tam ra lát ja el.

3. §

(1) A mi nisz te ri biz tos el lát ja:

a) a ZMNE szer ve ze ti és mû kö dé si rend jé nek kor sze rû -
sí té sé vel, gaz dál ko dá sá nak sta bi li zá lá sá val össze füg gõ
dön tés-elõ ké szí tõ és ko or di ná ci ós fel ada to kat,

b) a tiszt kép zés rend sze ré nek kor sze rû sí té se ke re te in
be lül a Lu do vi ka Hall ga tói Zász ló alj ön ál ló ka to nai szer -
ve zet ként tör té nõ lét re ho zá sá val kap cso la tos dön tés-elõ -

ké szí tõ és vég re haj tó fel ada tok irá nyí tá sát a Hon véd Ve -
zér kar fõ nö ké vel (a to váb bi ak ban: HVKF) egyez tet ve,

c) a ZMNE mû kö dé sé vel kap cso la tos szer ve zé si, sza bá -
lyo zá si, gaz dál ko dá si jog- és ha tás kö rök fe lül vizs gá la tá -
val össze füg gõ elõ ké szí tõ fel ada to kat, to váb bá azok szük -
sé ges mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok ki dol go zá sá nak
irá nyí tá sát.

(2) A mi nisz te ri biz tos az érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek kel és tu do má nyos tes tü le tek kel együtt mû kö dik, il let -
ve a HM szer vek kel és -szer ve ze tek kel fo lya ma tos kap -
cso lat tar tás ra, in for má ció be ké ré sé re, ko or di ná ci ós mun ka 
vég zé sé re és a vég re haj tás fel ügye le té re jo go sult.

(3) A mi nisz te ri biz tos a HM szer vek kel és szer ve ze tek -
kel tör té nõ kon zul tá ci ó ra, in for má ció gyûj té sé re, va la mint
a más mi nisz te rek kel együt te sen ki adás ra ke rü lõ nor ma tív
sza bá lyo zók elõ ké szí té se ér de ké ben más mi nisz té ri u mok -
kal együtt mû kö dés re jo go sult.

4. §

(1) A ZMNE-t érin tõ szer ve zet ala kí tás sal, ve ze tõi ki ne -
ve zés sel és meg bí zás sal össze füg gõ va la mennyi elõ ter -
jesz tést a mi nisz te ri biz tos út ján kell fel ter jesz te ni a hon vé -
del mi mi nisz ter hez. 

(2) A meg bí zá si szer zõ dé sen, il let ve szel le mi te vé keny -
ség ki fej té sé re irá nyu ló vál lal ko zá si szer zõ dé sen ala pu ló,
a ZMNE gaz dál ko dá sát érin tõ jog vi szony ra új szer zõ dés -
kö tés elõ ze tes en ge dé lye zés re vo nat ko zó ja vas la tot a HM
vé de lem gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit ká ra ré szé re a mi nisz -
te ri biz tos út ján kell meg kül de ni.

(3) A mi nisz te ri biz tos fe le lõs sé gi kö rét érin tõ va la -
mennyi dön té si ja vas lat ter ve ze tét – ide ért ve a HM szer -
vei, szer ve ze tei ál tal elõ ké szí tet te ket is – elõ ze te sen a mi -
nisz te ri biz tos ré szé re tá jé koz ta tá sul meg kell kül de ni.

(4) A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem meg ala kí tá sá val
össze füg gés ben a ka to nai és vé del mi cé lú fel sõ ok ta tás
funk ci ó i ra, fel ada ta i ra, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem
lét re ho zá sá ról szó ló Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro zot -
tak ra vo nat ko zó, va la mint a szer ve zet ki ala kí tá sát érin tõ
ága za ti fel ada to kat érin tõ ja vas la to kat a mi nisz te ri biz tos
ré szé re meg kell kül de ni. A mi nisz te ri biz tos a Nem ze ti
Köz szol gá la ti Egye tem meg ala kí tá sá val össze füg gõ tár ca -
kö zi ko or di ná ció so rán jo go sult a ZMNE kép vi se le té nek
el lá tá sá ra.

5. §

A mi nisz te ri biz tos te vé keny sé gé rõl a HM mi nisz te ri
ka bi net fõ nö ke út ján két ha von ta je len tést ter jeszt fel a hon -
vé del mi mi nisz ter nek, ame lyet tá jé koz ta tá sul meg küld a
HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak és a HVKF-nek.
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6. §

A HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály 2010. de cem ber 30.
nap já ig a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló
2010. évi XLI II. tör vénnyel össz hang ban fel ter jesz ti a mi -
nisz ter ré szé re a mi nisz te ri biz to s ki ne ve zé sé hez szük sé -
ges sze mély ügyi ha tá ro za tot.

7. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, és
2011. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

A hon vé del mi mi nisz ter
5/2011. (I. 20.) HM

u t a  s í  t á  s a
a szol gá la ti, köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti

jog vi szo nyon és mun ka vi szo nyon kí vü li
te vé keny sé gek dí ja zá sá ról szóló

99/2006. (HK 19.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

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.) 52. § (1) be -
kez dés f) pont ja alap ján, fi gye lem mel a Hvt. 97. § (1) be -
kez dés l) és o) pont já ra, a szol gá la ti, köz szol gá la ti, köz al -
kal ma zot ti jog vi szo nyon és mun ka vi szo nyon kí vü li te vé -
keny sé gek dí ja zá sá ról szóló 99/2006. (HK 19.) HM

uta sí tás

mó do sí tá sá ról a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. §

A szol gá la ti, köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi szo -
nyon és mun ka vi szo nyon kí vü li te vé keny sé gek dí ja zá sá -
ról szóló 99/2006. (HK 19.) HM uta sí tás (a to váb bi ak ban:
Ut.) 4. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. § (1) Meg bí zá si szer zõ dé sen, vagy vál lal ko zá si szer -
zõ dé sen ala pu ló jog vi szony lé te sí té se annak a pa rancs nok -
nak, ve ze tõ nek, vagy az ál ta la írás ban meg ha tal ma zott ve -
ze tõ nek a ha tás kö ré be tar to zik, aki a dí ja zás hoz szük sé ges
költ ség ve té si elõ irány zat tal ren del ke zik (a to váb bi ak ban:
kö te le zett ség vál la lá sá ra jo go sult elöl já ró).

(2) Ha a meg bí zott, vagy vál lal ko zó ré szé re a szer zõ -
dés sze rint fi ze ten dõ összeg egy nap tá ri év ben (több
szer zõ dés ese tén ezek együt tes össze ge) vár ha tó an el éri

a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap 50-sze re sét,
a szer zõ dés meg kö té sé hez – a ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ki vé te lé vel – a Hon vé del mi Mi nisz té rium
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va ta la (a to váb bi ak ban:
HM KPH) fõ igaz ga tó já nak vagy meg bí zott já nak el len -
jegy zé se szük sé ges.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti el len jegy zést a meg bí zá si
szer zõ dés va la mennyi pél dá nyá nak a kö te le zett ség vál la lá -
sok el len jegy zé sé rõl és a be je len té sé nek rend jé rõl szóló
HM uta sí tás sze rin ti zá ra dé ko lá sá val kell vég re haj ta ni.

(4) A HM szer ve i nél a kül sõ meg bí zá si díj ke ret ter hé re
elõ ké szí tett meg bí zá si szer zõ dé se ket a (2) be kez dés sze -
rin ti el len jegy zés ke re té ben a HM Igaz ga tá si és Jogi Kép -
vi se le ti Fõ osz tály (a to váb bi ak ban: HM IJKF) ré szé re meg 
kell kül de ni jogi (szak ér tõi) vé le mé nye zés re. En nek ered -
mé nyét a HM IJKF fõ osz tály ve ze tõ je, vagy meg bí zott ja a
meg bí zá si szer zõ dé sen zá ra dék ban rög zí ti.

(5) A (4) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó hon vé del mi
szer ve ze tek nél az el len jegy zés re jo go sult a meg bí zá si
szer zõ dés ter ve ze tét az il le té kes jogi és igaz ga tá si szer ve -
ze ti elem – a (2) be kez dés sze rin ti eset ben a HM KPH Jogi
és Kár té rí té si Osz tály – ré szé re jogi (szak ér tõi) vé le mé -
nye zés re az el len jegy zést meg elõ zõ en meg kül di. Az el len -
jegy zés re jo go sult a jogi vagy más szak ér tõi vé le mény be -
ké ré sé tõl el te kint het, ha a meg bí zá si szer zõ dés rend sze re -
sen is mét lõ dõ, azo nos tar tal mú, egy sze rû és át te kint he tõ
jog vi szony lét re ho zá sá ra irá nyul.”

2. §

Az Ut. 13. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A köz tiszt vi se lõi il let mény ala pot meg ha la dó
össze gû órán kén ti elõ adói tisz te let díj ki fi ze té sé nek el len -
jegy zé se – a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ki vé te -
lé vel – a HM KPH fõ igaz ga tó já nak, vagy meg bí zott já nak
ha tás kö ré be tar to zik.”

3. §

Az Ut. ki egé szül a kö vet ke zõ 15/A–15/H. §-sal és az azt 
meg elõ zõ al cím mel:

„Mû ve le ti te rü le ten vég zett for dí tói, tol má cso lá si és
egyéb fel ada tok ra, te vé keny sé gek re vo nat ko zó sa já tos
sza bá lyok

15/A. § A hon vé del mi szerv ál tal a Hvt. 204. § (1) be -
kez dés g) pont ja sze rin ti mû ve le ti te rü le ten – ál lo mány ba
nem tar to zó – for dí tó, tol mács és egyéb fog lal koz ta tot tak
meg bí zá si jog vi szo nyá ra, és e te vé keny sé gek dí ja zá sá ra
je len uta sí tás sza bá lya it a 15/B-15/H. §-ok ban fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

15/B. § Mû ve le ti te rü le ten vég zett fel ada tok meg bí zá si
jog vi szony ban tör té nõ vég zé sé re a 6. § (2) be kez dé sét, a
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14. § (2) be kez dé sét és a 3. szá mú mel lék let ren del ke zé se it
nem kell al kal maz ni.

15/C. § A for dí tá si és tol má cso lá si fel ada to kat a meg bí -
zott ki zá ró lag a mû ve le ti te rü le ten vé gez he ti. Ezen be lül, a
konk rét hely hez kö tött fel ada tok ki vé te lé vel, a tel je sí tés
he lyét a meg bí zott sza ba don meg vá laszt hat ja, a meg bí zás
sze rin ti fel ada to kat idõ kor lá to zás nél kül – a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott ér vé nyes sé gi idõ tar ta mon be lül – a meg bí -
zó (vagy meg ha tal ma zott ja) irány mu ta tá sai sze rint, ön ál -
ló an, kel lõ gon dos ság gal, leg jobb tu dá sa sze rint, sza ba -
don, a meg bí zó ér de ke i nek meg fe le lõ en vé gez he ti.

15/D. § A tol má cso lá si dí jat – a for dí tá si díj tól, az egyéb 
te vé keny sé gek díj át ól és az eset le ges költ ség té rí té sek tõl
el kü lö nít ve – áta lány for má já ban kell meg ha tá roz ni, ame -
lyet a tel je sí té si iga zo lás alap ján utó lag, leg ké sõbb a meg -
bí zá si szer zõ dés ér vé nyes sé gé nek utol só nap ján kell fo -
lyó sí ta ni, a nem zet kö zi sze rep vál la lás költ ség ve té si elõ -
irány zat ter hé re. A tol má cso lá si díj (áta lány) és a for dí tá si
díj mér té ké nek (össze gé nek) meg ál la pí tás kor sú lyo zot tan
kell fi gye lem be ven ni a tel je sí tés he lye sze rin ti kö rül mé -
nye ket, a mun ka erõ-pi a ci vi szo nyo kat, és a biz ton sá gi
koc ká za tot. A meg bí zott ké ré sé re tar tós meg bí zás ese tén
ha von ta – fel adat tel je sí tés-, vagy idõ ará nyos össze gû
– meg bíz ási díj-elõ leg fo lyó sít ha tó. A meg bí zá si dí jat,
vagy az annak ter hé re ki fi ze tett elõ le get a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott pénz nem ben kell fo lyó sí ta ni.

15/E. § A for dí tás díj át for dí tott ol da lan ként fi ze ten dõ
összeg ben kell meg ál la pí ta ni a 2. szá mú mel lék let alap ján.

15/F. § Mû ve le ti te rü le ten vég zen dõ fel adat ra kö tött
meg bí zá si szer zõ dés nek, a sa já tos vi szo nyok ra te kin tet tel
az ál ta lá nos tar tal mi ele me ken túl me nõ en tar tal maz nia
kell, kü lö nö sen

a) a meg bí zott ki fe je zett nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó -
an, hogy a for dí tá si és tol má cso lá si fel ada to kat ki zá ró lag
meg bí zá si jog vi szony ke re té ben kí ván ja el vé gez ni,

b) azt a ki kö tést, hogy a meg bí zott e te vé keny sé ge ke -
re té ben al kal ma zot tat, be dol go zót, se gí tõ csa lád ta got,
köz re mû kö dõt nem ve het igény be,

c) a fel adat konk rét meg ha tá ro zá sát (kom mu ni ká ci ós
ké pes ség biz to sí tá sa tol má cso lás- és for dí tás szol gál ta tás -
sal) az zal a ki egé szí tés sel, hogy a for dí tást és a tol má cso -
lást ese ten ként, al ka lom sze rû en, a szük sé ges idõ pon tok -
ban, az ott és ak kor jel zett ha tár idõ re kell tel je sí te ni. A
meg bí zó (vagy annak kép vi se lõ je) et tõl el té rõ fel adat el -
vég zé sé re nem tart hat igényt,

d) a for dí tás és a tol má cso lás el vár ha tó kö ve tel mé nye i -
nek, szín vo na lá nak meg ha tá ro zá sát,

e) azt, hogy a for dí tá si és tol má cso lá si díj a meg bí zá si
szer zõ dés ben net tó (köz ter het nem tar tal ma zó) vagy brut tó 
összeg ben, vagy a meg bí zott ké ré sé re, kül föl di pénz nem -
ben ke rül meg ál la pí tás ra. Amennyi ben a meg bí zá si díj a
szer zõ dés ben nem ma gyar pénz nem ben ke rül meg ál la pí -
tás ra, vagy a meg ál la pí tott pénz nem tõl el té rõ pénz nem ben
ke rül fo lyó sí tás ra, a szer zõ dés ben rög zí te ni kell annak fel -

té te le it és az át vál tá si ár fo lyam al kal ma zá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat. Ha a meg bí zá si díj, az annak ter hé re fo lyó sí -
tott elõ leg, vagy ezek egy rész e (a meg bí zott ki fe je zett ké -
ré sé re) kész pénz ben ke rül fo lyó sí tás ra, a szer zõ dés ben
rög zí te ni kell a ki fi ze tés tel je sí té sé nek he lyét és idõ pont -
ját,

f) a köz ter hek re vo nat ko zó ki kö té se ket,
g) a meg bí zott ré szé re a fel adat el lá tá sá hoz té rí tés men -

te sen, vagy té rí tés el le né ben ren del ke zés re bo csá tott esz -
kö zö ket, inf ra struk tú rát, el lá tást, uta zá si és egyéb át vál lalt
költ ség té rí té se ket, to váb bá azok igény be vé te lé nek fel té te -
le it és el já rá si rend jét,

h) a for dí tá si és tol má cso lá si fel adat biz ton sá gos vég -
zé sé nek kö ve tel mé nye it,

i) a hi bás vagy hi á nyos tel je sí tés ese tén a meg bí zot tat
ter he lõ kö te le zett sé ge ket és a meg bí zó jo go sult sá ga it.

15/G. § A meg bí zó és meg bí zott kö zös meg egye zés sel a 
meg bí zá si szer zõ dés ben to váb bi, a Pol gá ri Tör vény könyv
sze rin ti jo go kat és kö te le zett sé ge ket ha tá roz hat meg,
azon ban köz szol gá la ti, vagy mun ka jog vi szony ra ki zá ró la -
go san vo nat ko zó (uta lá so kat), jel lem zõ ele me ket (uta sí tá si 
jog, mun ka idõ stb.) nem tar tal maz hat.

15/H. § A meg bí zott(ak) ál tal tény le ge sen tol má cso -
lás sal el töl tött idõ rõl, an nak he lyé rõl és szín vo na lá ról
(ered mé nyes sé gé rõl) sze mé lyen kén ti nyil ván tar tást
(nap ló) kell ve zet ni, me lyet leg alább he ten te a kö te le -
zett ség vál la lás ra jo go sult elöl já ró meg bí zott ja alá írá sá -
val hi te le sít. A nyil ván tar tást he lyi leg el ké szí tett for má -
ban, az ügy vi te li sza bá lyok nak meg fe le lõ en kell össze -
ál lí ta ni és ke zel ni, mely nek ada tai más in for má ci ók kal
is ki egé szít he tõk.”

4. §

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

„3. Az 1–2. pont sze rin ti for dí tá si dí jon fe lü li összeg
csak ki vé te le sen in do kolt eset ben, a HM KPH fõ igaz ga tó -
ja vagy meg bí zott ja el len jegy zé sé vel ál la pít ha tó meg.” 

5. §

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

[A pót díj mér té ke]
„d) a tol má cso lás szo ká sos kö rül mé nye i tõl el té rõ, ki vé -

te les ese tek ben (éj sza kai órá ban vég zett tol má cso lás; sür -
gõs, azon na li igény be vé tel; bo nyo lult szö veg, ma gas szak -
mai kö ve tel mé nyek, fe le lõs ség stb.) a kö te le zett ség vál la -
lás ra jo go sult elöl já ró az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott
össze get meg ha la dó mér té kû pót dí jat a HM KPH fõ igaz -
ga tó já nak vagy meg bí zott já nak el len jegy zé sé vel ál la pít hat 
meg.” 

2. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 185



6. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti az Ut. 10. § (4) be kez dé se és 1. szá -
mú mel lék le te.

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

A hon vé del mi mi nisz ter
6/2011. (I. 20.) HM

u t a  s í  t á  s a
a hon vé del mi szer ve ze tek be szer zé se i nek

el já rá si rend jé rõl szóló 120/2007. (HK 20.)
HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

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 hon vé del mi szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé -
rõl szóló 120/2007. (HK 20.) HM

uta sí tást

a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1. §

A hon vé del mi szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé -
rõl szóló 120/2007. (HK 20.) HM uta sí tás (a to váb bi ak ban:
Ut.) 1. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az uta sí tás ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – a HM, a hon vé del mi 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 fel ügye le te
alá tar to zó szer ve ze tek és a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak -
ban: MH) ka to nai szer ve ze tei (a to váb bi ak ban együtt: hon vé -
del mi szer ve ze tek) (köz)be szer zé se i re ter jed ki.”

2. §

Az Ut. 2. § 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

(Az uta sí tás al kal ma zá sa szem pont já ból:)
„10. HM szer vek: a HM ön ál ló szer ve ze ti egy sé gei (a

Mi nisz te ri Ka bi net, a fõ osz tály, a cso port fõ nök ség, a
Mi nisz te ri Ka bi net be nem tar to zó tit kár sá gok és a Ve -
zér ka ri Iro da).”

3. §

Az Ut. 4. §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím lép:

„A HM Gaz da sá gi Ter ve zé si Fõ osz tály ha tás kö re és fel -
ada tai”

4. §

Az Ut. 4. § (6) és (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A HM GTF ne gyed éven te össze fog la ló je len tést
ké szít a (köz)be szer zé sek hely ze té rõl, me lyet a HM vé de -
lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit ká ra (a to váb bi -
ak ban: HM VGHÁT), a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
(a to váb bi ak ban: HM HVKF), a HM jogi és igaz ga tá si
ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit ká ra (a to váb bi ak ban:
HM JI HÁT) és a HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra út ján a
tárgy idõ sza kot kö ve tõ hó nap 30-ig fel ter jeszt a hon vé del -
mi mi nisz ter ré szé re.

(7) A HM GTF ki dol goz za a tár ca be szer zé si hely ze té -
rõl szóló éves je len tést, me lyet a HM VGHÁT, a HM
HVKF, a HM JI HÁT és a HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra
út ján min den tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig fel ter jeszt a
hon vé del mi mi nisz ter ré szé re.”

5. §

Az Ut. 9. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(6) A HM GTF-nél a hír adó, in for ma ti kai, in for má ció vé -
del mi tár gyú fej lesz té sek kel, in fo kom mu ni ká ci ós esz köz be -
szer zés sel, a köz pon ti lag biz to sí tott szol gál ta tá sok kal, és az
MH zárt célú hír adó és in for ma ti kai há ló za tá nak üze mel te té -
sé vel, fenn tar tá sá val, va la mint a szol gál ta tás bér lés sel kap -
cso la tos (köz)be szer zé sek ese tén 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) és a HM FLÜ, inf ra struk tu rá lis (köz)be szer -
zé sek ese tén a HM IÜ, egyéb (köz)be szer zé sek ese tén a HM
FLÜ út ján en nek az uta sí tás nak meg fe le lõ el já rá si rend ben
kez de mé nye zik az ÉBT-ben nem sze rep lõ (köz)be szer zé sek,
to váb bá a fel me rü lõ mó do sí tá si igé nyek ké rel me i nek jó vá ha -
gyá sát.”

6. §

(1) Az Ut. 12. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A SZÉBT-ben a (köz)be szer zé se ket az a)–d) pon tok
sze rint el kü lö ní tet ten kell sze re pel tet ni. Az el ké szí tett és a
hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je ál tal alá írt terv vo nat ko zó
ré szét az MH ÖHP lo gisz ti kai gaz dál ko dá si ha tás kö ré be
tar to zó szer ve ze tek, MH szer vek az MH ÖHP út ján, min den 
egyéb hon vé del mi szer ve zet köz vet le nül meg küldi

a) az in kur ren ci a ke ze lés sel kap cso la tos (köz)be szer zé -
sek re vo nat ko zó igényt a HM GTF,

b) az inf ra struk tu rá lis (köz)be szer zé sek re vo nat ko zó
igényt a HM IÜ,
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c) a hír adó, in for ma ti kai, in for má ció vé del mi tár gyú
fej lesz té sek kel, in fo kom mu ni ká ci ós esz köz be szer zés sel, a 
köz pon ti lag biz to sí tott szol gál ta tá sok kal, és az MH zárt
célú hír adó és in for ma ti kai há ló za tá nak üze mel te té sé vel,
fenn tar tá sá val, va la mint a szol gál ta tás bér lés sel kap cso la -
tos (köz)be szer zé sek re vo nat ko zó igényt a HVK HI ICSF
út ján a HM FLÜ,

d) az egyéb szak te rü le tet érin tõ (köz)be szer zé sek re vo -
nat ko zó igényt a HM FLÜ
ré szé re.

A ter ve ket úgy kell el kül de ni, hogy az a), b), d) pont
sze rin ti ese tek ben a HM GTF, a HM IÜ és a HM FLÜ a
tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 31-ig, a c) pont ese té ben a
HM FLÜ a tárgy évet meg elõ zõ év no vem ber 5-éig meg -
kap ja. Ezek tõl a ha tár idõk tõl a (4) be kez dés sze rin ti HM
VGHÁT in téz ke dés ben el le het tér ni.”

(2) Az Ut. 12. § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A HM GTF az egyez te tett, HM VTB ál tal meg tár -
gyalt, és a HM VTB dön té sé nek meg fe le lõ en mó do sí tott
ÉBT-t min den év de cem ber 10-ig a HM HVKF, a HM
VGHÁT, a HM JI HÁT és a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár út -
ján jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re.”

7. §

Az Ut. 14. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az ÉBT-ben sze rep lõ (köz)be szer zé sek mó do sí tá -
sát, vagy a terv ben nem sze rep lõ, so ron kí vü li fel ada tok
(köz)be szer zé si igé nye it a 3. szá mú mel lék let sze rin ti Ké -
re lem ok má nyon, az el len jegy zést kö ve tõ en a HM GTF út -
ján kell en ge dé lyez tet ni

a) a 100 mil lió Ft be csült ér té ket el nem érõ be szer zé -
sek ese tén a HM VGHÁT-tal;

b) a 100 mil lió Ft, vagy azt meg ha la dó be csült ér té kû
be szer zé sek ese tén a HM VGHÁT és a HM köz igaz ga tá si
ál lam tit kár út ján a hon vé del mi mi nisz ter rel.”

8. §

(1) Az Ut. 15. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az el já rás kez de mé nye zõ je a köz be szer zé si el já -
rás meg in dí tá sa elõtt meg vizs gál ja a ren del ke zés re álló
ha di ipa ri ka pa ci tá so kat és azt, hogy az R1. vagy az R2.
sze rin ti el já rás va la me lyi ke al kal maz ha tó-e. Az el já rás
kez de mé nye zõ je a köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sa
elõtt elõ ké szí ti az adott áru be szer zés hez, illetve szol gál -
ta tás meg ren de lé sé hez szük sé ges – az (5) be kez dés ben
meg je lölt – in for má ci ó kat és nyi lat ko za to kat úgy, hogy
azok a meg bí zás ki adá sá nak idõ pont já ban hi ány ta la nul
ren del ke zés re áll ja nak. Az elõ ké szí tés so rán az el já rás
kez de mé nye zõ je egyez tet az el já rás tár gyá val kap cso -
lat ban érin tett hon vé del mi szer ve ze tek szak ér tõ i vel

annak ér de ké ben, hogy a meg bí zás ki adá sa után az el já -
rás ha la dék ta la nul meg kez dõd hes sen. Az így elõ ké szí -
tett meg bí zást a kez de mé nye zõ olyan idõ pont ban adja át 
az aján lat ké rõ ré szé re, hogy az el já rás a tör vé nyes ha tár -
idõk be tar tá sá val le foly tat ha tó le gyen, és a be szer zés
tár gya az igény ki elé gí té sé nek idõ pont já ra ren del ke zés -
re áll jon. A kez de mé nye zõ a meg bí zást hír adó, in for ma -
ti kai és in for má ció vé del mi tár gyú fej lesz té sek kel, in fo -
kom mu ni ká ci ós esz köz be szer zés sel, a köz pon ti lag biz -
to sí tott szol gál ta tá sok kal, és az MH zárt célú hír adó és
in for ma ti kai há ló za tá nak üze mel te té sé vel, fenn tar tá sá -
val, va la mint a szol gál ta tás bér lés sel kap cso la tos
(köz)be szer zé sek ese tén a HVK HI ICSF út ján kül di meg 
az aján lat ké rõ ré szé re.”

(2) Az Ut. 15. § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A meg bí zás hoz csa tol ják az el já rás le foly ta tá sá hoz
szük sé ges meg bí zó ál tal meg fo gal ma zott kö ve tel mé nye -
ket, mû sza ki le írást, to váb bá mind azt az in for má ci ót és
nyi lat ko za tot (a to váb bi ak ban együtt: mû sza ki do ku men -
tá ció), ame lyet a (3) be kez dés sze rint az el já rás kez de mé -
nye zõ je és az el já rás tár gyá val kap cso lat ban érin tett hon -
vé del mi szer ve ze tek szak ér tõi elõ ze te sen egyez tet tek. Ha
a köz be szer zé si el já rás jog sze rû le foly ta tá sá hoz szük sé ges 
mû sza ki do ku men tá ció nem áll ren del ke zés re vagy hi á -
nyos, er rõl a fe lek jegy zõ köny vet vesz nek fel, amely ben
rög zí tik, hogy az el já rás meg kez dé sé nek mi az aka dá lya,
illetve a hi ány zó do ku men tu mok pót lá sa mennyi idõn be -
lül tör té nik meg. Az aján lat ké rõ a jegy zõ köny vet a kö vet -
ke zõ mun ka na pon a HM GTF út ján fel ter jesz ti a HM
VGHÁT ré szé re.”

9. §

(1) Az Ut. a kö vet ke zõ 17/A. §-sal egé szül ki:
„17/A. § (1) A kez de mé nye zés re ke rü lõ (köz)be szer zé si 

el já rást meg in dí tó hir det mény és a do ku men tá ció ki dol go -
zá sát kö ve tõ en az aján lat ké rõ a meg bí zást, a mû sza ki le -
írást, az ér té ke lé si szem pon to kat, hir det mény nél kü li el já -
rás ese tén a meg szó lí tan dó cé gek jegy zé két jó vá ha gyás ra a 
HM GTF és a HM JI HÁT út ján:

a) a köz be szer zé si ér ték ha tárt el érõ vagy azt meg ha la -
dó, de az 50 M Ft ér té ket el nem érõ (köz)be szer zé sek ese -
tén a HM VGHÁT;

b) az 50 M Ft, vagy azt meg ha la dó ér té kû (köz)be -
szer zé sek ese tén a HM VGHÁT út ján a HM KÁT ré szé -
re fel ter jesz ti.

Ha a fel ter jesz ten dõ mû sza ki le írás ter je del me meg -
ha lad ja a 15 ol dalt, ezt a do ku men tu mot elekt ro ni kus
for má ban kell meg kül de ni a bto@hm.gov.hu e-ma il
cím re. Az elekt ro ni kus meg kül dést a fel ter jesz tõ ügy -
irat ban je lez ni kell.

(2) A HM GTF a fel ter jesz tett do ku men tu mok ról ve ze -
tõi tá jé koz ta tót ké szít, majd a dön tés rõl nor mál köz igaz ga -
tá si rend ben, de leg fel jebb 30 na pon be lül tá jé koz tat ja az
aján lat ké rõ szer ve ze tet.
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(3) (Köz)be szer zé si el já rás csak a fel ter jesz tett do ku -
men tu mok jó vá ha gyá sá ról szóló tá jé koz ta tó meg ér ke zé sét 
kö ve tõ en kez de mé nyez he tõ.

(4) Rend kí vü li sür gõs ség gel bo nyo lí tan dó el já rás ese -
té ben a rend kí vü li sür gõs sé get kü lön in do kol ni kell. Eb ben 
az eset ben az el bí rá lás sür gõs ség gel tör té nik. A dön tés rõl a 
HM GTF ha la dék ta la nul, de leg fel jebb 8 na pon be lül tá jé -
koz tat ja az aján lat ké rõ szer ve ze tet.”

10. §

Az Ut. 19. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép.

„(1) A bí rá ló bi zott ság az aján la tok ér té ke lé sé rõl rész le -
tes jegy zõ köny vet ké szít, mely nek ré szét ké pe zik a ta gok
in dok lás sal el lá tott bí rá la ti lap jai. Az aján lat ké rõ szer ve ze -
tek az ér té ke lé si jegy zõ köny vet és az aján la tok el bí rá lá sá -
ról szóló összeg zést az aján lat te võk nek tör té nõ meg kül -
dés sel egy ide jû leg te le fa xon fel ter jesz tik a HM GTF út ján
a HM VGHÁT ré szé re.”

11. §

Az Ut. 23. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) Ha a (köz)be szer zés vár ha tó el len ér té ke és/vagy a
szer zõ dés kö tés re ja va solt aján lat te võk ál tal meg aján lott
tény le ges ellen ér ték meg ha lad ja az épí té si be ru há zás min -
den ko ri köz be szer zé si ér ték ha tá rát, az aján lat ké rõ nek a
be szer zé si el já rás le foly ta tá sát kö ve tõ en – a 21. § (6) be -
kez dés ben fog lalt (köz)be szer zés ki vé te lé vel – az el já rás -
ról ké szí tett dön té si ja vas la tot a nyer tes ként szer zõ dés kö -
tés re ja va solt aján lat te võk meg je lö lé sé vel, fel kell ter jesz -
te nie a HM GTF út ján a HM VGHÁT ré szé re.”

12. §

Az Ut. 25. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„25. § A kö zös sé gi köz be szer zé si ér ték ha tá ro kat el nem

érõ be csült ér té kû be szer zé sek ese tén a HM JI HÁT jo go -
sult annak el dön té sé re, hogy az adott be szer zés érint-e mi -
nõ sí tett ada tot, alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér -
de ket, kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igé nyel-e. Az
erre vo nat ko zó ja vas la tot az el já rás kez de mé nye zõ je a HM 
VGHÁT út ján ter jesz ti fel a HM JI HÁT ré szé re.”

13. §

Az Ut. 26. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26. § A Kbt. al kal ma zá sát ki zá ró dön té si ja vas la tot a

HM IÜ, a HM GTF, a HM VGHÁT, a HM JI HÁT és a
HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár út ján ter jesz tik fel a hon -
vé del mi mi nisz ter ré szé re. A ja vas lat nak az Ország -
gyûlés il le té kes bi zott sá ga ré szé re tör té nõ továbbítá -
sát és a Kbt. al kal ma zá sát ki zá ró dön tés irán ti ké rést a

hon vé del mi mi nisz ter kez de mé nye zi. A fel ter jesz tés
 elkészítéséért a kez de mé nye zõ hon vé del mi szer ve zet
fe le l, a tár ca kép vi se le tét az Or szág gyû lés il le té kes bi -
zott sá ga elõtt a ki je lölt hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je
lát ja el.”

14. §

Az Ut. 34. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A Kbt. al kal ma zá sát ki zá ró dön té si ja vas la tot a HM 
GTF, a HM VGHÁT, a HM JI HÁT és a HM köz igaz ga tá si
ál lam tit kár út ján ter jesz tik fel a hon vé del mi mi nisz ter ré -
szé re. A ja vas lat nak az Or szág gyû lés il le té kes bi zott sá ga
ré szé re tör té nõ to váb bí tá sát és a tör vény al kal ma zá sát ki -
zá ró dön tés irán ti ké rést a hon vé del mi mi nisz ter kez de mé -
nye zi. A fel ter jesz tés el ké szí té sé ért a kez de mé nye zõ hon -
vé del mi szer ve zet fe le l, a tár ca kép vi se le tét az Or szág gyû -
lés il le té kes bi zott sá ga elõtt a ki je lölt hon vé del mi szer ve -
zet ve ze tõ je lát ja el.”

15. §

(1) Az Ut. 49. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az aján lat ké rõk a be szer zé sek hely ze té rõl és ta -
pasz ta la ta i ról ne gyed éven te, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
15-éig je len tést ter jesz te nek fel a HM GTF, a HM
VGHÁT, a HM HVKF, a HM JI HÁT és a HM köz igaz ga -
tá si ál lam tit ká ra út ján a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re.
A je len tés for má ját és tar tal mát az 1. szá mú mel lék let tar -
tal maz za. A je len tést nyom ta tott for má ban szol gá la ti úton, 
elekt ro ni kus for má ban köz vet le nül a HM GTF ré szé re ter -
jesz tik fel.”

(2) Az Ut. 49. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Az aján lat ké rõk éven te egy al ka lom mal, má jus
31-ig az éves (köz)be szer zé si te vé keny ség rõl szóló 1. szá -
mú mel lék let sze rin ti össze fog la ló je len tést ter jesz te nek
fel, a HM GTF, a HM VGHÁT, a HM HVKF, a HM JI -
HÁT és a HM  köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra út ján a hon vé -
del mi mi nisz ter ré szé re. A je len tést nyom ta tott for má ban
szol gá la ti úton, elekt ro ni kus for má ban köz vet le nül a
HM GTF ré szé re ter jesz tik fel.”

16. §

Az Ut. 3. szá mú mel lék le te ezen uta sí tás mel lék le te sze -
rint mó do sul.

17. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.
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(2) Az Ut.
a) 3. § (2) be kez dés fel ve ze tõ szö veg ré szé ben a „HM

Vé del mi Ter ve zé si és Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály
(a to váb bi ak ban: HM VTVF)” szö veg rész he lyé be a „HM
Gaz da sá gi Ter ve zé si Fõ osz tály (a to váb bi ak ban:
HM GTF)”,

b) 4. § (1)–(5) be kez dé sé ben és (8) be kez dé sé ben, 9. §
(7) és (9) be kez dé sé ben, 11. § (3) és (8) be kez dé sé ben,
12. § (5), (6), (8) és (9) be kez dé sé ben, 14. § (1) és (4) be -
kez dé sé ben, 15. § (1) be kez dé sé ben, 19. § (9) be kez dé sé -
ben, 21. § (4) be kez dé sé ben, 22. § (1) be kez dés fel ve ze tõ
szö veg ré szé ben, 32. § (3) be kez dé sé ben, 49. § (3) be kez -
dé sé ben, 3. és 4. szá mú mel lék le té ben a „HM VTVF” szö -
veg rész he lyé be a „HM GTF”,

c) 12. § (4) be kez dé sé ben és 3. szá mú mel lék le té ben a
„HM VTI SZÁT” szö veg rész he lyé be a „HM VGHÁT”,

d) 14. § (3) be kez dé sé ben a „HM VTI SZÁT-tal” szö -
veg rész he lyé be a „HM VGHÁT-tal”,

e) 17. § (5) és (6) be kez dé sé ben a „HM ka bi net fõ nö ke”
szö veg rész he lyé be a „HM KÁT”,

f) 1. szá mú mel lék le té ben a „HM vé del mi ter ve zé si és
va gyon gaz dál ko dá si fõ osz tály ve ze tõ” szö veg rész he lyé be 
a „HM gaz da sá gi ter ve zé si fõ osz tály ve ze tõ”,

g) 3. szá mú mel lék le té ben a „HM ál lam tit ká ra” szö -
veg rész he lyé be a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra”, va la -
mint a „HM HIIF” szö veg rész he lyé be a „HVK HI ICSF”
szö veg lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti az Ut. 19. § (5) be kez dé se.

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

Mel lék let
 a 6/2011. (I. 20.) HM uta sí tás hoz

 
Az Ut. 3. szá mú mel lék le té ben a kö vet ke zõ szö veg ha tá -

lyát vesz ti:
„A 14. § (2) be kez dés b) pont ese tén a HM ka bi net fõ nö -

ke zá ra dé ka:
A (köz)be szer zé si el já rás in dí tá sá val egyet ér tek – nem

ér tek egyet

Bu da pest, 20........ év ................................... hó .........-n

P. H.

...........................................................................
(név, be osz tás)”

A hon vé del mi mi nisz ter
7/2011. (I. 20.) HM

u t a  s í  t á  s a
a Ma gyar Hon véd ség Egy sé ges Irat ke ze lé si

Sza bály za tá nak ki adá sá ról,
va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium

és a Ma gyar Hon véd ség
Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza bály za ta

ki adá sá ról szóló 11/1996. (HK 7.)
HM uta sí tás mó do sí tá sá ról szóló

20/2008. (HK 6.) HM
uta sí tás mó do sí tá sá ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 97. § (1) be kez dés p) pont ja, 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 10. § (2) be kez dés 
a) pont ja, va la mint a köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze -
lé sé nek ál ta lá nos kö ve tel mé nye i rõl szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. ren de let 3. § (2) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Hon véd ség Egy sé ges Irat ke ze lé si Sza bály za tá nak ki -
adá sá ról, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Ma -
gyar Hon véd ség Ti tok vé del mi és Ügy vi te li sza bály za ta ki -
adá sá ról szóló 11/1996. (HK 7.) HM uta sí tás mó do sí tá sá -
ról szóló 20/2008. (HK 6.) HM

uta sí tást

– a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter rel és a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um Had -
tör té nel mi Le vél tár és Irat tár ve ze tõ jé vel egyet ér tés ben – a 
kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1. §

A Ma gyar Hon véd ség Egy sé ges Irat ke ze lé si Sza bály za -
tá nak ki adá sá ról, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té rium és
a Ma gyar Hon véd ség Ti tok vé del mi és Ügy vi te li Sza bály -
za ta ki adá sá ról szóló 11/1996. (HK 7.) HM uta sí tás mó do -
sí tá sá ról szóló 20/2008. (HK 6.) HM uta sí tás mel lék le te -
ként ki adott, a Ma gyar Hon véd ség Egy sé ges Irat ke ze lé si
Sza bály za ta (a to váb bi ak ban: Sza bály zat) 74. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„74. Min den be ér ke zett kül de ményt az ér ke zés nap -
ján, a mun ka idõ után ér ke zett kül de mé nye ket a kö vet ke -
zõ mun ka na pon ha la dék ta la nul ér kez tet ni kell. Az ügy -
ke ze lõ az ér ke zett ira tot, kül de ményt az ik ta tó bé lyeg zõ,
az ér kez te tõ bé lyeg zõ, vagy az át já ró bé lyeg zõ le nyo ma -
tá val, va la mint az ér ke zés dá tu má val és ér kez te tõ azo no -
sí tó val, ér kez te tõ szám mal lát ja el. Ezt kö ve tõ en az ik ta -
tó könyv ben, vagy ér kez te tõ (kéz be sí tõ) könyv ben, szük -
ség sze rint át já ró nap ló ban nyil ván tar tás ba ve szi, az ügy -
in té zõ ki je lö lé se vé gett a szer ve zet pa rancs no ká nak, ve -
ze tõ jé nek vagy a szig ná lás ra ki je lölt sze mély nek be mu ta -
tás ra elõ ké szí ti.”
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2. §

Sza bály zat 82–84. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„82. Ik ta tás elõtt az elekt ro ni ku san ér ke zett irat meg -
nyit ha tó sá gát, ol vas ha tó sá gát – ki vé ve a köz pon ti elekt ro -
ni kus szol gál ta tó rend sze ren ér ke zett ira tot – el len õr zik.

83. Ha az irat az egy sé ges köz igaz ga tá si in for ma ti kai
kö ve tel mény- és tu dás tár ban köz zé tett for má tu mo kat ke -
ze lõ prog ra mok kal nem nyit ha tó meg, a kül dõt, ha az
elekt ro ni kus vá lasz cí mét meg ad ta, az ér ke zés tõl szá mí tott
há rom na pon be lül ér te sí te ni kell a kül de mény ol vas ha tat -
lan sá gá ról és az MH ál tal hasz nált for má tu mok ról. Eze ket
az ira to kat ik tat ni nem kell. Eb ben az eset ben az ér ke zés
idõ pont já nak a fo ga dó szerv ál tal ér tel mez he tõ kül de mény 
meg ér ke zé sét kell tekinteni.

84. Ha az irat nak csak egyes ele mei nem nyit ha tó ak
meg az egy sé ges köz igaz ga tá si in for ma ti kai kö ve tel mény- 
és tu dás tár ban köz zé tett for má tu mo kat ke ze lõ prog ra mok -
kal, a kül dõt há rom na pon be lül ér te sí te ni kell az egyes ele -
mek ol vas ha tat lan sá gá ról, a hi ány pót lás szük sé ges sé gé rõl
és le he tõ sé gé rõl.”

3. §

A Sza bály zat 97. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„97. A szer ve zet pa rancs no ka, ve ze tõ je írás ban ren del -
kez het úgy, hogy egy ér tel mû en meg ha tá ro zott irat cso port
ese tén szig ná lás nél kül, do ku men tál tan ah hoz az ügy in té -
zõ höz le het to váb bí ta ni az ira tot, aki jo go sult az ügy ben el -
jár ni, va la mint az irat ke ze lé si fel jegy zé se ket meg ten ni.”

4. §

A Sza bály zat 100. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„100. Az ügy vi te li szerv, illetve az ik ta tá si jo go sult ság -
gal ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség, ügy in té zõ a más szer ve -
zet tõl ér ke zett ira tot az ér ke zés nap ján, de leg ké sõbb az azt 
kö ve tõ mun ka na pon nyil ván tar tás ba ve szi, el lát ja nyil ván -
tar tá si szám mal, gon dos ko dik a kül de mény cím zett hez
tör té nõ el jut ta tá sá ról. So ron kí vül ik tat ja a ha tár idõs ira to -
kat, táv ira to kat, el sõbb sé gi kül de mé nye ket és a gyors el in -
té zést igény lõ („Azon na li!” vagy „Sür gõs!” jel zé sû) ira to -
kat.”

5. §

A Sza bály zat 109. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„109. Az ik ta tás min den év ja nu ár 1-jén 1-es szám mal
kez dõ dik és a nap tá ri év vé gé ig emel ke dõ fõ szám mal foly -

ta tó dik. Egy ik ta tó köny vön be lül az ik ta tó szá mo kat fo lya -
ma tos, zárt, emel ke dõ sor szá mos rend szer ben ké pe zik.”

6. §

A Sza bály zat 111. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„111. Az ügy ira tok hoz tar to zó ira to kat a fõ szám alatt
ki adott al szá mo kon, fo lya ma tos, zárt, emel ke dõ sor szá -
mos rend szer ben ad ják ki és tart ják nyil ván.”

7. §

A Sza bály zat 114. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„114. Az irat ik ta tá sa elõtt meg kell ál la pí ta ni, hogy
van-e a ko ráb bi évek ben elõz mé nye. Az elõz ményt a
tárgy évi ügy irat hoz sze re lik. Ha az irat ik ta tá sa nem le het -
sé ges az elõz mény fõ szá má nak al szá má ra, a fõ szám
„kapcs. szám” ro va tá nak ki töl té sé vel rög zí tik a ké sõb bi
idõ pont ban ér ke zett ügy da rab ik ta tó szá mát, mint az utó irat 
ik ta tó szá mát. A sze re lés re uta ló be jegy zést az utó irat ese -
té ben is el vég zik. Ha a „kapcs. szám” ro vat be telt, a sze re -
lést az ik ta tó könyv ke ze lé si fel jegy zé sek ro va tá ban vég zik 
el. A sze re lés té nyét a kez dõ ira ton és az utó ira ton dá tum -
mal és alá írás sal hi te le sí tett zá ra dék ban tün te tik fel.”

8. §

A Sza bály zat 194. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„194. A szer ve ze ti egy sé gek ügy in té zõi az el in té zett,
in téz ke dést már nem igény lõ, vagy azo kat az ira to kat,
ame lyek irat tá ro zá sát el ren del ték, csak át me ne ti leg õriz -
he tik. Az ügy in té zé si szem pont ból már nem szük sé ges ira -
to kat az el in té zést kö ve tõ en, de leg ké sõbb az utol só elõt ti
õr zé si év jú ni us 30-ig a szer ve zet irat tá rá nak ad ják át.”

9. §

A Sza bály zat 196 és 197. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„196. Az irat tá ri té tel szám sze rint meg ha tá ro zott meg -
õr zé si ha tár idõ az ik ta tó könyv ira tai ese té ben az irat ke let -
ke zé si évét kö ve tõ év elsõ nap ján, az ügy ira tok ese té ben az 
ügy le zá rá sát kö ve tõ év elsõ nap ján kez dõ dik és a meg õr -
zés re meg ál la pí tott év utol só nap ján ér vé get.

197. Az irat tá ri té tel szám sze rint meg ha tá ro zott meg õr -
zé si ha tár idõ az egyéb alap nyil ván tar tá sok ira ta i nál az irat
irat tár ba adá sát kö ve tõ év elsõ nap ján kez dõ dik és a meg -
õr zés re meg ál la pí tott év utol só nap ján ér vé get.”
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10. §

A Sza bály zat 205. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

205. Az ügy in té zõ a le adás ra tör té nõ elõ ké szí tés so rán
ellen õr zi az ügy irat, irat tel jes sé gét (lap szám, mel lék le -
tek meg lé te), gon dos ko dik az irat tá ri té tel szám ira ton
 történõ fel tün te té sé rõl (Itsz: 01001/5/10/L/2015, Itsz:
09009/5/40/KI/2015, Itsz: 35020/5/Megs/2015). Ha az
irat tá ri terv ben nem ta lál ha tó meg fe le lõ irat tá ri té tel szám,
az õr zé si idõt és az õr zé si he lyet – az ügy in té zõ nek a ja vas -
la ti la pon (13. min ta) meg tett ja vas la ta alap ján – a pa rancs -
nok vagy az ál ta la fel ha tal ma zott sze mély ha tá roz za meg
(Itsz: 00000/5/Megs/2015). A fe les le ges sé vált mun ka pél -
dá nyo kat, má so la to kat az ügy ira tai kö zül ki eme lik, se lej -
te zé si el já rás nél kül meg sem mi sí tés cél já ra át ad ják az ügy -
vi te li szerv ré szé re. Az ügy in té zõ meg vizs gál ja, hogy az
elõ írt pa rancs no ki, ve ze tõi uta sí tá sok tel je sül tek-e, ezt kö -
ve tõ en az el in té zés té nyét az ira ton rög zí ti és azt alá írás sal
el lát va do ku men tál ja.”

11. §

A Sza bály zat 208. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„208. Az ügy vi te li szerv – az irat tá ri ke ze lés ál ta lá -
nos elõ írá sa i nak fi gye lem be vé te lé vel – az ira ton fel tün -
te tett irat tá ri té tel szám nak meg fe le lõ en vég zi az ira tok
irat tá ri ke ze lé sét. Az ik ta tó la pok ira ta i nak el szá mo lá sa
so rán:

a) az ira to kat az ik ta tó lap ról egyen ként ki ve ze ti az el -
szá mo lá si ok má nyok ra,

b) az ik ta tó lap ira ta it össze lap szá moz za és az ik ta tó lap
elsõ ol da lán a meg fe le lõ ro vat ban egy ügy irat ként el szá -
mol ja, vagy

c) az ik ta tó lap ira ta i nak össze lap szá mo zá sa nél kül,
az ik ta tó lap má so la tá val kí sér ve az ere de ti ik ta tó lap elsõ 
ol da lán a meg fe le lõ ro vat ban egy ügy irat ként el szá mol -
ja, és egy ügy irat ként tün te ti fel az el szá mo lá si ok má -
nyon.”

12. §

A Sza bály zat 211. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„211. Az irat tá ri ke ze lés re át vett le vél tá ri ira to kat ke -
let ke zé si éven ként és irat tá ri té te len ként kü lön-kü lön 3
pél dá nyos bel sõ lel tár ban (10. szá mú min ta) tart ják nyil -
ván. A bel sõ lel tá ron fel tün te tik az adott fo lyó szám hoz tar -
to zó irat nyil ván tar tá si szá mát, pél dány szá mát, lap szá mát,
tár gyát, ke let ke zés évét, év kö rét.”

13. §

A Sza bály zat 214. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„214. A HM KI az ira to kat cso mag té te lek ben, le adá si
jegy zék alap ján ve szi át, a jegy zék szer ve zet nél ma ra dó
pél dá nyán alá írás sal és bé lyeg zés sel iga zol ja az át vé telt. A 
HM KI éven te ér te sí ti a szer ve ze te ket a ré szük re biz to sí tott 
le adá si idõ pont ról. Ha az ira tok át adá sa vagy át vé te le aka -
dály ba üt kö zik, a to váb bi õr zé si évek szá mát az el szá mo lá -
si ok má nyon rög zí tik.”

14. §

A Sza bály zat 220–221. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„220. Az ira tok se lej te zé se so rán az irat tá ri té tel be so -
ro lás évé ben ér vé nyes irat tá ri terv ben meg ha tá ro zott meg -
õr zé si idõt az ügy le zá rá sát kö ve tõ év elsõ nap já tól kell
szá mí ta ni.

221. A meg sem mi sí tést meg elõ zõ en a 199. pont sze rint 
az irat se lej te zés re ki je lölt bi zott ság a két pél dá nyos se lej te -
zé si és meg sem mi sí té si jegy zõ köny vön sze rep lõ ira to kat
té te le sen ellen õr zi, a HM KI-ba le adott ira tok bel sõ lel tá ra -
it fe lül vizs gál ja. In do kolt eset ben a bi zott ság az ira ton fel -
tün te tett irat tá ri té tel szá mot meg vál toz tat hat ja, az õr zé si
idõt meg hosszab bít hat ja vagy ilyen cél ból a HM KI-ból az
ira to kat vissza kér he ti.”

15. §

A Sza bály zat 225. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„225. A Le vél tár az ira tok meg sem mi sí té sét, a szük sé -
ges ellen õr zés után, 90 na pon be lül a se lej te zé si és meg -
sem mi sí té si jegy zõ könyv vissza kül dött pél dá nyá ra írt zá -
ra dék kal en ge dé lye zi. A HM KI-ban tá rolt ira tok meg sem -
mi sí té sé re – az õr zé si idõ le tel te után – az en ge délyt a HM
KI kéri meg a le vél tár tól.”

16. §

A Sza bály zat 234. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„234. Pa pír ala pú ira tok ese té ben az irat tár ból ki adott
ügy irat ról a 2. szá mú min ta sze rin ti ügy irat pót ló la pot ké -
szí te nek. Az ügy irat pót ló la pot a köl csön zés ide je alatt az
irat tár ban az ügy irat he lyén tá rol ják. Az el szá mo lá si ok -
mány meg jegy zés ro va tá ban az ügy irat pót ló lap fel fek te té -
sét be jegy zik. A to váb bi ügy irat pót ló lap fel fek te té sét az
elõ zõ lap alsó szé lén tün te tik fel, az ügy irat pót ló lap nyt.
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szá mát a ki adott ügy irat el szá mo lá si ok mány ból ka pott
szá má ból és a fel fek te tés sor szá má ból ké pe zik (Nyt.szám:
40/12/2121/1.). Az ügy irat pót ló lap az el szá mo lá si ok -
mány rész e, az ira tok meg sem mi sí té se után az el szá mo lá si
ok mánnyal együtt õr zik meg. Az ira tot sze mé lyi kar to non
ad ják át az ügy in té zõ nek, a ki adás té nyét az ügy irat pót ló
la pon do ku men tál ják. Irat ke ze lé si szoft ver al kal ma zá sa
ese tén az ügy irat pót ló lap pal egyen ér té kû a köl csön zés rõl
ve ze tett – az irat át adás-át vé te lét iga zo ló – elekt ro ni kus
nyil ván tar tás.”

17. §

A Sza bály zat 239. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„239. Az elekt ro ni ku san tá rolt ada tok, ira tok utó la gos
ol vas ha tó sá gát, hasz ná la tát a meg õr zé si idõ le jár tá ig biz -
to sí ta ni kell.”

18. §

A Sza bály zat 276–277. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„276. Az év vé gé ig le nem zá rult ügy to váb bi ira tai ré -
szé re a kö vet ke zõ év ben új ik ta tó la pot fek tet nek fel. Ilyen
eset ben az ik ta tó la po kat a 114–115. pon tok ban fog lal tak
sze rint sze re lik. Az irat ke ze lõ szoft ver al kal ma zá sa ese tén, 
a kü lön bö zõ évek ben, de ugyan azon ügy ben ke let ke zett
ira to kat egy fõ szá mon is le het nyil ván tar ta ni. A kü lön bö zõ 
évek ben, de ugyan azon ügy ben ke let ke zett, egy fõ szá mon
nyil ván tart ha tó ügyek kö rét a he lyi irat ke ze lést sza bá lyo zó 
ren del ke zés ha tá roz za meg.

277. Té ves ik ta tás ese tén a pa pír ala pú ik ta tó könyv ben
a be jegy zést át hú zás sal kell ér vény te le ní te ni oly mó don,
hogy az ér vény te le ní tés té nye egy ér tel mû le gyen, az ere -
de ti be jegy zés pe dig ol vas ha tó ma rad jon. Az ér vény te le ní -
tés nél fel tün te tik a ja ví tás idõ pont ját, azt a ja ví tást vég zõ
irat ke ze lõ kéz je gyé vel lát ja el. A té ve sen ki adott ik ta tó -

szám nem hasz nál ha tó fel újra. Az irat át ik ta tá sa, más nyil -
ván tar tás ba való át ve ze té se ese tén meg je lö lik az át ik ta tás
és át ve ze tés pon tos he lyét, a be jegy zést az irat ke ze lést
vég zõ sze mély dá tum mal és alá írá sá val hitelesíti.”

19. §

A Sza bály zat 283. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„283. Biz to sí ta ni kell, hogy zá rás után a rend szer be az
adott évre, az adott ik ta tó könyv be csak a 276. pont alap ján
meg ha tá ro zott fõ szá mok ra le hes sen ik tat ni. Az ik ta tó -
könyv zá rá sá nak ré sze ként el ké szí tik – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott for má tum ban – az ik ta tó könyv idõ bé -
lyeg zõ vel el lá tott, hi te les elekt ro ni kus vál to za tát. Az így
lét re ho zott adat ál lo mányt kü lön adat hor do zó ra men tik el.”

20. §

(1) A Sza bály zat 1. szá mú mel lék le te he lyé be ezen uta -
sí tás 1. mel lék le te lép.

(2) A Sza bály zat 2. szá mú mel lék le te ezen uta sí tás 2.
mel lék le te sze rint mó do sul.

(3) A Sza bály zat 6. szá mú mel lék le te he lyé be ezen uta -
sí tás 3. mel lék le te lép.

(4) A Sza bály zat ezen uta sí tás 4. mel lék le te sze rin ti
13. min tá val egé szül ki.

21. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 5. 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
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1. mel lék let a 7/2011. (I. 20.) HM uta sí tás hoz

„1. szá mú mel lék let: AZ MH EGY SÉ GES IRAT TÁ RI TERV E

ÁL TA LÁ NOS RÉSZ

01. tárgy kör: ÁLTALÁNOS VEZETÉS

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Ala pí tó Ha tá ro zat, Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat,
Ha tás kö ri Jegy zék 1. sz. ere de ti pél dá nyai

 5 10 L

002 Mun ka kö ri le írás (ér vény te le ní té se után)  5

003 El len õr zé sek, hely szí ni szem lék, elem zé sek, ér té ke lé sek  5

004 Mun ka ter vek és össze sí tett mun ka ter vek  3

005 A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mi mi nisz te ré nek
ren de le tei

 5 10 L

006 Sa ját sor szá mos ren del ke zé sek 1. sz. ere de ti pél dá nyai  5 10 L

007 A le vél tár ba adott, illetve a se lej te zé si el já rás alá vont
ira tok töb bes pél dá nyai

A

008 Köz pon ti ki adá sú, ha tály ta la ní tott vagy fe les le ges sé vált
ki ad vá nyok és a sor szá mos ren del ke zé sek ha tály ta la ní tott
vagy fe les le ges sé vált töb bes pél dá nyai

A

009 Sza bály za tok, fõ nök sé gi ki ad vá nyok ere de ti kéz ira ti
pél dá nyaa ki ad vány ha tály ta la ní tá sa után

 1

010 A HM Kol lé gi um és a HM Ka bi net ülé se i nek anya gai  5 10 L

011 Ve ze tõi, pa rancs no ki ér te kez le tek, tisz ti és tiszt he lyet te si
ál lo mány gyû lé sek, ez red és/vagy an nál ma ga sabb szin ten

 5 10 L

012 Össze fog la ló je len té sek, be szá mo lók  5 10 L

013 Ha vi és éves je len té sek  3

014 A Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sá val kap cso la tos ülé sek  5 10 L

015 Ha vi fel ada tok ér té ke lé se  3

016 He ti je len té sek  3

017 Sze mé lyi ál lo mányt fog lal koz ta tó kér dé sek  3

018 Je len tés a vég re nem haj tott fel ada tok ról  5

019 Fe je zet szin tû el len õr zé sek 15

020 Elöl já rói fel ügye le ti el len õr zé sek 15

021 Ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sek 15

022 Elõ re be nem je len tett (vá rat lan) el len õr zé sek 15

023 Kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk el len õr zé sé nek ok má nyai 15

024 TACEVAL/CRE VAL-el len õr zé sek, je len té sek 15

025 In téz ke dé si ter vek 5

2. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 193



Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

026 Év vé gi és egyéb lel tá ro zá sok 5

027 A FE U VE-rend szer hez kap cso ló dó ok má nyok 15

028 Be szá mol ta tá sok  2

029 Éves és ha vi mun ka ter ve zés  5

030 Fel szá mo lá si jegy zõ köny vek  5 10 L

031 Át adás-át vé te li jegy zõ köny vek, ez red- vagy an nál
ma ga sabb pa rancs no ki (ve ze tõi) be osz tás át adá sa kor

 5 10 L

032 Át adás-át vé te li jegy zõ köny vek, zász ló alj- vagy an nál
ala cso nyabb pa rancs no ki (ve ze tõi) be osz tás át adá sa kor

15

033 IKR ki dol go zá sá val és mó do sí tá sá val kap cso la tos anya gok  5

034 Pa rancs ja vas la ti köny vek  5

035 Ve ze tõ, illetve szak ági (szak mai) ve ze tõ szer vek kül sõ
szer vek kel kö tött meg ál la po dá sai

 5 10 L

036 Ki uta zá si en ge dé lyek  5

037 Úti je len té sek  5

038 Ki egé szí tõ te vé keny ség 15

039 A fegy ver zet-el len õr zés sel fog lal ko zó szer zõ dé sek,
do ku men tu mok, két- és több ol da lú meg ál la po dá sok,
jegy zõ köny vek (ag re ed mi nu te), adat tá rak

 5 10 L

040 Dí szel gé si és pro to koll fel ada tok  5

041 Ke gye le ti fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos ügyek  5

042 Mun ka idõ-nyil ván tar tó la pok (je len lé ti ív)  5

043 Az al egy sé gek mû kö dé sé vel kap cso la tos ok má nyok  5

044 Szak irá nyí tá si, szak mai fel ügye le ti és szak mai
vé le mé nye zé sek ügyei

 5

045 Éves költ ség ve tés ter ve zés  5

046 Egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si és dokt ri ná lis ügyek  5

047 Há ló zat ala pú mû ve le ti ké pes sé gek 10

048 Ve ze tõi fel ké szí tõ anya gok  3

049 Ka to na ze ne kar ügyei  5

050 Ve zény lõ zász ló si te vé keny ség  5

051 Az ügye le ti szol gá la tok nap i je len té sei  2

052 A nap i élet biz to sí tá sá val össze füg gõ ese ti je len té sek  2

053 Át adás-át vé te li jegy zõ köny vek be osz tott ál lo mány be osz tás 
át adá sa kor

 5

054 Szol gá lat ve zény lé sek  5
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02. tárgy kör: ÜGY VI TEL

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Fõ nyil ván tar tó könyv a szer ve zet meg szû né se után 15

002 Ik ta tó könyv a név-, hely- és tárgy mu ta tó val 15 – L

003 Mi nõ sí tés re és be te kin tés re jo go sul tak nyil ván tar tá sa a
szer ve zet megszûnése után

15

004 Az irat ke ze lés he lyi sza bá lya it meg ha tá ro zó uta sí tá sok,
in téz ke dé sek, ren del ke zé sek, min ta gyûj te mé nyek a
ha tály ta la ní tás után egy példánya

15

005 Nyílt ira tok nyil ván tar tá sai a nul lá ra zá rá su kat követõen  5

006 Mi nõ sí tett ira tok nyil ván tar tá sai a nul lá ra zá rá su kat
követõen

10

007 Bé lyeg zõk, pe csét nyo mók nyil ván tar tá sa a szer ve zet
meg szû né se után a törzs szám nyil ván tar tás sal együtt

15

008 Bé lyeg zõ- és sze mé lyi pe csét nyo mó el lá tás sal iratai  5

009 Bé lyeg zõ nor ma a köz pon ti el lá tó szer ve zet nél a
ha tály ta la ní tás után

 5

010 Bé lyeg zõ nor ma a szer ve ze tek nél a ha tály ta la ní tás után  1

011 Bé lyeg zõk szer ve ze ten kén ti nyil ván tar tó kar ton jai a
köz pon ti el lá tó szer ve zet nél az el lá tott szer ve zet (illetve az
el lá tás) megszûnése után

 5 10 L

012 A szak ira tok szak-alap nyil ván tar tá sa a nul lá ra zá rá sa után 10

013 Sze mé lyi kar to nok nyil ván tar tá sa  5

014 Le adá si jegy zé kek nek és a köz pon ti irat tár ba adott ira tok
bel sõ lel tá ra i nak 2. sz. pél dá nyai a szer ve zet megszûnése
után

 5

015 Se lej tí té si és meg sem mi sí té si jegy zõ könyv az ira tok
meg sem mi sí té sét követõen

15

016 Át já ró nap ló, ér kez te tõ könyv, elõ ze tes nyil ván tar tás  5

017 Kéz be sí tõ köny vek  5

018 Az ira tok  mi nõ sí té sé nek fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos
ügyek

 5

019 Fu tár át vé te li el is mer vény, fu tár jegy zék és egyéb
to váb bí tá si bizonylatok

 5

020 Irat szál lí tá si en ge dély 1. sz. pld.  1

021 Az adat hor do zók kí sé rõ lap jai, ha mi nõ sí tett irat elõ ál lí tá sát
bi zony la tol ják

 5

022 Sze mé lyi kar ton  5

023 Bel sõ le írás  5

024 Cso ma go ló jegy ki utalt szol gá la ti köny vek rõl  5

025 Cso ma go ló jegy vissza kül dött szol gá la ti köny vek rõl  5

026 Ér ték kéz be sí tõ könyv 10

027 Törzs szám nyil ván tar tás a szer ve zet meg szû né se után a
bé lyeg zõk, pe csét nyo mók nyil ván tar tá sá val együtt

15

2. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 195



Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

028 Kulcs do bo zok nyil ván tar tá sa fel szá mo lá sa után (nul lá ra
zá rá sát követõen)

 5

029 Kulcs do boz ki adá si fü zet be tel tét kö ve tõ en. Elekt ro ni kus
kulcs do boz ki adás nál az ada tok mentése után

 5

030 Név-, hely- és tárgy mu ta tó az ik ta tó könyv vel együtt 15 – L

031 Nyílt pa rancs tömb a be tel tét kö ve tõ en  1

032 Pos ta kül de mé nyek fel adó köny ve  5

033 Köz pon ti ki adá sú tí pus el osz tó 1. sz. pél dá nya  5 10 L

034 Ügy vi tel el len õr zé se, ér té ke lé se  5

035 Sok szo ro sí tá si napló, le író nap ló  5

036 Tar ta lék kul csok (má sod kul csok) nyil ván tar tá sa  5

037 Irat hi ány ról ké szült jegy zõ köny vek  5

038 Azon ira tok, ame lyek nek a se lej te zé sét nem en ge dé lyez te a
le vél tár és a le adá sá hoz nem ha tá ro zott meg irat tá ri
tételszámot

 5 10 L

039 A ti tok vé del mi nyi lat ko za tok, kö te lez vé nyek, a szer ve zet tel 
fenn ál ló ál lo mány vi szony megszûnése után

15

040 Fel ha tal ma zás mi nõ sí tett adat tal va ló ren del ke zés
mér té ké rõl, a szer ve zet tel fenn ál ló ál lo mány vi szony
megszûnése után

15

03. tárgy kör: IN FOR MÁ CIÓ VÉ DE LEM 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A mi nõ sí tett ada tok vé del mé re vo nat ko zó köz pon ti ki adá sú
sza bály za tok, uta sí tá sok, in téz ke dé sek, ren del ke zé sek,
ké zi köny vek 1. sz. eredeti példányai

50 10 L

002 A mi nõ sí tett ada tok vé del mé re vo nat ko zó he lyi
sza bály za tok, uta sí tá sok, in téz ke dé sek, ren del ke zé sek,
ké zi köny vek, ha tály ta la ní tás után egy példánya

15

003 Biz ton sá gi ta nú sít vány le jár tát kö ve tõ en  5

004 NATO/EU be te kin té si en ge dé lyek a szer ve zet tel fenn ál ló
ál lo mány vi szony meg szû né se után

15

005 NATO/EU ti tok tar tá si nyi lat ko za tok a szer ve zet tel fenn ál ló 
ál lo mány vi szony megszûnése után

15

006 Név jegy zék a hoz zá fé rés re jo go sul tak ról, a vissza vo nást
követõen

 5

007 Ti tok vé del mi fel ké szí tés  5

008 Be lé pé si, be te kin té si en ge dé lyek, ti tok tar tá si nyi lat ko za tok 15

009 Táv ér zé ke lés sel kap cso la tos iratok 15

010 Mi nõ sí tett ada to kat fel dol go zó ren dez vé nyek biz to sí tá sa 15

011 Köz re mû kö dõk kel kö tött ti tok vé del mi meg ál la po dá sok,
szer zõ dé sek a köz re mû kö dés megszûntét követõen 

10
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

012 Dez in for má ció (fe dõ ne vek, fe dõ szá mok stb.) 15

013 Ti tok vé del mi igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség 15

014 Biz ton sá gi el len õr zé sek nyil ván tar tá sai 15

015 Az in for má ció vé de lem szak mai fel ügye le ti te vé keny sé ge 15

016 In for má ció vé del mi ter vek, biz ton sá gi kö ve tel mé nyek 15

017 Biz ton sá gi en ge dé lye zés (akk re di tá lás) rend sze re sí tés,
rend szer be ál lí tás, rend szer bõl történõ kivonás

15

018 Mi nõ sí tett ada tot fel dol go zó rend sze rek, be ren de zé sek és
esz kö zök nyil ván tar tá sa 

15

019 Mi nõ sí tett ada tot fel dol go zó rend sze rek üze mel te té si
okmányai

15

020 Rend szer spe ci fi kus biz ton sá gi sza bály za tok, ké zi köny vek,
for ma nyom tat vá nyok

15

021 Az elekt ro ni kus in for má ci ót ke ze lõ rend szer fej lesz té se,
kor sze rû sí té se és eszközbeszerzése

 5

022 Elekt ro ni kus in for má ció vé del mi ok ta tás, fel ké szí tés 15

023 Re pü lõ gép fel is me rõ vi zu á lis jel zé sek fõ és tar ta lék
táb lá za tai (Ha tály ta lan ná vá lá suk után 5 mun ka na pon be lül
meg kell semmisíteni.)

A

024 Tér kép ko or di ná ták he lyet te sí tõ szám táb lá za tai
(Ha tály ta lan ná vá lá suk után 5 mun ka na pon be lül meg kell
semmisíteni.)

A

025 Azo no sí tá si kód táb lá za tok 10

04. tárgy kör: SZE MÉLY ZE TI ÉS MUN KA ÜGYEK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ügyei  5

002 A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány után pót lá sa  5

003 A fel töl tés tisz ti és tiszt he lyet te si biz to sí tá sá nak irányelvei  5 10 L

004 A kor mány tiszt vi se lõi és köz al kal ma zot ti ál lo mány ügyei  5

005 Elõ lép te té si és ki tün te té si ügyek  5

006 Kül föl di tan in té ze tek ben ta nu ló ál lo mány ügyei
(a ta nul má nyok be fe je zé sét követõen)

 5

007 A hi va tá sos szol gá lat rend jét sza bá lyo zó irány el vek és
ki dol go zá suk kal kap cso la tos iratok

 5 10 L

008 Szol gá la ti idõ iga zo lá sok  5

009 Kül szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány ügyei  5 10 L

010 Sze mély ügyi igaz ga tá si el já rás rend jé vel kap cso la tos
ki dol go zá sok

 5 10 L
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

011 Szol gá la ti vi szony mó do sí tá sá val kap cso la tos ügyek 15

012 Elõ me ne te li Bi zott ság mun ká já val kap cso la tos ügyek 15

013 A sze mé lyi ál lo mány adat szol gál ta tá sá val kap cso la tos
ügyek

 5

014 Sze mély ügyi ter vek  5

015 A hi va tá sos és a szer zõ dé ses ál lo mány sze mély ügyi
anyaggyûj tõ it az ál lo mány vi szony meg szû né sét kö ve tõ en át 
kell ad ni a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak. A sze mély ügyi 
anyag gyûj tõt a ka to na ha lá la után fu tár jegy zé ken a
köz pon ti irat tár nak kell meg kül de ni, ott az õr zé si idõ az
érin tett sze mély szü le té sé tõl szá mí tott 90 év. Az õr zé si idõ
le tel te után a le vél tár ba he lye zést vagy a meg sem mi sí tést a
levéltár igazgatója – egyedi elbírálást követõen
– engedélyezi

NS – L

016 Ve zé nyelt ál lo mánnyal kap cso la tos ira tok  5 10 L

017 Sze mé lyi ál lo mány (nyil ván tar tás, adat ál lo mány, ira tok,
szo ci á lis-egész ség ügyi, re ha bi li tá ció, ke gye le ti ügyek,
adatvédelem) iratai

 5 10 L

018 Mun ka szer zõ dé sek a tel je sü lé sét kö ve tõ en  5 10 L

019 Meg bí zá si szer zõ dés a tel je sü lé sét kö ve tõ en  5

020 Sta tisz ti kai adat szol gál ta tás  5

021 Ta nul má nyi szer zõ dés a ta nul má nyok be fe je zé sét követõen  5 10 L

022 Be is ko lá zás  5 10 L

023 Fel mon dás, lét szám le épí tés, mun ka vi szony meg szû né se,
meg szün te té se

 5 10 L

024 Be töl ten dõ mun ka kö rök re pá lyá za ti ki írá sok, el bí rá lá sok  5 10 L

025 Ju tal ma zá si ügyek  5 10 L

026 Nyug dí ja zás sal kap cso la tos ügy in té zés  5 10 L

027 Fi ze té si jegy zék  8

028 Já ru lék nyil ván tar tó lap 10 5 L  

029 Se gé lye zé si egyé ni lap 10 5 L 

030 Já ru lék iga zo lás 10 5 L 

031 Csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok kal kap cso la tos iratok 10 5 L

032 NYENYI la pok 10 5 L

033 A sze mé lyi ál lo mány ada tai szá mí tó gé pes fel dol go zá sá nak
ügyei

 5

034 Ki ké rõ  2

035 Be osz tá si ter ve zé si ja vas lat  5

036 Szak mai gya kor la tok iga zo lá sa  5
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

037 Szol gá la ti ok má nyok kal (iga zol vá nyok, iga zo ló je gyek stb.)
tör té nõ el lá tás ira tai az el lá tó szervezetnél

 5

038 Szol gá la ti ok má nyok kal (iga zol vá nyok, iga zo ló je gyek stb.)
tör té nõ el lá tás ira tai a fel hasz ná ló szervezetnél

 2

039 Ka to nai al kal mas sá gi vizs gá la tok iratai  5

040 A be vo nu lás ira tai  5

041 A ka to nai alap ki kép zés aló li men te sí tés iratai  5

042 To bor zás, kom mu ni ká ció  5

043 Bel föl di kép zé sek éves ter ve zé se  5

044 A tel je sít mény ér té ke lé sek, mi nõ sí té sek éves feladatai  5

045 Szo ciá lis és ke gye le ti ügyek  5

046 Va gyon nyi lat ko za tok  5

047 Nem zet biz ton sá gi el len õr zé sek kel kap cso la tos ügyek  7

048 Pá lyá za tok ki írá sa és el bí rá lá sa 10

049 Mun ka idõ-nyil ván tar tás és sza bad ság-nyil ván tar tás  5

050 Ké rel mek és je len té sek (tárgy sze rint más ho va nem
so rol ha tó sze mély ügyi ké rel mek és jelentések) 

 5

05. tárgy kör: KA TO NAI FE GYE LEM 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A ka to nai szer ve zet fe gyel mi hely ze té nek éven kén ti
össze sí tett adatai

 5 10 L

002 Fe gyel mi sta tisz ti kai je len té sek  5

003 Fe gyel mi bi zony la tok, azon na li tény köz lõ je len té sek 15

004 A ka to nai fe gye lem el len õr zé sé vel kap cso la tos iratok  5

005 Ko or di ná ci ós ira tok  5

006 Eset ta nul má nyok  5
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06. tárgy kör: HU MÁN TE VÉ KENY SÉG

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Üdül te té si ügyek  5

002 Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si el vek és sza bály zók 10

003 Hu mán erõ for rás ter ve zõ elem zõ és fel dol go zó te vé keny ség 10

004 Hu mán- és sze mély ügyi kont roll ing 15

005 Mun ka erõ pi ac ra ve ze tõ szol gál ta tá sok kal össze füg gõ
tevékenység

15

006 Idõs gon do zás fel ada ta i val össze füg gõ te vé keny ség  5

007 Mun ka kör nye zet ala kí tá sá val, szol gá la ti és
élet kö rül mé nyek kel össze füg gõ ügyek

 5

008 Tár sa dal mi in teg rá ció ér de ké ben vég zett te vé keny ség
(esély egyen lõ ség, ki sebb sé gi jo gok, élet mi nõ ség ja ví tó és
ön ál ló élet vi tel fejlesztõ szolgáltatások)

15

009 Ka to nai Eti kai és szer ve ze ti kul túr a ügyei 15

010 A kul tu rá lis és mû ve lõ dé si te vé keny ség fel ada tai és az
in téz mény há ló zat mû kö dé sé nek fel ügye le té vel,
anya gi-pénz ügyi te vé keny sé gé vel kapcsolatos ügyek

 5

011 A mû ve lõ dé si és mû vé sze ti te vé keny ség gel össze füg gõ
ügyek (pá lyá za tok, el is me ré sek, fel ké szí té sek,
rendezvények)

 5

012 A hu mán szak te rü let ál lo má nyá nak kép zé se, fel ké szí té se  5

013 A csa lád se gí tõ és csa lád tá mo ga tó rend szer te vé keny sé gé vel 
össze füg gõ ügyek

 5

014 A csa pat pszi cho ló gi ai há ló zat te vé keny sé ge  5

015 Lé lek ta ni fel ké szí tés, spe ci á lis fel ada tok  5

016 A test ne ve lés sel és a sport tal kap cso la tos fel ada tok,
anya gi-pénz ügyi ügyek, mû kö dé si felügyeletük

 5

017 A Ma gyar Hon véd ség szo ci ál po li ti kai el vei, sza bá lyo zók 10

018 Szo ciá lis ter ve zõ, elem zõ, fel dol go zó te vé keny ség 10

019 A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ra vo nat ko zó
jog sza bá lyok és egyéb sza bály zók kidolgozása

 5

020 A kor mány-tiszt vi se lõi és köz al kal ma zot ti ál lo mány ra
vo nat ko zó jog sza bá lyok és egyéb sza bály zók kidolgozása

 5

021 A könyv tá rak cso por tos és cím lel tár köny ve  5 10 L

022 Mun ka kör elem zés sel, mun ka kör-ér té ke lés sel és mun ka kö ri
kö ve tel mé nyek kel kap cso la tos feladatok

 5

023 Az EU fog lal koz ta tás po li ti ká já val kap cso la tos ügyek  5

024 A hu mán szol gá lat szak mai ve ze té se, fel ügye le te  5

025 Hu mán elem zõ, ér té ke lõ és fel dol go zó te vé keny ség  2

026 Nem ze ti ha la dó ha gyo má nyok, csa pat tör té net,
ha gyo mány õr zés

 5 10 L

027 Együtt mû kö dés, kap cso lat tar tás a hu mán po li ti ka
(szo ci ál po li ti ka) területén

 3
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

028 A hu mán fel ada tok hoz kap cso ló dó ku ta tó- és tu do má nyos
munka

 3

029 A hu mán te vé keny ség hez kap cso ló dó anya gi-tech ni kai
ter ve zés, be szer zés, anyag- és esz köz nyil ván tar tás

 5

030 Ér dek kép vi se le ti szer vek kel va ló kap cso lat tar tás,
együtt mû kö dés ira tai (ÜT, szakszervezet)

 3   

031 Együtt mû kö dés  5

032 Szer zõ dés  5

033 Meg álla po dás  5

034 Jegy zõ könyv  2

035 Fel ké rés  1

036 Hu mán költ ség ve té si ter ve zet 10

037 Elõ kal ku lá ci ós la pok 10

038 Éves és ha vi köz mû ve lõ dé si terv  5

039 For ga tó köny vek  2

040 Kul tu rá lis szol gál ta tá sok meg ren de lé se  5

041 A Ma gyar Hon véd ség ar cu la ta  5 10 L

042 Ese ti te rem bér le ti szer zõ dé sek  5

043 Me nü és ár aján la tok  3

044 Ren dez vé nyek szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa  3

045 Ka to nai ün ne pe ket és ha gyo mány ápo lást se gí tõ
szak fel ada tok, ren dez vé nyek koordinálása

 1

046 Ren dez vé nyek szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa (NFTC pá lyá ra
irányítás)

 5

07. tárgy kör: OK TA TÁS, FEL KÉ SZÍ TÉS, KI KÉP ZÉS 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Egye te mi és fõ is ko lai ta ná ri cí mek ado má nyo zá sa  5 10 L

002 Hon véd tiszt alap kép zés 10

003 Hon véd tisz ti mes ter kép zés 10

004 Hon véd szak kép zés 10

005 Kö zép fo kú ka to nai kép zés 10

006 Ön kén tes tar ta lé kos (pa rancs no ki) kép zés  2

007 Fel sõ fo kú kül föl di ka to nai kép zés  3

008 Kül föl di kép zés 10

009 Kül föl di ek kép zé se ma gyar ok ta tá si in téz mény ben 10

010 Pol gá ri (ka to nai kül föl di) kép zés  2

011 Ka to nák át- és to vább kép zé se  2
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

012 Köz al kal ma zot tak, kor mány tiszt vi se lõk át- és
to vább kép zé se

 3

013 Euró pai pá lyá za tok  5

014 MH gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek prog ram ja és
kap cso ló dó dokumentumok

 5 10 L

015 Hosszú táv ú ki kép zé si in téz ke dé sek  5 10 L

016 Kö zép tá vú ki kép zé si in téz ke dé sek 15

017 Rö vid táv ú ki kép zé si in téz ke dé sek  5

018 Fej lesz té si do ku men tu mok 15

019 Ha zai gya kor la tok do ku men tu mai  5

020 Nem zet kö zi gya kor la tok do ku men tu mai  5

021 Ki kép zé si nyil ván tar tók  5

022 Misszi ók fel ké szí té sé nek do ku men tu mai 15

023 Ki kép zé si el len õr zé sek és cél el len õr zé sek okmányai 10

024 OKJ-s kép zés ter vei 15

025 Szer zõ dé ses alap- és szak ala po zó ki kép zés ok má nyai  5

026 Tisz ti elõ me ne te li tan fo lya mok és to vább kép zé sek
ki kép zé si okmányai

 5

027 Tiszt he lyet te si elõ me ne te li tan fo lya mok és to vább kép zé sek
ki kép zé si okmányai

 5

028 Tan fo lya mok el vég zé sét iga zo ló ok ira tok 40

029 Tiszt he lyet te si es kü té tel ok má nyai  5 10 L

030 Ké pe sí té si kö ve tel mé nyek  5 10 L

031 Szak ala pí tás, szak in dí tás, sza kok szü ne tel te té se,
akk re di tá ció

 5 10 L

032 Ta nul má nyi bi zott sá gok dön té sei  5

033 Tan ter vek el vi ügyei  5 10 L

034 Tan ren di ügyek (óra rend, ok ta tá si szü net stb.) 10

035 Tan tár gyi prog ra mok  5 10 L

036 Tan köny vek, jegy ze tek, ok ta tá si se géd le tek ké szí té se,
kiadása

 5 10 L

037 Fel vé te li el já rás elõ ké szí té se, le bo nyo lí tá sa  5 10 L

038 Je len té sek ok ta tá si, ta nul má nyi és ki kép zé si ügyekben  5 10 L

039 To vább kép zés sel kap cso la tos ügyek  5 10 L

040 Ki kép zé si ter vek, prog ra mok, te ma ti kák  5 10 L

041 Ide gen nyel vi kép zés  5

042 A had mû ve le ti-har cá sza ti fel ké szí tés ter ve zé se,
vég re haj tá sa

10

043 A had mû ve le ti-har cá sza ti fel ké szí tés anya gai
(törzs fog lal ko zá sok, ha di já té kok, pa rancs no ki és
törzs ve ze té si gyakorlatok)

 5

044 Tar ta lé kos pa rancs no ki (tiszt,- tiszt he lyet tes-) képzés  2
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

045 Szerzõdéses katonák továbbképzése  2

046 A rövidített képzés ügyei (magasabb készültség esetén)  2

047 A személyi tartalékképzéssel kapcsolatos képzési ügyek  2

048 Kiképzési anyagi-technikai ügyek  2

049 Versenymozgalmak (szakmai, kiképzési, tanulmányi,
kulturális)

 2

050 Sportügyek  2

051 Polgári szervekkel történõ képzés  5

052 Gépjármûvezetõ-képzés  5

053 Képzéssel kapcsolatos jelentések (NFTC program)  5

054 Pályára irányítással kapcsolatos feladatok  5

055 Pályára irányító repülõtáborok szervezésével kapcsolatos
feladatok iratai

 5

056 Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10

057 Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók 40

058 Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek  5

059 Naplók  5

060 Diákönkormányzat szervezése, mûködése  5

061 Pedagógiai szakszolgálat  5

062 Szülõi munkaközösség, iskolaszék szervezése, mûködése  5

063 Szaktanácsadói, szakértõi vélemények, javaslatok és
ajánlások

 5

064 Gyakorlati képzés szervezése  5

065 Tantárgyfelosztás  5

066 Gyermek- és ifjúságvédelem  3

067 Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai  1

068 Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga dolgozatai  2

069 Vizsgajegyzõkönyvek, osztályozóívek 10

070 Szakmai vizsgadolgozatok  2

071 Szakmai vizsga törzslapok 40

072 Hallgatói és tanfolyami levelezések  5

073 Szakmai vizsgával kapcsolatos levelezések  5

074 Diákigazolvány-nyilvántartás  5

075 Bizonyítvány-nyilvántartás 40

076 Felvételi és jelentkezési lapok (nem felvettek)  1

077 Felvételi és jelentkezési lapok (felvettek)  3

078 Vizsgaokmányok  5

079 Levezetési tervek, foglalkozási jegyek, óravázlatok  5

080 Kiképzési költségek elszámolásával kapcsolatos ügyek  5

081 Kiképzési jelentések, igények (lõtér, légtér), illetve ezek
biztosításával kapcsolatos okmányok

 5
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

082 Általános katonai és szakkiképzési ügyek  3

083 CIED ügyek (házilag készített robbanóeszközök elleni
védelem)

 5

084 Ismeretkiegészítõ tanfolyamok, kihelyezések  5

085 Általános kiképzési szakügyek  5

086 Törzskönyvek tanintézeteknél és az OKJ-s képzésben 30 – L

08. tárgy kör: LO GISZ TI KAI TÁ MO GA TÁS, FEJ LESZ TÉS, FENN TAR TÁS 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Egy sé ge sí tés, szab vá nyo sí tás, dokt ri ná lis ügyek és
koc ká zat ke ze lés

 5 10 L

002 Iro da au to ma ti zá lás  5

003 Lo gisz ti kai fej lesz tés és ha di tech ni kai kutatás 15 5 L

004 Rend sze re sí tés, rend szer be ál lí tás, illetve ki vo nás ügyei 15 5 L

005 Mi nõ ség ta nú sí tás, ter mék át vé tel, ko di fi ká ció 15 5 L

006 Ha di ipa ri ter mé kek át vé te li ügyei 15 5 L

007 Misszi ók lo gisz ti kai tá mo ga tá sa (biz to sí tá sa)  5 10 L

008 Lo gisz ti kai rend szer szer ve zé si, gé pi adat fel dol go zá si ügyek  5

009 Nem zet kö zi és ha zai ka to na gaz da sá gi és ha di ipa ri
kapcsolatok

 5

010 Vé de lem gaz da sá gi, ha di ipa ri pi a ci in for má ci ók  5

011 Re pü lõ-mér nök mû sza ki te vé keny ség  5

012 A me te o ro ló gi ai te vé keny ség lo gisz ti kai biz to sí tá sa  5

013 Egész ség ügyi-anya gi fej lesz tés, el lá tás, gaz dál ko dás  5

014 Lo gisz ti kai had mû ve le ti ter ve zés  5

015 Lo gisz ti kai dön tés-elõ ké szí té si ügyek  2

016 Anyag moz ga tás, (szál lít má nyo zás) ra ko dás gé pe sí tés
és eme lõ gé pek ügyei

 5

017 Köz le ke dés-mû sza ki te vé keny ség  5

018 Ké szen lét fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak lo gisz ti kai
támogatása

 5

019 Lo gisz ti kai tá mo ga tás nem zet gaz da sá gi ügyei  5

020 Közlekedésbiztonsági ügyek  5

021 TVTR (tárca védelmi tervezõ rendszer) -rel kapcsolatos
logisztikai ügyek

 5
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022 Újítások, találmányok ügyei  5 10 L

023 Befogadó Nemzeti Támogatás 15

024 Logisztikai inkurrencia 15

025 Nemzetközi NCAGE (NATO Kereskedelmi és
Kormányzati Cég) ügyek

 5

026 AC/135 MG (Fõcsoport), PA (Panel A Munkacsoport),
TRICOD (Háromoldalú Kodifikáció Együttmûködési
Munkacsoport) feladatok

15

027 Honvédségi Egységes Termékkód (vonalkód) biztosítás 15

028 Logisztikai gazdálkodás szabályzóinak ügyei  5 10 L

029 A Magyar Honvédség háborús gazdálkodási, ellátási
rendszere

 5 10 L

030 A Minõsített idõszakok anyag- és eszközgazdálkodás
tervezése, szervezése

 5

031 A nemzetközi kötelezettségvállalásból eredõ logisztikai
költségvetési ügyek

 5

032 Költségvetési beszámolók, jelentések  5 10 L

033 Költségvetési beszámolók, jelentések a középirányító és a
végrehajtó szervezeteknél

10

034 Az operatív költségvetési gazdálkodási feladatok 15

035 Az operatív költségvetési gazdálkodási feladatok
a középirányító és a végrehajtó szervezeteknél

 5

036 A költségvetési tartalékok, elõzõ évi maradványok
felhasználásával kapcsolatos ügyek

15

037 A költségvetési tartalékok, elõzõ évi maradványok
felhasználásával kapcsolatos ügyek a középirányító
és a végrehajtó szervezeteknél

 5

038 A központi beszerzések, közbeszerzések tervezése  5 10 L

039 A központi beszerzések, közbeszerzések tervezése
a középirányító és a végrehajtó szervezeteknél

 5

040 Az MH költségvetési igényeinek összeállítása  5 10 L

041 Az MH költségvetési igényeinek összeállítása
a középirányító és a végrehajtó szervezeteknél

 5

042 Az éves költségvetési gazdálkodási tevékenységgel
kapcsolatos ügyek

 5 10 L

043 Az éves költségvetési gazdálkodási tevékenységgel
kapcsolatos ügyek a középirányító és a végrehajtó
szervezeteknél

 5

044 Logisztikai mûveleti ügyek 15

045 Haditechnikai biztosítás, fejlesztés felsõszinten  5 10 L
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046 Kiképzés technikai ügyek 10

047 Páncélos-technikai ügyek 10

048 Gépjármû-technikai ügyek 10

049 Fegyverzettechnikai ügyek 10

050 Légvédelmi rakéták irányító rendszerei, radarok 10

051 Elektronikai ügyek 10

052 Mûszaki tevékenység logisztikai biztosítása 10

053 Vegyivédelmi tevékenység logisztikai biztosítása 10

054 Hadtápbiztosítás 10

055 Humán anyag 10

056 Élelmezési gazdálkodási ügyek 10

057 Ruházati gazdálkodási ügyek 10

058 Üzemanyag-gazdálkodási ügyek 10

059 Vasúti, közúti és egyéb ágazati szállítások, rakodások 10

060 Szükségleti, elosztási, ellátási és tárolási ügyek 10

061 Igénybevétel (magánhasználat) 10

062 Technikai kiszolgálás, javítás 10

063 Mérésügyi tevékenység 15

064 Légi jármûvekkel kapcsolatos kiemelt tevékenység 15

065 Híradó-technikai ügyek 15

066 Tartályminõsítési bizonyítványok 15

067 Utalványok, számlák 15

068 Informatikai ügyek  5

069 Légvédelmi rakéta és tüzér logisztikai tevékenység
biztosítása

 5

070 Rádiótechnikai ügyek  5

071 Repülõgépekkel kapcsolatos logisztikai tevékenység
biztosítása

 5

072 Helikopterekkel kapcsolatos logisztikai tevékenység
biztosítása

 5

073 Ejtõernyõkkel kapcsolatos logisztikai tevékenység
biztosítása

 5

074 Repülést kiszolgáló eszközökkel kapcsolatos tevékenység
logisztikai biztosítása

 5
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075 Hajózó felszerelésekkel kapcsolatos logisztikai
tevékenység biztosítása

 5

076 Tábori elhelyezéssel kapcsolatos logisztikai biztosítás  5

077 Anyagigény, anyagátcsoportosítási, kölcsönzési szakügyek  5

078 Gépjármû igények  5

079 Autóbuszjáratok  5

080 Raktármûveleti, raktár-ellenõrzési napló alegység szinten  5

081 Gépjármû-üzemeltetési jelentések és mozgatási naplók  5

082 Szállítási igények  1

083 A fegyverzet-ellenõrzési tevékenység logisztikai
támogatása

10

084 Közlekedésmûszaki hatósági okmányok 40

085 Útvonalengedélyek okmányai 10

086 Együttmûködés, megállapodások (szerzõdések) MH szintû,
polgári közlekedési szervezetekkel

10

087 A logisztika nemzetközi ügyei 15

088 Haditechnikai folyóirat szerkesztésének ügyei 15

089 Mérnök-továbbképzés 15

090 Haditechnikai szakkönyvtár ügyei 15

091 Szoftverfejlesztési K+F témák  5 10 L

092 Ideiglenes határnyitások igénylése  1

093 Logisztikai ellenõrzés 15

094 Hiánynyilvántartó könyv 10

095 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzési rendezvények
logisztikai gazdálkodás ügyei középirányítói szinten

 5

096 Erõforrás-tervezés ügyei felsõszinten 10 5 L

097 Erõforrás-tervezés ügyei középirányítói szinten 10

098 Erõforrás-tervezés ügyei végrehajtói szinten  5

099 Missziók logisztikai gazdálkodási feladatai középirányítói
szinten

 5

100 Missziók logisztikai gazdálkodási feladatai végrehajtói
szinten

 5 10 L

101 Haditechnikai biztosítás végrehajtói szinten  5

102 Az MH béke- és békétõl eltérõ utaltsági rendjével
kapcsolatos tevékenység

10

103 Szállítólevelek (be- és kiszállítás)  5
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104 Mûszaki állapot jegyzõkönyvek és mûszaki vizsgák iratai  5

105 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos ügyek  5

106 Anyagi-technikai átadás-átvételek 10

107 Raktározással kapcsolatos nyilvántartások lezárásukat
követõen (raktármûveleti napló, kartonnyilvántartó könyv)

 5

108 Hadtáp szakanyagok minõségi reklamációs ügyei  5

109 Általános logisztikai szakügyek  5

110 Eszközutalványok 1. sz. példányai 10

111 Kapujegyek  5

112 Logisztikai beszámolók, jelentések  5

113 Gyakorlatok és egyéb rendezvények logisztikai biztosítása  5

09. tárgy kör: PÉNZ ÜGYI ÉS SZÁM VI TE LI TE VÉ KENY SÉG

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

Pénz ügyi fi nan szí ro zás költ ség ve té si gaz dál ko dás

001 Költ ség ve té si (pót-) elõ irány zat igény lé sé vel,
mó do sí tá sá val, jó vá ha gyá sá val, ki uta lá sá val,
en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos ira tok

 5

002 Költ ség ve té si tá mo ga tás sal (fi nan szí ro zás sal) kap cso la tos
ira tok

 5

003 Költ ség ve té si (pót-) elõ irány zat és költ ség ve té si tá mo ga tás
ana li ti kus nyil ván tar tá sai

 5

004 Kincs tá ri szám lák nyi tá sá val, át he lye zé sé vel,
meg szün te té sé vel kap cso la tos ira tok; egyéb kincs tá ri
vo nat ko zá sú ira tok

 5

005 A költ ség ve té si gaz dál ko dás sal kap cso la tos egyéb ira tok  5

006 A költ ség ve té si gaz dál ko dás sal kap cso la tos egyéb
nyil ván tar tá sok

 5

A sze mé lyi ál lo mány mun ka dí ja zá sa, tár sa da lom biz to sí tá si, szo ci ál po li ti kai és egyéb pénz jut ta tá sok,
költ sé gek, té rí té sek

007 A sze mé lyi ál lo mány il let mé nyei, pénz be li jut ta tá sai,
költ ség té rí té sei fel szá mí tá sá val és ki fi ze té sé vel kap cso la tos
ana li ti kus nyil ván tar tá sok (pl. ju ta lom-, egy sze ri
és köz pon ti se gély-, elõ re so ro lá si ke ret-,
bér alap-nyil ván tar tá sok stb.)

 8

008 Tár sa da lom biz to sí tá si pénz be li el lá tá sok meg ál la pí tá sá val,
fo lyó sí tá sá val kap cso la tos ügy ira tok

 8
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009 Tár sa da lom biz to sí tá si pénz be li el lá tá so kat tar tal ma zó
se gé lye zé si egyé ni la p (ta sak) az összes be lég gel együtt
a se gé lye zés meg szû né sét kö ve tõ en

 5 40

010 Csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok meg ál la pí tá sá val, fo lyó sí tá sá val 
kap cso la tos ügy ira tok

 5

011 Gyer mek gon do zá si se gély igény kar ton az összes be lég gel
együtt a se gé lye zés meg szû né sét kö ve tõ en

 5 15

012 A pénz ügyi in for má ció rend szer bõl elõ ál lí tott ki fi ze té si
és el szá mo lá si bi zony la tok: jegy zé kek, lis ták, ok má nyok
pél dá nyai, ame lyek az adott hon vé del mi szer ve zet el lá tá sát
vég zõ pénz ügyi, szám vi te li szerv nél ma rad nak

 8 40

013 A sze mé lyi ál lo mány pénz ügyi sze mé lyi gyûj tõ je az összes
be lég gel együtt a mun ka vi szony meg szû né sét kö ve tõn

 6 40

014 A sze mé lyi ál lo mány il let mény el lá tá sá ra, szo ci ál po li ti kai
és egyéb pénz jut ta tá sa i ra, költ ség té rí té se i re vo nat ko zó
jog sza bály-ter ve ze tek és ah hoz kap cso ló dó elõ ter jesz té sek

 5 10 L

015 A sze mé lyi ál lo mány il let mény el lá tá sá val, szo ci ál po li ti kai
és egyéb pénz jut ta tá sa i val, költ ség té rí té se i vel kap cso la tos
ügy ira tok

 5 10

016 A sze mé lyi ál lo mány il let mény el lá tá sá val,
tár sa da lom biz to sí tá sá val, szo ci ál po li ti kai és egyéb
pénz jut ta tá sa i val, költ ség té rí té se i vel kap cso la tos
ha tá ro za tok, pa ran csok

 5 10 L

Kor mány tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak mun ka ügyi jog vi szo nya

017 A kor mány tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak
il let mény rend sze ré nek ira tai, me lyek az adott hon vé del mi
szer ve zet el lá tá sát vég zõ pénz ügyi, szám vi te li szerv nél
ke rül tek meg õr zés re

10

018 A rész fog lal ko zá sú, kor mány tiszt vi se lõk kel és
köz al kal ma zot tak kal kö tött mun ka szer zõ dé sek,
meg ál la po dá sok, en ge dé lye zé sek pél dá nyai, ame lyek az
adott hon vé del mi szer ve zet el lá tá sát vég zõ pénz ügyi,
szám vi te li szerv nél õr zen dõ ek

10

019 A kor mány tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak fe gyel mi és
anya gi fe le lõs ség re vo ná sá val kap cso la tos jegy zõ köny vek,
ha tá ro za tok, egyéb ira tok

10

Ka to nák anya gi fe le lõs sé ge a hon véd ség nek oko zott ká ro kért, a hon véd sé get ter he lõ kár té rí té sek

020 Az MH tag jai anya gi fe le lõs sé gé nek kár ügyi ok má nyok
(kö te lez vény, jegy zõ könyv, ha tá ro za tok, fel leb be zés stb.)

10

021 Az MH ál tal a har ma dik sze mély nek oko zott ká rok
meg ál la pí tá sá val kap cso la tos kár ügyi ok má nyok
(jegy zõ köny vek, ha tá ro za tok, be je len té sek)

10

022 A hon véd ség tag ja i nak bal ese té vel, be teg sé gé vel
össze füg gõ kár té rí té si iratok

 5 55
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023 A hon véd ség tag ja i nak bal ese té vel, be teg sé gé vel
össze füg gõ kár té rí té si ira tok kö zül a rok kant ság gal vagy
ha lál lal végzõdõ esetek iratai

 5 55 L

El len jegy zé si el já rá sok, köz be szer zé sek rend je

024 El len jegy zé si ta nú sít vány, dön té si ja vas lat és
szer zõ dés ki vo nat az el len jegy zé si eljáráshoz

 5

025 Köz be szer zés en ge dé lye zé si ké re lem, fe de zet biz to sí tá si
ké re lem, éves beszerzési terv

 5

Költ ség ve té si pénz ügyi el szá mo lás, be szá mo lás, szám vi te li rend, költ ség ve té si gaz dál ko dá si in for má ci ós rend szer,
szá mí tó gé pes ana li ti kus nyil ván tar tás

026 Költ ség ve té si év rõl ké szí tett fél évi és év vé gi
be szá mo lók, mér leg je len té sek, gyors je len tés, az azo kat
alá tá masz tó lel tá rak, ér té ke lé sek, fõ köny vi ki vo na tok,
a szám vi te li tör vény kö ve tel mé nye i nek megfelelõ
nyilvántartások

10

027 Ma nu á lis pénz ügyi sta tisz ti kai je len té sek,
adat szol gál ta tá sok és adatgyûjtések

 5

028 MH szin tû sta tisz ti kai ada tössze sí té sek, in for má ci ós táb lák
(HM KPÜ sta tisz ti kai táblatárban)

10 15 L

029 A KGIR-bõl, va la mint az ESZ KÖZ-rend szer bõl elõ ál lí tott
szak ira tok: a fel hasz ná lók ré szé re ké szí tett gé pi sta tisz ti kai
adat szol gál ta tá sok, információs táblák

 5

030 A könyv vi te li el szá mo lást köz vet le nül és köz ve tet ten
alá tá masz tó szám vi te li bi zony la tok (ide ért ve a fõ köny vi
szám lá kat, fõ köny vi ki vo na to kat az ana li ti kus, illetve
rész le te zõ nyil ván tar tá so kat, a szi go rú szám adá sú
bi zony la to kat, illetve annak rontott példányait is)

 8

031 Táp pénz el szá mo lás ról ké szí tett vissza iga zo ló lista 10

032 APEH adat be je len tõ, vál to zás be je len tõ la pok, elekt ro ni kus
re giszt rá ci ós adat la pok (meg szû nést követõen)

 5

033 Áfa a na li ti kus nyil ván tar tás, áfa be val lá si segédtábla  6

034 Adó- és já ru lék be val lá sok, kap cso ló dó ana li ti kák
és iratok

 6

035 APEH-el len õr zé sek jegy zõ köny vei, ha tá ro za tai  6

036 Szá mí tó gé pes ope ra tív lis ták, va la mint az éven te több
al ka lom mal elõ ál lí tott ki mu ta tá sok, sta tisz ti kák évközi
példányai

 1

037 HM KPÜ ál tal ké szí tett vissza iga zo ló bi zony la tok  5

038 A pénz ügyi in for má ció rend szer ter ve zé sé vel, szer ve zé sé vel 
kap cso la tos ira tok, hely zet elem zé sek, rend szer ja vas la tok,
rend szer ter vek, követelmények, útmutatók

 5

039 A pénz ügyi in for má ció rend szer ko or di ná ci ós ügyek,
le ve le zé sek, meg ren de lé sek, engedélyek

 1
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Köz gaz da sá gi, pénz ügyi és szám vi te li szak el len õr zés

040 A pénz ügyi szak el len õr zé sek jegy zõ köny vei, össze fog la ló
je len té sei, ér té ke lé sek, be szá mo lók a HM fel ügye le ti
szem lék el len õr zé si ira tai el len õr zé si napló a belsõ
pénzügyi ellenõrzésekrõl

 5

041 A pénz ügyi ve ze tõi be osz tás át adás-át vé te lé nek
jegy zõ köny vei

10

Nyug díj ügyek (az MH ka to na ál lo má nyá ra, hoz zá tar to zó i ra vo nat ko zó an)

042 Az MH és a HM ál lo má nyá ba tar to zók ról ké szí tett
sze mély re szóló irat gyûj tõ (nyil ván tar tá si szám mal el lá tott
irat tar tók) az utol só el lá tás fo lyó sí tá sá nak – nyug dí jas,
öz vegy e, árvája – megszûnése után

25  5 L

043 Bal ese ti jegy zõ köny vek és kap cso ló dó ira tok köz pon ti
gyûj tõ ben tá rolt pél dá nyai – a ké sõb bi idõ pont ban ki vált
MH ht. ál lo má nyú ak ra vo nat ko zó an – az ellátás nélküli
kiválás után

15  5 L

044 FÜV-gyûj tõ szám mal el lá tott or vo si ira tok, táb lá za tok
köz pon ti gyûj tõ ben tá rolt pél dá nyai – a ké sõb bi idõ pont ban 
ki vált MH ht. ál lo má nyú ak ra vo nat ko zó an – az ellátás
nélküli kiválás után

15  5 L

045 Nyug dí jas törzs szám ról ve ze tett nyil ván tar tá si könyv,
a tel jes be te lés, il le tõ leg az adott törzs szám fel hasz ná lá sa
után

40  5 L

046 Egyéb le ve le zé sek – nem az MH ht. ál lo má nyá ba tar to zó
sze mé lyek kel kap cso la tos, il le tõ leg ko ráb ban, el lá tás nél kül 
ki vál tak ré szé re – a válasziratok kiadása után

10  5 L

047 A nyug ál lo mány ba he lye zet tek rõl, el hal tak ról, illetve ezek
hoz zá tar to zói nyug el lá tá sá ról ké szí tett sta tisz ti kai
in for má ci ós je len té sek, fel dol go zá sok, ér té ke lé sek,
elem zé sek részadatai és MH szintû összesítései

40  5 L

Prog ram tá mo ga tás-fel ada tok

048 Költ ség ve té si gaz dál ko dást érin tõ ügy ira tok  5

049 Kap cso la tok ci vil szer ve ze tek kel  5

050 Az NFTC fel ada ta i val kap cso la tos ügy ira tok  5

051 PR- és kom mu ni ká ci ós te vé keny ség  5

052 Prog ram tá mo ga tás hoz kap cso ló dó ira tok, le ve le zé sek  5

FEUVE

053 A FE U VE-el len õr zé sek jegy zõ köny vei, össze fog la ló
je len té sei, be szá mo lók ira tai, nyil ván tar tá sok fel szá mo lá suk 
után, mû kö dé si ok má nyok hatálytalanításuk után 

 5

Nem zet kö zi pénz ügyi fel ada tok

054 Nem zet kö zi költ ség ve té si gaz dál ko dás  5

055 Nem zet kö zi sze mé lyi já ran dó sá gok  5
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

056 Egyéb nem zet kö zi fel ada tok, ok má nyok, ügy in té zé se 10

057 Nem zet kö zi pénz ügyi el len õr zé sek és bel sõ ellen õr zés  5

058 NA TO-fel ada tok kal kap cso la tos ügy in té zés  5

059 EU-fel ada tok kal kap cso la tos ügy in té zés  5

060 A fe je zet szin tû költ ség ve tés ter ve zé sé nek iratai  5

061 Adó ügyek  5

062 Biz to sí tá sok  5 15

063 De vi za ügyek 10

064 A sze mé lyi ál lo mány anya gi fe le lõs sé ge a hon véd ség nek
oko zott károkért

10

065 Éves költ ség ve tés  5 10 L

066 Mun ka-, illetve egyéb jog vi szony ban ál lók mun ka bé re,
be val lá sa ik a jog vi szony meg szû né sét követõen

 5

067 OEP egyé ni ta sa kok, MÁK kar to nok és mel lék le te ik
(meg szû nés ese tén az OEP, MÁK bevonja)

NS

068 Bér szám fej tés alap já ul szol gá ló bi zony la tok  5

069 Bér szám fej tõ la pok át vé te lé nek iga zo lá sa  5

070 Nyug díj pénz tá ri tag dí jak le vo ná sa  5 10 L

071 SZJA mun kál ta tói el szá mo lás  6

072 Nyug díj ügyek  5

073 Kár té rí té sek, le til tá sok  5

074 NYENYI adat szol gál ta tás  5 10 L

075 APEH, OEP, MÁK, nyug díj igaz ga tó ság el len õr zé sei  5 10 L

076 Hi te lek 10

077 Il let mény, pénz jut ta tás, költ ség té rí té sek 10

078 Mun ka jo gi jog vi szony 10

079 Kár oko zás, kár té rí tés 10

080 Jö ve de lem el szá mo lás 10

081 Bé ren kí vü li jut ta tás, ka fe té ria 10

082 Sze mé lyi ál lo mány il let mény el lá tá sa, TB, szo ci ál po li ti kai
és egyéb pénzjuttatások

 5

083 Al kal ma zot tak mun ka jo gi jog vi szo nya 10

084 Al kal ma zot tak fe le lõs sé ge a Kht.-nak oko zott ká ro kért, a
köz hasz nú tár sa sá got ter he lõ kártérítések

10

085 Szer zõ dé sek, meg ál la po dá sok (meg szû nést kö ve tõ en)  8

086 Sze mé lyi me net le vél (ki kül de té si ren del vény)  8

087 Sta tisz ti kák  8
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10. tárgy kör: TÛZ- ÉS MUN KA VÉ DE LEM

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Tûz ese tek  5

002 Tûz vé del mi el len õr zé sek  5

003 Tûz vé del mi szak vizs gák  6

004 Tûz vé del mi ügyek  5

005 Tûz- és mun ka vé del mi ok ta tás sal kap cso la tos iratok  5

006 Építési engedélyezési eljárás tûzvédelmi szakhatósági
nyilatkozata

 5 30

007 Használatbavételi engedélyezési eljárás tûzvédelmi
szakhatósági nyilatkozata

 5 30

008 Biztonságtechnikai ügyek  5

009 Biztonságtechnikai ellenõrzések  5

010 Munkavédelmi ellenõrzések  5

011 Kockázatelemzések és értékelések  5

012 Képernyõs munkahelyek felülvizsgálata  5

013 Munkabaleseti jegyzõkönyvek és statisztikai adatlapok  5 30

014 Munkabaleseti értesítések  5

015 Munkavédelmi ügyek  5

016 Szervezeti Tûzvédelmi Szabályzat hatálytalanítsa után  5

017 Szervezeti Munkavédelmi Szabályzat hatálytalanítása után  5

018 Munkavédelmi és tûzvédelmi felülvizsgálatok 10

11. tárgy kör: KÖR NYE ZET- ÉS TER MÉ SZET VÉ DE LEM

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Kör nye zet vé del mi ha tó sá gi je len té sek, adat szol gál ta tá sok 10

002 Kör nye zet vé del mi el len õr zé sek  5

003 Kör nye zet vé del mi ügyek 10

004 Hul la dék gaz dál ko dás 10

005 Hul la dék gaz dál ko dá si adat be je len tõ lapok 10

006 Le ve gõ tisz ta ság, -vé de lem  5

007 Zaj vé de lem  5

008 Fel szí ni és fel szín alat ti vi zek vé del me 10

009 Kör nye ze ti kár men te sí té sek 20
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

010 Ve szé lyes anya gok el fo lyá sa, kör nye ze ti kár oko zás 10

011 Le ve gõ tisz ta ság-vé del mi alap je len té sek 10

012 Kör nye zet vé del mi alap nyil ván tar tá si ada tok a szer ve zet
meg szû né sét követõen

 5 10 L

013 Kör nye zet vé del mi ok ta tás, ki kép zés  5

014 Természetvédelmi ügyek  5

015 Szervezeti Környezetvédelmi Szabályzat miután
hatálytalanná vált

 5

12. tárgy kör: VÉ DEL MI TER VE ZÉS

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend szer (TVTR)
mû köd te té sé vel és szak mai irá nyí tá sá val (szak mai
fel ügye le té vel) össze füg gõ ügyek, rend szer le író okmányok
és szabályozók

10 5

002 A HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott sá gi ügyek 15

003 A Ma gyar Hon véd ség hosszú táv ú ter vei 15

004 A Ma gyar Hon véd ség rö vid táv ú ter vei 10

005 A Ma gyar Hon véd ség ese ti és rend kí vü li ter ve zé si
el já rás ban ki dol go zott tervei

10

006 A TVTR-ben ké szü lõ ter vek ki dol go zá sá val kap cso la tos
ügyek és ok má nyok, a ter vek ter ve ze tei és munkapéldányai

10

007 A TVTR-ben ki dol go zott ter vek elem zé sé vel, ér té ke lé sé vel
és koc ká zat ke ze lé sé vel kap cso la tos ügyek és okmányok

10

008 A NATO Vé del mi Ter ve zé si El já rás ban ki dol go zott
nem ze ti vá la szok és szö vet sé gi értékelések

20

009 Az EU vé del mi ter ve zé si fo lya mat ban ki dol go zott nem ze ti
vá la szok és uni ós értékelések

20

010 A NATO Vé del mi Ter ve zé si El já rá sá hoz kap cso ló dó ügyek 
és mun ka ok má nyok, a nem ze ti vá la szok ter ve ze tei és
munkapéldányai

10

011 Az Euró pai Unió vé del mi ter ve zé si te vé keny sé gé hez
kap cso ló dó ügyek és mun ka ok má nyok, a nem ze ti vá la szok
ter ve ze tei és munkapéldányai

10

012 NATO Fõ Erõ for rás Ter ve zõ Bi zott ság (Se ni or Re so ur ce
Bo ard) te vé keny sé gé hez kap cso ló dó ügyek

10

013 A TVTR-ben ki dol go zott ter vek vég re haj tá sá val
kap cso la tos ügyek
és okmányok

10
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KÜ LÖ NÖS RÉSZ

13. tárgy kör: HAD SZÍN TÉR-ELÕ KÉ SZÍ TÉS 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A had szín tér-elõ ké szí tés ter ve zé se ha tály ta la ní tás után 15 10 L

002 Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek elõ ké szí té se ha tály ta la ní tás 
után

15 10 L

003 Köz le ke dé si ob jek tu mok elõ ké szí té se ha tály ta la ní tás után 15 10 L

004 Hír köz lé si ob jek tu mok elõ ké szí té se ha tály ta la ní tás után 15 10 L

005 Had mû ve le ti irá nyok szem re vé te le zé se ha tály ta la ní tás után 15 10 L

14. tárgy kör: HAD MÛ VE LE TI TER VE ZÉS 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Had mû ve le ti ter vek 10  5 L

002 Fej lesz té si ter vek 10  5 L

003 A had mû ve le ti al kal ma zás ter vei 10  5 L

004 Nem zet kö zi fel adat ra tör té nõ ki je lö lés  5 10 L

005 Had mû ve le ti fel ké szí tés jó vá ha gyott okmányai  5 10 L

006 Had erõ nem al kal ma zá sá nak alap el vei, el já rá sai,
kon cep ci ói  

 5 10 L

007 Bé ke misszi ós fel ada tok ter vei  5 10 L

008 Had rend, disz lo ká ció 10  5 L

009 Nem zet kö zi szer ve ze tek, ko a lí ci ók fel ké ré sei, nem ze ti
ál lás fog la lá sok

 5 10 L

010 A had mû ve le ti ter ve zés dön tés-elõ ké szí té se so rán
ke let ke zett iratok

 2

011 Bé ke mû ve le tek kel kap cso la tos fel ké szí tés, tan fo lya mok  2

012 Bé ke mû ve le tek ben va ló rész vé tel 10

013 Bé ke mû ve le tek jo gi do ku men tu mai 10

014 Bé ke mû ve le ti je len té sek, ki mu ta tá sok  2

015 Harc pa ran csok, harc in téz ke dé sek  5 10 L
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15. tárgy kör: HÁ BO RÚS VE ZE TÉS 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A há bo rús ve ze tés ter ve zé si ok má nyai ha tály ta la ní tás után 15 10 L

002 Ál la mi (nem ka to nai) ve ze té si pon tok ha tály ta la ní tás után 15 10 L

003 A HVK ve ze té si pont jai ha tály ta la ní tás után 15 10 L

004 Há bo rús alap ok má nyok ha tály ta la ní tás után 15 10 L

005 Fõ és ki se gí tõ ve ze té si pon tok ha tály ta la ní tás után 15 10 L

006 A ka to nai cen zú ra ügyei  5

007 Lo gisz ti kai ve ze té si pon tok 15

16. tárgy kör: KÉ SZEN LÉT FO KO ZÁ SA ÉS FENN TAR TÁ SA REND SZE RÉ NEK FELADATAI 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 KFR- és ké szen lé ti szol gá lat  5

002 Ál lo mány táb lák, be osz tá si köny vek 1. sz. pél dá nyai 10 5 L

003 A ri asz tá si rend sze rek ter ve zé se, szer ve zé se, mû köd te té se 25

004 Ügye le ti szol gá la tok kal kap cso la tos fel ada tok 10

005 A KFR-fel ada tok ter ve zé se, szer ve zé se 25

006 A KFR-fel ada tok be gya kor lá sa 25

007 A KFR el len õr zé se és ér té ke lé se 25

008 Had ra fog ha tó ság, harc ér ték, össze fog la ló jelentés 25

009 Ter ror cse lek mé nyek el le ni vé del mi rend sza bá lyok 25

010 Harc ér ték je len té sek  2

011 Pla ti na fax  1

012 Ese ti je len tés  2

013 Az ügye le ti szol gá la tok ok má nyai le zá rá su kat (be tel tü ket)
követõen

 5

17. tárgy kör: HAD MÛ VE LE TI (HARC-) BIZ TO SÍ TÁS 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Csa pa tok TÖP FE-vé del me 10  5 L

002 Elekt ro ni kai harc 10  5 L

003 Ál cá zás 10  5 L

004 Mûszaki biztosítás 10  5 L

005 Vegyivédelmi biztosítás 10  5 L
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

006 Repülések navigációs vizsgálata 10  5 L

007 Repülések rádiótechnikai biztosítása 10  5 L

008 Felderítés  5

009 Térképészeti biztosítás  5

010 Meteorológiai és hidrológiai biztosítás  5

011 Fedezõ biztosítás  5

012 Önlégvédelem  5

013 Logisztikai támogatás  5

014 Az objektumok õrzése és védelme, õrszolgálat  5

015 Terrorcselekmények elhárítása  5 10 L

016 Civil katonai kapcsolatok (CIMIC, PSYOPS, INFOOPS)  3

017 Országhatáron kívüli mûveletek  5 10 L

018 Erõk megóvása  5

019 Helyõrségi és katonai rendészeti ügyek  5

020 FP-tervek  2

021 Objektumokba történõ beléptetés  5

022 Polgári vagyonvédelmi szolgáltatókkal kapcsolatos
tevékenység

 5

023 Fegyveres biztonsági õrzés, vagyonvédelmi fegyveres és
egyéb õrszolgálat

15

024 Békevezetéssel, a napi szolgálatteljesítések szervezésével
és végrehajtásával összefüggõ feladatok

 5

025 Tüzér ügyek  5

026 Páncéltörõ tüzér ügyek  5

027 Lövész ügyek  5

028 Harckocsizó ügyek  5

18. tárgy kör: KÜL SZOL GÁ LAT (MISSZI ÓK) 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Sor szá mos ren del ke zé sek nyil ván tar tá sai  5 10 L

002 Harc pa ran csok  5 10 L

003 A misszi ók át adás-át vé te li jegy zõ köny vei  5 10 L

004 Össze fog la ló je len té sek  5 10 L

005 Szol gá la ti ok má nyok  5 10 L

006 Be osz tá si könyv  5 10 L

007 Ve ze té si ok má nyok  5 10 L

008 Nap i je len té sek  5 10 L
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19. tárgy kör: FEL DE RÍ TÕ SZAK ÜGYEK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Ha dá sza ti fel de rí tés sel kap cso la tos ira tok, ér té ke lé sek,
tájékoztatók

5 10 L

002 A had mû ve le ti fel de rí tés ter ve zé se 5 10 L

003 A had mû ve le ti fel de rí tés vég re haj tá sá nak értékelése 5 10 L

004 A had mû ve le ti-har cá sza ti fel de rí tés sel kap cso la tos iratok 5 10 L

005 A fel de rí tés vég re haj tói, köz re mû kö dõi 5

006 Fel de rí tõ ér té ke lé sek, tá jé koz ta tók 5

007 Em ber i erõ vel vég zett (HUMINT) ügyek 5

008 Rá dió elekt ro ni kai fel de rí té si (SIGINT) ügyek 5

009 Ké pi fel de rí té si (IMINT) ügyek 5

010 Jel fel de rí té si (ELINT) ügyek 5

011 Ha dá sza ti fel de rí tés szer ve zé sé vel, ter ve zé sé vel és
vég re haj tá sá val kap cso la tos szakügyek

5

012 A fel de rí tés ej tõ er nyõs ügyei 5

013 Elekt ro ni kai-harc ügyek 5

014 Elekt ro ni kai vé del mi szak ügyek 5

015 Fel de rí tõ szak anyag el lá tás 5

20. tárgy kör: TÉR KÉ PÉ SZE TI SZAK ÜGYEK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Geo in for má ci ós tá mo ga tás  5

002 Tér ké pé sze ti szak ki kép zés  5

003 Nem zet kö zi tér ké pé sze ti ügyek  5

004 Tér ké pé sze ti mi nõ ség biz to sí tás  5 10 L

005 A tér kép el lá tás ter ve zé se  1

006 Tér ké pé sze ti szám ve té sek, ja vas la tok  1

007 Ka to nai to po grá fi ai és kü lön le ges tér ké pek, lé gi fény kép-
és fo tó ter mé kek, ûrfelvételek

 1

008 Ka to nai szer ve ze tek tér kép el lá tá sa  1

009 Ge o dé zi ai biz to sí tás  1

010 Tér in for ma ti kai te vé keny ség  1

011 Tér ké pé sze ti szak ira tok ik ta tó köny ve  5

012 Tér ké pé sze ti szak igaz ga tá s  5

013 Tér kép-fel hasz ná lá si en ge dé lyek, a tér ké pé sze ti ál lam i
alap ada tok védelme

10
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

014 Légi felvételekkel kapcsolatos hatósági feladatok 15

015 Minõsített légi felvételekkel kapcsolatos feladatok 15 5 L

21. tárgy kör: ME TE O RO LÓ GI AI ÉS HID RO LÓ GI AI SZAK ÜGYEK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Me te o ro ló gi ai és hid ro ló gi ai szak ügyek  5

002 Me te o ro ló gi ai mé rõ- és meg fi gye lõ rendszer 10

003 A me te o ro ló gi ai adat szol gál ta tás rend szer e  5

004 Me te o ro ló gi ai tár gyú szak kép zés  2

22. tárgy kör: LÉG VÉ DEL MI ÉS RE PÜ LÕ SZAK ÜGYEK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Re pü lõ szak ügyek  5

002 Lé gi tá jé ko zó dás, na vi gá ció  5

003 Har cá sza ti re pü lõ szak ügyek  5

004 Ra dar tech ni kai ha vi je len té sek  5

005 Mér nök-mû sza ki szol gá lat  5

006 Ej tõ er nyõs szak ügyek  5

007 Ese mény je len té sek, ese mény ki vizs gá lá sok (re pü lõ
ese mé nyek, lé gi köz le ke dé si balesetek)

 5 40 L

008 Re pü lõ esz kö zök szer viz mun kái
A rend szer ben tar tá sig nem se lej tez he tõ

 5

009 Re pü lõ esz kö zök idõ sza kos vizs gái
A rend szer ben tar tá sig nem se lej tez he tõ

 5

010 Re pü lõ tech ni ka üzem ben tar tá si ok má nyai
A rend szer ben tar tá sig nem selejtezhetõ

 5

011 Re pü lõ tech ni ka el len õr zé sek  5

012 Be szer zé si ügyek  5

013 Re pü lés ügyi sza bá lyo zá sok, ha tó sá gi ügyek 15

014 Re pü lés irá nyí tás 15

015 Re pü lõ esz kö zök igény lé se, igény be vé te le 15

016 Re pü lés biz ton sá gi ügyek  5 10 L

017 Ra dar tech ni kai, hír adó, in for ma ti kai és fény tech ni kai
szakügyek

 5
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

018 Légiforgalmi tájékoztatás  5

019 Légi vezetési és irányítási szakügyek 15

020 Légiforgalmi irányítás  5

021 Átképzési tervek  5

022 Külföldi állami légi jármûvek diplomáciai engedélyei  5

023 Magyar állami légi jármûvek külföldi repüléseinek elõzetes 
tervei és diplomáciai engedélyei

 5

024 Radartechnikai szakügyek 10

025 Légvédelmi rakéta szakügyek  5

23. tárgy kör: EGÉSZ SÉG ÜGYI SZAK ÜGYEK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Egész ség ügyi alap el lá tás  5

002 A sze mé lyi ál lo mány egész ség ügyi hely ze té nek adatai  5

003 Egész ség ügy-tech ni kai ügyek  5

004 Drog pre ven ci ó val, drog szû rés sel kap cso la tos ügyek  5

005 Egész ség biz to sí tá si ügyek ira tai 10 40

006 Egész ség re ár tal mas mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak iratai 10 35

007 A gyó gyí tó mun ka ügyei  5

008 Egész ség ügyi lo gisz ti kai ügyek  5

009 Egész ség ügyi tu do má nyos te vé keny ség iratai  5 10 L

010 Éves sta tisz ti kai adat szol gál ta tás  5 10 L

011 Év kö zi sta tisz ti kai adat szol gál ta tás  5

012 Egész ség ügyi biz to sí tás sal kap cso la tos ira tok, nemzeti 15

013 Egész ség ügyi biz to sí tás sal kap cso la tos ira tok, nem zet kö zi 15

014 Fog lal ko zás-egész ség ügy ira tai  5

015 Fog lal ko zás-egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat okmányai 10

016 Köz egész ség ügyi-jár vány ügyi te vé keny ség iratai 30

017 Szak mai pá lyá za tok  5 10 L

018 El len õr zé si napló 30

019 Or vos eti kai bi zott ság ügyei 15

020 Or vos szak ér tõi ügyek, kon zí li u mok 15

021 Gyen gél ke dõk köny ve  5

022 Mérgezõ anyagok ellenõrzésével kapcsolatos ügyek 15

023 Méreg elszámolás 30
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

024 Kábítószer igénylõ tömb 30

025 Kábítószer és pszichotróp anyagok nyilvántartása  5

026 Vegyszer-nyilvántartási napló 10

027 Gyógyszernyilvántartó lap 10

028 Gyógyszer megrendelõ lap  5

029 Orvosi látleletek, ambulánsnaplók és betegtörzslapok 30

24. tárgy kör: MÛ SZA KI SZAK ÜGYEK (hkf, Öhp)

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Tûz sze rész szak te vé keny ség ügyei  5

002 Ha di ha jó zás sal kap cso la tos ügyek  5

003 Ka taszt ró fa-, illetve ár víz vé de lem mel kap cso la tos ügyek  5

004 Mû sza ki szak anya gok  2

005 Nem zet gaz da ság gal kap cso la tos ügyek  5

006 Mû sza ki mun ka gé pek igény be vé te le és ja ví tá sa  5

007 Mû sza ki ki kép zés sel kap cso la tos ügyek 10

008 Mû sza ki fel sze re lé sek kel kap cso la tos ügyek  1  

009 Elõ ta lált rob ba nó esz kö zök ha tás ta la ní tá sa 15

010 Be je len tõ könyv elõ ta lált rob ba nó tes tek rõl (a szer ve zet
meg szû né sét követõen)

25

011 Ha jó nap ló (be tel tét kö ve tõ en) 15

012 Bú vár szak te vé keny ség ügyei 10

25. tárgy kör: VE GYI VÉ DEL MI SZAK ÜGYEK

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Ve gyi vé del mi szak ügyek  5

002 Ve gyi- és nuk le á ris bal eset-el há rí tás sal kap cso la tos iratok 10

003 Ve gyi vé del mi szak anya gok  5

004 A ve gyi vé del mi la bo ra tó ri u mok mé ré si jegy zõ köny vei 10

005 A hát tér su gár zás-mé ré sek össze sí tett, or szá gos ada ta it
tar tal ma zó iratok

10

006 A sugárfigyelõ és -jelzõ rendszerrel kapcsolatos ügyek  5

007 A VV. szakcsapatok tûzvédelemi tevékenysége  5
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26. tárgy kör: KÜ LÖN LE GES ÜGYEK

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Kü lön le ges ka to nai ob jek tu mok biz ton sá ga 15

002 Kü lön le ges ob jek tu mok do ku men tá ci ói 15

003 Kü lön le ges ha di tech ni kai esz kö zök do ku men tá ci ói 15

004 Kü lön le ges be lé põk, jel szám rend szer 15

005 Le til tott jel szá mos be lé põk 15

006 Ha di tech ni kai esz kö zök csök ken té se  5 10 L

007 Ha di tech ni kai esz köz moz gá sok (CFE CSBM in fó cse re)  2

008 Kü lön le ges ha di tech ni kai esz kö zök do ku men tá ci ó ja
fej lesz té sé nek do ku men tá ci ó ja és az zal kapcsolatos iratok

 5 10 L

27. tárgy kör: HÍR ADÁS 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Hír adó fej lesz té si ter vek és in téz ke dé sek  5 10 L

002 Hír adó be ru há zás, kor sze rû sí tés, al kal ma zás és
esz köz be szer zés

 5 10 L

003 Hír adó rend szer, ál lo más, tech ni kai esz köz, üze mel te tés és
fenn tar tás

 5 10 L

004 Táv be szé lõ-, te le fax- és e-ma il cím köny vek  3

005 Ál ta lá nos hír adó-ügy in té zés  5

006 Hír adó ki kép zés sel és tan fo lya mok kal kap cso la tos ügyek  3

007 Mû hol das kom mu ni ká ció 15 

008 Ve ze té si, együtt mû kö dé si és egyéb hír köz lõ rend sze rek
tervezése

15

009 Hír adó ter vek, in téz ke dé sek és je len té sek  5 10 L

010 Hír adó ál lo má sok, be ren de zé sek és esz kö zök  2

011 Re pü lés irá nyí tá si és lé gi na vi gá ci ós rend sze rek ter ve zé se
és koordinálása

 5

012 Re pü lés irá nyí tá si, hír adó, ra dar, na vi gá ci ós, in for ma ti kai
és fény tech ni kai be ren de zé sek üzem ben tartási okmányai

 5

013 Ál lan dó hír rend sze rek ter ve zé se, biz to sí tá sa és fenn tar tá sa  5

014 Rá dió hír adás  2

015 Hír adó-el len õr zé sek, nyil ván tar tá sok 10

016 Bé ke táv be szé lõ el lá tás és fenn tar tás  5

017 Ve ze té kes be ren de zé sek  5

018 In ter net-szol gál ta tá sok, -szer zõ dé sek 10

222 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 2. szám



Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

019 Mik ro hul lá mú há ló zat át ala kí tá sa, fenn tar tá sa 10

020 Táv köz lé si dí jak és egyéb más jel le gû szol gál ta tá sok 10

021 Nem zet kö zi áram kö rök bér le ti díjai 10

022 Há ló zat ki épí té sek, -bõ ví té sek 10

023 Rá dió te le fo nok és mo bil ké szü lé kek ügyei 10

024 Biz ton sá gi, biz ton ság tech ni kai és va gyon vé del mi ügyek  5 10 L

025 Frek ven cia fel hasz ná lás  5 10

026 Tá bo ri Hír rend sze rek Ter ve zé se, biz to sí tá sa és fenn tar tá sa  5 10 L

027 Az MH zárt cé lú há ló za tá val össze füg gõ fel ada tok  5 10 L

28. tárgy kör: REJT JEL TE VÉ KENY SÉG

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Rejt jel-te vé keny sé gi mun ka he lyek biz ton sá gi
meg fe lel te té si ügyei, akk re di tá lá si jegy zõ köny vei,
en ge dé lye zõ ok má nyai

 5

002 Rejt jel zõ esz köz nyil ván tar tá sok és kulcs nyil ván tar tá sok
le zá rá suk után

15

003 A rejt jel zõ ok má nyok nyil ván tar tá sai a nul lá ra zá rá su kat
kö ve tõ en, a meg sem mi sí té si jegy zõ köny vek a
meg sem mi sí tés vég re haj tá sa után

15

004 Kéz be sí tõ köny vek, fu tár át vé te li el is mer vé nyek, bel sõ
le írá sok, le író napló, sze mé lyi kar to nok, rejt jel zett táv ira tok 
nyil ván tar tó köny vei, for gal mi nap lók, reg ge li je len té sek
nap ló ja, zárt kör let be be lé põk nyil ván tar tó köny ve
le zá rá suk után

 5

005 Rejt jel zõ esz köz fej lesz tés, be szer zés, gyár tás,
teszt üze mel te tés ira tai. A rend sze re sí tést kö ve tõ en az ira tok 
to váb bi meg õr zé sé rõl a köz pon ti rejt jel zõ szerv
gon dos ko dik

NS

006 Rejt jel zõ esz köz rend sze re sí té sé vel kap cso la tos ira tok. Az
esz köz ki vo ná sa után az ira tok to váb bi meg õr zés rõl a
köz pon ti rejt jel zõ szerv gon dos ko dik

NS

007 Rejt je les kap cso lat meg szer ve zé se, sza bá lyo zá sa és
meg szün te té se, a kap cso lat meg szün te tést kö ve tõ en az
elöl já ró rejt jel zõ szerv nél

15

008 Rejt jel zõ kép zés vizs ga-jegy zõ köny ve it a kép zést, vég zõ
szer ve zet nél, a szer ve zet meg szû né se ese tén az elöl já ró
rejt jel zõ szerv nél

30

009 Rejt jel zõ kép zés, to vább kép zés, ok ta tás egyéb ira tai  5
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

010 Vé le mény ké rés, vé le mé nye zés, ja vas la tok, be dol go zá sok.
Rejt jel zõ szol gá la tok mun ka rend sza bá lyo zá sa. El len õr zé si
jegy zõ köny vek.
A szak te rü let je len tés kö te les ese mé nyei, ki vizs gá lá suk.
Mi nõ sí tett szak ira tok fe lül vizs gá la ti jegy zé ke, ér te sí tés a
mó do sí tá sok ról. Szak anya gok for dí tá si, lek to rá lá si,
nyom dai sok szo ro sí tá si ügyei

 5

011 Ûr lap- és nyom tat vány igény lé sek. Tan fo lya mi
be is ko lá zá sok. Szak el len õr zé si ter vek. Zárt kör let be tör té nõ 
be lép te tés en ge dé lye zé si ügyei. Szak anyag
meg sem mi sí té sek elõ ké szí tõ ira tai

 1

012 Kéz i szak rejt jel zõ esz kö zök, ve ze té si táb lá za tok kul csa it
ha tály ta lan ná vá lá suk után 5 mun ka na pon be lül meg kell
sem mi sí te ni. A rend szer bõl tör té nõ vég le ges ki vo nás után a 
pro to tí pust, illetve az el sõ ere de ti pél dányt to váb bi
õr zé sé rõl a köz pon ti rejt jel zõ szerv gon dos ko dik

NS

013 Rejt jel zõ szerv fel szá mo lá si jegy zõ köny ve az elöl já ró
rejt jel fel ügye let õr zi

15

014 Rejt jel zõ be te kin té si és mû kö dé si en ge délyt a meg is me rés re 
jo go sul tak nyil ván tar tá sát be tel te vagy ér vény te le ní té se
után
(a szer ve zet meg szû né se ese tén az elöl já ró rejt jel fel ügye let 
õr zi)

15

015 Esz köz- és kulcs biz to sí tá si ügyek 10

016 Rejt jel zõ esz kö zök ki adá sá val, be vo ná sá val kap cso la tos
ügyek és az ezek kel kap cso la tos át adás-át vé te li
jegy zõ köny vek rejt jel zõ szerv meg szû né se után az elöl já ró
rejt jel zõ szerv nél õr zen dõ

15

017 Esz köz- és kulcs biz to sí tás sal kap cso la tos utal vá nyok        5

018 Rejt jel zõ esz köz ja ví tá sa  5

019 Ér vé nyes sé gi és egyéb, a szak te rü let re vo nat ko zó ese ti
jel le gû sza bá lyo zá sok, in téz ke dé sek a vég re haj tás után az
érin tett szer ve ze tek nél

 1

020 Ér vé nyes sé gi és egyéb, a szak te rü let re vo nat ko zó ese ti
jel le gû sza bá lyo zá sok, in téz ke dé sek a vég re haj tás után a
ki adó szer ve zet nél 

 5

021 Ér vé nyes sé gi és egyéb, a szak te rü let re vo nat ko zó nor ma tív
jel le gû sza bá lyo zá sok, in téz ke dé sek ha tály ta la ní tá suk után
az érin tett szer ve ze tek nél

 5

022 Ér vé nyes sé gi és egyéb, a szak te rü let re vo nat ko zó nor ma tív
jel le gû sza bá lyo zá sok, in téz ke dé sek kö zül a ki adó
szer ve zet nél lé võ ere de ti pél dány a ha tály ta la ní tás után
(a szer ve zet meg szû né se ese tén az elöl já ró rejt jel zõ
szerv nél kell õriz ni)

15

023 Munkafüzetek: a helyettesítési munkafüzeteket a beteltük
után más egyéb munkafüzeteket a feleslegessé válásukat
követõen

 1
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29. tárgy kör: IN FOR MA TI KAI ÜGYEK 

Ügy -
kör

szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A há bo rús ve ze tést tá mo ga tó in for ma ti kai rend sze rek
épí té se, fej lesz té se és kor sze rû sí té se

 5 10 L

002 A bé ke ve ze tést tá mo ga tó in for ma ti kai rend sze rek
ki dol go zá sa, fej lesz té se és kor sze rû sí té se

15

003 In for ma ti kai szak uta sí tás, szak in téz ke dés 15

004 Ve ze té si és irá nyí tá si rend szer ter ve zés, -fej lesz tés,
-kor sze rû sí tés

15

005 Tá bo ri ve ze té si és irá nyí tá si rend szer fej lesz tés,
-kor sze rû sí tés

15

006 Rend szer do ku men tá ció  5 10 L

007 Rend szer ter ve zés, rend szer szer ve zés 15

008 Há ló zat ter ve zés, -fej lesz tés 10

009 Szoft ver fej lesz tés, szoft ver do ku men tá ció 15

010 Adat bá zi sok ter ve zé se, fej lesz té se 10

011 Mág ne ses és op ti kai adat hor do zók 15

012 Rend szer üze mel te tés, -fenn tar tás és -kar ban tar tás  6

013 Anyag igény lé sek, szer vi ze lés  5

014 Szak mai je len té sek  5

015 SZÜNY anya gok nyil ván tar tá sa  5

016 Vé dett kül ügyi há ló zat  5

017 Rend szer- és al kal ma zói prog ra mok ter ve zé se, be szer zé se
és el lá tá sa

 5

018 Al go rit mu sok, prog ra mok ké szí té se, ho no sí tá sa;
prog ram do ku men tá ci ók

 5

019 A gé pi adat fel dol go zás adat hor do zó i val kap cso la tos
mû sza ki-tech ni kai ügyek ira tai

 5

020 A mûszaki kiszolgálás és üzemeltetés okmányai
hatálytalanításuk után

 5

021 Informatikai tervek, szakügyek  5

022 Adatbankok kialakítása, létrehozása  5 10 L

023 Kódrendszerek kidolgozása, alkalmazása  5 10 L

024 Eszközellátás igény  2

025 Adathordozó igény  2

026 Adatmentések (anyag, bér stb.)  5

027 Rendszerprogramok  5 10 L

028 Rendszer- és alkalmazói programok tervezése, beszerzése  5  
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Ügy -
kör

szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

029 Számítástechnikai rendszer fejlesztése, korszerûsítése és
eszközbeszerzése

 5   

030 Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózattal (EKG)
összefüggõ feladatok

 5 10 L

30. tárgy kör: HAD ERÕ SZER VE ZÉS, FEL TÖL TÉS, HAD KI EGÉ SZÍ TÉS, KA TO NAI IGAZ GA TÁS,
A HAD KÖ TE LE SEK NYILVÁNTARTÁSA

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Szer ve ze ti fej lesz tés és lét szám gaz dál ko dás  5 10 L

002 Szer ve zé si alap ok má nyok (had rend, el he lye zé si könyv,
szer ve zé si parancsok)

 5 10 L

003 Az ál lo mány táb lák, mun ka kö ri jegy zé kek és azok
he lyes bí tõ ívei

 5 10 L

004 Szer ve zé si uta sí tá sok, szer ve zé si nor mák, nó menk la tú rák  5 10 L

005 Po ten ci á lis had kö te le sek nyil ván tar tá sa és ah hoz
kap cso ló dó adat szol gál ta tás

 5

006 Had kö te le sek tá jé koz ta tá si és be je len té si kö te le zett sé gé hez
tartozó ügyek

 5

007 Had kö te le sek meg ha gyá sá hoz tar to zó ügyek  5

008 Had kö te le sek so ro zá sa és be hív ha tó sá gi elbírálása  5

009 Had kö te le sek be hí vá sa, ka to nai szol gá la ta és le sze re lé se  5

010 Há bo rús vesz te ség nyil ván tar tá sa és pót lá sa  5

011 Had kö te le sek pol gá ri szol gá la ta  5

012 Tech ni kai esz kö zök biz to sí tá sa  5

013 Ob jek tu mok biz to sí tá sa  5

014 Szolgáltatások biztosítása  5

015 Önkéntes tartalékosok biztosítása 10

016 Katonai toborzás általános ügyei  5

017 Katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmassági elbírálásának
ügyei

 5

018 Katonai szolgálatra jelentkezõk behívásai ügyei 10

019 Szociális, érdekvédelmi tevékenység vezetése, felügyelete
értékelése, elemzése

 5

020 Szociális, érdekvédelmi szakállomány képzése, felkészítése  5

021 Szociális, érdekvédelmi szakterület együttmûködése és
kapcsolattartása

 5
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

022 Nyugdíjas otthon ügyei 15

023 Érdekvédelmi körbe tartozók nyilvántartása és ahhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás

15

024 Érdekvédelmi anyaggyûjtõk, okmányok  5 10 L

025 Érdekvédelmi körbe tartozó állomány szociális és kegyeleti 
ügyei

 5

026 Érdekvédelmi körbe tartozó állomány elismerései,
elõléptetései

 5

027 Érdekvédelemmel kapcsolatos panaszok és beadványok  5

028 Tervokmányok  5

029 Technikai eszközök bejelentése  5

030 Ingatlanbejelentés, szolgáltatásbejelentés  5

031 Az önkéntes tartalékos rendszer kialakítása  5 10 L

032 A szervezet értékelõ-elemzõ munka okmányai  5

033 Katonai igazgatási szakfelkészítés  5

034 Hadkötelesek nyilvántartásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatásokra vonatkozó megállapodások

25 5 L

31. tárgy kör: VÉ DEL MI IGAZ GA TÁS

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A vé del mi fel ké szí tés sel és a vál ság ke ze lés sel kap cso la tos
kor mány za ti ügyek

 5 15 L

002 A Hon vé del mi Ta nács el he lye zé sé vel, mû kö dé sé vel
kap cso la tos ügyek

 5 15 L

003 A mi nõ sí tett idõ sza kok ban mû kö dõ köz pon ti vé del mi
igaz ga tá si szer vek ira tai

 5 15 L

004 A mi nõ sí tett idõ sza kok rend kí vü li in téz ke dé se i nek
tervezetei

 5 15 L

005 K-600, KTIR rend sze rek kel kap cso la tos ügyek  5 10 L

006 Az or szág vé del mi cé lú te rü let-elõ ké szí té sé vel kap cso la tos
igaz ga tá si feladatok

 5

007 A vé del mi igaz ga tás terv rend sze ré vel kap cso la tos iratok  5

008 A tö meg tá jé koz ta tás ra ki je lölt szer vek mi nõ sí tett idõ sza ki
mû kö dé sé vel kapcsolatos ügyek

20

009 A vé del mi igaz ga tás rend sze ré ben fel adat tal ren del ke zõ
szer vek ve ze tõ i nek fel ké szí té se, továbbképzése

 5
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

010 A gaz da ság vé del mi cé lú fel ké szí té sé vel kap cso la tos ügyek 20

011  A Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás (BNT) fel ada ta i val
kap cso la tos ügyek

20

012 A me gyei (fõ vá ro si) és he lyi vé del mi bi zott sá gok ügyei 20

013 A Pol gá ri Ve szély hely ze ti Ter ve zés sel kap cso la tos ügyek 20

014 A lét fon tos sá gú (kri ti kus) inf ra struk tú ra vé del mé vel
kap cso la tos ügyek

20

015 A NATO Vál ság re a gá lá si Rend szer rel, az Euró pai Unió
vál ság ke ze lé si me cha niz mu sa i val, illetve az ezek kel
össz hang ban ál ló nem ze ti in téz ke dé si rend szer rel
kapcsolatos ügyek

20

016 A vé del mi igaz ga tás köz pon ti, te rü le ti és he lyi szin tû
gya kor la tai

 5

017 A me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott sá gok (MVB)
fel ügye le té vel kap cso la tos iratok

 5

018 A vé del mi igaz ga tás sal kap cso la tos jog sza bá lyok
elõ ké szí té sé vel, ter ve ze te i vel kapcsolatos iratok

 1

019 A vé dett lé te sít mé nyek kel kap cso la tos ügyek  5 15 L

020 A vé del mi igaz ga tás ve ze tés irá nyí tá sá val kap cso la tos
ügyek

 5

021 Egyéb vé del mi igaz ga tá si ügyek  5

32. tárgy kör: NEM ZET KÖ ZI KA TO NAI KAP CSO LA TOK, KA TO NAI DIP LO MÁ CIA 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se
Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban Köz pon ti irat tár ban

001 Nem zet kö zi kap cso lat tar tás 10

002 Ka to na dip lo má cia el vi irá nyí tá sa 10

003 A kül föl di ka to nai meg hí vá sok, uta zá sok, fo ga dá sok ügyei  3

004 A szol gá la ti uta zá sok ter ve zé se, szer ve zé se, de vi za ügyei 10

005 A Ma gyar Köz tár sa ság ba lá to ga tó ál lam- és kor mány fõk
prog ram já val kap cso la tos HM-szin tû feladatok

 5 10 L

006 A Ma gyar Köz tár sa ság ka to nai at ta sé i val, az at ta sé hi va ta lok 
mû kö dé sé vel kap cso la tos iratok

 5 10 L

007 Kap cso lat tar tás a Bu da pes ten akk re di tált kül kép vi se le tek kel 10

008 A Bu da pes ten akk re di tált ka to nai at ta sék kal,
va la mint a ka to na dip lo má ci ai te vé keny ség gel kap cso la tos
do ku men tá ci ók, tájékoztatók

 5 10 L
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se
Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban Köz pon ti irat tár ban

009 A nem zet kö zi dip lo má ci ai te vé keny ség gel kap cso la tos
iratok

10

010 Ren dez vény szer ve zés 15

011 Szál lo dai szol gál ta tás 15

012 For dí tá sok  1

013 HM fel sõ szin tû ve ze tõk nem zet kö zi kap cso lat tar tá sá val
és prog ram ja i val össze füg gõ feladatok

 5 10 L

33. tárgy kör: VÉ DE LEM PO LI TI KAI ÉS MUL TI LA TE RÁ LIS KAP CSO LA TOK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság- és vé de lem po li ti ká ja  5 10 L

002 Ma gas szin tû mul ti la te rá lis ta lál ko zók  5 10 L

003 Konf lik tus meg elõ zés, vál ság ke ze lés  5 10 L

004 Non-pro li fe rá ció 15

005 Ter ro riz mus el le ni küz de lem 10

006 NA TO-bé ke part ner ség 15

007 NATO nuk le á ris po li ti ka 15

008 NATO vé del mi ter ve zés  5 10 L

009 NATO–Orosz or szág Ta nács, NATO–orosz kap cso la tok  5 10 L

010 NATO–Uk raj na Ta nács, NATO–uk rán kap cso la tok  5 10 L

011 Egyéb NA TO-ügyek 10

012 Euró pai Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság do ku men tu mai 15

013 EU-ké pes ség fej lesz tés  5 10 L

014 EU kö zös kül po li ti ká val és biz ton ság po li ti ká val, illetve az
euró pai biz ton ság- és vé de lem po li ti ká val kap cso la tos egyéb 
ügyek

15

015 Fegyverzet-ellenõrzéssel kapcsolatos ügyek  5

016 Fegyverzet-ellenõrzéssel kapcsolatos jelentések  5 10 L

017 Fegyverzet-ellenõrzéssel kapcsolatos (szervezési)
együttmûködési ügyek

 1

018 A Tárcaközi Bizottság tevékenységével összefüggõ ügyek  5 10 L

019 Multilaterális Együttmûködési Terv (MET)  5 10 L

020 Regionális Együttmûködési Szervezetek  5

021 Egyéb védelempolitikai ügyek  1
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

022 NATO-mandátumok  1

023 EU-mandátumok  1

024 NATO/EU – Mediterrán ügyek  1

025 Nemzetközi fejlesztési együttmûködési tevékenységgel
kapcsolatos ügyek

 1

34. tárgy kör: TÁR SA DAL MI KAP CSO LA TOK ÉS SAJ TÓ ÜGYEK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Kom mu ni ká ci ós elem zé sek, ku ta tá sok 5

002 Kom mu ni ká ci ós stra té gi ák, ter vek 5

003 Be szé dek 4

004 Ki ad vá nyok kal (köny vek, fo lyó ira tok, elekt ro ni kus és pa pír 
ala pú tá jé koz ta tók) kap cso la tos ügyek

5

005 In ter ne tes meg je le né sek 5

006 Saj tó kap cso la tok 5

007 Ri port ké szí té si en ge dé lyek kel kap cso la tos ügyek 5

008 Tár sa dal mi kap cso la tok ügyei 5

009 Ren dez vé nyek kel kap cso la tos ügyek (HM, MH, ál lam i,
tár sa dal mi)

5

010 Egyéb pr-anyag gal (szó ró aján dé kok) kap cso la tos ügyek 5

011 Kom mu ni ká ci ós pá lyá za tok kal kap cso la tos ügyek 5

012 Kap cso la tok pol gá ri szer vek kel 5

013 Kom mu ni ká ci ós tré nin gek, fel ké szí té sek 2

014 Jelentések, ellenõrzések 2

015 Kiemelt rendezvények kommunikációja 4

016 A HM és az MH részvételével szervezett állami és
társadalmi rendezvényekkel kapcsolatos iratok

5

35. tárgy kör: ÉPÍ TÉS-BE RU HÁ ZÁS, IN GAT LAN GAZ DÁL KO DÁS 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Pol gá ri épí té si szak ügyek  5

002 Ka to nai épí té si szak ügyek  5 10 L

003 NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram mal kap cso la tos
ügyek

 5 10 L
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

004 Ka to nai in gat la nok épí tés be ru há zá sa, re konst ruk ci ó ja,
mû sza ki terv do ku men tá ci ók az in gat lan meg szû né sét
(le bon tá sát, megsemmisülését) követõen

10 10 L

005 La kás épí tés, -vá sár lás (a va gyon ke ze lés meg szû né sét
követõen)

 5 10 L

006 Ka to nai in gat la nok biz to sí tá sa 30

007 Ka to nai in gat la nok idõ sza kos hasz no sí tá sa 45 L

008 Ka to nai in gat la nok fenn tar tá sa, üze mel te té se 10

009 La kás fenn tar tás a fenn tar tói te vé keny ség meg szû né sét
követõen 

30

010 El he lye zé si igaz ga tás, pa nasz ügyek 25

011 El he lye zé si költ ség ve té si és gaz dál ko dá si ügyek 10

012 Szol gál ta tó te vé keny sé gé nek fel ügye le te, el len õr zé se  5

013 Ka to nai in gat la nok vég le ges hasz no sí tá sa 45 L

014 La kás el ide ge ní tés 30 L

015 El he lye zé si szak anyag el lá tás  5

016 Gya kor la tok el he lye zé si biz to sí tá sa  5

017 El he lye zé si ten der hez kap cso ló dó te vé keny ség  5

018 La kó ház-ke ze lé si te vé keny ség (a va gyon ke ze lés
meg szû né sét követõen)

30

019 Bér le ti szer zõ dé sek 45 L

020 In gat lan ál lo mány vál to zá sai  5

021 Ka to nai in gat la nok vé del mi ké pes sé ge i nek fej lesz té se 10

022 Át adás-át vé tel  1   

023 Munkáltatói kölcsön 40 L

024 Vissza nem térítendõ juttatás 45 L

025 Lakásügyi igazgatás, panaszügyek  5 10 L

026 A személyi állomány elhelyezési és lakásügyi igazgatással
kapcsolatos ügyei a végrehajtó szervezeteknél

15

36. tárgy kör: VÉ DETT LÉ TE SÍT MÉ NYEK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Ál la mi és ka to nai vé dett lé te sít mé nyek ok má nyai 50

002 Ál la mi és ka to nai vé dett lé te sít mé nyek lo gisz ti kai
biz to sí tá sai

15

003 Ál la mi és ka to nai vé dett lé te sít mé nyek nél vég re haj tott
re konst ruk ci ók és beruházások

50
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37. tárgy kör: VÁL SÁG KE ZE LÉS ÜGYEI

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Ha zai vál ság ke ze lé si ügyek 10

002 Nem zet kö zi vál ság ke ze lé si ügyek 10

003 Ha zai vál ság ke ze lé si gya kor la tok, ki kép zé si do ku men tá ció  5

004 Nem zet kö zi vál ság ke ze lé si gya kor la tok (NATO, EU,
két ol da lú meg álla po dás alap ján egyéb) ki kép zé si
dokumentáció

 5

005 Je len té sek 10

006 Vál ság ke ze lés sel kap cso la tos el len õr zé sek ügyei  5

007 Vál ság ke ze lé si adat bá zis (HAVIR) (a szer ve zet
meg szû né sét követõen)

 5 10 L

38. tárgy kör: JOGI ÉS IGAZ GA TÁ SI TE VÉ KENY SÉG 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A jog sza bá lyok elõ ké szí té sé vel kap cso la tos iratok 20

002 A jog sza bá lyok elõ ké szí té sé vel kap cso la tos ira tok,
ha mi nõ sí tett ada tot tartalmaznak

30

003 Kül sõ ko or di ná ci ós ira tok  5 15

004 Kül sõ ko or di ná ci ós ira tok, ha mi nõ sí tett ada tot
tar tal maz nak

 5 25

005 Bel sõ ko or di ná ci ós ira tok  5 15

006 Bel sõ ko or di ná ci ós ira tok, ha mi nõ sí tett ada tot
tar tal maz nak

 5 25

007 A ka to nák nyug el lá tá sá val (mi nõ sí té sé vel) kap cso la tos
ügyek

 5 25 

008 Jo gi kép vi se let tel kap cso la tos ügyek  5 25 

009 A tör vé nyes sé gi szak el len õr zé sek kel kap cso la tos iratok  5 5 

010 Ügy fél szol gá la ti te vé keny sé gek és be ad vá nyok in té zé sé vel
kap cso la tos iratok

 5

011 Szol gá la ti pa na szok in té zé sé vel kap cso la tos iratok  5

012 A Hon vé del mi Köz löny ben és a Hi va ta los Ér te sí tõ ben va ló
meg je len te tés sel kap cso la tos ügyek 

 1

013 A HM és a HM HVK szer vek ve ze tõi ré szé re adott jo gi
vé le mé nyek

 5 25 L

014 A fe gyel mi jog kör gya kor lá sá val kap cso la tos ügyek  5 25 

015 Bûn ügyek  5 25 
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

016 Sza bály sér té si ügyek  5 25 

017 A pol gá ri pe res és nem pe res el já rá sok ira tai  5 25 

018 Szak ha tó sá gi ügyek  5 15 

019 Az Or szág gyû lés (bi zott sá gai) ré szé re ké szült
elõ ter jesz té sek

 5 25 L

020 A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke ré szé re ké szült
fel ter jesz té sek

 5 25 L

021 A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a ré szé re fel ter jesz tett
iratok

 5 25 L

022 A mun ka ügyi el len õr zés sel kap cso la tos iratok  5

023 Je len té sek, ér té ke lé sek  3

024 Mél tat lan sá gi el já rás sal kap cso la tos ügyek  5 25

025 Ha di gon do zás sal kap cso la tos iratok  5

026 Kár té rí té sek  5 10

027 Szer zõ dé sek, pá lyá za ti anya gok  5 5

028 Ka to nai bün te tés-vég re haj tás sal kap cso la tos ügyek  5

029 Nem zet kö zi meg ál la po dá sok és szer zõ dé sek  5 10 L

030 Egyéb nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos jogi ügyek  5 10

031 Nemzetközi hadijogi ügyek  5 15

032 Belsõ rendelkezések elõkészítésével kapcsolatos iratok  5 15

033 Belsõ rendelkezések elõkészítésével kapcsolatos iratok, ha
minõsített adatot tartalmaz

 5 25

034 Nemzetközi kártérítési ügyek  5 15

035 NATO-együttmûködéssel kapcsolatos jogi ügyek  5 10

036 EU-együttmûködéssel kapcsolatos jogi ügyek  5 10

037 Két- és többoldalú nemzetközi együttmûködéssel
kapcsolatos jogi ügyek

 5 10

038 A HM és MH szervezetektõl bekért jogszabályok
elõkészítését elõsegítõ véleményezésekkel kapcsolatos
iratok

 5

39. tárgy kör: A HON VÉ DE LEM MEL KAP CSO LA TOS ÁL LAM IGAZ GA TÁ SI FELADATOK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Az Or szág gyû lés bi zott sá gai ré szé re ké szült elõ ter jesz té sek 5 10 L

002 A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a ré szé re fel ter jesz tett
iratok

5 10 L
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40. tárgy kör: KA TASZT RÓ FA VÉ DE LEM 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A ka taszt ró fa vé de lem mel kap cso la tos szol gá la ti ok má nyok, 
pa ran csok, in téz ke dé sek, utasítások

5 10 L

002 Egyéb ka taszt ró fa vé de lem mel kap cso la tos ügyek 5

003 A pol gá ri vé del mi szer ve ze tek kel tör té nõ együtt mû kö dés 5

004 Ele mi csa pás és ka taszt ró fa el há rí tás sal kap cso la tos ügyek 5

005 Ka taszt ró fa vé del mi át fo gó és rész ter vek ha tály ta la ní tá suk
után

5

006 Nem zet kö zi együtt mû kö dés sel kap cso la tos ügyek 5 10 L

41. tárgy kör: EL LEN ÕR ZÉS 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Fe je zet szin tû kom plex ellen õr zés  5

002 Fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés 10

003 In téz mé nyi szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés 10

004 Fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi ellen õr zés  8

005 Pa rancs no ki fel ügye le ti ellen õr zés  5

006 Elöl já rói fel ügye le ti szak el len õr zés  5

007 Kül sõ ellen õr zés (ÁSZ, KEHI, APEH)  5

008 Fe je zet szin tû kom plex ellen õr zés össze fog la ló jelentés  5 10 L

009 Fe je zet szin tû nem ter ve zett ellen õr zés 10

010 Szak mai le ve le zés  2

011 Az el len õr zé si rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos ál ta lá nos
ügyek

 2

012 A vég re haj tott el len õr zé sek ér té ke lé sé rõl és ta pasz ta la ta i ról
szóló össze fog la ló jelentés

10

013 A HM éves és stra té gi ai el len õr zé si terve 10

014 Az el len õr zé si szer ve zet mû kö dé sé nek biz to sí tá sá val
kap cso la tos ügyek

 2

015 Fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si prog ram,
je len tés és in téz ke dé si tervezet

10  5 L

016 Fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si éves jelentés 10  5 L

017 Fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés stra té gi ai és
éves tervezése

10  5 L

018 HM fe je zet össze fog la ló éves ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si jelentése

10  5 L
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

019 HM fe je zet össze fog la ló éves ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zé si terve

10  5 L

020 In téz mé nyi szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si
prog ram, je len tés- és in téz ke dés ter ve zet

10  5 L

021 In téz mé nyi szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si éves 
jelentés 

10  5 L

022 In téz mé nyi szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ ellen õr zés stra té gi ai 
és éves tervezése

10  5 L

42. tárgy kör: HA TÓ SÁ GI FEL ADA TOK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Épí tés ügyi ha tá ro za tok 10 5 L

002 Hon vé del mi és ka to nai cé lú épít mé nyek kel kap cso la tos
épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek

 5 10 L

003 Hon vé del mi szol gá la ti vi szo nyon kí vü li hasz ná lat ban
kor lá to zott ál ta lá nos ren del te té sû épít mé nyek kel
kap cso la tos építésügyi hatósági ügyek

 5 10

004 Te lek ala kí tá si ha tó sá gi ügyek 25

005 Épí tés ügyi el len õr zé sek jegy zõ köny vei 25

006 Épí tés ügyi bír ság be haj tá sa és nyil ván tar tá sa 25

007 Épí té si szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sok 25

008 Ha tó sá gi szak mai le ve le zés 10

009 Épí tés fel ügye le ti ha tá ro za tok  5 10 L

010 Hon vé del mi és ka to nai cé lú épít mé nyek kel kap cso la tos
épí tés fel ügye le ti hatósági ügyek

 5 10 L

011 Hon vé del mi szol gá la ti vi szo nyon kí vü li hasz ná lat ban
kor lá to zott ál ta lá nos ren del te té sû épít mé nyek kel
kap cso la tos épí tés felügyeleti hatósági ügyek

15

012 Épí tés fel ügye le ti el len õr zé sek jegy zõ köny vei 15

013 Épí tés fel ügye le ti bír ság 15

014 Épí té si te vé keny ség meg kez dé se 15

015 Te lep en ge dé lye zé si ha tá ro za tok 10  5 L

016 Te lep en ge dé lye zé si ha tó sá gi ügyek  5 10 L

017 Mun ka vé del mi Ha tó sá gi ügyek  5 10 L

018 Mun ka vé del mi szak ha tó sá gi ügyek 15
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

019 Mun ka vé del mi ha tó sá gi ha tá ro za tok  5 10 L

020 Mun ka vé del mi bír ság 15

021 Kor ked vez mé nyes mun ka kö rök kel kap cso la tos ha tó sá gi
ügyek

 5 10 L

022 Bal ese tek ki vizs gá lá sá val kap cso la tos ügyek  5 10 L

023 Tá jé koz ta tás sal, ta nács adás sal kap cso la tos ha tó sá gi ügyek 15

024 Ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó sá gi ügyek 15

025 Tûz vé del mi ha tó sá gi ügyek 15

026 Tûz vé del mi szak ha tó sá gi ügyek 15

027 Er dõ gaz dál ko dás sal kap cso la tos ügyek 15

028 Vad gaz dál ko dás sal, va dá szat tal kap cso la tos ügyek 15

029 Er dé sze ti szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sok 15

43. tárgy kör: TU DO MÁ NYOS MUN KA 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A tu do má nyos mun ka ter ve zé se, szer ve zé se 5 10 L

002 Tu do má nyos mun ka ered mé nyei: össze fog la ló je len té sek 2

003 Tu do má nyos mun ka dí ja zá sa 5

004 Tu do má nyos to vább kép zé sek 2

005 Tu do má nyos könyv tá rak ügyei 5

006 Tu do má nyos be szá mo lók és je len té sek 5 15 L

007 Tu do má nyos kon fe ren ci ák, ülés sza kok, ren dez vé nyek
szak mai elõ ké szí té se, szer ve zé se és anyagai

5 10 L

008 In téz mé nyi ku ta tó cso por tok kal kap cso la tos iratok 5 10 L

009 Költ ség ve té sen kí vü li ku ta tá sok ügyei 5 10 L

010 Tu do má nyos pá lyá za tok, pro jek tek ügyei 5 10 L

011 In téz mé nyi könyv tá rak el vi ügyei 5 10 L

012 In téz mé nyi mú ze u mok el vi ügyei 5 10 L

013 Együtt mû kö dés ha zai ok ta tá si, fel sõ ok ta tá si, tu do má nyos,
kul tu rá lis in téz mé nyek kel; ve lük kö tött szer zõ dé sek,
megállapodások

5 10 L

014 Könyv tá ri ál lo mány gaz dál ko dás sal kap cso la tos iratok 5 10 L

015 In teg rált könyv tá ri rend szer rel kap cso la tos iratok 5 10 L
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

016 Egyez mé nyek és kap cso la tok kül föl di egye te mek kel,
in téz mé nyek kel

5 10 L

017 Ok ta tók és ku ta tók kül föl di egye te me ken, fõ is ko lá kon
foly ta tott ok ta tói, ku ta tói te vé keny sé ge (kül föl di
ösztöndíjak)

5 10 L

018 Nem zet kö zi kon fe ren ci á kon va ló rész vé tel 5 10 L

019 Kül föl di egye sü le tek tag sá ga, tag díj fi ze tés 5 10 L

020 In téz mé nyi ta ná csok, bi zott sá gok, tes tü le tek szer ve zé se,
mû kö dé se, jegy zõ köny vei, határozatai

5 10 L

44. tárgy kör: HAD TÖR TÉ NEL MI SZAK ÜGYEK

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Bel föl di ha di sír gon do zás 5 10 L

002 Kül föl di ha di sír gon do zás 5 10 L

003 Mû tárgy õr zés 5 10 L

004 Mû tárgy ál lag vé de lem 5 10 L

005 Mû tárgy köl csön zés 5 10 L

006 Ki ál lí tá sok 5 10 L

007 Mû tárgy lel tár köny vek 5 10 L

008 Irat köl csön zés 5 10 L

009 Iga zo lá sok 5 10 L

010 Le vél tá ri gyûj tõ te rü le ti munka 5 10 L

011 Ma ra dan dó ér té kû ira tok ál lag vé del me 5 10 L

45. tárgy kör: BIZ TON SÁG GAL KAP CSO LA TOS SZAK ÜGYEK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 A ter ror ve széllyel kap cso la tos ügyek 5 10 L
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46. tárgy kör: GAZ DA SÁ GI TÁR SA SÁ GOK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Ala pí tó ok irat és mó do sí tá sai (Rész vény esi ha tá ro za tok,
Cég bí ró sá gi beadványok)

10 5 L

002 Kép vi se lõi jo go sult ság és ira tai  5

003 Be szá mol ta tá sok (rész vény esi) (mér leg be szá mo ló, üz le ti
je len tés, ki egé szí tõ melléklet stb.)

10 5 L

004 Üz le ti terv 15

005 Ügy ve ze tõi mun kát se gí tõ me nedzs men ti ülé sek
jegy zõ köny ve

 5

006 Fel ügye lõ bi zott sá gi ülé sek  5

007 Tu laj do no si ügyek 10 10 L

008 Igaz ga tó sá gi ügyek 10 10 L

009 Kör le ve lek 1. sz. ere de ti pél dá nya  5

010 Pá lyá za tok, ver seny tár gya lá sok 10

011 Köz be szer zé sek  5

012 Mi nõ ség és kör nye zet irá nyí tás  5

013 PR- és marketingstratégia  5 10 L

014 Arculati kézikönyv  5 10 L

015 Érdekeltségi-ösztönzési rendszer okmányai  5

016 Létesítmények, beruházások, energetikai, utak stb.
dokumentációi. Energetika (víz, gáz, villamos energia) 
(a megszûnést követõen
5 évvel selejtezhetõ)

 5

017 Vagyonvédelmi ügyek  5

018 Munkaügyi perek  5

019 Kártérítési ügyek  5

020 Megbízási szerzõdések  7

021 Vállalkozási és együttmûködési szerzõdések  5 10 L

022 Szabályzatok, Kollektív szerzõdés, Üzemi megállapodás  5 10 L

023 Az APEH felé történõ be- és kijelentések okmányai a
munkaviszony megszûnését követõen 

 3

024 Munkaügyi nyilvántartó karton  5 10 L

025 Személyi állománnyal kapcsolatos bérfeladások  5

026 Bérfejlesztések  5 10 L

027 Létszám- és keresetadatokkal kapcsolatos statisztika  5
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

028 Dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatával
kapcsolatos iratok

20

029 Dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos iratok (létesítés,
megszûnés, megszüntetés, igazolások stb.)

20

030 Gazdasági tevékenységgel kapcsolatos statisztikai
adatszolgáltatás (kutatás-fejlesztés, ipari termékek,
szolgáltatás árjelentése, anyagok felhasználása és készletei,
beruházás összetétele stb.)

 5

031 Polgári gyártás (forgácsolás, lakatosmunkák, galvanizálás
és gyártás-elõkészítés), termékgyártás

 5

032 Összeépítési engedélykérelmek (utánfutó, gépjármû stb.)  5

033 Összeépítési engedély és rajzdokumentáció  5 10 L

034 Emelõgépekkel kapcsolatos ügyek  5

035 Anyagi, technikaikutatás-fejlesztés  5

036 Logisztika  1

037 Minõségirányítás  1

038 Harckocsijavítás, kiszolgálás, biztosítás  1

039 Mérésügy  1

040 Védelemipari hadiipari marketing  1

041 Gépjármûtechnika  1

042 Fegyverzettechnika  1

043 Mûszaki tevékenység  1

044 Elektronikai tevékenység  1

045 Üzemanyag  1

046 Élelmezés  1

047 Munkavédelem, baleset-elhárítás  1

048 Kutatás, fejlesztés  5 10 L

049 Mûszaki elõírások  5

050 Közlekedésbiztonság  1

051 Újítás  1

052 Irányítási rendszerekkel kapcsolatos ügyek 15

053 Ingatlanügyek  5 10 L

054 Üzemeltetési ügyek  5

055 Fenntartási ügyek  5

056 Birtokpolitika iratai a megszûnést követõen  5
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47. tárgy kör: ME ZÕ-, VAD- ÉS ER DÕ GAZ DÁL KO DÁS 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Stra té gia és gaz da sá gi ter vek, je len té sek 10 10 L

002 Er dõ- és vad gaz dál ko dá si ha tó sá gi ügyek (üzem ter vek) 20 10 L

003 Er dõ mû ve lés (er dõ fel újí tás, sza po rí tó anyag-ter me lés) 20  

004 Fa hasz ná lat (fa ki ter me lés, ke res ke de lem) 20   

005 Er dé sze ti szol gál ta tás 20  

006 Me zõ- és vad gaz dál ko dá si ügyek 20   

007 Va dá sza ti, va gyon és sze mé lyi biz ton sá gi fegy ver ügyek 20   

008 Te rü let gaz dál ko dá si ügyek 30

009 Te rü let ren de zé si és bá nyá sza ti ügyek 20  

010 A me zõ-, vad- és er dõ gaz dál ko dás ter mé szet vé del mi ügyei 10   

011 Ide gen for gal mi, er dei is ko la, rek re á ci ós ügyek  5   

012 Mar ke ting te vé keny ség  5

013 Lé te sít mé nyek, be ru há zá sok, ener ge ti kai, utak stb.
do ku men tá ci ói a meg szû nést követõen

 5

48. tárgy kör: SZA BÁLY ZAT SZER KESZ TÉS ÉS KI ADÁS 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Kéz ira tok nyil ván tar tá sa 5 10 L

002 Cikk jegy zék a szol gá la ti köny vek rõl (köz pon ti) 5 10 L

003 Fõ nök sé gi ki ad vá nyok nyil ván tar tá sa 5 10 L

004 A szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ára zó
nyil ván tar tá sa

5 10 L

005 A Ma gyar Hon véd ség szol gá la ti köny ve i nek és fõ nök sé gi
ki ad vá nya i nak éves kiadási terve

5 10 L

006 Cso ma go ló jegy-nyil ván tar tó könyv 5

007 Szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok
kar ton nyil ván tar tó könyve

5

008 Szol gá la ti köny vek adat lap ja i nak nyil ván tar tá sa 25

009 Fõ nök sé gi ki ad vá nyok adat lap ja i nak nyil ván tar tá sa 25

010 Sza bály zat szer kesz tõ és ki adói te vé keny ség 5

011 Nyom dai te vé keny ség 2
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49. tárgy kör: TÁ BO RI LEL KÉ SZI SZOL GÁ LAT 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se
Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban Köz pon ti irat tár ban

001 A tá bo ri lel kész szol gá lat szer ve ze ti és sze mé lyi ügyei 25

002 A tá bo ri lel kész szol gá lat fe le ke ze ti ügyei 25

003 A tá bo ri lel kész szol gá lat nem zet kö zi kap cso la tai 25

004 Kül misszi ók el lá tá sa 25

005 Anya gi-tech ni kai ügyek (li tur gi kus fel sze re lé sek, hit éle ti
anyagok)

25

006 Lel ké szek fel ké szí té sé nek és to vább kép zé sé nek ügyei 25

50. tárgy kör: NATO BIZ TON SÁ GI BE RU HÁ ZÁ SI PROG RA MOK 

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Épí té si Be ru há zá si Prog ra mok (a rend szer be ál lí tást
követõen)

 5 10 L

002 Hír adó In for ma ti kai Prog ra mok (a rend szer be ál lí tást
követõen)

 5 10 L

003 Ra dar Prog ra mok (a rend szer be ál lí tást kö ve tõ en)  5 10 L

004 NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram (NSIP) be szer zé sek  5 10 L

005 Meg bí zá si, vál lal ko zá si szer zõ dé sek 15

006 Ve ze té si rend sze rek  5 10 L

007 Mun ka bi zott sá gok ok má nyai  5 10 L

51. tárgy kör: A TA PASZ TA LAT FEL DOL GO ZÁS ÜGYEI

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se
Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban Köz pon ti irat tár ban

001 A ta pasz ta lat fel dol go zás sza bály zói 10

002 A ta pasz ta lat fel dol go zás ügyei  3

003 A ta pasz ta lat-adat bá zi sok és a ta pasz ta lat fel dol go zás
in for ma ti kai szakügyei

 3

004 Nem zet kö zi ta pasz ta lat fel dol go zó te vé keny ség 10

52. tárgy kör: HAD ERÕ TER VE ZÉS, MO DER NI ZÁ CIÓ, KÉ PES SÉG FEJ LESZ TÉS, FEJ LESZ TÉ SI PROGRAMOK

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Hosszú táv ú ter ve zé si (10 éves) fel ada tok 5 10 L

002 NA TO-ter ve zé si és -fej lesz té si fel ada tok 5 10 L
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

003 Ké pes ség fej lesz té si fel ada tok 5

004 EU-ké pes ség fej lesz té si fel ada tok 5 10 L

005 Rö vid táv ú ter ve zé si (1+n) fel ada tok 5 10 L

006 Had fel sze re lé si el lá tott ság, össze fog la ló jelentés 5

53. tárgy kör: BE TEG ADA TOK
(A TÁRGY KÖR KI ZÁ RÓ LA GOS HASZ NÁ LÓ JA A HON VÉD KÓR HÁZ ÁL LA MI EGÉSZ SÉG ÜGYI

KÖZ PONT)

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

001 Be teg nap lók, törzs la pok és or vo si lát le le tek 30

002 Szü lé sze ti in for má ci ós és sta tisz ti kai ada tok össze sí tõi NS

003 Szü lé sze ti törzs köny vek NS

004 Anya köny vi je len té sek NS

005 Abor tusz nap ló 50

006 Be je len tés hal va szü le tett rõl 10

007 Be je len tõ ve le szü le tett rend el le nes ség gel szü le tett
csecsemõrõl

NS

008 Pe ri na ta lis je len tés (0–6 na pig élt cse cse mõ rõl) 10

009 Sze mé sze ti bi zott sá gi napló 50

010 La bo ra tó ri u mi vizs gá la ti ered mény, azok nyil ván tar tá sa 50

011 Vizs gá la ti ered mény má so la ti (kór lap ban tá rolt pél dá nya) 10

012 Be teg el lá tá si napló NS

013 Ká bí tó szert igény be vet tek nyil ván tar tá sa 30

014 Rönt gen, UH-fel vé te lek ered mé nyei 30

015 Rönt gen-, UH-, CT-fel vé te lek ered mé nye i nek má so la ti 
(kór lap ban tá rolt) példánya

10

016 Rönt gen, UH-fel vé te lek 30

017 Rönt gen, UH-vizs gá la tok nyil ván tar tá sai NS

018 EKG-di ag ra mok, rönt gen, CT, UH és la bor vizs gá la ti
ered mé nyek

30

019 Rönt gen-, CT-, UH-fel vé te lek (gon do zó in té ze ti rendben) 30

020 EKG-di ag ra mok, rönt gen, CT, UH és la bor vizs gá la ti
ered mé nyek (gon do zó in té ze ti rendben)

30

021 Rtg., EKG, CT, UH és la bor vizs gá la ti  nyil ván tar tás
(gon do zó in té ze ti rendben)

30

022 Re gisz ter NS

023 Osz tály-, mû té ti, am bu láns nap lók NS

024 Ste ri li zá lá si igény lõ la pok 10

025 Ste ri li zá lá si nyil ván tar tá si jegyzék 30
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se

Meg õr zé si idõ

Le vél tár
Sa ját irat tár ban

Köz pon ti
irat tár ban

026 Ste ri li zá lá si je len té sek 10

027 Be teg for gal mi adat össze sí tõk 30

028 Be teg nap lók, törzs la pok, törzs kar to nok és or vo si lát le le tek
(gon do zói intézetben)

50

029  Be teg for gal mi össze sí tõ (gon do zó in té ze ti rendben) 30

030  Betegfelvételi jegyzõkönyv, elbocsátó igazolás 50

031  Betegekkel kapcsolatos kártérítési ügyek 30

032  Beteg-érdekvédelem, betegjogi képviselõi jelentések 30

033  Dolgozók egészségügyi törzslapja NS

034  Betegadatokkal kapcsolatos statisztikai jelentések NS

035 Szûrõ- és alkalmassági vizsgálatok adatai, az érintett
részérõl kötelezõ adatszolgáltatás esetén. Az 1997. évi
XLVII. törvény 2. számú mellékletében felsorolt adatok

30

036  Kórtörténeti lapok 30

037  Zárójelentések 50

038  Külföldi állampolgárok ápolási ügyei 50

039  Halottvizsgálati eredmények nyilvántartása NS

040  Halottvizsgálati bizonyítvány NS

041  Boncjegyzõkönyv NS

042  Havi összesítõ jegyzék  5

54. tárgy kör: EGYE TE MI IRA TOK
(A TÁRGY KÖR KI ZÁ RÓ LA GOS HASZ NÁ LÓ JA A ZMNE)

Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se
Meg õr zé si idõ in téz mé nyi

rak tár ban
ZMNE le vél tár

001 Egye te mi és fõ is ko lai ta ná ri cí mek ado má nyo zá sa NS 20

002 Tisz te let be li dok to ri cím ado má nyo zá sa NS 20

003 Dok to ri ava tá sok NS 20

004 Dok to ri ok le ve lek ki ál lí tá sa NS 30

005 Dok to ri is ko lák ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos
iratok

NS 15

006 Dok to ri kép zés ügyei NS 15

007 PhD-fo ko zat szer zé sé vel kap cso la tos ira tok; sze mé lyi
gyûjtõk

NS 30

008 Tu do má nyos fo ko za tok ho no sí tá sa NS 30

009 Ha bi li tá ci ós ügyek ira tai; sze mé lyi gyûj tõk NS 30

010 Együtt mû kö dés ha zai ok ta tá si, fel sõ ok ta tá si, tu do má nyos,
kul tu rá lis in téz mé nyek kel; ve lük kö tött szer zõ dé sek,
megállapodások

NS 15
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se
Meg õr zé si idõ in téz mé nyi

rak tár ban
ZMNE le vél tár

011 Könyvtári állománygazdálkodással kapcsolatos iratok NS 20

012 Könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartások
(olvasó, kutató, ügyfélszolgálati ügyek)

 5

013 Integrált könyvtári rendszerrel kapcsolatos iratok NS 15

014 Egyezmények és kapcsolatok külföldi egyetemekkel,
intézményekkel

NS 20

015 Oktatók és kutatók külföldi egyetemeken, fõiskolákon
folytatott oktatói, kutatói tevékenysége (külföldi
ösztöndíjak)

NS 20

016 Külföldi egyetemek, fõiskolák oktatóinak és kutatóinak
mûködése a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen

NS 20

017 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatóinak és
kutatóinak külföldi tanulmányútjaival kapcsolatos alapvetõ
iratok

NS 20

018 Nemzetközi konferenciákon való részvétel NS 20

019 Külföldi látogatók fogadása NS 20

020 Külföldi egyesületek tagsága, tagdíjfizetés NS 20

021 Külföldi útról tett jelentések NS 20

022 Hallgatók külföldi tanulmányútjai és egyéb útjai  5

023 Nemzetközi szervezetek tájékoztató jellegû anyagai NS 15

024 Külföldi programok, konferenciák tájékoztatói NS 15

025 Tudományos munkával kapcsolatos napi iratok  5

026 Intézményi tanácsok, bizottságok, testületek szervezése,
mûködése, jegyzõkönyvei, határozatai

NS 15

027 Hallgatók beiratkozási lapjai 10

028 Képesítési követelmények NS 20

029 Szakalapítás, szakindítás, szakok szüneteltetése,
akkreditáció

NS 15

030 Tanulmányi Bizottságok döntései  5

031 Tantervek elvi ügyei NS 15

032 Tanrendi ügyek (órarend, oktatási szünet stb.) 10

033 Tantárgyi programok NS 15

034 Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek készítése,
kiadása

NS 15

035 Felvételi eljárás elõkészítése, lebonyolítása NS 15

036 Jelentések oktatási, tanulmányi és kiképzési ügyekben NS 20

037 Továbbképzéssel kapcsolatos ügyek NS 15

038 Kiképzési tervek, programok, tematikák NS 15
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se
Meg õr zé si idõ in téz mé nyi

rak tár ban
ZMNE le vél tár

039 Idegen nyelvi képzés NS 20

040 Hallgatók személyi iratgyûjtõi NS 30

041 Hallgatói törzskönyv NS 30

042 Hallgatói törzskönyvi mutató NS 30

043 Szakváltoztatás, tagozatváltoztatás  5

044 Más felsõoktatási intézménybe való áthelyezés,
párhuzamos képzés

 5

045 Hallgatók évkihagyása 10

046 Évismétlésre utasítás 10

047 Hallgatók kizárása, eltiltása, eltanácsolása NS 30

048 Diplomák honosítása, hitelesítése NS 30

049 Külföldi és egyéb szakmai gyakorlatok 10

050 Vizsgahalasztások, ismétlések, vizsgalapok  5

051 Szigorlati jegyzõkönyv NS 30

052 Záróvizsga szervezésére vonatkozó iratok 10

053 Záróvizsga-jegyzõkönyv NS 30

054 Oklevélügyek NS 30

055 Leckekönyv-nyilvántartás 50

056 Tantárgyi felmentések 10

057 Hallgatói fegyelmi ügyek NS 20

058 Szakdolgozati, diploma témaválasztás NS 15

059 Statisztikai adatszolgáltatás hallgatókról NS 20

060 Tandíjak elvi ügyei NS 20

061 Ösztöndíj-nyilvántartások 10

062 Külföldi hallgatók ösztöndíj és egyéb ügyei 10

063 Tudományos diákköri munka összesítõ jelentései és OTDK
konferenciák ügyei

NS 15

064 Hallgatói tudományos pályázatokkal kapcsolatos iratok,
összesítések

NS 15

065 Kollégium vezetése NS 15

066 Kollégiumi szabályzatok NS 15

067 A karok hallgatóinak és a honvédségi ösztöndíjas hallgatók
esküje és a tiszti avatások iratai

NS 20

068 Honvédségi ösztöndíjszerzõdésekkel kapcsolatos iratok NS 20

069 Oktatói munka hallgatói véleményezése NS 30
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Ügy kör
szá ma

Ügy kör meg ne ve zé se
Meg õr zé si idõ in téz mé nyi

rak tár ban
ZMNE le vél tár

070 Oktatói és egyéb pályázatok, meghívások NS 30

071 HÖK mûködésével kapcsolatos iratok NS 15

072 A tudományos munka tervezése, szervezése NS  5

073 Tudományos munka eredményei: összefoglaló jelentések NS 15

074 Tudományos munka díjazása  5

075 Tudományos továbbképzések 10

076 Tudományos beszámolók és jelentések NS 15

077 Tudományos konferenciák, ülésszakok, rendezvények
szakmai elõkészítése, szervezése és anyagai

NS 15

078 Intézményi kutatócsoportokkal kapcsolatos iratok NS 20

079 Költségvetésen kívüli kutatások ügyei NS 20

080 Tudományos pályázatok, projektek ügyei NS 20

081 Az Egyetemi Központi Könyvtár elvi ügyei NS 20

082 Intézményi múzeumok elvi ügyei NS 20

083 Szervezeti elemek elvi ügyei  5
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2. mel lék let 
a  7/2011. (I. 20.) HM uta sí tás hoz

A Sza bály zat 2. szá mú mel lék let I. fe je zet 7. be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. A cím zett meg ne ve zé se
a Ma gyar Hon véd ség 11. Ki ni zsi Pál Lö vész dan dár

lo gisz ti kai fõ nö ke

Pécs

Fe ke te Ist ván al tá bor nagy
Ma gyar Hon véd ség ve gyi vé del mi szol gá lat fõ nök

Az ira tot a szol gá la ti elöl já ró nak vagy a szak mai elöl já -
ró nak név, rend fo ko zat és be osz tás fel tün te té sé vel kell cí -
mez ni. Azo nos be osz tá sú ak vagy alá ren del tek ese tén ele -
gen dõ a cím zett be osz tá sá nak fel tün te té se.

Ha az ira tot más szer ve zet vagy sze mély út ján kell to -
váb bí ta ni, a cím zett meg ne ve zé se alá zá ró jel ben fel kell
tün tet ni a szol gá la ti úton kí vü li szerv, szer vek vagy sze -
mély, sze mé lyek ne vét, be osz tá sát.”

3. mel lék let 
a 7/2011. (I. 20.) HM uta sí tás hoz

„6. szá mú mel lék let: Ér tel me zõ ren del ke zé sek

A Sza bály zat al kal ma zá sá ban:

1. Ar chi vá lás: elekt ro ni kus ik ta tó köny vek és azok
adat ál lo má nya i nak, va la mint az elekt ro ni kus do ku men tu -
mok hosszú távú biz ton sá gos meg õr zé se elekt ro ni kus
adat hor do zón;

2. Be ad vány: va la mely szerv hez ér ke zõ ha gyo má nyos
vagy elekt ro ni kus irat, amely ren del te tés sze rû en a szerv -
nél vagy sze mély nél ma rad;

3. Csa to lás: a nem ugyan ah hoz az ügy irat hoz tar to zó
kü lön bö zõ ira tok át me ne ti jel le gû össze kap cso lá sa;

4. Elekt ro ni kus alá írás: di gi tá lis ada tok hi te le sí té sé re
szol gá ló kód so ro zat, amit a vé den dõ elekt ro ni kus üze net -
hez, elekt ro ni kus irat hoz kap csol nak hoz zá. Az el já rás le -
he tõ vé te szi, hogy min den elekt ro ni ku san alá írt üze net ol -
va só ja el len õriz ni tud ja az üze ne tet kül dõ sze mély sze -
mély azo nos sá gát, az üze net sér tet len sé gét. A kül dõ sze -
mé lyes kul csá val ké szül és an nak nyil vá nos kul csá val le -
het el len õriz ni az üze net vagy az irat ere de ti sé gét, sér tet -
len sé gét;

5. Elekt ro ni kus alá írás el len õr zé se: az elekt ro ni ku san
alá írt di gi tá lis do ku men tum alá írás ko ri és el len õr zés ko ri
tar tal má nak össze ve té se, az alá író sze mé lyé nek azo no sí tá -
sa a do ku men tu mon sze rep lõ és a hi te le sí tés szol gál ta tó ál -
tal köz zé tett alá írás-el len õr zõ adat fel hasz ná lá sá val;

6. Elekt ro ni kus do ku men tum: elekt ro ni kus esz köz út -
ján ér tel mez he tõ adat együt tes;

7. Elekt ro ni kus irat: olyan elekt ro ni kus esz köz út ján ér -
tel mez he tõ adat együt tes, me lyet el lát tak elekt ro ni kus hi te -
le sí tés sel, alá írás sal, amely le he tõ vé te szi, hogy a cím zett,
fel hasz ná ló el len õriz ni tud ja az üze ne tet kül dõ sze mély
sze mély azo nos sá gát és az adat együt tes sér tet len sé gét;

8. Ér kez te tés: leg alább az ér ke zett kül de mény sor szá -
má nak, kül dõ jé nek, az ér ke zés dá tu má nak és köny velt
pos tai kül de mény nél a kül de mény pos tai azo no sí tó já nak
(kü lö nö sen kód, rag szám) nyil ván tar tás ba vé te le;

9. Fel adat kör: azok nak a fel ada tok nak az összes sé ge,
ame lyet a szerv vagy sze mély vé gez az ügy in té zé si mun -
ka fo lya mat so rán;

10. Hi te le sí tés szol gál ta tó: az elekt ro ni kus alá írás hi te -
le sí tés szol gál ta tás ke re té ben a hi te le sí tés szol gál ta tó azo -
no sít ja az elekt ro ni kus alá írást igény lõ sze mélyt, az ada ta it 
be ve ze ti a nyil ván tar tá sá ba, hoz zá fér he tõ vé te szi az igény -
lõ alá írá sá nak el len õr zé sét le he tõ vé tevõ ada to kat és a ta -
nú sít vá nyá nak ak tu á lis ál la po tá ra vo nat ko zó informá -
ciókat;

11. Ik ta tó lap: ugyan ab ban az ügy ben, va la mint ugyan -
ab ban az év ben nagy szám ban ke let ke zõ ira tok, vagy több
szerv hez, szer ve ze ti egy ség hez in té zett meg ke re sés re be -
ér ke zõ vá lasz ira tok, egy ik ta tó köny vi fõ szám al szá ma i ra
ik tat ha tó ira tok nyil ván tar tá sá ra, fi zi kai egy ben tar tá sá ra
szol gá ló ív;

12. Ik ta tás: az irat ik ta tó szám mal tör té nõ nyil ván tar tás -
ba vé te le az ér kez te tést vagy a ke let ke zést kö ve tõ en;

13. Ik ta tó könyv: olyan, nem se lej tez he tõ, hi te le sí tett
irat ke ze lé si se géd esz köz, amely ben az ira tok ik ta tá sa tör -
té nik;

14. Ik ta tó szám: olyan egye di azo no sí tó, amellyel a
köz fel ada tot el lá tó szerv lát ja el az ik ta tan dó ira tot;

15. Irat: min den olyan szö veg, szám adat sor, tér kép,
terv rajz és váz lat – a meg je len te tés szán dé ká val ké szült
könyv jel le gû kéz irat ki vé te lé vel –, amely va la mely szerv
mû kö dé sé vel, sze mély te vé keny sé gé vel kap cso lat ban bár -
mi lyen anya gon, alak ban, bár mely esz köz fel hasz ná lá sá -
val és bár mely el já rás sal ke let ke zett;

16. Irat ke ze lés: az irat ké szí té sét, át vé te lét, fel bon tá sát, 
ér kez te té sét, ik ta tá sát, nyil ván tar tá sát, szig ná lá sát, ki ad -
má nyo zá sát, ex pe di á lá sát, rend sze re zé sét és se lej tez he tõ -
ség szem pont já ból tör té nõ vá lo ga tá sát, hasz ná lat ra bo csá -
tá sát, vé del mét, irat tá ro zá sát, le vél tár ba adá sát, se lej te zé -
sét együt te sen ma gá ban fog la ló te vé keny ség;

17. Irat ke ze lé si sza bály zat: a szerv írás be li ügy in té zé -
sé re vo nat ko zó sza bá lyok összes sé ge, amely a szerv Szer -
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ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta fi gye lem be vé te lé vel ké -
szül, mel lék le te az irat tá ri terv;

18. Irat tár: meg fe le lõ en ki ala kí tott és fel sze relt, az irat -
tá ri anyag szak sze rû és biz ton sá gos õr zé sé re al kal mas he -
lyi ség;

19. Irat tá ri anyag: a szerv mû kö dé se so rán ke let ke zett
vagy hoz zá ér ke zett és ren del te tés sze rû en az irat tá rá ba tar -
to zó ira tok összes sé ge;

20. Irat tá ri terv: a köz ira tok rend sze re zé sé nek és a se -
lej tez he tõ ség szem pont já ból tör té nõ vá lo ga tá sá nak alap já -
ul szol gá ló jegy zék, amely az irat tá ri anya got té te lek re
(tár gyi cso por tok ra, in do kolt eset ben irat faj ták ra) ta gol va,
a köz fel ada tot el lá tó szerv fel adat- és ha tás kö ré hez, va la -
mint szer ve ze té hez iga zo dó rend sze re zés ben so rol ja fel,
meg ha tá roz za a ki se lej tez he tõ irat tá ri té te lek be tar to zó ira -
tok ügy vi te li célú meg õr zé sé nek idõ tar ta mát, a nem se lej -
tez he tõ ira tok le vél tár ba adá sá nak ha tár ide jét;

21. Irat tá ri té tel szám: az irat nak az irat tá ri terv ben meg -
ha tá ro zott tár gyi cso port ba és irat faj tá ba so ro lá sát, a se lej -
tez he tõ ség sze rin ti cso por to sí tá sát meg ha tá ro zó kód;

22. Irat tá ro zás: az irat ke ze lés ré sze, amely nek so rán a
szerv a mû kö dé se so rán ke let ke zõ és hoz zá ke rü lõ, ren del -
te tés sze rû en hoz zá tar to zó és nála ma ra dó ira tok irat tá ri
ren de zé sét, ke ze lé sét és õr zé sét vég zi;

23. Irat tár ba he lye zés: az irat tá ri té tel szám mal el lá tott
ügy irat irat tár ban tör té nõ do ku men tált el he lye zé se, ke ze -
lé si jo gá nak át adá sa az irat tár nak az ügy in té zés be fe je zé sét 
kö ve tõ idõ re;

24. Kez dõ irat: az ügy ben ke let ke zett elsõ irat, az ügy
in dí tó ira ta;

25. Ke ze lé si fel jegy zé sek: az ügy irat vagy az egyes irat
ke ze lé sé vel kap cso la tos, az ügy ke ze lõ nek szó ló ve ze tõi
vagy ügy in té zõi uta sí tá sok, ame lyek az ügyek tar tal mi,
for mai in té zé sét érin tik;

26. Kéz be sí tés: a kül de mény nek kéz be sí tõ szer ve zet,
sze mély, adat át vi te li esz köz út ján tör té nõ el jut ta tá sa a
cím zett hez;

27. Kéz be sí tõ ok mány: a hi va ta los ira tok át adá sá ra
szol gá ló kéz be sí tõ könyv, elõ ze tes nyil ván tar tás, pos tai
fel adó könyv, fu tár jegy zék, sze mé lyi kar ton;

28. Ki ad mány: a jó vá ha gyás után le tisz tá zott, a ki ad -
má nyo zás ra jo go sult ré szé rõl hi te les alá írás sal és a szer ve -
zet hi va ta los bé lyeg zõ jé vel vagy az elekt ro ni kus alá írás sal
el lá tott irat;

29. Ki ad má nyo zás: a már fe lül vizs gált vég le ges ki ad -
mány, el in té zés ter ve zet jó vá ha gyá sa, le tisz táz ha tó sá ga,
el küld he tõ sé gé nek en ge dé lye zé se a ki ad má nyo zás ra jo go -
sult ré szé rõl;

30. Ki ad má nyo zó: a szerv, szer ve zet ve ze tõ je ré szé rõl
ki ad má nyo zá si jog gal fel ha tal ma zott sze mély, aki nek ki -
ad má nyo zá si ha tás kö ré be tar to zik a ki ad mány alá írá sa;

31. Köz irat: a ke let ke zés ide jé tõl és az õr zés he lyé tõl
füg get le nül min den olyan irat, amely a köz fel ada tot el lá tó
szerv irat tá ri anya gá ba tar to zik vagy tar to zott;

32. Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend szer (a to -
váb bi ak ban: KR): elekt ro ni kus köz szol gál ta tás, amely
együt te sen ma gá ban fog lal ja az elekt ro ni kus kor mány za ti
ge rinc há ló za tot, a kor mány za ti por tált, a kor mány za ti ügy -
fél-tá jé koz ta tó köz pon tot, az ott meg je le nõ szol gál ta tá so -
kat és ügy in té zé si le he tõ sé ge ket, azok fenn tar tó it és üze -
mel te tõ it, biz to sít ja az ügy fe lek, hi va ta lok, cé gek szá má ra
az elekt ro ni kus ügy fél ka pu, hi va ta li kapu, cég ka pu lé te sí -
té sé nek le he tõ sé gét;

33. Köz pon ti irat tár: a köz fel ada tot el lá tó szerv több
szer ve ze ti egy sé ge irat tá ri anya gá nak se lej te zés vagy le -
vél tár ba adás elõt ti õr zé sé re szol gá ló irat tár;

34. Kül de mény: az az irat vagy tárgy – ki vé ve a rek -
lám anyag, a saj tó ter mék, az elekt ro ni kus sze mét –, ame -
lyet kéz be sí tés cél já ból a bur ko la tán vagy a hoz zá tar to zó
lis tán cím zés sel lát tak el;

35. Kül de mény bon tá sa: az ér ke zett kül de mény biz ton -
sá gi el len õr zé se, fel nyi tá sa, ol vas ha tó vá té te le;

36. Le vél tár ba adás: a le járt irat tá ri õr zé si ide jû, ma ra -
dan dó ér té kû ira tok tel jes és le zárt év fo lya ma i nak át adá sa
a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um Had tör té nel mi Le -
vél tá rá nak;

37. Le vél tár: a ma ra dan dó ér té kû ira tok tar tós meg õr -
zé sé nek, le vél tá ri fel dol go zá sá nak és ren del te tés sze rû
hasz ná la tá nak biz to sí tá sa cél já ból lé te sí tett in téz mény;

38. Má sod lat: a több pél dány ban, egy ide jû leg ké szült
ere de ti irat egyik hi te les pél dá nya, ame lyet az elsõ pél dá -
nyon lé võ vel azo nos bé lyeg zõ le nyo mat és alá írás hi te le sít;

39. Má so lat: va la mely ere de ti irat ról a ke let ke zé se után 
ké szült pél dány, amely ha son más, szö veg hû és for ma hû,
egy sze rû, nem hi te le sí tett vagy hi te les, hi te le sí té si zá ra -
dék kal el lá tott irat má so lat le het;

40. Meg sem mi sí tés: a ki se lej te zett irat vég le ges, a ben -
ne fog lalt in for má ció hely re ál lí tá sá nak le he tõ sé gét ki zá ró
mó don tör té nõ hoz zá fér he tet len né té te le, tör lé se;

41. Mel lék let: va la mely irat szer ves, el vá laszt ha tat lan
tar to zé ka, an nak ki egé szí tõ ré sze;

42. Mel lé kelt irat: az irat nak nem szer ves ré sze, tar to -
zé ka, at tól – mint kí sé rõ irat tól – el vá laszt ha tó;

43. Nap ló zás: az elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer ben, 
a ke zelt adat ál lo má nyok ban be kö vet ke zett ese mé nyek
meg ha tá ro zott kö ré nek re giszt rá lá sa;

44. Se lej te zés: a le járt meg õr zé si ha tár ide jû ira tok ki -
eme lé se az irat tá ri anyag ból és meg sem mi sí tés re tör té nõ
elõ ké szí té se;

45. Sze re lés: ügy ira tok vég le ges jel le gû össze kap cso -
lá sa;

46. Szig ná lás: az ügy ben el jár ni jo go sult szer ve ze ti
egy ség, ügy in té zõ ki je lö lé se, az el in té zé si ha tár idõ és a
fel adat meg ha tá ro zá sa;

47. Szol gá la ti út: az a több lép csõs ügy in té zé si rend,
amely ben a köz bül sõ elöl já rók dön té sük kel, vé le mé nyük -
kel, az alá ren del tek pe dig ja vas la tuk kal és vég re haj tó te vé -
keny sé gük kel vesz nek részt;
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48. Tárgy kör sze rint il le té kes szer ve zet: az a fel sõ szin -
tû ve ze tõ szer ve zet, amely te vé keny sé ge az irat tá ri terv
egy adott tárgy kö ré vel azo no sít ha tó;

49. To váb bí tás: az ügy in té zés so rán az irat el jut ta tá sa
az egyik ügy in té zé si pont tól a má sik hoz, elekt ro ni ku san
tá rolt irat ese tén meg va ló sul hat az irat hoz való hoz zá fé rés
le he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val is;

50. Ügy in té zõ: az ügy in té zé sé re ki je lölt sze mély, az
ügy elõ adó ja, aki az ügyet dön tés re elõ ké szí ti;

51. Ügy irat: egy ügy ben ke let ke zett va la mennyi irat;
52. Ügy ke ze lõ: irat ke ze lé si fel ada to kat vég zõ sze mély, 

to váb bá a tit kos ügy ke ze lés ve ze tõ je, a tit kos ügy ke ze lõ és
az ügy ke ze lés ve ze tõ je, va la mint az is, aki mun ka kö ri le -
írá sa alap ján ügy ke ze lést csak mun ka ide je egy ré szé ben
– ese ten ként – vé gez. Az irat ke ze lé si te vé keny sé gét az

ügy vi te li szerv ve ze tõ je ál tal meg ha tá ro zott mó don vég zi.
Fe le lõs az ira tok nak a sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó -
don tör té nõ ke ze lé sé ért;

53. Ügy kör: a szerv vagy a sze mély fel adat kö ré be és
ha tás kö ré be tar to zó ügyek meg ha tá ro zott cso port ja;

54. Ügy vi tel: olyan komp lex ér de mi te vé keny ség,
amely ma gá ban fog lal ja a szer ve zet sze rû en irat ke ze lést
vég zõ sze mé lyek vagy szer ve ze tek, to váb bá az ügyek ben
el já ró ügy in té zõk e sza bály zat sze rin ti irat ke ze lé si te vé -
keny sé gét.

A je len mel lék let ben nem sza bá lyo zott ér tel me zõ ren -
del ke zé sek re az Ltv., a Korm. ren de let, va la mint az adat-
és ti tok vé del mi tár gyú jog sza bá lyok és bel sõ nor mák ál -
tal meg ha tá ro zott ér tel me zõ ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni.”
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4. mel lék let a 7/2011. (I. 20.) HM uta sí tás hoz

„13. min ta

Fej rész

Nyt. szám:

Ja vas la ti lap
a tárgy- és ügy kör be nem so rolt irat irat tá ri ke ze lé sé hez

Az irat nyt. száma

Az irat pld. száma

Az irat tárgya

Javasolt megõrzési hely és 
idõ

A szervezet saját
irattárában: ...........-ig

A HM központi
irattárában: ...........-ig

Hadtörténeti
levéltárban: 0

Indokolás (megjegyzés):

Javasolt-e az irattári tervbe 
való felvételre

Igen:
0

Nem:
0

Hely õr ség, dá tum

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

Ja vas lat te võ

Pa rancs nok (ve ze tõ) zá ra dé ka:

A ja vas la tot el fo ga dom.

A ja vas la tot a fen ti mó do sí tá sok kal el fo ga dom.

Hely õr ség, dá tum

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

Pa rancs nok

Ké szült: .... pél dány ban

Egy pél dány:

Ügy in té zõ (tel.):

Kap ja:”
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A honvédelmi miniszter
8/2011. (I. 20.) HM

u t a s í t á s a
a HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal

igazgatói munkakörének betöltésére
kiírt pályázatok elbírálását,

valamint a bírálat elõkészítését végzõ
bizottságok kijelölésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló
2001. évi XCV. tör vény 49. §-ában, va la mint a hi -
vatásos 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 szó ló 10/2002 (III. 5.) HM ren -
de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 26. §-ában fog lal tak ra
– a HM Bel sõ El len õr zé si Hi va tal igaz ga tói mun ka kö ré -
nek be töl té sé re ki írt pá lyá za tok el bí rá lá sát, va la mint a
bí rá lat elõ ké szí té sét vég zõ bi zott sá gok ki je lö lé sé rõl az
aláb bi

uta sí tást

adom ki:

Az uta sí tás ha tá lya

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a ki je lölt bi zott sá gok ve ze tõ i re és
tag ja i ra, va la mint a pá lyá za ton részt vevõ ál lo mány ra ter -
jed ki.

Elõ ké szí tõ bi zott ság ki je lö lé se

2. §

A HM Bel sõ El len õr zé si Hi va tal (a to váb bi ak ban:
HM BEH), igaz ga tói mun ka kö ré re ki írt pá lyá za tok bí rá la -
tá nak elõ ké szí té se ér de ké ben az aláb bi elõ ké szí tõ bi zott sá -
got je lö löm ki:

a) a bi zott ság el nö ke: Hat va ni Ár pád ez re des, HM Hu -
mán po li ti kai Fõ osz tály, fõ osz tály ve ze tõ

b) a bi zott ság tag jai:
– dr. Dan kó Ist ván, HM Jo gi Fõ osz tály, fõsz tály ve -

ze tõ
– Do bos Lász ló né ez re des, HM HPF, HM Sze mély ügyi 

Osz tály, osz tály ve ze tõ

Az elõ ké szí tõ bi zott ság fel ada tai

3. §

Az elõ ké szí tõ bi zott ság el nö ke biz to sít ja a pá lyá za ti ira -
tok biz ton sá gos tá ro lá sát a vé le mé nye zõ, il let ve bí rá ló bi -
zott ság ré szé re tör té nõ át adá sig.

4. §

A pá lyá zat meg je le né sét kö ve tõ en az elõ ké szí tõ bi zott -
ság el nö ke 

a) a pá lyá zó meg ke re sé se alap ján biz to sít ja, hogy a pá -
lyá zat be nyúj tá sá val kap cso la tos el já rá si rend re, kö te le zõ
tar tal mi kel lé kek re, kéz be sí tés re vo nat ko zó fel té te lek rõl
tá jé koz ta tást kap has son;

b) irá nyít ja a pá lyá za tok ér kez te té sé vel kap cso la tos
elõ ké szí tõ bi zott sá gi fel ada to kat.

5. §

A pá lyá za tok bon tá sá ra az elõ ké szí tõ bi zott ság elõtt
ke rül sor.

6. §

A pá lyá za tok fel bon tá sát kö ve tõ en
a) az elõ ké szí tõ bi zott ság tag jai biz to sít ják, hogy a pá -

lyá za tok tar tal mát, a pá lyá zók sze mé lyét a vé le mé nye zõ
bi zott ság ré szé re tör té nõ át adá sig az elõ ké szí tõ bi zott ság
tag ja in kí vül har ma dik sze mély ne is mer hes se meg;

b) az elõ ké szí tõ bi zott ság ellen õr zi a pá lyá zat be nyúj tá -
sá ra vo nat ko zó ha tár idõ be tar tá sát, a pá lyá za tok ala ki kel -
lé ke i nek tel jes sé gét, az ira tok pá lyá za ti ki írás ban rög zí tet -
tek nek való meg fe le lé sét;

c) az elõ ké szí tõ bi zott ság el len õr zi, hogy a pá lyá zó
rend fo ko za ta, iga zolt is ko lai vég zett sé gé nek szint je, va la -
mint iga zolt nyelv tu dá sa meg fe lel-e a pá lyá za ti ki írás ban
fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

7. §

A be ér ke zett pá lyá za tok ról az elõ ké szí tõ bi zott ság név -
jegy zé ket ve zet, amely tar tal maz za:

a) a pá lyá zó ne vét, rend fo ko za tát;
b) a pá lyá zó je len le gi mun ka kö rét;
c) a pá lyá zó is ko lai vég zett sé ge i re, ké pe sí té se i re,

nyelv tu dá sá ra, szak mai gya kor la tá ra vo nat ko zó, hi te le sen
iga zolt ada to kat;
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d) a pá lyá zat ha tár idõ re tör té nõ be ér ke zé sé vel, va la -
mint a pá lyá zat tel jes sé gé vel kap cso la tos ada to kat;

e) azon pá lyá za tok je lö lé sét, me lyek a 6. § b)–c) pont -
ja i ban rög zí tett fel té te lek nek nem fe lel nek meg.

8. §

Az elõ ké szí tõ bi zott ság el nö ke a pá lyá za tok be nyúj tá sá -
ra meg ha tá ro zott ha tár idõt kö ve tõ 2. mun ka na pig a pá lyá -
za to kat, va la mint a 7. § sze rin ti név jegy zé ket fel ter jesz ti a
bí rá ló bi zott ság el nö ké nek.

A bí rá ló bi zott ság ki je lö lé se

9. §

A pá lyá za tok el bí rá lá sa ér de ké ben, a Ren de let 26. §-a
alap ján – te kin tet tel a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr -
zé sé rõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 7. § (1)
be kez dé sé ben fog lal tak ra – bí rá ló bi zott sá got je lö lök ki:

a) a bí rá ló bi zott ság el nö ke: Fo dor La jos, HM köz igaz -
ga tá si ál lam tit kár, a HM BEH hi va ta li irá nyí tá sát el lá tó ve -
ze tõ, a hon vé del mi mi nisz ter kép vi se le té ben;

b) tag jai:
– dr. Tóth Zol tán Jó zsef, HM jogi és igaz ga tá si ügye -

kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár;
– Már ki Gá bor, HM vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he -

lyet tes ál lam tit kár;
– dr. Kes keny György, HM Igaz ga tá si és Jogi Kép vi se -

le ti Fõ osz tály, fõ osz tály ve ze tõ;
– dr. Szar ka Gá bor, HM ka bi net fõ nök;
– Hat va ni Ár pád ez re des, HM Hu mán po li ti kai Fõ osz -

tály, fõ osz tály ve ze tõ egy ben a bi zott ság tit ká ra;
c) a bí rá ló bi zott ság mun ká já ban – a hon vé del mi mi -

nisz ter fel ké ré sé re, az il le té kes mi nisz ter ki je lö lé se alap -
ján – ta nács ko zá si jog gal vesz részt a Nem zet gaz da sá gi
Mi nisz té rium kép vi se lõ je (1 fõ).

10. §

A bí rá ló bi zott ság meg bí za tá sa a pá lyá za ti ha tár idõ le -
jár tát kö ve tõ mun ka na pon kez dõ dik és a nyer tes pá lyá zat
ki hir de té sé ig, illetve a pá lyá zat ered mény te len sé gé nek
hon vé del mi mi nisz ter ál tal tör té nõ meg ál la pí tá sá ig tart.

A bí rá ló bi zott ság fel ada tai

11. §

A bí rá ló bi zott ság el nö ke az elõ ké szí tõ bi zott ság el nö ké -
tõl a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ

2 mun ka na pon be lül át ve szi a be ér ke zett pá lyá za tok ról ké -
szült név jegy zé ket, va la mint a be nyúj tott pá lyá za to kat.

12. §

A bí rá ló bi zott ság el nö ke in téz ke dik a bí rá ló bi zott ság
ülé se zé sé nek meg kez dé sé re, leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra ki írt ha tár idõt kö ve tõ 3. mun ka na pig. A bí rá ló bi -
zott ság ülé se it a bí rá ló bi zott ság el nö ke ve ze ti és leg alább
két bi zott sá gi tag je len lé te szük sé ges.

13. §

(1) A bí rá ló bi zott ság az el ren delt ülé se ken meg is me ri a 
be ér ke zett pá lyá za tok tar tal mát.

(2) A bí rá ló bi zott ság a be ér ke zett pá lyá za to kat rang so -
rol ja, to váb bá a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ fel té te lek nek
meg nem fe le lõ tar tal mú, az elõ írt ha tár idõ után be nyúj tott
és ezért ér vény te len pá lyá za tok el uta sí tá sá ra vo nat ko zó ja -
vas lat ról dön tést hoz. Az így el uta sí tott ér vény te len pá lyá -
za to kat a pá lyá zó nak szó ló, hon vé del mi mi nisz ter ál tal
alá írt ügy irat mel lék le te ként 5 mun ka na pon be lül vissza
kell kül de ni. Az ügy irat ban té te le sen fel kell tün tet ni az ér -
vény te len ség oka it.

(3) A pá lyá za tok vagy azok ré szei nem sok szo ro sít ha -
tók, a bí rá ló bi zott ság napi ülé sét kö ve tõ en a pá lyá za tok
biz ton sá gos õr zé sé rõl a bí rá ló bi zott ság tit ká ra kö te les gon -
dos kod ni.

(4) A bí rá ló bi zott ság a pá lyá za tok rang so ro lá sá ról sza -
va zás sal dönt. A sza va zás ér vé nyes sé gé hez a bí rá ló bi zott -
ság el nö ké nek és tag jai több sé gé nek je len lé te szük sé ges.
Sza va zat egyen lõ ség ese tén a bí rá ló bi zott ság el nö ke dönt
az azo nos sza va za tot ka pott pá lyá za tok sor rend jé rõl.

(5) A Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um kép vi se lõ je a bí -
rá ló bi zott ság dön té se i ben sza va za ti jog gal nem ren del ke -
zik, azon ban a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán le he tõ sé get kell 
biz to sí ta ni szá má ra szak mai ál lás fog la lá sá nak ki ala kí tá sá -
ra, a pá lyá za tok kal kap cso la tos vé le mé nyé nek rész le tes is -
mer te té sé re.

14. §

A bí rá ló bi zott ság ülé se in ho zott dön té sek rõl jegy zõ -
köny vet kell ve zet ni. A jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell a
sza va zás sal ho zott dön té sek sza va za ti ará nya it, kü lön ké -
rés re a bí rá ló bi zott sá gi tag(ok), il let ve a Nem zet gaz da sá gi
Mi nisz té ri um kép vi se lõ jé nek bi zott sá gi dön tés tõl el té rõ
egyé ni ál lás fog la lá sát.
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15. §

A bí rá ló bi zott ság el nö ke leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá -
sá ra biz to sí tott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 10. na pig a bi zott -
ság ál tal rang so rolt pá lyá za to kat dön tés re fel ter jesz ti a
hon vé del mi mi nisz ter ré szé re.

Dön tés a pá lyá za tok ról

16. §

Az ér vé nyes pá lyá za tok kö zül a pá lyá zat nyer te sé rõl a
hon vé del mi mi nisz ter dönt a pá lyá zat be nyúj tá sá ra meg ha -
tá ro zott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.

17. § 

(1) A pá lyá zat ered mé nyé nek a dön tést kö ve tõ 3 mun -
ka na pon be lü li köz zé té te lé rõl a Saj tó Iro da gon dos ko dik.

(2) A pá lyá zók ér te sí té sé rõl a bí rá ló bi zott ság tit ká ra a
dön tést kö ve tõ 5 na pon be lül in téz ke dik.

A bi zott sá gok tag ja i nak dí ja zá sa

18. §

A 2. és 9. §-ok ban ki je lölt bi zott sá gok el nö kei és tag jai
meg bí zá si díj ra, illetve to váb bi dí ja zás ra nem jo go sul tak.

Záró ren del ke zés

19. §

Ez az uta sí tás az alá írá sát kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és
2011. áp ri lis 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Bu da pest, 2011. ja nu ár 5.

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

2. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 253

ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um 
köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak 

 és a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek 
134/2010. (HK 2/2011.) HM KÁT –HVKF 

e g y ü t  t e s  i n t é z k e d é s e
a Ma gyar Hon véd ség Lu do vi ka Zász ló alj

lét re ho zá sá val kap cso la tos egyes szak mai fel ada tok
vég re haj tá sá ról1

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, 100. § (3) és
(4) be kez dé se, va la mint 101. § (4) és (5) be kez dé se, va la -
mint 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 szó ló HM uta sí tás (a to váb bi ak ban:
HM uta sí tás) alap ján a Ma gyar Hon véd ség Lu do vi ka Zász -
ló alj lét re ho zá sá nak egyes szak mai fel ada tai vég re haj tá sá -
ról az aláb bi

együt tes in téz ke dést

ad juk ki.

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

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 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi

Egye tem re (a to váb bi ak ban: ZMNE), és a Ma gyar Hon -
véd ség Lu do vi ka Zász ló alj (a to váb bi ak ban: MH LZ) lét -
re ho zá sá ban érin tett – a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
alá ren delt sé gé be, va la mint a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek 
szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó – szer ve ze tek re (a to -
váb bi ak ban együtt: érin tett szer ve ze tek) ter jed ki.

2. Az MH LZ lét re ho zá sá ban érin tett szer ve ze tek a HM 
uta sí tás ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik ha tár idõ re tör té nõ
vég re haj tá sa ér de ké ben a je len együt tes in téz ke dés ben
sza bá lyo zott szak mai kö ve tel mé nyek alap ján vég zik te vé -
keny sé gü ket.

3. Az MH LZ pa rancs no ka a sze mély ügyi dön té se it 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 (a
to váb bi ak ban: Hjt.), 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 szó ló 1996. évi XLV. tör vény és a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXI II. tör vény,
va la mint a vég re haj tá suk ra ki adott ren del ke zé sek elõ írá -
sai sze rint hozza meg.

2. A sze mély ügyi mun ká val kap cso la tos 
ren del ke zé sek

4. Az MH LZ fel töl té se so rán a jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõk, va la -
mint a sze mély ügyi szer vek az MH LZ lét re ho zá sá nak
meg kez dé se elõtt:1 Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön el osz tó sze rint kap ják meg.



a) vé gez zék el a sze mély ügyi alap nyil ván tar tá sok el len -
õr zé sét – be le ért ve a szá mí tó gé pes nyil ván tar tó rend szert
(a to váb bi ak ban: HM KGIR) – a hu mán erõ for rás ter ve zé -
se, a sze mély ügyi dön té sek elõ ké szí té se és a ve ze tõk tá jé -
koz ta tá sá hoz szük sé ges in for má ci ók biz to sí tá sa ér de ké -
ben; 

b) kér jék fel a ZMNE fõ tit ká rát, mér je fel az ál lo má nyá -
ban lévõ és az MH LZ lét re ho zá sá ban érin tett hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák, köz al kal ma zot tak szán dé kát to váb bi
fog lal koz ta tá su kat érin tõ en;

c) pon to sít sák az elõ me ne te li sza bá lyok alap ján ma ga -
sabb be osz tás ba ki ne ve zés re szá mí tás ba ve he tõk, il let ve
be is ko lá zás ra je lent ke zet tek (ter ve zet tek) nyil ván tar tá sát.

5. Az MH LZ fel töl té se so rán az ab ban érin tett ál lo -
mánnyal az ál lo mány il le té kes ve ze tõk 2011. ja nu ár 01. és
2011. má jus 31. kö zött foly tas sák le az elõ írt sze mély ügyi
el já rást. A be osz tás ba ter ve zett ál lo mány ra vo nat ko zó ja -
vas la to kat a sze mé lyi be szél ge tést kö ve tõ en, de leg ké sõbb
2011. jú ni us 10-ig ter jesszék fel a mun kál ta tói jog kör rel
ren del ke zõ hi va ta li fe let tes nek, il let ve szol gá la ti elöl já ró -
nak.

6. A sze mély ügyi el já rás so rán a sze mé lyi be szél ge tést
le foly ta tó bi zott ság nak biz to sí ta ni kell az érin tett ál tal kért
és ál ta la meg je lölt ér dek kép vi se le ti szerv kép vi se lõ jé nek
je len lé tét. Er rõl az érin tet tet a sze mé lyi be szél ge tés kez de -
tén, jegy zõ könyv be fog lal va nyi lat koz tat ni kell. Ab ban az
eset ben, ha az érin tett kí ván ja az ér dek kép vi se le ti szerv
kép vi se lõ jé nek je len lé tét, és an nak azon na li meg hí vá sa
nem le het sé ges, a sze mé lyi be szél ge tés re új idõ pon tot kell
meg ha tá roz ni. 

7. Ha az érin tett fog lal koz ta tott szak szer ve ze ti tiszt sé get 
tölt be, fel men té sé hez szük sé ges a fel sõbb szak szer ve ze ti
szerv egyet ér té se.

8. A sze mé lyi be szél ge té se ket a szol gá la ti jog vi szony -
ban álló fog lal koz ta tot tak kal 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 szó ló
10/2002. (III. 5.) HM ren de let 118. § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott bi zott ság nak kell le foly tat nia.

9. A sze mé lyi be szél ge tés so rán az ál lo mányt tá jé koz -
tat ni kell:

a) jo ga i ról, szol gá la ti-, köz al kal ma zot ti, hall ga tói jog vi -
szo nyá nak mó do sí tá sá ról, a jog vi szony meg szün te té sé rõl,
va la mint ezek jog sza bá lyi kö vet kez mé nye i rõl;

b) a sze mély ügyi el já rás alap ján ho zott ve ze tõi dön tés -
sel kap cso la tos jog or vos la ti le he tõ ség rõl.

10. Az il le té kes sze mély ügyi szerv a szer ve zé si idõ -
szak ban fo lya ma to san ren del kez zen az MH LZ ál lo mány -
ka te gó ri án kén ti nap ra kész nyil ván tar tá sá val a rend sze re sí -
tett és meg lé võ lét szá mok ról. 

11. Az MH LZ fel töl té sét és az az zal kap cso la tos sze -
mély ügyi el já rást az aláb bi ak sze rint kell le foly tat ni:

a) I. ütem: 2011. ja nu ár 01-31. – ZMNE Hall ga tói Ta go -
zat Lu do vi ka Zász ló alj hall ga tói, il let ve az MH LZ pa -
rancs nok, pa rancs nok-he lyet tes, Sze mély ügyi, Lo gisz ti kai 
és Ügy vi te li rész leg.

b) II. ütem: 2011. feb ru ár 01. – már ci us 31. – MH LZ
Jogi és igaz ga tá si rész leg, Had mû ve le ti és ki kép zé si rész -
leg, Biz to sí tó al egy sé gek.

c) III. ütem: 2011. áp ri lis 01. – má jus 31. – MH LZ Vég -
re haj tó al egy sé gek és egyéb szer ve ze ti ele mek.

12. Az I. ütem sze mé lyi be szél ge té se it a HVK Sze mély -
ze ti Cso port fõ nök ség (a to váb bi ak ban: HVK SZCSF), a II. 
és III. ütem be szél ge té se it az ál lo mány il le té kes pa rancs -
nok ké szít se elõ.

13. A sze mély ügyi el já rás tech ni kai sza bá lya it a HM il -
le té kes sze mély ügyi szer vé nek ve ze tõ je ha tá roz za meg,
egy ben biz to sít ja, hogy a je len leg ta nul má nya i kat foly ta -
tók, va la mint a Hjt. 48. § (1) be kez dés b)-e) pont jai sze rint
az MH ren del ke zé si ál lo má nyá ba tar to zók be osz tás ba he -
lye zé se, il let ve an nak ter ve zé se meg tör tén jen és ró luk a
mun kál ta tói jog kört gya kor lók, il let ve az ál ta luk meg bí -
zott ve ze tõk ré szé re – az MH ka to nai szer ve zet ál lo má nyá -
nak meg ter ve zé sé hez – a szük sé ges in for má ci ók ren del ke -
zés re áll ja nak.

14. Be osz tás ba he lye zé sek nél, il let ve az ah hoz kap cso -
ló dó sze mé lyi ja vas la tok ki ala kí tá sá nál szi go rú an be kell
tar ta ni a szol gá la ti vi szony mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vé -
nyi sza bá lyo zá so kat, az elõ me ne tel rend sza bá lya it.

15. Ha a tel je sít mény ér té ke lés idõ pont já ig 6 hó nap nál
ke ve sebb idõ van hát ra, és az ér té ke lõ sze mé lye vagy az ér -
té kelt be osz tá sa meg vál to zik, az ér té ke lést a be osz tás át -
adá sa elõtt el kell ké szí te ni.

16. Je len együt tes in téz ke dés ben fog lal tak fi gye lem be
vé te lé vel a sze mély ügyi fel ada tok biz to sí tá sá nak rész le tes
vég re haj tá sá ra a HVK SZCSF cso port fõ nö ke sa ját ha tás -
kör ben in téz ke dik.

3. Az MH LZ ál lan dó ál lo má nyá nak 
Bu da pest hely õr ség ben tör té nõ el he lye zé sé nek

ál ta lá nos fel ada tai

17. A HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a to váb bi ak -
ban: HM IÜ) és a ZMNE az MH LZ pa rancs no ká val kö zö -
sen ké szít se nek el he lye zé si ter vet 2010. de cem ber 31-ig,
úgy hogy az biz to sít sa az ál lo mány élet- és mun ka fel té te le it.

18. Az MH LZ el he lye zé si fel té te le i nek meg te rem té se
ér de ké ben szük sé ges több let el he lye zé si anyag igényt a
ZMNE küld je meg a HM IÜ-nek, il let ve jog utód ja ként a
HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal nak (a to váb bi ak -
ban: HM FHH) 2011. ja nu ár 15-ig.

19. A HM IÜ, il let ve jog utód ja ként a HM FHH és a
ZMNE, az MH LZ pa rancs no ká val kö zö sen a jó vá ha gyott
el he lye zé si terv nek meg fe le lõ en ké szít se nek ütem ter vet az 
MH LZ el he lye zé sé re szol gá ló iro dák és kör le tek hasz ná -
lat ra tör té nõ át adá sá ra olyan szám ve tés sel, hogy a meg ala -
ku ló ka to nai szer ve zet mû kö dõ ké pes sé ge biz to sí tott le -
gyen és 2011. au gusz tus 01-ig meg tör tén jen a szük sé ges
he lyi sé gek át adás-át vé te le.

20. Az MH LZ ál tal hasz nált épü le tek és épü let ré szek
üze mel te té se és fenn tar tá sa to vább ra is a Szol gál ta tá si
Szer zõ dés ke re te in be lül ke rül vég re haj tás ra, a ZMNE el -
he lye zé si utalt sá gi kö ré ben.
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21. Je len együt tes in téz ke dés ben fog lal tak fi gye lem be
vé te lé vel az in gat lan fenn tar tá si és üze mel te té si fel ada tok
biz to sí tá sá nak rész le tes vég re haj tá sá ra a HM IÜ, il let ve
jog utód ja ként a HM FHH ve ze tõ je sa ját ha tás kör ben in téz -
ke dik.

4. A pénz ügyi és szám vi te li biz to sí tás fel ada tai

22. Az MH LZ ala pí tó ha tá ro za tá ban fog lal tak nak meg -
fe le lõ en, az új on nan lét re ho zott MH ka to nai szer ve zet ré -
szé re a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség, il let ve
jog utód ja ként a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal (a
to váb bi ak ban: HM KPH) – vele együtt mû köd ve – te remt -
se meg a költ ség ve té si gaz dál ko dás fel té te le it, mely nek
ke re té ben biz to sít sa kü lö nö sen:

a) az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lák nyi tá sát, il -
let ve mó do sí tá sát 2011. feb ru ár 1-jé vel;

b) a pénz ügyi és szám vi te li el lá tást vég zõ gaz dál ko dás
tá mo ga tó és pénz ügyi el lá tó re fe ra tú ra ki je lö lé se 2011. ja -
nu ár 15-ig a hon vé del mi szer ve ze tek pénz ügyi és szám vi -
te li el lá tá sá ra vo nat ko zó utalt sá gi rend ki adá sá val.

23. Az MH LZ pa rancs no ka – a HM Költ ség ve tés Gaz -
dál ko dá si In for má ci ós Rend szer ben jo go sult sá gok és a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet költ ség ve tés gaz dál ko -
dá si in for má ci ós rend szer fel épí té sé rõl, mû kö dé si rend jé -
rõl, üze mel te té sé rõl és to vább fej lesz té sé rõl szó ló 97/2007. 
(HK 17.) HM uta sí tás, va la mint a vég re haj tá sá ra ki adott
393/2007. HM KPÜ in téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint – lé te sí té si igé nyét a HM KPH ré szé re küld je meg.

24. Je len együt tes in téz ke dés ben fog lal tak fi gye lem be
vé te lé vel a pénz ügyi-szám vi te li fel ada tok biz to sí tá sá nak
rész le tes vég re haj tá sá ra a HM KPH ve ze tõ je sa ját ha tás -
kör ben in téz ke dik.

5. Lo gisz ti kai fel ada tok

25. A HVK Lo gisz ti kai Cso port fõ nök ség együtt mû köd -
ve az MH LZ meg ala kí tá sá ban érin tett szer ve ze tek kel a
Ma gyar Hon véd ség Lu do vi ka Zász ló alj lét re ho zá sá val
kap cso la tos rész le tes fel ada tok vég re haj tá sá ról szó ló
371/2010. HM HVKF pa rancs 17. és 24. pont ja i ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint ad jon ki in téz ke dést a lo gisz ti kai fel -
ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben.

6. Egész ség ügyi fel ada tok

26. Az MH LZ pa rancs no ka az egész ség ügyi biz to sí tást
úgy ter vez ze, hogy a sze mé lyi ál lo mány szá má ra az fo lya -
ma to san biz to sí tott le gyen.

27. Az MH LZ pa rancs no ka in téz ked jen az egész ség -
ügyi szak anya gok és tech ni kai esz kö zök 2011. áp ri lis
15-ig tör té nõ igény lé sé rõl és a ki utalt szak anya gok és
tech ni kai esz kö zök MH Dr. Radó György Hon véd Egész -
ség ügyi Köz pont tól tör té nõ át vé te lé rõl. 

28. Az egész ség ügyi szak anya gok és tech ni kai esz kö -
zök moz gás bi zony lat nél kü li át cso por to sí tá sa nem en ge -
dé lye zett.

29. Az MH LZ föld raj zi el he lyez ke dé sé nek fi gye lem be
vé te lé vel az MH LZ pa rancs no ka 2011. ja nu ár 15-ig te -
gyen ja vas la tot az egész ség ügyi utalt sá gi rend be tör té nõ
fel vé tel re a HVK Egész ség ügyi Cso port fõ nök ség (a to -
váb bi ak ban: HVK EÜCSF) ré szé re. A HVK EÜCSF az
érin tet tek kel egyez te tett ja vas la tát küld je meg az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH
ÖHP) ré szé re.

30. Az egész ség ügyi do ku men tá ci ó nak a sze mé lyi moz -
gás sal össze füg gés ben szük sé ges sé váló át adás-át vé te lét
az egész ség ügyi szak ál lo mány az or vo si ti tok tar tás ra és a
sze mé lyes ada tok vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyok fi gye -
lem be vé te lé vel, az ügy vi te li sza bá lyok alap ján hajt sa vég -
re. 

7. Hír adó, in for ma ti kai
és in for má ció vé del mi fel ada tok

31. Az ügy vi te li anya gok ren de zé sét a szer ve zé si vál to -
zá sok ban érin tett szer ve ze tek ügy vi te li szak fel ada ta i ról
szó ló 4/2004. (HK 10.) HM IDVF szak in téz ke dés ben fog -
lal tak sze rint kell vég re haj ta ni.

32. Mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó esz közt, adat hor do zót
az MH Ti tok vé del mi Sza bály za tá ban (Ált/3) meg ha tá ro -
zott mó don az új ka to nai szer ve zet hez át he lye zés re ke rü lõ
fel hasz ná ló adja át a szer ve ze ti leg il le té kes ügy vi te li szer -
ve zet nek.

33. Az MH LZ ügy vi te li szer ve a mû kö dés hez szük sé -
ges ira to kat ve gye át a fel adat rend szert ko ráb ban el lá tó
szer ve zet ügy vi te li szer vé tõl.

34. A szer ve zet hez át he lye zés re ke rü lõ sze mé lyi ál lo -
mány vi gye ma gá val a be lé pé si en ge dé lyét. A jel szá mos
be lé pé si en ge dé lyek nyil ván tar tá sát en nek meg fe le lõ en
pon to sí ta ni kell.

35. Az át adás ra ke rü lõ be lé pé si en ge dé lyek rõl az érin -
tett szer ve ze tek ké szít se nek jegy zé ket, me lyet küld je nek
meg 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 HIICSF) ré szé re. 

36. A HVK HIICSF cso port fõ nö ke ad jon ki szak mai in -
téz ke dést az MH LZ hír adó-in for ma ti kai üze mel te té si és
üzem fel ügye le ti rend szer be tör té nõ be in teg rá lá sá ra.

37. A ZMNE Hall ga tói Ta go zat Lu do vi ka Zász ló alj ál -
tal hasz nált hír adó és in for ma ti kai esz kö zök és szol gál ta tá -
sok át adás-át vé te le a szer ve zé si fel adat üte mé ben ke rül jön
vég re haj tás ra.

38. Az MH LZ pa rancs no ka a mû kö dés hez szük sé ges
hír adó és in for ma ti kai esz köz és szol gál ta tás igé nyét a
HVK HIICSF ré szé re küld je meg.

39. A HVK HIICSF az MH LZ ré szé rõl be ér ke zett igé -
nyek alap ján a mû kö dés hez szük sé ges fej lesz té si igé nye -
ket a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a to váb bi -
ak ban: HM FLÜ), il let ve jog utód ja ként a HM FHH ré szé re 
küld je meg. A HM FHH in téz ked jen a szük sé ges be szer zé -
si el já rá sok meg in dí tá sá ra. 

2. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 255



40. Az MH Tá mo ga tó Dan dár (a to váb bi ak ban: MH
TD) biz to sít sa az MH LZ ré szé re a köz pon ti lag üze mel te -
tett hír adó és in for ma ti kai szol gál ta tá so kat. A he lyi üze -
mel te té si fel ada to kat a ZMNE üze mel te tõ ál lo má nya vé -
gez ze. En nek rész le tei a ZMNE és az MH LZ kö zöt ti
Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás ban ke rül je nek rög zí tés re.

41. Az MH ÖHP hajt sa vég re az MH LZ tech ni kai ál lo -
mány táb lá já ban rend sze re sí tett béke és ha di no menk la tú -
rás hír adó és in for ma ti kai esz kö zök kel tör té nõ el lá tá sát.

42. Az MH TD hajt sa vég re az MH LZ be kap cso lá sát  a
bu da pes ti fu tár és tá bo ri pos ta já rat rend be.

43. Az MH LZ a fel hasz ná lói vál to zá so kat a rend sze rek
köz pon ti rend szer biz ton sá gi szer ve ze té nél a biz ton sá gi
do ku men tu mok ban meg ha tá ro zott rend sze rint kez de mé -
nyez ze.

44. A ZMNE ve ze tõ je fe le lõs a hír adó és in for ma ti kai
esz kö zök moz ga tá sá nak meg szer ve zé sé ért, azok át adá sá -
ért, az adat men té sek vég re haj tá sá ért, az in for má ció vé del -
mi rend sza bá lyok be tar tá sá ért.

45. Az MH LZ pa rancs no ka gon dos kod jon az át vett hír -
adó és in for ma ti kai esz kö zök be vé te le zé sé rõl, szak sze rû
tá ro lá sá ról, to váb bá a men té sek hez szük sé ges adat hor do -
zók biz to sí tá sá ról.

46. Az MH LZ rá dió te le fon nal tör té nõ el lá tá sát a vo nat -
ko zó HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott el já rás rend sze rint, a
ko ráb bi hí vó szám meg tar tá sá val az el lá tó szer ve ze tek biz -
to sít sák. 

47. Az MH TD hajt sa vég re az MH LZ ré szé re hasz ná -
lat ra át adott ve ze té kes köz cé lú táv be szé lõ szol gál ta tá sok -
hoz és rá dió te le fo nok hoz kap cso ló dó szám la fi ze tõi jog át -
vé te lét.

48. Az EDR esz kö zök ki uta lá sa, át cso por to sí tá sa és
hasz ná la ta a vo nat ko zó HM uta sí tás sze rint tör tén jen.

49. Az MH LZ hír adó és in for ma ti kai esz köz igé nye it el -
sõ sor ban a le adott, mû kö dõ ké pes esz kö zök bõl kell biz to -
sí ta ni.  

50. Az MH LZ hír adó meg bí zott ja fe le lõs az MH LZ vo -
nat ko zá sá ban a Ma gyar Hon véd ség tu da ko zói te le fon -
könyv pon to sí tá sá ért – együtt mû köd ve az il le té kes hír adó
és in for ma ti kai köz pont tal – amely érin ti az új on nan lét re -
ho zott hí vó szá mo kat és fel hasz ná ló kat.

51. A ZMNE együtt mû köd ve az MH LZ meg ala kí tá sá -
val kap cso la tos fel ada tok elõ ké szí té sét, ko or di ná lá sát vég -
re haj tó mun ka cso port tal hajt sa vég re az ügy vi te li el he lye -
zé si fel té te lek ki ala kí tá sá val kap cso la tos igé nyek fel mé ré -
sét és azt ter jessze fel a HVK HI ICSF-re.

8. Az MH LZ ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õr zé si fel ada tai

52. Az MH LZ pa rancs no ka az ál lam ház tar tá si bel sõ el -
len õr zés te kin te té ben je lent ke zõ kö te le zett sé gei tel je sí té se 
so rán az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 121/A. §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel a költ ség ve -
té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. ren de let 4-4/A. §-ai ban fog lal tak sze rin ti sze mé lyi
fel té te lek meg te rem té se mel lett, a 18-22. §-ai ban fog lalt

stra té gi ai és éves bel sõ el len õr zé si ter vek, il let ve a 31.
§-ában fog lalt éves el len õr zé si je len té sek te kin te té ben -
ame lyek kel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat a HM fe je -
zet fel ügye le tét el lá tó szerv egyes bel sõ el len õr zé si jo go -
sít vá nya i nak át ru há zá sá ról szó ló 23/2004. (IX. 3.) HM
ren de let, va la mint a HM fe je zet ál lam ház tar tá si bel sõ el -
len õr zé si rend jé nek sza bá lya i ról, a HM fe je zet egy sé ges
ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé nek ki adá sá -
ról szó ló 81/2007. (HK 15.) HM uta sí tás elõ írá sai, va la -
mint a mel lék le tét ké pe zõ „HM fe je zet egy sé ges ál lam ház -
tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny ve” mód szer ta ni út mu ta -
tói ha tá roz zák meg - a kö vet ke zõk sze rint kell el jár ni:

a) az MH LZ a 2011-2015. évet érin tõ stra té gi ai és a
2011. évet érin tõ ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vet
az ala pí tó ha tá ro zat ban fog lalt SZMSZ fel ter jesz té si ha tár -
idõt kö ve tõ 60 na pon be lül ter jesz ti fel a HM Bel sõ El len -
õr zé si Hi va tal ve ze tõ je ré szé re;

b) az MH LZ lét re ho zá sá ban érin tett szer ve ze tek nek a
2011. évi ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vek ki dol go -
zá sa, fe lül vizs gá la tot kö ve tõ mó do sí tá sa so rán ki emelt fi -
gyel met kell for dí ta ni a mû kö dé si fo lya ma tok szer ve ze ti
vál to zá sok ból ere dõ koc ká za ta i ra;

c)  a fel adat vég zés rész le tes szak mai kö ve tel mé nye it a
HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal ál tal ki adott 
út mu ta tó tar tal maz za (HM-II/110-2/2010/kehh).

9. Záró ren del ke zé sek

53. Ezen in téz ke dés tar tal mát a fel adat vég re haj tá sá ban
érin tett sze mé lyi ál lo mány a vég re haj tás hoz szük sé ges
mér ték ben is mer je meg.

54. A HM FLÜ, a HM IÜ, il let ve a jog utód szer ve ze tük
a HM FHH a mû sza ki kö ve tel mé nyek és az igé nyek alap -
ján kez de mé nyez ze a szük sé ges be szer zé si el já rá so kat és
fej lesz té se ket.

55. Az MH LZ a ZMNE-vel kö zö sen el ké szí tett ütem -
terv alap ján a ki kép zé si fel ada tai vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ki kép zés tech ni kai esz kö zö ket és anya go kat 2011. jú li -
us 01-ig ve gye át.

56. Ez az in téz ke dés az alá írá sát kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba*, és 2011. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

57. Az MH LZ 2011. ja nu ár 1-jén ha tály ba lépõ ál lo -
mány táb lá já ban rend sze re sí tett pa rancs no ka ré szé re a
szak mai fel ada to kat és a fo lya mat ban lévõ ügye ket az MH
Szol gá la ti Sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell át -
ad ni, az át adás-át vé tel rõl ké szí tett jegy zõ köny vet a ZMNE 
fõ tit kár és a Hon véd Ve zér kar fõ nök hagy ja jóvá.

Fo dor La jos s. k., Dr. Ben kõ Ti bor 
ve zér ez re des s. k.,

köz igaz ga tá si ál lam tit kár Hon véd Ve zér kar fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2010. de cem ber 23.
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A HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak 
1/2011. (HK 2.) HM KÁT–HVKF 
e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e
a 2011. ja nu ár havi nyo mo zó tisz ti 

ké szen lé ti szolgálat ellátásról*

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

A HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak 
és a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek 
4/2011. (HK 2.) HM KÁT–HVKF 

együt tes in téz ke dé se
az egyes sza bá lyo zók mû ve le ti te rü le ten tör té nõ
al kal ma zá sá nak fe lül vizs gá la tá val össze füg gõ 

szak mai fel ada tok vég re haj tá sá ról

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, 100. § (3) és
(4) be kez dé se, va la mint 101. § (4) és (5) be kez dé se alap ján 
az egyes sza bá lyo zók mû ve le ti te rü le ten tör té nõ al kal ma -
zá sá nak fe lül vizs gá la tá val össze füg gõ szakmai feladatok
végrehajtásáról az alábbi

együt tes in téz ke dést

ad juk ki.
1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um

Va gyon fel ügye le ti Fõ osz tály ra (a to váb bi ak ban: HM
VFF), Hon vé del mi Mi nisz té ri um Kont roll ing és Sza bá -
lyo zá si Fõ osz tály ra (a to váb bi ak ban: HM KSZF), Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um Gaz da sá gi Ter ve zõ Fõ osz tály ra (a to -
váb bi ak ban: HM GTF), Hon vé del mi Mi nisz té ri um Vé de -
lem Ter ve zé si Fõ osz tály ra (a to váb bi ak ban: HM VTF)
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi -
va tal ra (a to váb bi ak ban: HM FHH), a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal ra (a to váb bi ak -
ban: HM KPH), a Hon véd Ve zér kar Sze mély ze ti Cso port -
fõ nök ség re (a to váb bi ak ban: HVK SZCSF), a Hon véd Ve -
zér kar  Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség re (a to váb bi ak ban :
HVK HDMCSF), a Hon véd Ve zér kar Lo gisz ti kai Cso -
port fõ nök ség re (a to váb bi ak ban: HVK LOGCSF), a Hon -
véd Ve zér kar  Egész ség ügyi Cso port fõ nök ség re (a to váb -

bi ak ban: HVK EÜCSF, a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ -
ne mi Pa rancs nok ság ra (a to váb bi ak ban: MH ÖHP)
(együtt: érin tett szer ve ze tek) ter jed ki.

2. A fe lül vizs gá lat cél ja az el múlt idõ szak ta pasz ta la tai,
va la mint a MH ÖHP pa rancs nok ál tal el ren delt egyes sza -
bá lyo zók mû ve le ti te rü le ten tör té nõ al kal maz ha tó sá ga
alap ján, a fel me rült lo gisz ti kai gaz dál ko dá si, nem zet kö zi
meg ál la po dá sok ter ve zé si, mun ka idõ nyil ván tar tá sok ve -
ze té si, im port be szer zé sek vég re haj tá si, elõ irány zat át cso -
por to sí tá si és a nem zet kö zi el len jegy zé si ta nú sít vá nyok el -
já rá si sza bá lya i nak mó do sí tá sa, il let ve a mû ve le ti te rü let re
vo nat ko zó egy sé ges gaz dál ko dá si sza bá lyo zók
kidolgozása. 

3. A fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben mun ka cso por tok
ke rül nek lét re ho zás ra, mely nek ve ze tõi a mel lék let ben
meg ha tá ro zott fe le lõs ka to nai szer vek/szer ve ze tek ve ze -
tõi/pa rancs no kai.

4. Az érin tett szer ve ze tek el sõ sor ban a je len in téz ke dés
mel lék le té ben fog lalt fel ve tés (ki vál tó ok) alap ján hajt ják
vég re az egyes sza bá lyo zók mû ve le ti te rü le ten tör té nõ al -
kal ma zá sá nak fe lül vizs gá la tát.

5. A sza bály zók fe lül vizs gá la tát a fe le lõs szer ve ze tek
olyan üte me zés sel vé gez zék, hogy a szük ség sze rû mó do sí -
tá sok a mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár idõ re vég re haj -
tás ra ke rül je nek.

6. A mû ve le ti te rü le ten lévõ ma gyar kon tin gen sek napi
mû kö dé sé nek és lo gisz ti kai gaz dál ko dá si fel ada ta i nak
meg könnyí té se ér de ké ben - az egyes sza bá lyo zók fe lül -
vizs gá la tá nak, mó do sí tá sá nak és ki adá sá nak be fe je zé sé ig - 
az érin tett szer ve ze tek meg vizs gál ják ide ig le nes in téz ke -
dé sek ki adá sá nak és fo ga na to sí tá sá nak le he tõ sé gét. Az ez -
zel kap cso la tos szak mai ja vas la ta i kat a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke (a to váb bi ak ban: HVKF) és a HM köz igaz ga tá si ál -
lam tit kár (a to váb bi ak ban: HM KÁT) ré szé re 2011. ja nu ár
31.-ig ter jesz tik fel.  

7. A jó vá ha gyott szak mai ja vas la tok alap ján az érin tett
ka to nai szer ve ze tek 2011. feb ru ár 15.-ig ide ig le nes in téz -
ke dést ad nak ki össz hang ban a fe le lõs sé gi kö rük be utalt
sza bá lyo zók fe lül vizs gá la tá nak ered mé nyé vel.

8. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, és
2011. de cem ber 31.-én ha tá lyát vesz ti.

Fo dor La jos s. k., Dr. Ben kõ Ti bor 
ve zér ez re des s. k.,

köz igaz ga tá si ál lam tit kár Hon véd Ve zér kar fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2011. ja nu ár 19.
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Mel lék let a 4/2011. (HK 2 .) HM KÁT–HVKF in téz ke dés hez

Mó do sí tást igény lõ sza bá lyo zók táb lá za ta

Fsz Mó do sí tást igény lõ sza bá lyo zó Fe le lõs Együtt mû kö dõ Ha tár idõ Ki vál tó okok

1.
77/2009. (IX. 11.) HM uta sí tás a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um nem zet kö zi meg ál la po dá sa i val
kap cso la tos el já rás ról.

HM JF

HM VTF 
HM KPH 
HM GTF 
HM FHH 

HVK LOGCSF 
MH ÖHP

2011. már ci us 31.

A Tech ni kai Egyez mé nyek ki dol go zá si fo lya ma tá nak
nem meg fe le lõ sza bá lyo zá sa. A kül föl di had erõ ál tal
vá sá rolt ter ven fe lü li szol gál ta tá sok biz to sí tá sa a
költ ség vi se lõ ka to nai szer ve zet költ ség ve té sé bõl.

2.
3/2002. (I. 25.) HM ren de let a ka to nák
il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i ról,
va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról.

HVK SZCSF

HM VTF 
HM KPH
 HM GTF 
HM FHH 

HVK LOGCSF 
MH ÖHP

2011. már ci us 31.
Mun ka idõ nyil ván tar tás ve ze té si kö te le zett ség misszi ós
te rü le ten.

3.

75/2008. (HK 15.) HM uta sí tás a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um va gyon ke ze lé sé ben lé võ
had fel sze re lé si anya gok se lej te zé sé rõl
és a se lej te zé si jog kö rök gya kor lá sá ról.

HM VFF

HM VTF 
HM KPH 
HM GTF

HVK LOGCSF 
MH ÖHP 
HM FHH

2011. már ci us 31. A misszi ós szer ve ze tek se lej te zés sel kap cso la tos
el já rás rend jé nek sza bá lyo zat lan sá ga mi att az ér vény ben
lé võ sza bá lyo zók ér tel mé ben a le se lej te zett anya go kat
ha za kell szál lí ta ni, amely in do ko lat lan költ sé ge ket
ered mé nyez. 95/65/2001 HM Fe je zet Egy sé ges Szám vi te li

Po li ti ká ja 3. szá mú mel lék let.
HM KPH 

HM FHH 
HVK LOGCSF 

MH ÖHP 
2011. már ci us 31.

71/2009 MH ÖHP PK. In téz ke dés. MH ÖHP PK HM KPH 2011. már ci us 31.

4.

98/2007. (HK 17.) HM uta sí tás a kül föl di fegy ve res
erõk hõ erõ gé pei ma gyar or szá gi, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség hõ erõ gé pei kül föl dön vég re haj tott
üzem anyag fel töl té sé nek és el szá mo lá sá nak
rend jé rõl.

HM FHH 

HM VTF 
HM KPH 
HM GTF 

HVK LOGCSF 
MH ÖHP

2011. már ci us 31.

A tény le ges fel hasz ná lás és a tény le ges el szá mo lás
kö zöt ti – a szám lák hossza dal mas át fu tá si ide je mi att –
több hó na pos el té rés mi att szük sé ges az el já rá si rend
mó do sí tá sa. 

5.

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet köz pon ti 
és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl szó ló
102/2007. (HK 18.) HM uta sí tás.

HM KSZF

HM VTF  
HM GTF 
HM KPH 
HM FHH 

HVK LOGCSF 
MH ÖHP 

2011. már ci us 31.

A ke ret gaz da szer ve zet nem ér te sül a ren del ke zés re ál ló
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról, nagy sá gá ról, ezért nem
tud ja a misszi ók fe let ti jo go sult sá gát ér vé nye sí te ni,
an nak el le né re, hogy azok mû kö dé sé nek,
mû köd te té sé nek tel jes fe le lõs sé ge rá há rul.

12/2010. (I. 27.) HM uta sí tás a hon vé del mi
szer ve ze tek sa ját ha tás kö rû
elõ irány zat-mó do sí tá sá nak rend jé rõl

HM KPH

HM VTF 
HM GTF 

HVK LOGCSF 
MH ÖHP

2011. már ci us 31.

6/2008. (HK4.) HM VTI SZÁT in téz ke dés: 
A ter me lõi és a fo gyasz tói lo gisz ti kai rend szer
szak irá nyá ról, va la mint a lo gisz ti kai
gaz dál ko dás ról.

HM KSZF
HM FHH 

HVK LOGCSF 
MH ÖHP

2011. már ci us 31.
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Fsz Mó do sí tást igény lõ sza bá lyo zó Fe le lõs Együtt mû kö dõ Ha tár idõ Ki vál tó okok

6.
A kül föl di szol gá la ti he lyen meg vá sá rolt
gyó gyá sza ti ké szít mény árá nak és fel hasz ná lá sá nak
meg té rí té sé rõl  21/2010. (II. 19.) HM uta sí tás.

HVK EÜCSF
MH HEK 
MH ÖHP

2011. már ci us 31.

Vizs gál ni cél sze rû, hogy csak ezen uta sí tás alap ján – a
MH HEK költ ség ve té se ter hé re – sze rez he tõ ek-e be
gyó gyá sza ti ké szít mé nyek a kon tin gen sek ál tal, vagy a
120/2007. (HK 20.) HM uta sí tás alap ján, mû ve le ti
te rü le ten a sa ját, jó vá ha gyott elõ irány zat ter hé re is
vég re hajt ha tó be szer zés. Az uta sí tás nem tar tal maz za a
HM HEK költ ség ve té sé nek ter hé re tör té nõ el szá mo lás
konk rét lé pé se it, lo gisz ti kai, pénz ügyi és szám vi te li
fo lya ma ta it (ere de ti szla., esz köz utal vány, utal vá nyo zá si 
zá ra dék, stb.) és a kap cso ló dó ok má nyok kö rét.

7.

132/2008. HM FLÜ VIG és MH ÖHP PK (HK 9.)
együt tes in téz ke dé se a MK ha tá ra in kí vü li
vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel
kap cso la tos a Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel ada tok
lo gisz ti kai tá mo ga tás vég re haj tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról.

HVK LOGCSF

HM VTF 
HM GTF 
HM KPH 

HM FHH HVK
HDMCSF HVK

EÜCSF MH ÖHP

2011. már ci us 31.
A kon tin gen sek csa pat lo gisz ti kai do lo gi
költ ség ve tés nek ter ve zé se túl zott ter het ró a
kon tin gen sek szak ál lo má nyá ra.

8.
120/2007. (HK 20.) HM uta sí tás a hon vé del mi
szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl.

HM KSZF

HM VTF  
HM GTF 
HM KPH 
HM FHH 

HVK LOGCSF 
MH ÖHP

2011. már ci us 31.

A köz be szer zé si ér ték ha tárt el nem érõ be szer zé sek
ese tén a nem zet kö zi el len jegy zé si ta nú sít vány el já rá si
rend je gá tol ja az ope ra tív (kon tin gens pa rancs nok
ha tás kö ré be utalt) be szer zést.

Fe lül vizs gá lat ra szo rul az im port be szer zés, va la mint a
hoz zá kap cso ló dó – ko ráb ban a HM FLÜ ha tár kö ré be
tar to zó – ki zá ró la gos jog kör sza bá lyo zá sa.

9.
A kö te le zett ség vál la lá sok el len jegy zé sé rõl és
be je len té sé nek rend jé rõl szó ló 
46/2010. (IV. 23.) HM uta sí tás mó do sí tá sa. 

HM KPH

HM GTF 
HM KSZF 
HM FHH 

HVK LOGCSF 
MH ÖHP

2011. már ci us 31.
A mû ve le ti te rü le ten tör té nõ be szer zé sek
vég re haj tá sá nak el hú zó dá sa.

10.

A csa pat or vo si/fog lal ko zás-egész ség ügyi
ren de lõk ben és a kész let tá ro ló he lye ken lé võ
ká bí tó sze rek kel és pszi cho tróp anya gok kal vég zett
te vé keny ség rõl szó ló 534/2006. (HK 1/2007.) MH
EÜP in téz ke dés.

HVK EÜCSF
MH HEK
MH ÖHP

2011. már ci us 31.

Az in téz ke dés az át szer ve zé sek al kal má val meg szûnt
szer ve ze ti ele mek re és be osz tá sok ra, il let ve évek óta
fel töl tet len be osz tá sok ra (pld.: MH fõ gyógy sze rész)
há rít fel ada to kat, emel lett a misszi ók ezen anya gok kal
tör té nõ el lá tá sát, a ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok
mû ve le ti te rü let re tör té nõ ki-, és ha za szál lí tá sát, az ott
foly ta tott te vé keny sé get és a meg sem mi sí té sét
egy ál ta lán nem sza bá lyoz za. 

11. 

Az egész ség ügyi szak anya gok se lej te zé sé rõl, 
a se lej te zé si jog kö rök gya kor lá sá ról és spe ci á lis
sza bá lya i ról szó ló 61/2009. (HK 3.) MH Dr. Ra dó
György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont pa rancs no ki 
(MH egész ség ügyi fõ nök) in téz ke dés.

HVK EÜCSF
MH HEK 
MH ÖHP

2011. már ci us 31.

Az in téz ke dés na gyon szûk kör re kor lá toz za a
hon vé del mi szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je) se lej te zé si
jog kö rét, il let ve nincs meg ha tá roz va a „nem
cse re kö te les, és a cse re kö te les anya gok” kö re.  
Az esz köz prog ram törzs adat tár pon to sí tá sok nem jut nak
le a ka to nai szer ve ze tek hez. A misszi ók – el sõ sor ban az
af ga nisz tá ni mû ve le ti te rü le ten mû kö dõk – a hosszú idõt
igény lõ szál lí tás mi att, már 6-8 hó nap pal a sza va tos sá gi
idõ le jár ta elõtt kény te le nek a cse ré vel tör té nõ be vo nást
kez de mé nyez ni.
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Fsz Mó do sí tást igény lõ sza bá lyo zó Fe le lõs Együtt mû kö dõ Ha tár idõ Ki vál tó okok

12.
„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” szó ló 26/2002. (IV. 22.) HM ren de let. 

HVK SZCSF
MH NKK érin tett

szer ve ze tek
2011. már ci us 31.

A nem ze ti rang idõs fo gal má nak, jog-és fel adat kö re i nek
meg ha tá ro zá sa. 

13.

A Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló 
és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar
Hon véd sé get érin tõ fel ada tok ról szó ló 
78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás.

HVK HDMCSF érin tett szer ve ze tek 2011. már ci us 31.

Az uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en szer zett
ta pasz ta la tok, va la mint a be kö vet ke zett szer ve ze ti
vál to zá sok mi att a bé ke tá mo ga tó és vál ság re a gá ló
fel ada tok rész le tes sza bá lyo zá sa ér de ké ben
fe lül vizs gá la ta, eset le ges mó do sí tá sa in do kolt.

14.

A Ma gyar Hon véd ség nem zet kö zi ka to nai
bé ke misszi ók ban va ló rész vé te lé vel kap cso la tos
egész ség ügyi biz to sí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ról
szó ló 77/1997. (HK 5/1998.) Hon véd Ve zér kar
egész ség ügyi cso port fõ nö ki in téz ke dés.

HVK EÜCSF érin tett szer ve ze tek 2011. már ci us 31.

Az in téz ke dés fe lül vizs gá la tát in do kolt tá te szi, 
hogy az in téz ke dés el avult, ide jét múlt nor mák ra 
és át ala kí tott, ese ten ként meg szûnt szer ve ze tek re
hi vat ko zik.

15.

A Csa pat had táp Sza bály zat ki adá sá ról (Htp.12.)
szó ló 41/1977. (HK11.) MNHF uta sí tás 
[kü lö nö sen an nak VII. Ru há za ti Szol gá lat ra
vo nat ko zó fe je ze te] mó do sí tá sa, va la mint 
a már ha tá lyon kí vül he lye zett 126/1994. ATF MH
SZCSP in téz ke dés [a szá raz föl di csa pa tok
anya gi-tech ni kai, fõ nök sé gi bel sõ el len õr zé se i nek
ter ve zé sé hez‚vég re haj tás hoz] he lyét be töl tõ újabb
nor ma tív ren del ke zés ki adá sa.

MH ÖHP érin tett szer ve ze tek 2011. már ci us 31.

A bün te tõ el já rás so rán – a mun ka kö ri le írás ban, il let ve 
a lel tár fe le lõs sé gi meg ál la po dás ban fog lal ta kon kí vül –
nem le het meg ál la pí ta ni, hogy az anya got ke ze lõ
sze mé lyek nek, il let ve azok elöl já ró i nak mi lyen
ter je del mû és mely idõ kö zön ként is mét lõ dõ el len õr zé si
kö te le zett sé gei van nak.

16.

„Az Af ga nisz tá ni Tar to má nyi Új já épí té si
Cso port ban részt ve võ ka to nai szer ve zet tel, va la mint 
az af ga nisz tá ni mû ve le ti te rü le ten lé võ ma gyar
erõk kel össze füg gõ egyes el he lye zé si szak te rü le ti
fel ada tok sza bá lyo zá sá ról” szó ló 
122/2006. (HK 22.) HM IKH fõ igaz ga tó in téz ke dés.

HM FHH érin tett szer ve ze tek 2011. már ci us 31.

Az in téz ke dés az MH PRT meg ala kí tá sá ra,
mû köd te té sé re, az MH Könnyû Gya log Szá zad
ki vo ná sá ra, va la mint az af ga nisz tá ni mû ve le ti te rü le ten 
a nem ze ti ele mek te vé keny sé gé ben érin tett ka to nai
szer ve ze tek re vo nat ko zik. Az in téz ke dést az idõ
túl ha lad ta, az el telt idõ alatt szer ve ze tek szûn tek meg,
újak kezd ték meg szol gá la tu kat a mû ve le ti te rü le ten. 
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A HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak
és a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek 
5/2011. (HK 2.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um va gyon ke ze lé sé ben lévõ
in kur rens anya gok és esz kö zök fel szá mo lá sá val 

és át cso por to sí tá sá val össze füg gõ szak mai fel ada tok
elõ ké szí 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, 100. § (3) és
(4) be kez dé se, va la mint 101. § (4) és (5) be kez dé se alap ján 
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um va gyon ke ze lé sé ben lévõ in -
kur rens anya gok és esz kö zök fel szá mo lá sá val, át cso por to -
sí tá sá val össze füg gõ szakmai feladatok elõkészítésérõl az
alábbi

együt tes in téz ke dést

ad juk ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Va gyon fel ügye le ti Fõ osz tály ra (a to váb bi ak ban: HM
VFF), a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Gaz da sá gi Ter ve zé si
Fõ osz tály ra (a to váb bi ak ban: HM GTF), a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal (a to váb -
bi ak ban: HM KPH), a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Fegy ver -
ze ti és Had biz to si Hi va tal ra (a to váb bi ak ban: HM FHH),
va la mint a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar to zó szer ve ze tek re és a Ma gyar Hon véd ség (a
to váb bi ak ban: MH) fel adat vég re haj tás ban érin tett ka to nai 
szer ve ze te i re terjed ki.

2. A HM va gyon ke ze lé sé ben lévõ in kur rens anya gok és
esz kö zök fel szá mo lá sa, át cso por to sí tá sa ér de ké ben mun -
ka cso port lét re ho zá sát ren del jük el.

3. A mun ka cso port ve ze tõ je: az in kur ren cia te rü le tért
fe le lõs mi nisz te ri fõ ta nács adó.

Tag jai: HM VFF kép vi se lõ je,
HM GTF kép vi se lõ je,
HM KPH kép vi se lõ je,
HM FHH kép vi se lõ je,
HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség

 kép vi se lõ je,
HVK Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség

 kép vi se lõ je,
HVK Lo gisz ti kai Cso port fõ nök ség

 kép vi se lõ je,
HVK Had erõ ter ve zé si Cso port fõ nök ség
kép vi se lõ je,
HVK Hír adó, In for ma ti kai
és In for má ció vé del mi Cso port fõ nök ség

 kép vi se lõ je, 
MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság

 pa rancs no ka ál tal ki je lölt szak ér tõk.
4. A 3. pont ban ne ve sí tett szer ve ze tek ve ze tõi a mun ka -

cso port ba de le gált sze mé lyek ne ve it leg ké sõbb ezen in téz -

ke dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 5. na pig a mun ka cso port ve -
ze tõ nek ad ják meg.  

5. A mun ka cso port ve ze tõ fe le lõs a mun ka cso port te vé -
keny sé gé ért, a szük sé ges in téz ke dé sek és ütem ter vek el ké -
szí té sé ért, il let ve a ha tás kö rét meg ha la dó in téz ke dé sek kel
kap cso la tos ja vas la tok fel ter jesz té sé ért. A mun ka cso port
ve ze tõ je jo go sult az in kur ren ci á val kap cso la to san köz vet -
le nül in for má ci ót be kér ni a fel adat vég re haj tá sá ban érin -
tett ka to nai szer ve ze tek tõl „a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
va gyon ke ze lé sé ben lévõ in gó sá gok és tár sa sá gi ré sze se -
dé sek ke ze lé sé nek, tu laj do no si el len õr zé sé nek, va la -
mint az in gó sá gok hasz no sí tá sá nak, hasz ná lat ba adá -
sá nak, el ide ge ní té sé nek, át adás-át vé te lé nek sza bá lya i -
ról” szó ló  4/2010. (I. 15.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zot -
tak nak meg fe le lõ en.

6. A mun ka cso port ülé se it a mun ka cso port ve ze tõ je hív -
ja össze. A mun ka cso port ve ze tõ je kez de mé nyez he ti a
mun ka cso port ülé sek re az in téz ke dés ben nem ne ve sí tett
szer ve ze tek kép vi se lõ i nek meg hí vá sát. 

7. A mun ka cso port a ter ve zé si és ko or di ná ci ós fel ada to -
kat az aláb bi cél ki tû zé sek alap ján vég zi:

a) A rak tá rak ban tá rolt in kur ren cia kész le tek le he tõ leg a 
hely szí nen ke rül je nek ér té ke sí tés re, át adás ra-, il let ve meg -
sem mi sí tés re.

b) Bér tá ro lá si szer zõ dé sek ke rül je nek fe lül vizs gá lat ra,
il let ve in do kolt eset ben fel bon tás ra.

c) A nem ér té ke sít he tõ in kur ren cia kész le tek ke rül je nek 
meg sem mi sí tés re, il let ve át cso por to sí tás ra a ki je lölt in kur -
ren cia rak tár ba.

d) Az in kur ren cia ke ze lé sé vel kap cso la tos fel ada tok
racionalizá lásával, a je len le gi tá ro ló he lyek szá má nak
csök ken té sé vel költ ség ha té kony rend szer ke rül jön ki ala -
kí tás ra.

8. A mun ka cso port 2011. ja nu ár 31-ig dol goz zon ki
ütem ter vet a fel adat vég re haj tá sá ra. Az ütem terv az aláb bi
fõbb fel ada to kat tar tal maz za:

a) Fe les le ges anya gok va gyo ni kör bõl tör té nõ ki vo ná sá -
val kap cso la tos fel ada tok és ezek üte me zé se.

b) Az in kur ren ci á ban lévõ anya gok hely szí ni ér té ke sí té -
sé vel kap cso la tos fel ada tok.

c) Ál la mi Cél tar ta lék, Gaz da ság Biz ton sá gi Tar ta lék,
va la mint a mû ve le ti kész le tek fe lül vizs gá la tá nak fel ada tai.

d) Az át disz lo ká lás ra ter ve zett szer ve ze tek, anya gi
kész le tek és esz kö zök át cso por to sí tá sá val és az inf ra struk -
tu rá lis fel té te lek ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok.

e) A köz pon ti rak tá rak át ala kí tá sá val és az ez zel kap cso -
la tos szer ve ze ti vál to zá sok kal össze füg gõ ja vas lat, in téz -
ke dés ki dol go zá sa.

f) A hely szí nen nem ér té ke sít he tõ in kur ren ci á ban lévõ
anya gok/esz kö zök át cso por to sí tá sá nak fel ada tai.

g) A fel adat vég re haj tás rész le tes erõ for rás igé nyé nek
össze ál lí tá sa.

h) Az in kur ren cia nyil ván tar tó prog ram fe lül vizs gá la ta,
ja vas lat té tel a szük sé ges mó do sí tá sok vég re haj tá sá ra.

i) Az ön kén tes tar ta lé kos rend sze ren ala pu ló, fel ál lí tás ra 
ter ve zett szer ve ze tek mû kö dé sé hez és ki kép zé sé hez fel -
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hasz nál ha tó, a va gyo ni kör bõl ki vont, had fel sze re lé sek fe -
lül vizs gá la ta.

9. A mun ka cso port ve ze tõ je két ha von ta ké szít és ter -
jeszt fel össze fog la ló je len tést a fel ada tok vég re haj tá sá nak
hely ze té rõl a HM KÁT és a HVKF ré szé re.

10. Je len in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba* és
2012. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Fo dor La jos s. k.,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Dr. Ben kõ Ti bor ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2011. ja nu ár 20.

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek 
411/2010. (HK 2/2011.) HVKF 

p a  r a n  c s a   
a Ma gyar Hon véd ség Nem ze ti Te le pít he tõ Hír adó 

és In for ma ti kai Szá zad meg ala kí tá sá val kap cso la tos
fel ada tok vég re haj tá sá ról*

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek 
9/2011. (HK 2.) HVKF 

p a  r a n  c s a  
 a Hon véd Ve zér kar Fõ nök he lyet tes he lyet te sí té sé rõl*

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek 
10/2011. (HK 2.) HVKF 

p a  r a n  c s a   
az MH Mû ve le ti és Dokt ri ná lis Köz pont pa rancs no ki

be osz tás át adás-át vé te lé rõl*

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

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek 
412/2010. (HK 2.) HVKF 

i n  t é z  k e  d é  s e  
a NATO KFOR kö te lé ké ben ide ig le ne sen mû kö dõ
MH KFOR Kon tin gens a NATO KFOR Nyu ga ti
Több nem ze tû Al kal mi Harc cso port ban tör té nõ

fel ada ta i nak be fe je zé sé rõl, át te le pí té sé nek
vég re haj tá sá ról és a KFOR Har cá sza ti Tar ta lék

Zász ló alj kö te lé ké ben történõ feladatainak
megkezdésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 101. § (4)-(5) be kez dé se alap ján, fi -
gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság -
re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos Ma -
gyar Hon véd sé get érin tõ fel ada tok ról szóló 78/2007.
(HK 15.) HM utasításra, az alábbi

in téz ke dést

adom ki.

Az in téz ke dés ha tá lya

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a  Hon vé del mi
Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar fõ nök (to váb bi ak ban: HM 
HVKF) köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó, il let ve 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 MH KFOR Kon tin gens  a NATO
KFOR Nyu ga ti Több nem ze tû Al kal mi Harc cso port (to -
váb bi ak ban: MNBG-W) fel ada ta i nak be fe je zé sé ben,
valamint áttelepítésének végrehajtásában érintettek.

MH KFOR Kon tin gens 
a NATO KFOR Nyu ga ti Több nem ze tû Al kal mi
Harc cso port ban tör té nõ fel ada ta i nak be fe je zé se

2. Az MH ál lo má nyá ból ide ig le ne sen a NATO KFOR
kö te lék ben mû kö dõ MH KFOR Kon tin gens ben részt ve võ
erõk (Pa rancs nok ság, Nem ze ti Tá mo ga tó Elem, Ma nõ ver
Szá zad) – meg fe lel ve a NATO ter ve zés nek és a ka to na po -
li ti kai, il let ve szak mai cél ki tû zé se ink nek – mû ve le ti fel -
ada to kat az MNBG-W kötelékében 2011. január 31-ig
látnak el. 

3. Az MH KFOR Kon tin gens mû ve le ti fel ada ta i nak be -
fe je zé sé rõl, to váb bá az át te le pü lés fel ada ta i nak vég re haj -
tá sa idõ sza ká ban a mû ve le ti ké pes sé gé nek el vesz té sé rõl a
KFOR Pa rancs nok ság NATO SHA PE il le té kes szer ve in
ke resz tül tör té nõ tá jé koz ta tá sát, to váb bá a NATO KFOR
MNBG-W ve ze tõ nem ze te felé tör té nõ be je len tést a HVK
Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség (to váb bi ak ban: HVK
HDMCSF) hajt sa vég re. A KFOR Kon tin gens mû ve le ti
fel ada ta i nak át adá sát az MNBG-W ve ze tõ nemzetével
történt egyeztetést követõen az MH ÖHP legkésõbb
február 08-ig hajtsa végre.  
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4. A HM HVK Lo gisz ti kai Cso port fõ nök ség – az elõ ze -
tes egyez te té se ket kö ve tõ en – kez de mé nyez ze a HM Fej -
lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (to váb bi ak ban: HM
FLÜ), il let ve jog utód ja ként a HM Fej lesz té si és Had biz to -
si Hi va tal (a to váb bi ak ban: HM FHH) felé az MH KFOR
Kon tin gens lo gisz ti kai el lá tá sá ról szó ló Olasz– Ma gyar
Technikai Egyezmény felülvizsgálatát.  

A KFOR sze rep vál la lás át ala kí tá sá nak
lo gisz ti kai tá mo ga tá si fel ada tai

5. A MNBG-W kö te lé ké ben mû kö dõ MH KFOR Kon -
tin gens fel szá mo lá sá val, át ala kí tá sá val és a Ma gyar TAC -
RES szá zad, Kon tin gens Pa rancs nok ság és Nem ze ti Tá -
mo ga tó Elem meg ala kí tá sá val kap cso la tos szak fel ada to -
kat a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló és
bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos, a Ma gyar Hon -
véd sé get érin tõ fel ada tok lo gisz ti kai tá mo ga tás vég re haj -
tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 132 / 2008. HM FLÜ
VIG és MH ÖHP PK (HK 9.) együttes intézkedés alapján
az MH ÖHP hajtsa végre.

6. Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to váb bi -
ak ban: MH ÖHP) a sze mé lyi ál lo mány, tech ni kai esz kö -
zök és anya gi kész le tek át cso por to sí tá sát az alábbiak
szerint tervezze:

a) szem re vé te le zés vég re haj tá sa és a tár gya lá si fel ha tal -
ma zás nak meg fe le lõ Tech ni kai Egyez mény pon to sí tá sa
2011. január 06-14 között;

b) tech ni kai esz kö zök át cso por to sí tá sa az EU FOR mû -
ve le ti te rü let rõl Ko szo vó, Pris ti na, SLI ME LI NES por tu -
gál tá bor ba 2011. február 10-ig;

c) a Ma gyar TAC RES szá zad sze mé lyi ál lo má nyá nak
mû ve le ti te rü let re tör té nõ ki jut ta tá sa 2011. február 11-ig;

d) a Pec ben ál lo má so zó MH KFOR Kon tin gens át cso -
por to sí tás ra ter ve zett sze mé lyi ál lo má nya, tech ni kai esz -
kö zei és anya gi kész le tei 2011. feb ru ár 16-ig tör té nõ át cso -
por to sí tá sa a SLIM LINES táborba.

7. A HM HVK Lo gisz ti kai Cso port fõ nök ség fel ké ré se
alap ján a HM FLÜ, il let ve jog utód ja ként a HM FHH - a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um nem zet kö zi meg ál la po dá sok -
kal kap cso la tos el já rás ról szó ló 77/2009. (IX.11.) HM uta -
sí tás vo nat ko zó sza ka sza i nak meg fe le lõ en – hajt sa vég re
az Egyet ér té si Meg ál la po dás és Tech ni kai Egyez mény
elõ ké szí té sét. A vé le mé nye zett ter ve ze te ket a ki je lölt kap -
cso lat tar tó személyen keresztül (POC), 2011. január 05-ig
küldje meg a portugál félnek.

8. Az MH ÖHP szám ves se a por tu gál TAC RES zász ló -
alj Több nem ze ti Lo gisz ti kai Tá mo ga tó Szá za dá ba (MN
CSS COY), a Ma gyar TAC RES Szá zad után szük sé ges lo -
gisz ti kai ké pes sé get, és azt il lessze be az MN CSS COY ál -
lo mány táb la ter ve ze té be. A Ma gyar TAC RES szá zad után

szám ve tett lo gisz ti kai ké pes sé get a Nemzeti Támogató
Elem állományából biztosítsa.

9. Fel ké rem a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök sé get, il let -
ve jog utód ja ként a HM FHH-t, hogy az MH ÖHP-vel
együtt mû köd ve vizs gál ja meg és te gyen ja vas la tot a Pec -
ben lévõ ja ví tó mû hely to váb bi fel hasz ná lá sá ra, an nak fi -
gye lem be vé te lé vel, hogy a por tu gál tá bor ban szükséges
javítómûhely rendelkezésre áll. 

10. Az MH ÖHP ké szít sen át cso por to sí tá si ter vet a Ma -
gyar TAC RES Szá zad, MH KFOR Kon tin gens Pa rancs -
nok ság és Nem ze ti Tá mo ga tó Elem fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá ra, il let ve a honi te rü let re ter ve zett hadfelszerelés
hazaszállítására.

MH KFOR Kon tin gens 
a NATO KFOR Har cá sza ti Tar ta lék Zász ló alj
kö te lé ké ben tör té nõ sze rep vál la lás meg kez dé se

11. A HVK HDMCSF együtt mû köd ve az MH ÖHP-val, 
va la mint az érin tett HM szer vek kel és MH szer ve ze tek kel
ké szít se elõ és jó vá ha gyás ra ter jessze fel és a NATO SHA -
PE il le té kes szer vei felé to váb bít ja az al egy ség te vé keny -
sé gé hez szük sé ges be je len té se ket és át- alárendelési
dokumentumokat.

12. A mû ve le ti fel adat vál to zá sa mi att szük sé ges ál lo -
mány táb la és fel sze re lé si jegy zék mó do sí tá sát az MH ÖHP 
ké szít se el és leg ké sõbb 2011. ja nu ár 15-ig jó vá ha gyás ra
terjessze fel. 

13. A tel jes mû ve le ti ké szen lét el éré sét cél zó kö zös fel -
ké szí té si és ki kép zé si fel ada to kat az MH ÖHP a por tu gál
fél lel tör tént egyez te tést követõen hajtsa végre.

14.  A MH KFOR Kon tin gens mû ve le ti ele mei a tel jes
mû ve le ti ké szen lé tet a NATO KFOR Har cá sza ti Tar ta lék
Zász ló alj ban 2011. már ci us 01-ig érjék el. 

Záró ren del ke zé sek

15. Az MH ÖHP pa rancs no ka 2011. már ci us 05-ig je -
lent sen a ké szen lét el éré sé rõl.

16. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Ben kõ Ti bor ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2011. ja nu ár 4.
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A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek 
49/2011. (HK 2.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e  
a szer zõ dé ses le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas je lent ke zõk és a pi ló ta kép zés ben részt ve võk

2011. évi alap ki kép zés re tör té nõ bevonultatásának idõpontjairól

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 101. §-ának (4) be kez dé se alap ján az alábbi

in téz ke dést

adom ki.

1.  A szer zõ dé ses le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas je lent ke zõk nek az MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis ra, alap ki kép zés re
tör té nõ be vo nul ta tá sát 2011. év ben az aláb bi idõpontokban kell végrehajtani:

– feb ru ár 1,
– áp ri lis 5,
– jú ni us 7,
– szep tem ber 13,
– no vem ber 8.
2. A pi ló ta kép zés ben részt ve võk alap ki kép zés re tör té nõ be vo nu lá sát az aláb bi idõ pont ban kell végrehajtani:
– jú li us 25.
3. Ez az in téz ke dés 2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és 2011. de cem ber 31-én ha tá lyát veszti.

Dr. Ben kõ Ti bor ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nök

FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Hon véd Ve zér kar Had erõ ter ve zé si Cso port fõ nö ké nek 
1/2011. (HK 2.) HVK HTCSF 

p a  r a n  c s a  
ál lo mány táb lák mi nõ sí té sé nek tör lé sé rõl

A HM-II/66/2011. nyt. szá mú jegy zé ken fel so rolt 30 és 31-es so ro zat szá mú ál lo mány táb lák mi nõ sí té sét fe lül vizs gál -
tam és en nek ered mé nye kép pen az ál lo mány táb lák „Szol gá la ti ti tok” mi nõ sí té sét 2011. január 1-jei hatállyal törlöm.

Mi hó cza Zol tán dan dár tá bor nok s. k.,
cso port fõ nök
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SZERZÕDÉSEK

 Ma gyar Hon véd ség Tá mo ga tó Dan dár

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve,
 azo no sí tó ja *

A szer zõ dés ér té ke
A szer zõ dés

lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma 

Vál lal ko zá si
ke ret szer zõ dés

Az MH ob jek tum ban az MH táv köz lé si 
és in for ma ti kai gyen ge ára mú
al rend sze re i nek ja ví tá sa és át ala kí tá sa

MH Tá mo ga tó Dan dár 
SIGNAL Te le fon tech ni kai Zrt. 7 976 E Ft 2010.12.23. 2010.12.23. 2011.05.31.

Vál lal ko zá si
ke ret szer zõ dés

A HM-ben üze me lõ kö zép tel je sít mé nyû
ener gia el lá tó rend sze rek és be ren de zé sek
pre ven tív kar ban tar tá si és ja ví tá si
te vé keny sé ge i nek el lá tá sa, to váb bá egyéb
bon tá si és (át)te le pí té si fel ada tok
vég re haj tá sa

MH Tá mo ga tó Dan dár
In ter po wer 7 976 E Ft 2010.12.23. 2010.12.23. 2011.05.31.

Vál lal ko zá si
ke ret szer zõ dés

A HM-ben üze me lõ nagy tel je sít mé nyû
ener gia el lá tó rend sze rek és be ren de zé sek
pre ven tív kar ban tar tá si és ja ví tá si
te vé keny sé ge i nek el lá tá sa, to váb bá egyéb
bon tá si és (át)te le pí té si fel ada tok
vég re haj tá sa

MH Tá mo ga tó Dan dár 
Au gust Well Kft. 7 976 EFt 2010.12.23. 2010.12.23. 2011.05.31.

Ma gyar Hon véd ség  25. Klap ka György Lö vész dan dár

Fsz.
A szer zõ dés 
meg ne ve zé se 

(tí pu sa)
A szer zõ dés  tár gya (szá ma) A szer zõ dést  kö tõ fe lek ne ve,  azo no sí tó ja

A szer zõ dés  ér té ke
(net tó E Ft)

 A szer zõ dés 
lét re jöt té nek 

dá tu ma

 A szer zõ dés 
ha tály ba lé pésé nek

dá tu ma

 A szer zõ dés 
le jár tá nak  dá tu ma

1. Áru be szer zés
Zöld ség, gyü mölcs, to jás
(851-20/2010. MH 25.
KGY LDD)

MH 25. KGY LDD;
 Va lu sek Bt. 
(23639494-2-11)

2 000–8 000 2010.12.10. 2011.01.01. 2011.12.31.

2. Áru be szer zés

Mi re lit ter mé kek
be szer zé se,  
(853-24/2010. MH 25.
KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; 
Se a fo od Tra de  Kft.
 (10529027-2-11)

2 000–8 000 2010.12.10. 2011.01.01. 2011.12.31.
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Fsz.
A szer zõ dés 
meg ne ve zé se 

(tí pu sa)
A szer zõ dés  tár gya (szá ma) A szer zõ dést  kö tõ fe lek ne ve,  azo no sí tó ja

A szer zõ dés  ér té ke
(net tó E Ft)

 A szer zõ dés 
lét re jöt té nek 

dá tu ma

 A szer zõ dés 
ha tály ba lé pésé nek

dá tu ma

 A szer zõ dés 
le jár tá nak  dá tu ma

3. Áru be szer zés
Író szer,- iro da szer
(835-19/2010. MH
25.KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; 
Pro de-Styl ZRT.
 (12727427-2-41)

2 000–8 000 2010.12.10. 2011.01.01. 2011.12.31.

4. Áru be szer zés
Vé dõ ru há zat
(836-17/2010. MH
25.KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; 
Fet ti KFT. 
(11915805-2-13)

2 000–8 000 2010.12.10. 2011.01.01. 2012.12.31.

5. Áru be szer zés
Ba rom fi ter mé kek
(856-23/2010. MH
25.KGY LDD)

MH 25. KGY LDD;
 Jégt ra de Kft. 
(10828694-2-13)

2 000–8 000 2010.12.10. 2011.01.01. 2011.12.31.

6. Áru be szer zés
Ás vány víz üdí tõ
(855-19/2010. MH
25.KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; 
Uni ver Co op  ZRT. 
(11780153-2-03)

2 000–8 000 2010.12.10. 2011.01.01. 2011.12.31.

7. Áru be szer zés

Bu szok ja ví tá sa
kar ban tar tá sa
(860-22/2010 MH 25.
KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; 
IK Jár mû tech ni kai Kft.
11105240-2-07

500–8 000 2010. 12.16. 2011.01.01. 2011.12.31.

8. Áru be szer zés

Fú ró da ra bo ló tisz tí tó
szer szá mok kö tõ ele mek 
és egyéb re zsi anya gok,
(861-46/2010 MH 25.
KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; 
Förch Kft.
10646270-2-07

500–8 000 2010. 12.16. 2011.01.01. 2011.12.31.

9. Áru be szer zés
Kar ban tar tó ve gyi
anya gok (858-48/2010
MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; 
Förch Kft.
10646270-2-07

500–8 000 2010. 12.16. 2011.01.01. 2011.12.31.

10.
Áru be szer zés/
szol gál ta tás

Gu mi ab roncs be szer zés,
sze re lés ja ví tás
(862-22/2010 MH 25.
KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; 
Papp Ka mi on Gu mi szer viz Kft.
11471350-2-11

500–8 000 2010. 12.16. 2011.01.01. 2011.12.31.

MH. 25. KGY LDD. adó szá ma: 15702636-2-51

Az 1–10. fo lyó szá mok alatt sze rep lõ szer zõ dé sek ér té kei, fi gye lem be véve az elõ zõ évek fel hasz ná lá si ada ta it, el já rá son ként a net tó 5 000 000 Ft-ot
meghaladhatják.
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MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont

Fsz.
A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya (szá ma) A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve (azo no sí tó ja) A szer zõ dés ér té ke

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

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

1.
Szál lí tá si
szer zõ dés

Sze relt pán cé los fej vé dõk
(té li, nyá ri) be szer zé se

MH LEK (15714132-2-51); 
HM ARMCOM Zrt. 
(10752210-2-51)

7 800 000 2010.12.07. 2010.12.07. 2011.05.31.

2.
Szál lí tá si
szer zõ dés

Mo to ro la GP 340LP
ana lóg rá di ók be szer zés

MH LEK (15714132-2-51); 
Fer Com Kft. (10920277-2-41) 7 890 000 2010.12.22. 2010.12.22. 2011.03.31.

3.
Szál lí tá si
szer zõ dés

EDR esz kö zök te le pí té se
MH LEK (15714132-2-51); 
Tom Kom Bt. (22145020-2-13) 6 003 675 2010.12.07. 2010.12.07. 2011.05.31.

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

Szer zõ dés
meg ne ve zé se

Szer zõ dés tár gya Szer zõ dést kö tõk ne ve
Szer zõ dés ér té ke

(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

Szál lí tá si
(ke ret szer zõ dés)

Hús, hen tes áru
ter mé kek

Pá pai Hús 1913 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 2011. 01.14. 2011.01.17.
HM FHH ál tal le foly ta tott
köz pon ti be szer zé si el já rás
meg va ló su lá sá ig

Ma gyar Hon véd ség 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red

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

A szer zõ dés tár gya A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja A szer zõ dés ér té ke
A szer zõ dés

lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés le jár tá nak
dá tu ma 

Szol gál ta tá si 
szer zõ dés

Sze mély- és kis te her
gép ko csik ja ví tá sa,
szer ví ze lé se, mû sza ki
vizs gáz ta tá sa

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef
Lo gisz ti kai Ez red 15702502 4 WD
Au tó Bt. 20627298-2-14

7 990 000 Ft 2010.12.22. 2011.01.03. 2011.12.15.

Szol gál ta tá si 
szer zõ dés

Köz úti sze mély gép ko csik hoz
al kat rész, ja ví tó anyag

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef
Lo gisz ti kai Ez red 15702502 Bár di
Au tó Zrt. 12229132-2-44

6 348 570 Ft 2010.12.22. 2011.01.03. 2011.12.15.
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A szer zõ dés
meg ne ve zé se (tí pu sa)

A szer zõ dés tár gya A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja A szer zõ dés ér té ke
A szer zõ dés

lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés le jár tá nak
dá tu ma 

Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Ba rom fi és ba rom fi ter mé kek
be szer zé se

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef
Lo gisz ti kai Ez red, 15702505-2-51
Kaff ka Kft.,  11225410-2-14

7 180 025 Ft 2010. de cem ber 22. 2011. ja nu ár 01. 2011.de cem ber 31.

Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Tej és tej ter mé kek be szer zé se
MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef
Lo gisz ti kai Ez red, 15702505-2-51
Kaff ka Kft.,  11225410-2-14

6 113 315 Ft 2010. de cem ber 22. 2011. ja nu ár 01. 2011.de cem ber 31.

Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Ke nyér és pék áru be szer zé se
MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef
Lo gisz ti kai Ez red, 15702505-2-51
Slen dy Kft.,  13625452-2-14

5 407 715 Ft 2010. de cem ber 22. 2011. ja nu ár 01. 2011.de cem ber 31.

Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Mi re lit ter mé kek be szer zé se
MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef
Lo gisz ti kai Ez red, 15702505-2-51
Jégt ra de Kft.,  10828694-2-13

6 682 620 Ft 2010. de cem ber 22. 2011. ja nu ár 01. 2011.de cem ber 31.

Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Zöld ség és gyü mölcs
be szer zé se

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef
Lo gisz ti kai Ez red, 15702505-2-51
Z+D Kft. 10531011-4-20

7 563 560 Ft 2010. de cem ber 22. 2011. ja nu ár 01. 2011.de cem ber 31.

Szol gál ta tá si 
szer zõ dés

Au tó bu szok ja ví tá sa,
szer vi ze lé se, nem zet kö zi
vizs gáz ta tá sa, be sza bá lyo zá sa

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef
Lo gisz ti kai Ez red 15702502 Ka pos
Vo lán Au tó busz Köz le ke dé si Zrt.
11226820-2-44

7 990 000 Ft 2010.de cem ber 22. 2011.01.03. 2011.de cem ber 15.

Ma gyar Hon véd ség  Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont 

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

A szer zõ dés tár gya A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja*
A szer zõ dés ér té ke

(net tó, E Ft)
A szer zõ dés lét re -
jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés ha tály -
ba lé pé sé nek dá tu -

ma

A szer zõ dés le jár tá -
nak dá tu ma***

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

gép jár mû tech ni kai esz kö zök
ja ví tá sa, üzem ké pes ál la pot ba
ho zá sa, mû sza ki- 
és kör nye zet vé del mi vizs gá ra
fel ké szí té se, szer ví ze lé sek,
be sza bá lyo zá sok el vég zé se 

Mo bil-Szer viz Kft. 
(a.sz.: 11374088-2-03) 6 090 2011.01.05. 2010.01.05. 2011.12.31.

Szál lí tá si
szer zõ dés

gép jár mû tech ni kai esz kö zök
al kat ré sze i nek fõ da rab jai,
rész egy sé gei, ja ví tó- 
és re zsi anya gai, fel sze re lé sei
és ki e gé szí tõi szál lí tá sa

BODLAN Kft.
(a.sz.: 13175483-2-13) össze sen: 7 990 2011.01.05. 2010.01.05. 2011.12.31.
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Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis

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

A szer zõ dés tár gya A szer zõ dõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés

ér té ke
A szer zõ dés

lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma
A szer zõ dés le jár tá nak dá tu ma

Szál lí tá si
szer zõ dés

Hús és hen tes áru
Gu lyás Já nos és Tár sa Kft.
(adó szám: 11399531-2-06)

leg fel jebb 
5 280 850 Ft

2011.01.10. 2011.01.10.

A ke ret összeg ki töl té sé ig vagy 
a HM FHH ál tal meg kö ten dõ
köz pon to sí tott köz be szer zé si
el já rás be fe je zé sé ig.

Ma gyar Hon véd ség  Nem ze ti Tá mo ga tó Elem Af ga nisz tán

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

A szer zõ dés tár gya A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja * A szer zõ dés ér té ke
A szer zõ dés

lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma 

Vál lal ko zá si
szer zõ dés
mó do sí tá sa**

Camp Pan no nia 1. sz. ka pu hoz 
ve ze tõ út ban és a tá bo ron
kí vü li csa tor na fal ban ár víz
okoz ta ká rok hely re ál lí tá sa

MH NTE Af ga nisz tán 
ACCESS GROUP Com pany (he lyi
vál lal ko zó) és HM IÜ (költ ség vi se lõ)

12 883 200 HUF  
(60.000 USD)

2010.12.27. 2010.12.27. 2011.02.15.

Köz úti fu va ro zás 
szer zõ dés

Köz úti áru fu va ro zás
(hon véd sé gi szak anya gok 
és nem zet kö zi
se gély szál lít má nyok
fu va ro zá sa) 2011. év re

MH NTE Af ga nisz tán és Sa diq za da
Const ruc ti on Com pany 7 980 000 HUF 2011.01.07. 2011.01.07. 2011.12.31.

Vál lal ko zá si
szer zõ dés

Had szín té ri gép jár mû ja ví tás 
és al kat rész el lá tás 2011. év re

MH NTE Afa ga nisz tán és Ti ger
In ter na ti o nal Ar mor Com pany 7 980 000 HUF 2011.01.08. 2011.01.08. 0211.12.31.

* A fe lek nem ren del kez nek (sa ját) azo no sí tó val.
** A 2010. 11. 13-án meg kö tött szer zõ dés mó do sí tá sá ra a  mû sza ki tar ta lom és en nek kö vet kez té ben a vál lal ko zá si díj meg vál to zása mi att ke rült sor.
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Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem

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

A szer zõ dés tár gya A szer zõ dést kö tõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja
A szer zõ dés ér té ke

 net tó Ft
A szer zõ dés

lét re jöt té nek dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

Szol gál ta tá si
szer zõ dés

Nyel vi la bo ra tó ri u mok
kar ban tar tá sa és ese ti ja ví tá sa
2010. év re

ZMNE 
Adó szám: 15708034-2-51
Tan tál Elekt ro ni kai  Kft.
Adó szám:10820971-2-42

1 800 000 2010. 02. 22. 2010. 02. 22. 2010. 12. 31.

Adásvé te li
szer zõ dés

Kom mu ni ká ci ós szak tan te rem
bõ ví té se tár gyá ban

ZMNE 
Adó szám: 15708034-2-51 
Tan tál Elekt ro ni kai  Kft.
Adó szám:10820971-2-42

4 224 000 2010. 11.25. 2010. 11. 25. 2010. 12. 31.

Adásvé te li
szer zõ dés

Sza kí tó gép be szer zés

ZMNE 
Adó szám: 15708034-2-51 
Sen se lekt ro Kft. 
Adó szám: 10251348-2-43

5 892 800 2010. 12. 28. 2010. 12. 28. 2011. 01. 31.

Adásvé te li
szer zõ dés

Táv köz lé si kap cso ló köz pont 
5 vég pont tal be szer zé se

ZMNE Adó szám: 15708034-2-51
Prin ter Fa ir Kft. 
Adó szám: 11470328-2-11

7 781 200 2010. 12. 28. 2010. 12. 28. 2011. 01. 31.

Adásvé te li
szer zõ dés

Mik ro hul lá mú
spekt ru ma na i zá tor be szer zé se

ZMNE 
Adó szám: 15708034-2-51
Roh de & Schwarz Hun gá ria Szolg. Kft.
Adó szám: 13432382-2-41

6 392 000 2010. 12. 14. 2010. 12. 14. 2011. 01. 31.
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SZERVEZETI HÍREK

Az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont tá jé koz ta tó ja

A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont 
2.

sor szá mú, nagy mé re tû, cí me res kör bé lyeg zõ je el vesz tés mi att érvénytelen.

A Ma gyar Hon véd ség Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont  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. Kó már Lász ló szá za dos H 038593

2. Mé szá ros Sán dor Ta más törzs õr mes ter H 034177

Szer zõ dé ses

Ssz. Név Rend fo ko zat Iga zol vány szám

1. Ba csák - Ben csik Szil via fõ törzs õr mes ter S 018072

2. Baj kó Jó zsef õr ve ze tõ S 011045

3. Dan csó Csa ba õr ve ze tõ S 030996

4. Dr. Pé csi Fe renc Zol tán o. õr nagy S 024709

5. Gye ginsz ky An dor õr mes ter S 035540

6. Ko vács Pé ter õr ve ze tõ S 036321

7. Sós Mó ni ka sza kasz ve ze tõ S 012746

8. Spohn Gá bor ti ze des S 020786

9. Zol nai Csa ba Zol tán fõ törzs õr mes ter S 035656

Nyug ál lo má nyú

Ssz. Név Rend fo ko zat Iga zol vány szám

1. Dr. Hol ló Jó zsef Fe renc al tá bor nagy N 018233

2. Ga lácz At ti la Ru dolf al ez re des N 018687

3. Ka csó La jos ez re des N 019903

4. Knipp Ká roly al ez re des N 026948

5. Kusz Já nos õr nagy N 012418

6. Praj da Mi hály szá za dos N 012470

7. Zöl lei Ist ván õr nagy N 012541

Köz al kal ma zott

Ssz. Név Rend fo ko zat Iga zol vány szám

1. Dr. Hol ló Jó zsef Fe renc – K 016374

2. Dr. Uzo nyi Ka ta lin – K 022540
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Az MH Geo in for má ci ós Szol gá lat szol gá lat ve ze tõ jé nek tá jé koz ta tó ja
A 2010. év ben meg je lent szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi kiadványok árai

Fsz. Cikk szám/Nyt. szám Cím Ár

1. Ált/31
A Ma gyar Hon véd ség mû ve le ti ta pasz ta lat-fel dol go zó rend sze ré nek
mû kö dé si sza bály za ta

1 710

2. Ált/50 A Ma gyar Hon véd ség Ala ki Sza bály za ta 2 600

3. 1267/146 Ka to na dip lo má ci ai alap is me re tek I. tan könyv 4 100

4. 1095/0131 Ka to na dip lo má ci ai alap is me re tek II. szö veg gyûj te mény 3 600

5. 1267/155
Táv köz lé si mes ter sé ges hold hír adás és fel de rí té sé nek el mé le ti alap jai. 
El sõ kö tet. Mes ter sé ges hold moz gá sok fi zi ká já nak el mé le ti alap jai

5 500

6. 1267/156
Táv köz lé si mes ter sé ges hold hír adás és fel de rí té sé nek el mé le ti alap jai.
Má so dik kö tet. Táv köz lé si mes ter sé ges hol dak és el sõd le ges rá dió fel de rí tõ
is mér ve ik

5 800

7. 21/399 Az élel mi szer-biz ton ság és a HACCP rend szer el mé le ti alap jai 530

8. 21/400
A Ma gyar Hon véd ség ben al kal ma zott víz szál lí tó esz kö zök fer tõt le ní té sé nek
vég re haj tá sa

420

9. 21/416
A Ma gyar Hon véd ség ben al kal ma zott üzem anya gok biz ton ság tech ni kai
adat lap jai I. kö tet

4 150

A Ma gyar Hon véd ség ben al kal ma zott üzem anya gok biz ton ság tech ni kai
adat lap jai II. kö tet

4 150

10. 21/417 A Ma gyar Hon véd ség ben al kal ma zott üzem anya gok 2 920

11. 21/440
Ki egé szí tés az An-26 tí pu sú re pü lõ gép Egy sé ges Mû sza ki Ki szol gá lá si
Szak uta sí tá sá hoz

2 800

12. 21/441
RV-5M (RV-5RM) rá dió-ma gas ság mé rõ. Mû sza ki üzem ben tar tá si
szak uta sí tás

2 000

13. 21/443 RÁBA H-so ro za tú gép jár mû vek csa pat ja ví tá si szak uta sí tá sa 3 400

14. 21/444
AN/PVS-14 mon oku lá ris éj jel lá tó ké szü lék mû sza ki le írá sa és üze mel te té si
szak uta sí tá sa

2 100

15. 21/446
SZD-75 re pü lõ gép tá vol ság mé rõ be ren de zés Mû sza ki Üze mel te té si
Szak uta sí tá sa

4 300

16. 4/306 A fel de rí tõ tá mo ga tás el vei és gya kor la ta 2 500

17. 4/322 Ki kép zé si Adat tár 2010 1 950

18. 237/137
A MAN HX-32.440 8x8 BB bá zis jár mû re épí tett EMPL EH/W 200 BISON
tí pu sú gép jár mû men tõ-von ta tó fel épít mény mû sza ki le írá sa és ke ze lé si
uta sí tá sa

2 300

19. 237/138 A kü lön le ges mû ve le ti zász ló alj al kal ma zá si el vei 720

20. 237/141 Bagh lan tar to mány CIMIC ké zi köny ve 1 200

21. 237/142 Misszi ós alap is me re tek ké zi könyv 850

22. 237/143 DVOR-432 rá di ó na vi gá ci ós be ren de zés üze mel te té si uta sí tá sa 1 300

23. 237/144 Ko szo vó CIMIC ké zi köny ve 900

24. 237/159 A he li kop ter ve ze tõ je löl tek ki kép zé si uta sí tá sa (HJKU-2009) 2 850

25. 237/172 APP-6 (B) Össz ha de rõ ne mi szim bó lum kész let 1 200
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Fsz. Cikk szám/Nyt. szám Cím Ár

26. 237/173 A kü lön le ges mû ve le ti ka to nák he gyi ki kép zé sé nek ké zi köny ve 1 840

27. 237/198 Atom, bi o ló gi ai, ve gyi vé del mi dokt rí na 1 900

28. 237/318 Flight In for mat ion Pub li ca ti on Avi a ti on Pro ce du re Gu i de 850

29. 21/326 Az egész ség ügyi ki ürí tés alap el vei 1 140

30. 21/356
Ké zi könyv az ABV vé del mi mû ve le tek egész ség ügyi vo nat ko zá sa i ról
(nuk le á ris) I. kö tet

1 800

31. 21/357
Ké zi könyv az ABV vé del mi mû ve le tek egész ség ügyi vo nat ko zá sa i ról
(bi o ló gi ai) II. kö tet

1 200

32. 21/358
Ké zi könyv az ABV vé del mi mû ve le tek egész ség ügyi vo nat ko zá sa i ról
(ve gyi) III. kö tet

1 600

33. 
PREVIG/30-12/
2010

Mód szer ta ni Út mu ta tó. A víz hi gi é nés köz egész ség ügyi el len õr zés rõl 700

34. 18/761
Har cá sza ti ké zi könyv sza kasz pa rancs no kok nak és sza kasz ve zény lõ
tiszt he lyet te sek nek

4 700

35. 18/860 A ka to na el sõ 100 nap ja a mû ve le ti te rü le ten 800

36. 18/965 Ta pasz ta lat-fel dol go zó Ké zi könyv 2 000

Tóth Lász ló ok le ve les mér nök ez re des s. k.,
szol gá lat fõ nök
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.:
318-8411), illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rende-
les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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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 meg-
szokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a szakhivatalok világában. A könyv szer-
zõje dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a magyar borászat iránti elhivatottsága a borásztársa-
dalom széles köre elõtt közismert.
A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának ügyes-bajos dolgai-
ban, 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.

A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 3486 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illet-
ve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Dr. Kiss Eliza

BorJogász

címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3486 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .............................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 1995 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), illetve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1995 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét

Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so-
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo-
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la-
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le-
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma-
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 2898 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 2499 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.:
318-8411), illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rende-
les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2499 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 2688 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2688 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2011. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-
küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-
dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2011. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális Közlöny 36 036 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 38 304 Ft/év

Nemzetgazdasági Közlöny 59 976 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 14 112 Ft/év

CD-Cégközlöny
ACégközlöny közleményeinekhetentemegjelenõ, oldalhû gyûjteményeCD-n, melyen aközleményekgyors megtalálását keresõfunkció segíti.

ACD 2011. éviéves elõfizetésidíjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

AMAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályokhivatalos számítógépes gyûjteményének2011. éviéves elõfizetésidíjai*

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2011. évi éves elõfizetési díjai*
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

* A Magyar Közlöny elõfizetõk 25% kedvezményben részesülnek az MHJ DVD 2011-re vonatkozó elõfizetési árából.
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